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Resumo 
 
O objetivo deste trabalho é descrever e analisar a abordagem da trigonometria em alguns 
livros didáticos utilizados em nível de Ensino Médio no Brasil, publicados em diferentes 
momentos históricos desde o início do século XX até a década de 1970, para verificar em 
que medida as orientações das tendências do ensino da Matemática são evidentes nos 
livros analisados. O livro didático pode ser visto, portanto, como uma fonte de pesquisa para 
a história do ensino de Matemática, já que pode refletir as tendências pedagógicas 
predominantes no contexto sócio-histórico em que foi publicado. Para isso, ele será 
considerado, neste trabalho, como uma forma simbólica, sendo passível, portanto, de ser 
analisado segundo o referencial metodológico da hermenêutica de profundidade. Tal análise 
consiste em três dimensões: uma análise do contexto sócio-histórico em que o livro foi 
produzido; uma análise da estrutura interna da forma simbólica; e  uma (re)interpretação 
obtida como uma síntese das duas dimensões anteriores. 

Palavras-chave: Livro Didático; História da Educação Matemática; Hermenêutica de 
Profundidade. Trigonometria. 

 

Abstract 

The main intention of this work is to describe and to analyze the appproach to Trigonometry 
in some textbooks used in Brazilian high school, published in different historical moments 
early XX century until the 1970 years, to verify in which extent the guidelines of the 
pedagogical currents of the Mathematics teaching are evident. Therefore, the textbook may 
be regarded as a source of research on the history of Mathematics teaching, since it can 
reflect the main pedagogical currents in the social and historic context in which it were 
published. In order to do that, the textbook will be regarded as a symbolic form. Then, we 
may to apply the Hermeneutic of Depth as the methodological framework to analyse the 
textboooks. This analysis consists of three dimensions: an analysis of social and historic 
context in which the textbook was produced; an analysis of the internal framework of the 
symbolic form; and a (re)interpretation obtained as a synthesis of the preceding ones. 

 

Keywords: Textbook. History of Mathematics teaching. Hermeneutic of Depth; 
Trigonometry. 
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INTRODUÇÃO, JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

 

O livro didático é uma importante ferramenta no sistema de ensino. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) – referenciais de qualidade elaborados 

pelo Governo Federal para a Educação Básica – destacam essa relevância do livro 

didático e a necessidade de cuidados relativos à sua adoção. Quanto a isso, em 

BRASIL (1997), afirma-se: 

O livro didático é um material de forte influência na prática de ensino 
brasileira. É preciso que os professores estejam atentos à qualidade, à 
coerência e a eventuais restrições que apresentem em relação aos 
objetivos educacionais propostos (BRASIL, 1997, p. 67). 

Isso é mais uma evidência da importância do uso do livro didático nas práticas 

pedagógicas brasileiras. Tal status denota a atenção que deve ser dispensada à sua 

qualidade e às suas possibilidades de adequação aos objetivos estabelecidos pelo 

professor para sua prática docente. 

Soares (1996) observa que o uso de textos, historicamente, aparece na 

educação formal antes mesmo do estabelecimento de programas e currículos 

escolares e que sua presença tem sido constante, desde a Antiguidade Grega, 

mesmo com as grandes transformações sofridas pela escola ao longo do tempo. 

Sob esse ponto de vista, pode ser considerado como uma fonte para estudo da 

história do ensino e aprendizagem dos saberes formadores em determinado 

momento histórico. A mesma autora argumenta, ainda, que um estudo sobre o livro 

didático no Brasil pode informar sobre uma história do ensino, das práticas escolares 

e da transformação das disciplinas atrelados à evolução de políticas culturais e 

sociais durante diferentes momentos históricos no país. 

Segundo Soares (1996), desde quando foi instituído, ainda na Grécia Antiga, 

o uso de livros tem servido de instrumento para garantir a aquisição dos saberes e 

competências considerados indispensáveis à sua inserção na sociedade, de 

geração a geração. Um exemplo disso, no âmbito das Matemáticas, é a obra Os 

Elementos, de Euclides, que remonta os anos 300 a.C. e que foi adotada como livro 

texto escolar por mais de 20 séculos. 

Ao refletir sobre livros didáticos de Matemática, Nacarato, Bredariol e Passos 

(2005) afirmam que eles, os livros didáticos, constituem uma fonte histórica do 
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ensino, deixando transparecer as tendências pedagógicas de cada momento 

histórico, as concepções de ensino de um modo geral, e de ensino da Matemática 

em particular. 

Dentre os conteúdos abordados nos livros didáticos, a nossa escolha pela 

trigonometria tratada no Ensino Médio justifica-se, por um lado, pelas dificuldades 

encontradas por alunos, nesse nível de escolaridade. Ainda, por outro lado, justifica-

se pela importância deste conteúdo para a própria Matemática, para a Física e para 

outras áreas de conhecimento.  

Sobre isso, Nacarato, Bredariol e Passos (2005)  afirmam 

Não se pode negar a importância da trigonometria para a própria 
Matemática e para a Física. Daí, a sua inclusão no currículo do Ensino 
Médio. A trigonometria é um campo da Matemática que esteve presente na 
escola secundária ao longo de todo o século XX. No entanto, mesmo sendo 
um conteúdo obrigatoriamente ensinado no atual Ensino Médio, constata-se 
que os alunos chegam ao Ensino Superior sem o conhecimento necessário 
nessa área do conhecimento matemático. Por outro lado, verifica-se que os 
livros didáticos dedicam grande parte de seu conteúdo ao tratamento da 
trigonometria (NACARATO; BREDARIOL; PASSOS, 2005, p. 1-2). 

No que se refere às dificuldades de alunos em trigonometria do Ensino Médio, 

Dionizio e Brandt (2011) observam a hipótese de que, pelo menos, parte das 

dificuldades desses alunos está na forma como lhes é apresentado tal conteúdo. 

Além disso, a trigonometria, estudada no atual Ensino Médio, envolve noções e 

definições não vistas quando abordada no Ensino Fundamental como, por exemplo, 

noções de teoria de conjuntos, de funções, a definição da unidade radiano e seu uso 

para medir ângulos, além das razões trigonométricas passarem a ser consideradas 

como funções.  

Diante do exposto, entende-se que é pertinente um estudo analítico de 

diferentes abordagens do tópico “trigonometria” presentes nos livros didáticos de 

Matemática utilizados no Ensino Médio e/ou em níveis de escolaridade 

correspondentes; em particular, aqueles publicados em diferentes momentos 

históricos no Brasil, desde o início do século XX até os dias atuais.  

A abordagem da trigonometria nos livros didáticos, neste trabalho, também 

será analisada com o objetivo de verificar possíveis relações entre os elementos da 

estrutura interna de um livro didático e as relações de poder presentes no contexto 

em que ele é produzido e utilizado em práticas docentes. Cardoso (2011), afirma 

que livros didáticos podem ser utilizados para instalar e/ou manter relações de poder 
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em certo contexto sócio-histórico. Para realizar tal análise, consideraremos o livro 

didático como sendo uma forma simbólica, e utilizaremos o referencial metodológico 

da hermenêutica de profundidade. 

Conforme o exposto acima, adotamos os seguintes objetivos geral e 

específicos: 

 

Objetivo geral 

 

Descrever e analisar o tratamento dado à Trigonometria em livros didáticos de 

Matemática utilizados no Ensino Médio, publicados no Brasil, desde o início do 

século XX até o final da década de 1970, para verificar em que medida as 

orientações das tendências no ensino da Matemática são evidentes nos livros 

analisados. 

 

Ações Investigativas 

 

 Identificar as várias tendências que marcaram o ensino de Matemática no 

Brasil; 

 Selecionar e descrever livros didáticos utilizados no Ensino Médio e/ou em 

níveis de escolaridade equivalentes, no que diz respeito ao tratamento 

dado à trigonometria, publicados no Brasil em diferentes momentos, desde 

o início do século XX até o final da década de 1970; 

 Identificar, em cada uma das tendências que marcaram o ensino de 

Matemática no Brasil, as concepções presentes no tratamento dado à 

trigonometria em livros didáticos de Matemática do Ensino Médio; 

 Verificar em que medida o tratamento dado à trigonometria em livros 

didáticos de Matemática do Ensino Médio se enquadra na classificação 

das tendências na Educação Matemática, proposta por Fiorentini (1995);  

 

Quanto aos conteúdos abordados em cada capítulo de nossa dissertação, o 

capítulo 1 faz um retrospecto histórico básico do desenvolvimento da trigonometria, 

desde suas origens conhecidas, na Babilônia quando servia de ferramenta à 

Astronomia passando pelas contribuições dos árabes, hindus, chineses, até o século 
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XVIII, quando a trigonometria passou a ser tratada autonomamente, como um 

campo teórico propriamente estruturado. 

O capítulo 2 trata de uma revisão bibliográfica de trabalhos acadêmicos já 

realizados, cujo objeto de pesquisa tenha envolvido a análise da abordagem de 

conteúdos de trigonometria em livros didáticos de Matemática de Ensino Médio, 

publicados no Brasil, no século XX.  

O capítulo 3 é destinado aos referenciais teórico-metodológicos que nortearão 

as descrições e análises dos tópicos de trigonometria nos livros considerados. O 

primeiro deles consiste no referencial metodológico da hermenêutica de 

profundidade, de John B. Thompson, segundo o qual conceberemos os livros 

didáticos como sendo formas simbólicas.  

Quanto aos referenciais teóricos utilizados nas análises, um deles é o texto de 

Magda B. Soares, Um Olhar sobre o Livro Didático, do qual faremos uma breve 

descrição. O outro referencial teórico a ser utilizado nas análises é a categorização 

das tendências de ensino de Matemática no Brasil apontadas por Dario Fiorentini em 

seu artigo Alguns Modos de Ver e Conceber o Ensino da Matemática no Brasil, 

publicado em 1995, na Revista Zetetiké, quais sejam: a tendência formalista 

clássica, a empírico-ativista, a formalista moderna, a tecnicista, com suas variações, 

a construtivista, a socioetnoculturalista, a histórico-crítica e a sociointeracionista-

semântica.  

O capítulo 4 será ocupado, em sua maior parte, com a catalogação, as 

descrições e análises dos livros didáticos selecionados, cuja relação encontra-se em 

um quadro, na seção destinada aos apêndices. Para isso será apresentado o roteiro 

a ser seguido nestas catalogações, descrições e análises. Após a catalogação dos 

livros selecionados serão feitas as descrições dos mesmos considerando-se, para 

isso, a estrutura física, o estado de conservação do exemplar utilizado e a 

distribuição dos conteúdos abordados. Em seguida será feita a análise do 

tratamento dado aos conteúdos de trigonometria em cada livro segundo os três 

momentos analíticos da hermenêutica de profundidade. 



 

 

1 UM POUCO DA HISTÓRIA DA TRIGONOMETRIA ATÉ O SÉCULO 

XVIII E DOS USOS DO LIVRO DIDÁTICO DE MATEMÁTICA EM 

CONTEXTOS DA ANTIGUIDADE 

 

 

1.1 Algumas contribuições ao desenvolvimento do pensamento trigonométrico 

 

 

Abrimos este trabalho apresentando uma breve história da trigonometria, 

disciplina essa cuja abordagem nos livros didáticos de Matemática do Ensino Médio 

será objeto de nossa investigação. 

Com os registros de que se dispõe, não há como estabelecer com clareza 

onde e quando teve origem o que chamamos, hoje, de trigonometria. Os primeiros 

indícios de usos da trigonometria foram encontrados entre os antigos povos do Egito 

e da Mesopotâmia. 

Entre os registros encontrados no antigo Egito, temos o papiro de Ahmes, 

também conhecido como Papiro de Rhind, datado em cerca de 1650 a.C. Nele 

constam problemas de cálculo de inclinação como, por exemplo, daquilo que 

chamamos de cotangente do ângulo entre a base de uma pirâmide e uma de suas 

faces. Segundo Boyer (1974), a motivação para este cálculo pode ter sido a 

preocupação dos construtores das pirâmides em manter a medida dessa inclinação 

constante para todas as suas faces laterais.  

Para medir essa inclinação, utilizavam o chamado seqt da face da pirâmide. 

Conforme Boyer (1974, p. 13), “o seqt da face de uma pirâmide era o quociente do 

afastamento horizontal pelo vertical, o primeiro medido em mãos, o segundo em 

cúbitos”, no qual a citada “mão” mede um sétimo do cúbito. 
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Figura 1 – Ilustração do problema da inclinação (seqt) do lado da pirâmide. Aqui, os afastamentos 
horizontal e vertical aparecem medidos em palmos ou mãos. 

Fonte: Brummelen (2009) 

 

 

Na tábua babilônica conhecida como Plimpton 322, datada entre 1900 e 1600 

a.C., percebe-se a presença de cálculos envolvendo secantes e o que conhecemos 

hoje como ternos pitagóricos, ou seja, trios de números que podem corresponder às 

medidas dos lados de triângulos retângulos, embora haja discussões sobre 

interpretações alternativas quanto ao significado do conteúdo desta tábua. Seguem 

abaixo sua fotografia e respectiva transcrição de seu conteúdo em algarismos indo-

arábicos. 
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Figura 2 – Tábua babilônica de argila conhecida como Plimpton 322
1
 

 

 

Segue, abaixo, uma transcrição da tábua acima: 

 

 

Coluna A Coluna B Coluna C   

15 1/59 2/49  1 
58/14/50/6/15 56/7 3/12/1  2 
1/15/33/45 1/16/41 1/50/49  3 
5         29/32/52/16 3/31/49 5/9/1  4 
48/54    1/40 1/5 1/37  5 
47/  6/41/40 5/19 8/1  6 
43/11/56/28/26/40 38/11 59/1  7 
41/33/59/       3/45 13/19 20/49  8 
38/33/36/36 9/1 12/49  9 
35/10/2/28/27/24/26/40 1/22/41 2/16/1  10 
33/45 45 1/15  11 
29/21/54         2/15 27/9 48/49  12 
27/  3/45 7/12/1 4/49  13 
25/48/51/35/6/40 29/31 53/49  14 
23/13/46/40 56 53  15 

Tabela 3 – Transcrição do conteúdo da tábua de argila conhecida como Plimpton 322 em algarismos 
indo-arábicos

2 

 

                                                           
1
 Disponível em http://www.math.ubc.ca/~cass/courses/m446-03/pl322/pl322.html. Acesso em 

08/04/2014 às 09h50. 
2  Transcrição disponível em: ANDERSON; KATZ; WILSON (2004) 
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Nesta tábua de argila constam quatro colunas de números cuneiformes, no 

qual: 

 a coluna à direita, contendo números de 1 a 15 de cima para baixo, 

serviria para identificar cada uma das linhas visíveis;  

 a segunda e terceira colunas, da esquerda para a direita, consideram-se 

como medidas, respectivamente, de um dos catetos e da hipotenusa de 

triângulos retângulos;  

 a primeira coluna à esquerda, considera-se como o quadrado da razão 

entre as medidas do outro cateto pela hipotenusa dos mesmos triângulos; 

ou seja, esta primeira coluna seria uma tábua de valores do que 

conhecemos hoje como secante de um ângulo. 

 

Mesmo com a presença desses indícios, segundo Boyer (1974, p. 24), “Nem 

egípcios, nem babilônios introduziram uma medida de ângulos no sentido moderno.” 

Sobre as discussões mencionadas acima, envolvendo o tablete Plimpton 322, 

elas constam no trabalho de Eleanor Robson, denominado Words and Pictures: New 

Light on Plimpton 3223. Neste trabalho, a autora considera três possibilidades de 

interpretação do conteúdo do tablete. Conforme consta no trabalho desta autora: 

1. Alguns têm visto Plimpton 322 como uma espécie de tabela 
trigonométrica (por exemplo, [15]): se as colunas II e III contêm os menores 
lados e as diagonais de triângulo retângulos, então os valores da primeira 
coluna são tan

2
 ou 1/cos

2
 - e a tabela está disposta de modo que os ângulos 

agudos dos triângulos decrescem aproximadamente em 1º a cada linha.  

2. Neugebauer [19], com Aaboe seguindo-o, argumentou que a tabela foi 
gerada do seguinte modo: 

 Se p e q assumem todos os valores inteiros sujeitos apenas às 
seguintes condições: 

 (1) p>q>0 
 (2) p e q não têm divisor comum (exceto o 1) 
 (3) p e q não são ambos ímpares, então as expressões  
       x = p

2
 - q

2
     [nosso s] 

       y = 2pq        [nosso l] 
       z = p

2
 + q

2
    [nosso d]  

produzirão todos os ternos pitagóricos reduzidos, e cada terno apenas uma 
vez [1, pp. 30-31]. A busca tem sido a respeito de como p e q foram 
escolhidos.  

3. Finalmente, a interpretação invocada por Bruins [5], [6] e repetida em um 
aglomerado de publicações independentes há cerca de vinte anos atrás [4], 
[9], [30] é a de que os números na tabela são deduzidos a partir de pares de 

                                                           
3
 Esse trabalho constitui o segundo capítulo da obra Sherlock Holmes in Babylon and other tales of 

mathematical history, editada por Marlow Anderson, Victor Katz e Robin Wilson, no ano de 2004. 
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recíprocos x e 1/x, correndo em ordem numérica descendente a partir de 
2;24~0;25 até 1;48~0;33 20 (onde ~ marca reciprocidade sexagesimal).  

A partir destes pares, os seguintes “ternos reduzidos” podem ser reduzidos: 
s' = s/l = (x - 1/x) /2, 
l' = l/l = 1, 
d' = d/l = (x + 1/x)/2.  
Os valores dados no tablete, conforme esta teoria, são todos ampliados ou 
diminuidos gradualmente por fatores comuns 2, 3 e 5 até que se chega aos  
primos entre si s e d. (ROBSON, 2004, p. 15, tradução nossa livre) 

Diante dessas três possibilidades, a autora aponta alguns indícios que podem 

levar à escolha de uma delas a respeito da interpretação sobre o conteúdo do 

tablete Plimpton 322. Um deles, por exemplo, é o fato de que não se sabe da 

presença de ternos pitagóricos em outros documentos, proveniente desse mesmo 

contexto, embora tivesse conhecimento de “triângulos pitagóricos”. Também 

considera a possibilidade de o tablete ter a finalidade administrativa na região de 

Larsa, dado o seu formato semelhante ao de outros com essa mesma finalidade. Ao 

mesmo tempo, a autora considera que Plimpton 322 não se parece com outros 

tabletes matemáticos. Há também a “teoria das funções geradoras”, apontada pelo 

pesquisador Otto Neugebauer (1899-1990), que Eleanor Robson descarta com o 

seguinte argumento: 

Se as colunas que estão faltando listaram p e q, elas não estariam em 
ordem numérica descendente e, assim, violado tais convenções de 
formatação. Nem, conforme tal teoria, ninguém conseguiria explicar 
satisfatoriamente a presença da coluna 1 na tábua. Há outras boas razões 
para eliminar a teoria das funções geradoras; eu trato delas em [29]. A 
tábua trigonométrica e os pares de recíprocos permanecem (ROBSON, 
2004, p. 18, tradução nossa livre). 

Sobre a hipótese de ser uma tabela trigonométrica, a autora argumenta, 

resumidamente, que “[...] se o raio que gira não figura na ideia matemática do 

círculo, então não há estrutura conceitual para medida de ângulo ou trigonometria. 

Em resumo, o Plimpton 322 não pode ter sido uma tábua trigonométrica” (ROBSON, 

2004, p. 18, tradução nossa livre).  

A autora também contempla a possibilidade de o tablete Plimpton 322 ser 

uma tábua de multiplicação de números recíprocos, com finalidade instrucional na 

formação de jovens escribas. Eleanor Robson considera sobre esta possibilidade, 

quando escreve: 

Encontramos, então, a mais historica, cultural e linguisticamente 
convincente de nossas três interpretações a respeito de Plimpton 322: uma 
lista de pares de recíprocos regulares, cada quadro posições mais longas 
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ou mais curtas, foi traçada em na usual ordem numérica decrescente sobre 
a parte que está faltando no tablete. Eles foram usados para encontrar os 
menores lados s e diagonais d dos triângulos com lados maiores de 
comprimento ℓ = 1 pelo método de completar o quadrado. Um dos 
resultados intermediários foi registrado na primeira coluna existente. Então, 
fatores comuns eram eliminados dos ternos produzidos para chegar aos 
lados primos entre si e às diagonais listadas nas colunas II e III (ROBSON, 
2004, p. 20 tradução nossa livre). 

Ainda há registros, entre os antigos povos babilônicos, do  desenvolvimento 

da astrologia e da astronomia como tendo sido estudadas e desenvolvidas tanto  

para adquirir mais conhecimentos sobre os astros propriamente ditos como por sua 

utilidade prática, para estabelecer rotas de navegação, formular calendários pela 

determinação das fases da lua, entre outros usos. O desenvolvimento da 

trigonometria aparecia aqui como ferramenta auxiliar para esses estudos. 

Posteriormente, os antigos gregos tiveram acesso a registros desses estudos, e, 

principalmente a partir de Hiparco (180-125 a.C.), teve início de um estudo mais 

sistemático da trigonometria, com o estabelecimento de tabelas relacionando 

ângulos e cordas, também para uso na Astronomia. 

No que diz respeito às contribuições surgidas, ou formalizadas, na 

Antiguidade Clássica Grega, sabe-se que, entre os séculos IV e V a.C., os gregos 

tiveram acesso a grande parte de material proveniente de observações 

astronômicas feitas por astrônomos babilônicos. Utilizaram dados como esses, 

juntamente com teorias matemáticas aliadas à Astronomia, em particular com a 

noção de esfera celeste. Assim, podemos dizer que, na sua gênese, a trigonometria 

desenvolveu-se como ferramenta vinculada ao desenvolvimento da Astronomia. 

Segundo Boyer (1974), foi entre os gregos que surgiram os primeiros estudos, 

de modo sistemático, de relações envolvendo as medidas de arcos de um círculo e  

dos comprimentos das cordas que subtendem estes arcos. Ainda segundo este 

autor, consta na obra de Euclides, Os Elementos, teoremas equivalentes a certas 

fórmulas trigonométricas, como nas proposições 12 e 13 do Livro II, que 

correspondem, respectivamente, à lei dos cossenos para ângulos obtusos e agudos, 

além do teorema de Pitágoras, que consta na proposição 47 bem como de sua 

recíproca na proposição 48 do Livro I da mesma obra. Quanto à relação do teorema 

de Pitágoras com a trigonometria, por exemplo, é por meio deste resultado que 

obtemos a chamada relação fundamental da trigonometria 
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sen2θ+ cos2θ= 1                                                 (1) 

 

e outros resultados, por sua vez, são obtidas por meio da fórmula (1) antecedente. 

Sobre a vida de Pitágoras de Samos (cerca de 580-500 a.C.), pouco se sabe, 

além do fato de atribuir-se a ele a fundação da Escola Pitagórica. Aparentemente, 

não deixou nenhum tratado de Matemática de sua autoria. A primeira demonstração 

para o teorema que leva o seu nome, e que é utilizado para demonstrar resultados 

importantes na trigonometria, é creditada à sua escola. Esse teorema afirma que se 

a, b e c são as medidas, respectivamente, dos catetos e da hipotenusa de um 

triângulo retângulo então a2 + b2 = c2  e tem uma demonstração geométrica 

elaborada por Euclides apresentada abaixo: 

 

 

Figura 4 – Esquema geométrico da demonstração do teorema de Pitágoras apresentada na 
proposição 47 do Livro I dos Elementos de Euclides

4 

 

 

Posteriormente a Pitágoras, ligado à Escola Platônica e contemporâneo de 

Euclides, Eudoxo de Cnido (cerca de 408-355 a.C), introduziu na Astronomia o 

estudo da esfera celeste. A ele atribui-se o mérito de ser, segundo Roque (2012), o 

autor da teoria das Proporções entre quatro grandezas, e que aparece no livro V de 

Os Elementos, de Euclides. 

Por sua vez, Euclides (nascido cerca de 365 a.C.), ligado à primeira escola de 

Alexandria, é autor, entre outras obras, de Os Elementos, escrito entre 330 e 

320 a.C. De acordo com Cajori (2007), essa obra consiste em uma compilação, em 

                                                           
4
 Ilustração disponível em http://new.math.uiuc.edu/public402/euclidsgeometry/pythagoras.html. 

Acesso em acesso em 02/03/2014 às 09h55. 
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13 livros, de toda a chamada matemática elementar conhecida até então. Segundo 

Boyer (1974), Os Elementos  é considerado o texto de Matemática mais influente já 

escrito, especialmente pela forma como o conteúdo matemático é exposto e 

logicamente demonstrado, a partir do enunciado de elementos primitivos, postulados 

e posteriores proposições aparecendo como uma sequência de deduções, cada uma 

a partir de proposições anteriores e/ou dos elementos primitivos e postulados, o que 

tem exercido grande influência inclusive na abordagem do conteúdo matemático em 

livros usados no ensino5.  

Alguns dos primeiros estudos sistemáticos de relações envolvendo as 

medidas de arcos de um círculo e dos comprimentos das cordas que subtendem 

estes arcos tiveram início com Hiparco de Nicéia (cerca de 150 a.C.), considerado o 

maior astrônomo da Antiguidade, ligado à primeira escola de Alexandria, e cuja obra 

principal é um tratado em doze livros que trata da construção da primeira tábua de 

cordas conhecida. A ilustração abaixo é uma reprodução na moderna notação e com 

algarismos indo-arábicos, de uma tabela de cordas construída por Hiparco, por 

intermédio da relação  

 

Crd2θ = 2Rsenθ                                                   (2) 

 

Segundo Brummelen (2009), a tabela abaixo pode ter sido a primeira tabela 

trigonométrica já calculada. O mesmo autor ainda questiona a possibilidade de 

Hiparco ter utilizado o mesmo valor para o raio R que astrônomos indianos, o de 

R=3438, além de a tabela ter sido calculada a cada 
1

7 º
2

, que seria equivalente aos 

3
3 º

4
 também utilizados pelos indianos. 

 

 

                                                           
5
 Existe uma versão em língua portuguesa de Os Elementos de Euclides, originalmente intitulada 

como         α, , traduzida por Irineu Bicudo e editada pela Editora Unesp em 2009. 
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Figura 5 – Reconstrução da tábua de cordas de Hiparco
6
 

 

 

Além disso, conforme Eves (2004), há indícios de que ele tenha feito uso 

regular desta tábua, além de já ter conhecimento sobre relações equivalentes a 

fórmulas usadas na resolução de certos triângulos esféricos. Também há a 

possibilidade de que tenha trazido, da Babilônia à Grécia, a divisão do ângulo em 

360°. 

                                                           
6
 Disponível em Brummelen (2009, p. 44). 
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Esta primeira tábua de cordas calculada por Hiparco possivelmente serviu de 

base para a que foi calculada e apresentada por Ptolomeu (cerca de 90-168 d.C.), 

ligado à segunda escola de Alexandria, no primeiro livro da obra, em treze livros, 

chamada Almagesto, cujo nome original é Matematike Syntaxis, de grande 

relevância à Astronomia na Antiguidade até a época de Kepler. Segundo Pereira 

(2010), a obra difundiu-se na Europa graças a uma tradução do século XII feita por 

Gerardo de Cremona, do árabe para o latim.  

O Almagesto, segundo Aaboe (apud BIRAL, 2000), teve, para a Astronomia, 

papel comparável ao que Os Elementos, de Euclides, teve para a Matemática. O 

nome Almagesto – que significa “O Maior” – aparece em uma tradução dessa obra 

ao árabe e foi assim denominada para diferenciá-la de outros trabalhos menos 

relevantes sobre Astronomia. 

Segundo Biral (2000), a contribuição original de Ptolomeu apresentada no 

Almagesto foi a teoria sobre o movimento dos cinco planetas conhecidos até então. 

Ainda segundo a mesma autora, em o Almagesto encontra-se o mais importante 

trabalho sobre trigonometria realizado na Antiguidade: uma tábua de cordas, 

apresentada nos capítulos 10 e 11 do Livro I, baseada na que fora construída por 

Hiparco. Essa tabela foi obtida, segundo Eves (2004, p. 204) “a partir da fértil 

proposição geométrica conhecida como teorema de Ptolomeu: Num quadrilátero 

cíclico, o produto das diagonais é igual à soma dos produtos dos dois pares de lados 

opostos”. 

Na tábua de Ptolomeu, conforme Eves (2004), se fornece o comprimento da 

corda para um arco de círculo, sendo que os arcos variam de 0,5° em 0,5°, de 0 a 

180°. No capítulo 10 apresentam-se como são efetuados os cálculos antes da 

exposição da tabela apresentada no capítulo 11.  

De acordo com Pereira (2010), no cálculo do seno do ângulo, “podemos, por 

meio de raciocínio geométrico, estabelecer a equivalência entre o conceito de 

comprimento de corda de um ângulo central e o seno da metade deste mesmo 

ângulo. É com base em tal equivalência que dizemos que a tabela de cordas de 

Ptolomeu é uma tabela trigonométrica” (PEREIRA, 2010, p. 15). A seguir, ilustramos 

tal raciocínio geométrico com ilustração presente em Pereira (2010). 
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Figura 6 – Ilustração de número 1.3 em Pereira (2010), que apresenta o raciocínio geométrico que 
estabelece a equivalência entre o comprimento de corda de um ângulo central e o seno da metade de 
tal ângulo.  

Fonte: Pereira (2010) 
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Figura 7 – Capa do Almagesto, de Ptolomeu
7
 

 

 

                                                           
7
 Imagem disponível em http://www.loc.gov/resource/rbc.2012gen17936#seq-3 acesso em 

08/03/2014 às 22h02. 

http://www.loc.gov/resource/rbc.2012gen17936#seq-3
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Figura 8 – Uma das tábuas de cordas do Almagesto
8
 

 

 

Consideremos, agora, as contribuições dadas à trigonometria pelos árabes, 

hindus e chineses. O povo hindu, assim como os gregos e outros povos da 

Antiguidade, utilizava a trigonometria como ferramenta para a Astronomia.  

Registros relativos a esse uso, pelos hindus, podem ser encontrados em 

manuais chamados Siddhantas, que consistem, conforme Morey (2003):  

no Surya Siddantha (c. 400d.C., de autor desconhecido); 
no Pancha Siddhanta, de Varahamihira (c.500 d.C.) e; 
no Brahma Sputa Siddhanta de Bramagupta (628 d.C.). 
(MOREY, 2003, p. 19) 

 

                                                           
8
 Imagem disponível em http://www.loc.gov/resource/rbc.2012gen17936#seq-27 acesso em 

22/03/2014 às 21h55. 

http://www.loc.gov/resource/rbc.2012gen17936#seq-27
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Construíram tábuas de semicordas, em vez das tábuas de cordas, como os 

gregos o faziam. Consideravam como funções trigonométricas os comprimentos 

dessas semicordas.  

Foram construídas tábuas de seno de um arco de círculo (e seus múltiplos) 

para calcular a posição dos planetas.  

Abaixo, em notação atual, temos algumas fórmulas gerais para construção de 

tábuas, tendo ao lado de cada uma o autor no qual ela consta pela primeira vez, 

conforme Morey (2003, p. 23):  

sen [(n+1)a]-sen(na) = sen(na)-sen[(n-1)a]-(1/225)sen(na), Aryabhata I 
(n.476 d.C.) 
cos a = sen (1/2π - a), Varahamihira (c.505-587d.C.) 
sen

2
a+cos

2
a=1, Varahamihira (c.505-587d.C.) 

sen
2
a=1/4(sen

2
2a+versen

2
2a)=1/2(1-cos2a), Varahamihira (c.505-587d.C.) 

1-sen
2
a=cos

2
a=sen

2
(1/2π-a), Brahmagupta (n.598 d.C.) 

sen(1/4π+1/2a)=√(1±sena), Aryabhata II (c. 900) 
sen (A±B)=senAcosB±cosAsenB, Bhaskaracharya (n.1114 d.C.). 
(MOREY, 2003, p. 23)

9
 

Por exemplo, a fórmula atribuída a Aryabhata I foi usada para formar uma 

tabela de semicordas de um quadrante dividido em 24 partes iguais, para múltiplos 

do ângulo de 3º45'. 

Passando às contribuições do povo árabe, segundo Morey (2003), havia um 

local, construído pelos árabes durante os califados de Harun al-Rashid (entre os 

anos de 786 e 833 d.C.), destinado, entre outros fins, à tradução de obras clássicas 

da antiguidade.  

 Segundo Norman (2014) e Bengoechea (201[?]), tal local foi denominado 

como Casa da Sabedoria (Bayt Al-Hikma, em árabe).  Localizava-se em Bagdá, 

tendo sido instalada no reinado do Califa Harun Al-Rashid (que ocorreu de 786 até 

809 d.C.), e expandida por seu filho, o Califa Abdulla Al-Ma'moun (cujo reinado foi de 

813 até 833 d.C.), dentro do período chamado de Era de Ouro da Cultura Islâmica. 

Foi, na Idade Média, um dos grandes centros de reunião e compartilhamento de 

ideias por eruditos e cientistas de diferentes áreas como, por exemplo, a Matemática 

e a Astronomia. Dentre tais cientistas, estava o astrônomo e estudioso da 

Matemática Al-Khwarizmi. Foi também uma biblioteca e centro de cópias e traduções 

de importantes obras científicas, artísticas e filosóficas escritas desde a antiguidade, 

em várias linguagens para o árabe, como por exemplo, em grego, hebraico e 

                                                           
9
 Em nossa pesquisa, não conseguimos encontrar essas fórmulas em sua notação original. 
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sânscrito, por autores como Platão, Aristóteles, Hipócrates, Euclides e Ptolomeu. 

Destes dois últimos, foram traduzidas para o árabe, respectivamente, as obras Os 

Elementos, de Euclides, e aquela, de autoria de Ptolomeu, que seria denominada 

Almagesto pelos árabes. 

Boa parte da trigonometria árabe estava baseada nas tabelas de cordas 

produzidas pelos gregos. Conforme Morey (2003), provavelmente foi por intermédio 

do texto hindu Surya Siddhanta que a função seno foi introduzida no mundo árabe, 

no século VIII, sendo que utilizaram-na de uma forma mais próxima da moderna, 

definindo esta função a partir de um círculo de raio unitário, e não de uma medida 

genérica de raio. Segundo a mesma autora, de modo geral, entre as contribuições 

árabes à trigonometria estão o que hoje podemos considerar como as seis funções 

ou relações trigonométricas e a dedução do teorema dos senos e outras 

propriedades, além da construção de tábuas trigonométricas mais precisas, 

calculadas com ajuda de interpolação. 

Dois dos principais nomes árabes com contribuições para a trigonometria são:   

 Abû‟l-Wefâ (cerca de 940-998 d.C.), por ter introduzido a noção de 

tangente e pela escrita de uma tábua de senos e tangentes, cuja variação 

dos ângulos era de 15‟ em 15‟; também conforme Morey (2003), na obra 

chamada Zij almajesti, Abû‟l-Wefâ fornece a fórmula para se calcular o 

seno da soma ou da diferença entre dois arcos a partir de senos e 

cossenos desses mesmos arcos que, em notação atual, é escrita por: 

 

sen(α+β)=senαcosβ+cosαsenβ e sen(α-β)=senαcosβ-cosαsenβ.       (3) 

 

 Nasir eddîn al-Tusi (cerca de 1250 d.C.), autor de um tratado sobre 

trigonometria, plana e esférica, o Tratado dos Quadriláteros, escrito em 

cinco livros, que é considerado o primeiro trabalho em que a trigonometria 

é tratada de modo independente da Astronomia. Segundo Pereira (2010), 

percebe-se nessa obra a influência de autores gregos, como Euclides e 

Menelau, além de citar autores árabes. Ainda pode ser atribuída a ele a 

moderna forma de expressar a lei dos senos , aqui expressa em notação 

atual, conforme Morey (2003): 
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Figura 9 – Teorema dos senos para um triângulo qualquer. Nessa figura, r indica a medida do raio 
adotada. Foi obtida a partir do círculo cujo raio media 60 unidades de comprimento 

 

 

Quanto aos chineses antigos, segundo Eves (2004), seu mais importante 

texto sobre Matemática é a obra que tem como título, em português, Nove Capítulos 

sobre a Arte Matemática, escrita no período da Dinastia Han (26 a.C.-221 d.C.). 

Como o título indica, consiste em nove capítulos, dos quais o último trata de 

triângulos retângulos pitagóricos. Para Eves (2004), a Matemática chinesa é 

considerada uma das mais criativas após o período clássico da Grécia Antiga, com 

contribuições relevantes para a Matemática, como o desenvolvimento das frações 

decimais, da regra de três, entre outras. Pontuamos aqui uma obra chinesa que trata 

do estudo de perspectiva. Segundo Martzloff (2006), a obra intitula-se Shixue 

(A Ciência da Visão), sendo de autoria de Nian Xiyao (?-1738) − governador da 

província de Guangdong e diretor de uma fábrica de porcelana. Foi publicada em 

1729 e reimpressa em 1735. Também segundo Martzloff (2006), esta obra foi 

inspirada no livro de Andrea Pozzo SJ, Perspectiva pictorum et architectorum, 

publicado em 1693 e em 1700. Apesar disso, não houve contribuição chinesa 

significativa para o desenvolvimento da trigonometria. 

No continente europeu, houve um período até o século XV que foi 

basicamente de tradução, do árabe para o latim, e de assimilação de obras clássicas 

de autores gregos, hindus e árabes, como Euclides, Ptolomeu e Nasir eddîn al-Tusi. 

Especialmente a partir do século XV, tornaram-se mais importantes problemas 

envolvendo medições com uso da trigonometria plana e esférica, e, nesse período, o 

nome considerado como o mais importante foi o de Johann Muller (1436-1476), mais 
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conhecido por Regiomontanus, autor do tratado De Triangulis Omnimodis Libri 

Quinque (Cinco Livros sobre Todos os Tipos de Triângulos).  

Esta obra, distribuída em cinco livros, foi a primeira na Europa onde a 

trigonometria foi tratada de modo independente da Astronomia. Foi publicado 

postumamente, sendo a primeira edição do ano de 1533. Conforme Pereira (2010), 

apesar de ser uma obra sobre trigonometria de modo independente da Astronomia, 

abordou toda a trigonometria, vista na Europa, que servia de ferramenta para os 

astrônomos da época, e que a eles foi dedicada, e existe a questão sobre a 

possibilidade de Regiomontanus ter acessado uma tradução para o latim do Tratado 

dos Quadriláteros, de al-Tusi.  

Além do mais, segundo a mesma autora, os dois primeiros livros da obra 

tratam de trigonometria plana, e os três livros restantes de trigonometria esférica, e 

percebe-se ênfase no método dedutivo e axiomático visto em Os Elementos  de 

Euclides, com o conteúdo dessa obra de Regiomontanus apresentando-se na forma 

de sequências de teoremas seguidos de suas demonstrações, e muitos teoremas 

são justificados por proposições presentes em Os Elementos. Constam, entre seus 

conteúdos, problemas de resolução de triângulos, bem como o cálculo de uma tábua 

de tangentes. Adotou o sistema decimal nas tábuas trigonométricas, substituindo o 

até então usual sistema sexagesimal, e, assim como Ptolomeu, dividiu a 

circunferência em 360 partes. 

 

 



40 

 

 

Figura 10 – Capa de De Triangulis Omnimodis, de Regiomontanus
10

 

 

 

 

No século XVI, Georg Joachim Rhaeticus (1514-1576), discípulo de Nicolau 

Copérnico (1473-1543), foi o primeiro europeu a tratar aquilo que hoje podemos 

considerar como funções trigonométricas como razões entre lados de um triângulo 

retângulo, em substituição aos arcos, e construindo suas tábuas trigonométricas a 

partir desse novo tratamento. Dentro dessa abordagem, escreveu o Opus palatinum 

de triangulis, que foi, segundo Boyer (1974), considerado como o tratado de 

trigonometria mais elaborado já feito até a época, terminado por seu discípulo 

Valentin Otho (cerca de 1550-1605) e publicado postumamente em 1596.  

 

 
                                                           
10

 Disponível em:  
http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~williams/Tomash%20catalog%20web/Images%20web%20site/Imag
e20files/R%20Images/images/Regiomontanus.triangulis%20omnimodis.1533.title.jpg. Acesso em 
08 04 2014 às 10h27. 
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Figura 11 – Capa do Opus palatinum de triangulis, de Georg Rheticus
11

 

 

 

No fim do período do Renascimento, já no início do século XVII,  temos 

François Viète (1540-1603), que tratou a trigonometria como independente da 

Astronomia e de modo integrado à Álgebra, com uma abordagem mais analítica para 

a trigonometria, sem necessariamente fazer referência à semicorda de um círculo.  

É autor da obra Canon Mathematicus seu ad triangula, na qual constam 

tábuas das seis funções trigonométricas e fórmulas para múltiplos de ângulos 

equivalentes às usadas atualmente, para ângulos, de minuto em minuto, com 

precisão de cinco casas decimais, no intervalo de um quadrante. 

Segundo Boyer (1974, p. 211), “para resolver triângulos oblíquos, Viète no 

Canon Mathematicus decompunha-os em triângulos retângulos”. Em uma obra 

                                                           
11

 Disponível em https://ztfnews.wordpress.com/2014/02/16/georg-joachim-rheticus-el-primer-
copernicano/. Acesso em 25/03/2015 às 20h. 
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posterior, Variorum de rebus mathematicis, publicada em 1593, enuncia uma relação 

equivalente à nossa moderna lei das tangentes: 

 

2 2

2 2

a b A B
tg

a b A B
tg

 


 

                                                    (4) 

 

na qual a e b correspondem a medidas de lados de um triângulo e A e B às 

medidas, respectivamente, dos ângulos opostos a estes lados. 

Dentro desse mesmo período, temos contribuições de outros europeus, como: 

 Bartholomäus Pitiscus (1561-1613), que foi o primeiro a ter utilizado o 

termo “trigonometria”, além de ter aperfeiçoado as tábuas de Rheticus, 

tendo chegado a tábuas de senos com 15 casas decimais em sua obra 

Thesaurus Mathematicus;  

 Albert Girard (1595-1632), que publicou em 1626 um tratado sobre 

trigonometria, chamado Trigonométrie, contendo os mais antigos usos das 

abreviações sen, tg e sec, respectivamente, para as funções seno, 

tangente e secante. 

 Pedro Nunes (1502-1578), navegador, cosmógrafo e astrônomo 

português, além de um dos maiores estudiosos em Matemática de seu 

tempo; apesar de ter sido contemporâneo de Regiomontanus, conforme 

Souza e Cardoso (2002, p. 120), “já detinha um vasto conhecimento em 

trigonometria esférica aplicado à cosmografia”, mesmo antes da 

publicação de De Triangulis Omnimodis; segundo os mesmos autores, 

teria escrito obras como Tratado da Sphera (1537) e Tratado de algumas 

dúvidas de navegação e Tratado em defensam da carta de marear, esta 

última uma importante obra didática para cursos de navegação em 

Portugal à época. 

No século XVIII, com o Cálculo Diferencial e Integral em desenvolvimento, 

Abraham de Moivre (1667-1754) apresenta uma fórmula relacionando funções seno 

e cosseno com números complexos que, em notação atual, pode ser expressa por: 

 

 (cos x + isen x)n = cos nx + i.sen nx,  onde i = ,                      (5) 
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Ainda, no século XVIII, Leonhard Euler (1707-1783), integra resultados da 

trigonometria a funções complexas. A trigonometria passa a ser considerada como 

parte da Análise, sendo atribuída a ele a fórmula 

 

                                                 = cos x + i.sen x, onde i = √                                       (6) 

 

Ainda com referência à mudança de tratamento sofrida pela trigonometria 

neste mesmo século, temos a chamada fórmula de De Moivre 

 

 (cos x + isen x)n = cos nx + i.sen nx,  onde i = ,                      (7) 

 

Conforme Eves (2004), vemos a denominada matemática elementar, sobre a 

qual se baseia a atual matemática escolar − incluindo-se nela a trigonometria − ter 

sua forma atual virtualmente definida no século XVIII. O fato de a trigonometria, a 

partir do século XVIII, passar a ser tratada de modo integrado às funções complexas 

direcionou-a para o desenvolvimento da matemática superior, escapando ao âmbito 

da mencionada matemática escolar, o que faz com que nosso estudo sobre o 

desenvolvimento histórico de conteúdos trigonométricos se estenda até aqui. A 

última mudança de tratamento ocorrida na chamada trigonometria elementar seria 

percebida no início do século XX, quando a teoria dos conjuntos de Georg Cantor 

(1845-1916) passou a permear a abordagem, em particular, das funções reais. 

Antes de abordarmos os referenciais teórico-metodológicos que nortearão 

este trabalho, trataremos de um panorama relativo à situação do livro didático em 

diferentes contextos na Antiguidade, a saber: a Mesopotâmia, no Egito e no mundo 

greco-romano. 

 

 

1.2 Alguns características do uso de textos no ensino de Matemática em 

contextos da Antiguidade 

 

 

Em se tratando da situação de textos de matemática usados em um contexto 

escolar na antiguidade, vamos considerá-la, especificamente, nos contextos 

relativos à Mesopotâmia, ao Antigo Egito e ao mundo greco-romano. Para tratar 
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disso, vamos nos apoiar particularmente nos trabalhos de Schubring (2003) e 

Bernard, Proust e Ross (2014). 

 Com relação ao contexto mesopotâmico, a durabilidade do material em que 

este povo registrou muito de seus escritos − tabletes de argila considerados como 

praticamente indestrutíveis − permitiu que perdurassem muitas fontes referentes a 

um período de tempo que contempla desde a época do surgimento da escrita − 

cerca de 3300 a.C. − até o abandono do uso da argila para esse fim no início da Era 

Cristã. Dentre os tabletes de argila conhecidos atualmente, sabe-se que cerca de 

dois mil deles contêm textos matemáticos, tendo sido trazidos por “Neugebauer, 

Sachs e Thureau-Dangin ou comprados de negociantes por museus europeus e 

estadunidenses ou por colecionadores particulares” (BERNARD; PROUST; ROSS, 

2014, p. 28). 

De acordo com Schubring (2003), foi junto ao povo mesopotâmico que o 

ensino institucionalizado teve o seu início, ainda antes da invenção da escrita − 

mesmo antes do ano 3000 a.C. Além disso, conforme Bernard, Proust e Ross 

(2014), diferentes níveis da educação ocorriam nos mesmos locais. Segundo estes 

autores, há registros indicando que foram encontrados, nos mesmos locais, tanto 

aqueles tabletes que continham Matemática considerada como sendo de mais alto 

nível quanto os tabletes contendo matemática escolar, de um nível mais elementar. 

Ainda segundo Bernard, Proust e Ross (2014), este fato indica que a 

formação dos jovens escribas ocupava os mesmos lugares em que ocorriam as 

atividades dos jovens acadêmicos e que, provavelmente, os autores dos conteúdos 

dos tabletes que apresentavam matemática de mais alto nível estavam também 

envolvidos nesse ensino de jovens escribas. 

Com relação aos textos produzidos nos locais supramencionados, os mesmos 

autores informam que não se pode afirmar que o propósito de todos eles tenha sido 

o do ensino − embora certamente tenha sido o da maioria dos tabletes de conteúdo 

matemático – e que nem sempre tendo sido fácil a tarefa de identificar o público alvo 

de tais tabletes. Informam, também, se que certos textos contendo problemas 

resolvidos provavelmente podem ter sido produzidos e utilizados para ensino de 

matemática em um nível avançado, embora muitas vezes não se possa descobrir 

claramente qual contexto em que foram produzidos e utilizados os textos 

considerados como de alto nível. 

Quanto aos locais onde ocorria a formação dos escribas, segundo Bernard, 

Proust e Ross (2014), os pesquisadores os denominam como edubba − palavra que 
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significa, literalmente, “casa dos tabletes”12– onde encontraram indícios de 

atividades de ensino desenvolvidas nesses mesmos locais, como, por exemplo, 

coleções de exercícios escolares ou “escaninhos” cuja finalidade era a de 

reciclagem de tabletes. 

Os pesquisadores ainda conseguiram associar os formatos apresentados pelos 

tabletes à formação dos currículos da educação matemática que ocorria nos 

edubba. Pode-se considerar que esta formação ocorria em três níveis, denominados 

“elementar, intermediário e avançado”.  Os autores apontam como exemplos dos 

conteúdos abordados no nível elementar deste currículo matemático: “[...] listas 

enumerando medidas de capacidade, peso, superfície e comprimento;[...] tabelas 

numéricas (tabelas de recíprocos, multiplicação, quadrados, raízes quadradas e 

cúbicas” (BERNARD; PROUST; ROSS, 2014, p. 30). 

Segundo os autores supramencionados, na cidade de Nippur13, os tabletes mais 

utilizados eram os tabletes de tipo II − tabletes retangulares medindo cerca de cerca 

de 10cmx15cm −, que continham, por exemplo, “[...] listas de signos cuneiformes, 

vocabulário sumério, sistemas de medidas e tabelas numéricas elementares” 

(BERNARD; PROUST; ROSS, 2014, p. 30). Também eram utilizados tabletes, 

chamados de “tipo I”, cujo conteúdo distribuía-se por várias colunas, e continham,  

por exemplo, tábuas matemáticas já completamente memorizadas. Ainda havia os 

tabletes de “tipo III” − pequenos tabletes retangulares alongados, de uma só coluna 

−, bastante utilizados para o estudo de tábuas de multiplicação.  

Com relação aos tabletes de tipo II, Bernard, Proust e Ross (2014) afirmam, 

também, que eles forneceram evidências importantes aos pesquisadores para que 

identificassem os conteúdos dos currículos de formação inicial dos jovens escribas e 

a sequência segundo a qual eram estudados. O verso desse tipo de tablete era 

utilizado para que o estudante repetisse algum tópico anterior do que havia sido 

estudado. 

Os conteúdos matemáticos tratados no nível intermediário dessa formação de 

escribas incluíam noções sobre o sistema de cálculo sexagesimal, mediante 

multiplicações e cálculos dos recíprocos de grandes números e aplicavam esse 

conhecimento no cálculo de áreas de diferentes figuras geométricas. 

                                                           
12

 Segundo Bernard, Proust e Ross (2014), dentre os locais onde provavelmente haviam tais “casas 
de tabletes” estão Nippur, Ur, Mari e Sippar. 

13
 Considerada por estes autores como sendo “a capital política e cultural da antiga Mesopotâmia 

babilônica” 
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Com relação ao nível avançado desta formação, os pesquisadores 

encontraram mais dificuldades para reconstituir o contexto no qual os textos de 

matemática mais avançada foram produzidos ou utilizados. Uma possibilidade 

plausível é a de que os autores de tais textos os tenham produzidos não apenas 

com a finalidade do ensino. Uma outra possibilidade para se descobrir a finalidade 

do texto é considerar se aqueles textos que apresentam problemas de matemática 

de alto nível utilizem, em suas resoluções, procedimentos de cálculos tratados no 

nível elementar desta formação. No entanto, somente um exame mais acurado de 

cada texto pode indicar a sua provável finalidade. 

Voltemos, agora, a atenção para a situação dos textos escolares produzidos 

na Mesopotâmia, no período helenístico14. Segundo os autores, o contexto 

correspondente a este período difere bastante daquele visto na antiga Babilônia. 

Neste contexto, da Mesopotâmia helenística, as atividades matemáticas − e a 

erudição matemática − estavam bastante voltadas às atividades de astrólogos e 

astrônomos. Nesse contexto, não se ensinava mais a Matemática para crianças e 

jovens com uso da escrita cuneiforme, como na antiga Babilônia. Se ensinava, com 

esse tipo de escrita, apenas a jovens eruditos já versados em outros idiomas como o 

grego e o aramaico. 

No que diz respeito ao contexto do antigo Egito, os autores pontuam que, dos 

papiros com conteúdo matemático, apenas uma pequena parte deles chegou até 

nós e que há poucos indícios relativos a como eram organizados os processos de 

ensino. Apenas três deles apresentaram-se relativamente intactos, correspondendo 

ao período hierático, além de um texto registrado em couro, também deste período. 

Além destes exemplos, os autores Bernard, Proust e Ross mencionam apenas 

exemplos de fragmentos. Do período demótico, os pesquisadores mencionam outros 

fragmentos e um papiro completo. Apesar disso, em nenhum desses casos pode-se 

concluir que tais textos tenham servido a finalidades pedagógicas. 

Dentre as poucas pistas sobre como ocorriam os processos de ensino na 

Antiguidade Egípcia, há especulações envolvendo um complexo de templos 

denominado “A Casa da Vida”, onde crianças e jovens estudavam. No entanto, não 

se pode afirmar se um currículo semelhante ao que havia nesses templos tenha sido 

utilizado fora desse complexo e nem que a Matemática tenha sido parte da formação 

de todos os escribas. 

                                                           
14

 Podemos situar este período entre os anos 338 a.C. e 146 a.C. 
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Sobre o provável uso de papiros com conteúdo matemático no contexto 

egípcio, Bernard, Proust e Ross afirmam:  

Os maiores papiros matemáticos foram interpretados como textos 
pedagógicos devido a terem apresentado coleções de exercícios similares, 
mas se tais escritos formaram o programa de estudos de especialistas ou 
generalistas, isto permanece não declarado (BERNARD; PROUST; ROSS, 
2014, p. 36, tradução livre nossa). 

Mesmo o papiro de Rhind o exemplar mais conhecido dentre aqueles que 

trazem um conteúdo matemático não informa sobre seu público-alvo nem sobre os 

pré-requisitos necessários para a compreensão de seu conteúdo. Mesmo assim, 

sabe-se que contém uma espécie de manual de fórmulas, embora não se saiba se o 

papiro era considerado como texto instrucional.  

Trataremos agora das fontes utilizadas para o ensino da Matemática no 

mundo greco-romano. Quanto a este contexto, os autores propõem uma espécie de 

classificação geral, separando os textos em categorias. 

Na primeira categoria, incluem-se textos que apresentam uma espécie de 

prefácio da qual se deduz o seu uso para finalidades pedagógicas. 

A segunda categoria trata de textos relacionados à Matemática apenas num 

sentido filosófico. Nestes, tal disciplina desempenha papel importante mesmo não 

aparecendo, neles, um tratamento matemático propriamente dito como, por 

exemplo, A República, de Platão, ou De Architectura, de Vitruvius. 

Entre as duas categorias supramencionadas, situam-se ensaios filosóficos ou 

literários em cujos conteúdos se observa trechos de textos matemáticos perdidos.  

Exemplificando tais textos, Bernard, Proust e Ross afirmam: 

Por exemplo, Simplicius preserva textos matemáticos perdidos em seus 
comentários do sexto século sobre Aristóteles. A este gênero “intermediário” 
também pertencem textos como o Introdução à Aritmética, que data do 
segundo século, por Nicômaco ou o comentário do quinto século sobre o 
primeiro livro dos Elementos de Euclides por Proclus, que basicamente 
tenta um explícito, filosófico projeto mas introduz conteúdos matemáticos 
para atingir seu propósito (BERNARD; PROUST; ROSS, 2014, p. 39, 
tradução livre nossa). 

A quarta categoria, nas palavras de Bernard, Proust e Ross (2014), diz 

respeito a evidências arqueológicas. Para esses autores, as 

[...] evidências arqueológicas diretas de ensino e aprendizagem de 
Matemática sobrevivem na forma de fragmentos de papiro, ostraca e 
tabletes de madeira, alguns dos quais podem ser relacionados a um 
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contexto de ensino (embora tal atribuição seja muitas vezes problemática) 
(BERNARD; PROUST; ROSS, 2014, p. 40, tradução livre nossa). 

Os materiais mencionados por estes autores contém conteúdos que se refere 

aos contextos de ensino da antiga Babilônia, permitindo uma reconstituição dos 

currículos destes contextos.  

Ainda há uma quinta categoria contendo textos isolados, como por exemplo, o 

Aritmética de Diofanto. Sobre essa obra, os autores afirmam que ela evoca 

preocupações pedagógicas, embora não haja indícios do contexto no qual foi 

utilizada. 

A respeito de tais categorias, as três primeiras são muito melhor 

representadas em relação às outras duas. Os textos pertencentes à primeira 

categoria como, por exemplo, excertos de textos de Euclides, Apolônio e de 

Arquimedes, ou como textos da Escola Pitagórica chegaram até os dias atuais por 

terem sido amplamente copiados, comentados por eruditos em épocas posteriores e 

reutilizados em diferentes contextos. 

Bernard, Proust e Ross (2014) comentam sobre o processo por eles 

denominados de “classicização”, pelos quais esses textos chegaram até a 

atualidade:  

Este longo processo de incorporação e citação permanece como uma 
característica geral de antiga erudição e estende-se muito além da literatura 
matemática. Tal processo guiou a transmissão e “classicização” da antiga 
herança de literatura, filosofia e questões mais especializadas como as 
religiosas, médicas, ou textos matemáticos. Note que este fenômeno não é 
próprio da Antiguidade Greco-Romana: já os escribas da Mesopotâmia 
tiveram seus próprios 'clássicos', bem como 'línguas mortas', que serviram 
como referências clássicas (BERNARD; PROUST; ROSS, 2014, p. 44). 

 



 

 

2 DIALOGANDO COM OUTROS TRABALHOS 

 

 

Este capítulo trata da descrição de trabalhos (teses, dissertações, artigos, 

etc.) cujo objeto de pesquisa envolve a abordagem de conteúdos de trigonometria 

em livros didáticos de Matemática de Ensino Médio, publicados no Brasil, no século 

XX. 

A descrição desses trabalhos levará em conta: 

 o título da obra, o nome do autor, o nome do orientador (quando for o 

caso), ano de publicação, local de defesa e instituição (quando for o caso); 

 os objetivos geral e específicos do trabalho; 

 quando for o caso, uma sucinta descrição da metodologia utilizada na 

realização da pesquisa; 

 breve apresentação do objeto investigado e de análise dos tópicos do 

trabalho; 

 indicação de quais são os pontos centrais de interesse para nossa 

dissertação. 

 

 

2.1 Descrição da dissertação Trigonometria: uma abordagem histórica e uma 

análise de livros didáticos, de Andressa Cesana Biral 

 

 

Trata-se de uma dissertação de mestrado, defendida em setembro do ano 

2000, no Departamento de Matemática da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, por Andressa Cesana Biral, sob orientação do Prof. Dr. João Bosco 

Pitombeira de Carvalho e co-orientação da Profª. Drª. Circe Mary Silva da Silva 

Dynnikov, para obtenção do título de Mestre em Matemática. 

Argumentando que a História da Matemática pode desempenhar um 

importante papel nos processos de ensino e aprendizagem da Matemática e sobre a 

necessidade do professor ter referências para que possa lançar um olhar crítico 

sobre o tratamento dado à trigonometria em livros didáticos de Matemática, a autora 

apresenta como objetivos gerais desse seu trabalho: 

a) Fornecer ao professor uma visão histórica da evolução da Trigonometria, 
utilizando fontes importantes sobre a História da Matemática. 
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b) Analisar a evolução da apresentação da Trigonometria por meio de livros 
didáticos dos séculos XVIII, XIX até meados do século XX” (BIRAL, 2000, 
p. 20). 

Com esses objetivos, faz uma abordagem histórica da trigonometria, com foco 

em dois aspectos: 

 no estudo do desenvolvimento histórico da trigonometria, desde suas 

origens conhecidas até o século XVII, quando houve, segundo ela, o 

máximo desenvolvimento no interior da Matemática elementar (BIRAL, 

2000). Esse estudo compreende as origens conhecidas da trigonometria e 

suas principais ideias e resultados, e também os termos e notações 

utilizadas nos cálculos trigonométricos. O estudo da evolução histórica e 

dessas notações tem por objetivo, segundo a autora, “uma maior 

compreensão da Trigonometria, facilitando o processo de aprendizagem.” 

(BIRAL, 2000, p. 14); 

 na análise da abordagem dada à trigonometria escolar em livros didáticos 

de Matemática selecionados e que exerceram alguma influência no ensino 

da Matemática nos séculos XVIII, XIX e XX, cuja relação encontra-se no 

quadro abaixo. 

 

LIVRO AUTOR DATAS 

Exame de Bombeiros José Fernandes Pinto Alpoim 
1748 
1748 

Tratado de Trigonometria Adrien-Marie Legendre 
1809 
1794 

Compêndio de Trigonometria 
Plana e Espherica 

Heinrich Borchert Lübsen 
desconhecida 

1851 

Lições de Trigonometria E.D. de Castro 
1903 

desconhecida 

Elementos de Geometria e 
Trigonometria Retilínea 

Cristiano Benedito Ottoni 
1904 
1853 

Curso de Trigonometria 
Rectilinea e Espherica 

Timotheo Pereira 
1913 

desconhecida 

Elementos de Trigonometria FIC 
1924 
1836 

Trigonometria Elementar FTD 
1928 
1897 

Curso de Matemática Algacyr Munhoz Maeder 
1949 

desconhecida 

Matemática 2° Ciclo Roberto Peixoto 
1957 

desconhecida 
Na terceira coluna, cujo cabeçalho intitula-se “Datas”, constam, nesta ordem, o ano da edição do 

exemplar analisado e o ano da primeira edição do livro. 

Quadro 1 – Listagem dos livros utilizados para análise em Biral (2000). 



51 

 

Enquanto objetivos específicos dessa dissertação, a autora os apresenta 

como sendo: 

a) fornecer ao professor de Matemática conteúdos históricos sobre a 
Trigonometria a fim de fazer uso deles em sala de aula; 
b) identificar a origem das notações usadas em Trigonometria.[...] 
c) buscar a história dos autores dos livros didáticos da pesquisa para 
entendê-los a partir do contexto histórico, social e político que eles viveram. 
d) apresentar as estruturações das obras da pesquisa, fazendo, quando 
possível, comparações entre elas. 
e) identificar e analisar as definições de Trigonometria estabelecidas por 
cada autor. 
f) explorar a resolução de alguns problemas práticos que envolvam a 
resolução dos triângulos, identificados nas obras da pesquisa. 
g) resgatar o caminho percorrido pela escrita da Matemática e da 
Trigonometria escolar no período em que os livros didáticos desta pesquisa 
foram produzidos, por meio das análises dos mesmos. (BIRAL, 2000, p. 21-
22) 

Quanto à metodologia utilizada para a análise dos livros didáticos 

selecionados, a autora adotou quatro aspectos ou elementos a serem analisados, 

mencionados a seguir junto com as respectivas justificativas da escolha desses 

elementos. 

 

a). Biografia do autor de cada um dos livros didáticos selecionados, para melhor 

compreensão do contexto social no qual tais livros foram publicados e/ou utilizados. 

 

A autora justifica o uso desse aspecto para análise afirmando que quando se 

conhece o contexto social em que um livro foi publicado, é possível explicar a 

escolha dos conteúdos abordados no período histórico correspondente. Além dos 

dados biográficos, verifica-se, no capítulo referente a essa análise, menção a certos 

aspectos da prática pedagógica dos autores de algumas obras analisadas.  

Biral (2000) menciona, também, certas características do contexto social e 

histórico em que cada livro foi produzido, e que julga terem influenciado  a escolha 

dos conteúdos e a própria abordagem a destes no livro selecionado.  

 

b). O modo como os tópicos que constituem cada um destes livros estão 

estruturados. 

 

Neste aspecto, a autora observa quais os conteúdos que estão sendo 

abordados e o modo como eles estão estruturados ao longo dos livros analisados. 
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Ou seja, observa a relação dos conteúdos abordados e em que sequência estão 

dispostos no livro. Como consta nos objetivos específicos dessa dissertação, a 

autora se propõe a fazer, quando possível, comparações entre as estruturações das 

diferentes obras. No capítulo em que analisa os livros conforme este critério, verifica-

se que a autora ainda aborda informações como: o número de páginas reservadas à 

abordagem da trigonometria; o número de páginas reservadas aos diferentes tópicos 

dentro da trigonometria; o número de exemplos resolvidos e de exercícios presentes 

no livro; a finalidade de determinadas ilustrações existentes em certas obras; a 

utilidade do ensino da trigonometria para o autor e, dependendo do caso, se houve 

aparente preocupação por parte do autor em construir tábuas trigonométricas. 

 

c). A definição de trigonometria encontrada em cada um dos livros selecionados. 

 

No capítulo referente à análise da definição de trigonometria, há uma tabela 

listando o autor de cada obra com a respectiva definição de trigonometria 

apresentada em seu livro. Além disso, a autora observa, no que se refere às 

definições ali apresentadas, que “Todas trazem como objeto de estudo da 

trigonometria as funções trigonométricas e a resolução dos triângulos” (BIRAL, 2000, 

p. 162). Feita essa observação, faz comparações entre as definições dadas, 

explicitando, a partir delas, algumas importantes diferenças e semelhanças 

percebidas entre autores ao abordarem a definição de funções circulares em suas 

obras e, em especial, da função seno, ora abordada de um ponto de vista 

geométrico, ora abordada de um ponto de vista vetorial, ora considerando-as como 

números abstratos relativos resultantes da razão de comprimentos de segmentos 

(MAEDER apud BIRAL, 2000).  

 

d). Os problemas envolvendo resolução de triângulos encontrados em cada um dos 

livros selecionados. 

 

Na análise de problemas envolvendo resolução de triângulos, a autora 

observa a importância de questões dessa natureza para a Educação Matemática na 

atualidade quando afirma: “A área que trata do estudo de técnicas especiais de 

resolução de problemas está atualmente obtendo notável interesse, principalmente 

por parte dos atuantes em Educação Matemática.” (BIRAL, 2000, p. 167). 
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Argumenta sobre essa importância dizendo que as análises realizadas em 

problemas dessa natureza, encontrados nos diferentes livros, pode auxiliar o 

professor a emitir um julgamento crítico em relação ao modo como a trigonometria é 

ensinada na atualidade. A autora observa, ainda, que “Dos dez autores analisados, 

só Ottoni não trata de problemas práticos que envolvam a resolução de triângulos. 

[...] Portanto, nove autores dos analisados acharam relevante abordar problemas 

práticos de Trigonometria em suas obras” (BIRAL, 2000, p. 167). 

Em relação à sua estrutura interna, a dissertação aqui apresentada está 

organizada de acordo com os seguintes capítulos: 

O primeiro capítulo, constituído por uma Introdução destinada à apresentação 

do problema de pesquisa, no qual a autora justifica tanto a importância desse 

problema como o uso da História da Matemática como agente motivador e recurso 

facilitador dos processos de ensino e aprendizagem da Matemática15; apresenta, 

ainda, os objetivos gerais e específicos que serão perseguidos na realização de sua 

pesquisa. 

O capítulo 2 enfoca no desenvolvimento histórico da trigonometria, desde 

suas origens até o século XVII; apresenta uma biografia de Ptolomeu, um conciso 

estudo sobre sua obra O Almagesto, uma visão geral do teorema que leva seu nome 

e de outras obras desse astrônomo como seu estudo sobre resolução de triângulos 

e sua tábua de cordas. Apresenta, também, origem do termo “seno” como razão 

envolvendo medidas de cordas ou semicordas, a divisão do círculo – e a hipótese 

para o surgimento dessa divisão – em 360 partes iguais. Fornece, ainda, um 

panorama geral sobre o período em que a Matemática grega esteve em seu auge, 

os nomes dos principais filósofos que foram responsáveis pelo desenvolvimento da 

Matemática grega nesse período, as regiões da Grécia onde nasceram esses 

filósofos e onde ocorreram esses estudos. Apresenta, também, uma visão geral 

sobre contribuições de povos asiáticos, especificamente chineses, hindus e árabes, 

para o desenvolvimento da Matemática em geral, e da trigonometria em particular; a 

produção matemática européia durante o período medieval e uma visão geral sobre 

a Matemática produzida no período do Renascimento: os principais centros onde 

ocorreu tal produção, os principais autores de obras relevantes para o 

                                                           
15

 “Acreditamos que o professor de Matemática sente necessidade de saber qual a origem de nossas 
notações trigonométrica e seus curiosos significados, pois, desta maneira, ele poderá fornecer aos 
seus alunos uma maior compreensão da Trigonometria, facilitando o processo de aprendizagem” 
(BIRAL, 2000, p. 14). 



54 

 

desenvolvimento da trigonometria neste período, os primeiros tratados de 

trigonometria como área de conhecimento autônoma, independente da Astronomia. 

Por fim, descreve o desenvolvimento da trigonometria a partir do século XVI, período 

de transição entre o Renascimento e a Modernidade. 

O capítulo 3 – com base na obra A History of Mathematical Notations16, de 

Cajori – é destinado a um estudo sobre o surgimento das notações, das 

abreviações, das funções trigonométricas e de unidades de medidas de ângulos. 

Nele são apresentados os diversos usos de diferentes notações para a unidade grau 

para medidas de ângulos, suas abreviações e origem da notação de suas 

subunidades minuto e segundo; fornece possíveis razões para o surgimento da 

unidade de medida radiano e de notações usadas para representar essa unidade; 

uma rápida observação sobre o uso de “traços” e “círculos pequenos” como 

auxiliares na resolução de triângulos planos ou triângulos esféricos; um breve 

histórico envolvendo a adoção da expressão “função trigonométrica” como 

alternativa aos já usados “função circular” ou “linha trigonométrica”, e sobre os 

primeiros usos conhecidos de termos como seno, tangente, secante, cosseno, 

cotangente e cossecante, por diferentes autores de diferentes países; um histórico 

sobre as primeiras abreviações conhecidas utilizadas para representar as funções 

trigonométricas, nos séculos XVI e XVII, na Europa; as abreviações usadas para 

essas funções nos séculos XVIII e XIX. 

No capítulo 4, a autora analisa os livros didáticos selecionados, utilizados no 

ensino de trigonometria nos séculos XVIII, XIX e XX. Recorrendo a uma abordagem 

histórica, esses livros, editados em língua portuguesa, foram analisados, nesse 

capítulo, segundo os seguintes aspectos: 

● o contexto histórico e social em que os livros foram publicados e/ou 

utilizados; 

● sobre a maneira como os tópicos estão estruturados. 

 

Na análise referente à maneira como os tópicos estão estruturados, a autora 

procura verificar quais deles foram abordados por todos os autores; quais foram 

abordados pela maioria dos autores; quais foram abordados por alguns autores e 

quais foram abordados apenas por um autor. Nessa análise, além da relação dos 

                                                           
16

 Essa obra de Floriano Cajori, publicada em 1952, trata da origem das notações usadas na 
atualidade em cálculos trigonométricos. 
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conteúdos abordados em cada livro e do número de páginas reservadas à 

abordagem da trigonometria, a autora procura por respostas a outras questões, 

dentre as quais citamos: se livro aborda ou não a trigonometria esférica; a 

quantidade de exercícios presentes no livro; se há preocupação, por parte do autor, 

com a construção de tábuas trigonométricas; se a trigonometria é considerada como 

um tópico da geometria; qual é a utilidade do ensino da trigonometria para o autor; 

se há preocupação com as demonstrações de teoremas e qual a finalidade das 

ilustrações. 

O capítulo 5 é destinado à análise das definições de trigonometria 

encontradas nos livros didáticos selecionados. Essa análise é feita por comparação 

das definições enunciadas nos livros didáticos selecionados com o objetivo 

declarado de perceber mudanças ocorridas no ensino deste conteúdo desde o 

século XVI até o século XX. As definições sob análise são dispostas em uma tabela 

que relaciona os seus enunciados e os seus respectivos autores. Na análise dessas 

definições são consideradas as semelhanças, as diferenças e as equivalências dos 

enunciados; quais autores pressupõem a trigonometria como parte da Geometria e 

quais a tratam como um ramo independente da Matemática; as semelhanças e as  

diferenças no enunciados das definições de seno e de funções circulares. 

O capítulo 6 apresenta a análise de alguns problemas envolvendo resolução 

de triângulos.  

O objetivo da análise de tais problemas é, segundo a autora,  

[...] tornar acessível ao professor de Matemática o universo dos problemas 
práticos de Trigonometria apresentados num tempo bem anterior ao nosso 
e também fornecer ferramentas das quais ele possa fazer um julgamento 
crítico do ensino da Trigonometria atual (BIRAL, 2000, p. 167).  

Para a realização dessa análise, a autora seleciona um conjunto de questões 

envolvendo triângulos e os classifica em quatro categorias de problemas, quais 

sejam, o de: 

● ”determinar a altura de um objeto vertical de base inacessível”; 

● ”determinar a altura e/ou a distância de um objeto cuja base é inacessível”; 

● ”calcular a altura de uma montanha”; 

● ”problema da carta, do mapa ou problema de Pothenot”. 
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Na análise desses problemas, a autora descreve como os autores os 

resolvem e cita quais autores abordam essa ou aquela dentre essas categorias de 

problemas. 

No capítulo 7 – destinados à considerações finais – a autora apresenta uma 

discussão sobre a utilização da História da Matemática, em geral, e da História da 

trigonometria, em particular, como recurso didático para o ensino da Matemática, 

com exposição de argumentos em favor desse uso; apresenta, também, sugestões 

para abordagem de determinados tópicos de trigonometria em sala de aula. 

Como considerações finais, Biral (2000) faz um sucinto retrospecto do 

conteúdo apresentado em sua dissertação, da sua escolha sobre o tratamento que 

deu à história da trigonometria, sobre a utilidade e a pertinência da abordagem da 

origem das notações trigonométricas para tornar as aulas da trigonometria mais 

significativas e estimulantes; sobre a importância da análise de livros didáticos como 

uma rica fonte de informações sobre o ensino da trigonometria, em particular, e, por 

fim, sobre a importância da análise desse tipo de livro, desde que adequadamente 

escolhidos, para ajudar a reconstituir a história do ensino no Brasil. 

 

 

2.2 Descrição do artigo A definição de seno apresentada nos livros didáticos 

de matemática no século XX, de Adair Mendes Nacarato 

 

 

O presente artigo, de Adair Mendes Nacarato, que aborda a definição de seno 

em livros didáticos, foi publicado em 2003. O estudo de que trata este artigo é parte 

integrante de um trabalho, publicado posteriormente em 2007, intitulado Tendências 

presentes no ensino de trigonometria no Brasil: uma abordagem histórica17, que será 

analisado em seguida no presente trabalho. 

Segundo Nacarato (2003) a escolha da função seno como item a ser 

analisado em seu artigo justifica-se pelo fato de as outras cinco funções 

trigonométricas poderem ser obtidas a partir da função seno e pela presença da 

noção de corda do arco-metade, em sua definição de seno. Em sua investigação, a 

pesquisadora detecta quatro grandes tendências na elaboração da definição da 

                                                           
17

 O artigo Tendências presentes no ensino de trigonometria no Brasil: uma abordagem histórica tem 
como autoras Adair Nacarato, Claudia Cristiane Bredariol e Miriam Paula Franco Passos. 
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função seno em livros didáticos publicados em diferentes períodos históricos. Os 

livros analisados por ela encontram-se listados, com o ano de suas publicações, no 

quadro abaixo:  

 

 

DÉCADA TÍTULO AUTOR ANO EDITORA 

00 

Curso de 
Trigonometria 

Retilínea e 
Espherica 

Thimotheo Pereira 1902 
Livraria Classica 

de Francisco 
Alves 

00 
Lições de 

Trigonometria 
E.D. Castro 1903 Typ. Espindola 

00 
Trigonometria 

Elementar 
FTD 1909 Lyon 

30 
Curso de 

Matematica 
Euclides Roxo, Cecil 
Thiré, Mello e Souza 

1938 
Livraria 

Francisco Alves 

40 Matemática 

Euclides Roxo, Haroldo 
L. Cunha, Roberto 

Peixoto e Cesar Dacorso 
Netto 

1944 
Livraria 

Francisco Alves 

40 
Curso de 

Matemática 
Algacyr Munhoz Maeder 1949 

Edições 
Melhoramentos 

40 
Quinto Ano de 

Matemática 
Jacomo Stávale 1942 

Companhia 
Editora Nacional 

50 Matemática 
Carlos Galante, Antônio 
de Souza Teixeira Júnior 

1960 
Editora do Brasil 

S/A 

60 
Matemática - 

curso colegial v. 
II 

Texto organizado pelo 
School Mathematics 

Study Group. Tradução 
de Lafayette de Moraes e 

Lydia C. Lamparelli 

1961 
Universidade 

Brasília 

60 
Matemática - 
segundo ano 

colegial 
Ary Quintella 1964 

Companhia 
Editora Nacional 

60 
Curso Colegial 
Moderno v.1 

Scipione Di Pierro Neto, 
Luiz Mauro Rocha e Ruy 

Madsen Barbosa 
1967 IBEP 

70 
Matemática 

curso colegial 
moderno v. 1 

L.H. Jacy Monteiro, 
Osvaldo Sangiorgi e 
Renate Watanabe 

1972 s.n. 

70 
Matemática 

Aplicada v.1 e 
v.2 

Fernando Trotta, José 
Jakubovic e Luiz Márcio 

Pereira Imenes 
1980 Editora Moderna 

80 Matemática 
Gelson Iezzi, Osvaldo 
Dolce, José Teixeira, 

1990 Atual 
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DÉCADA TÍTULO AUTOR ANO EDITORA 

Nilson Machado, Marcio 
Goulart e Luiz Castro, 

Antonio Machado 

80 Matemática Scipione Di Pierro Neto 1988 Scipione 

90 
Matemática na 
escola do 2º 

grau v.1 
Antonio Santos Machado 1996 Atual 

90 
Matemática v. 

único 
Manoel Paiva 1999 Moderna 

90 
Matemática para 
o Ensino Médio 

Carlos Alberto 
Marcondes dos Santos, 
Nelson Gentil e Sérgio 

Emílio Greco 

1999 Ática 

Quadro 2 – Catalogação dos livros utilizados para o estudo intitulado A definição de seno 
apresentada nos livros didáticos de matemática no século XX 

Fonte: Nacarato (2003). 

 

 

Ao analisar os três primeiros livros apresentados na tabela acima, a autora 

conclui que, até a década de 1930, o ensino da trigonometria estava atrelado à 

geometria euclidiana plana e espacial; os livros analisados, publicados nesse 

período, enunciavam: “[...] o seno de um arco é a medida da perpendicular abaixada 

da extremidade do arco sobre o diâmetro, que passa pela origem do arco.” 

(NACARATO, 2003, p. 206). Ela afirma, ainda, que todos os autores dos livros 

didáticos analisados citam a noção de medida de corda presente na obra de 

Ptolomeu, embora não a utilizem no enunciado da definição de seno. 

Analisando os livros didáticos publicados a partir da década de 1930 até 

1960, Nacarato (2003) observa que o ensino da trigonometria, em decorrência das 

aplicações dessa disciplina à Física, começa a ser abordado de maneira integrada à 

noção de vetores. Diante disso, a definição de seno de um arco é apresentada, 

nestes livros, como o sendo o valor algébrico da projeção de um vetor sobre o eixo 

das ordenadas. Nesse tratamento, o seno é considerado não mais como um 

comprimento, mas sim como um número abstrato resultante da razão entre duas 

medidas de comprimentos. Para ilustrar tal abordagem, a autora cita a definição 

dada no livro Curso de Matemática, de Algacyr M. Maeder: “Dá-se a denominação 

de seno do arco AM ao valor do algébrico da projeção, sobre o eixo das 

coordenadas, do vector OM, que tem a origem no centro do círculo e cuja a 

extremidade coincide com a do arco AM. 
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Representa-se o seno do arco a pela notação sen a.” 

 

 

 

Figura 12 – Ilustração da definição de seno de um arco, dada no livro Curso de Matemática 

Fonte: Maeder 1949 (apud Nacarato, 2003, p. 208). 

 

 

Embora a tendência predominante no referido período fosse essa exposta 

acima, (NACARATO, 2003) destaca que, em particular, Roxo et. al. (1944 apud 

Nacarato, 2003, p. 209), em seu livro Matemática, ainda definem seno como sendo a 

metade da corda que subtende um arco duplo (NACARATO, 2003). 

No estudo que faz sobre o tratamento dado à trigonometria, nos livros 

publicados a partir da década de 1960, elaborados de acordo com as diretrizes do 

chamado Movimento da Matemática Moderna, a autora analisa as definições de 

seno, encontradas em três livros publicados neste período, quais sejam: Matemática 

- Curso Colegial V. II, de 1964, publicado pela Universidade de Brasília, organizado 

pelo School Mathematics Study Group e traduzido para o português por Lafayette de 

Moraes e Lydia C. Lamparelli; Curso Colegial Moderno V.I, de 1967, editado pelo 

IBEP, de autoria de Scipione Di Pierro Neti, Luiz Mauro da Rocha e Ruy Madsen 

Barbosa e; Matemática Curso Colegial Moderno V.1, de 1972, publicado pela 

Companhia Editora Nacional, de autoria de Luiz Henrique Jacy Monteiro, Osvaldo 

Sangiorgi e Renate Watanabe. 
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No que diz respeito à definição formalizada no livro elaborado pelo SMSG, 

Nacarato (2003, p. 210) escreve que o “O grupo SMSG [...] define seno como sendo 

a terna: seno de (O, X, θ) = y0 ou escrito abreviadamente sen θ = y0.  A terna define 

o ângulo orientado e o par ordenado (x0, y0) representa a interseção entre o de seu 

lado terminal com o círculo unitário.” Assim, segundo esta autora, o seno é uma 

terna representando a interseção entre o lado terminal de um ângulo orientado e o 

círculo orientado. 

Já de Di Pierro Neto, Rocha e Barbosa, segundo Nacarato (2003, p. 210), 

[...] definem a função seno partindo da definição da circunferência 
trigonométrica: “chama-se circunferência trigonométrica (ou ciclo) uma 
circunferência orientada, de raio unitário, associada com sistemas de eixos 
cartesianos ortogonais, com origem no centro. Toma-se como origem dos 
arcos o ponto A=(1,0) e como origem dos ângulos orientados o semi-eixo 
Ox. Cada ponto P da circunferência terá as coordenadas (x,y) relacionadas 
pela equação (ou sentença aberta).  
x

2 
+ y

2
=1 

(que é a equação da circunferência de raio R=1 e centro na origem)”. 
(p. 163) 

 

Segundo os autores “a cada número real α corresponde a um arco AP da 
circunferência trigonométrica com P=(x,y), cujo o valor algébrico (em 
relação à unidade radiano) é um número α. E como a cada número real α 
corresponde 1 e só uma ordenada y, temos uma aplicação ou função f que 
denominamos função seno.” (p. 163) 

O domínio de f é R e o contra-domínio é o intervalo [-1, 1]. 
 

Seno:α →y 
Seno:R→[-1, 1] (NACARATO, 2003, p. 210). 

 
Portanto, a definição presente no livro de Di Pierro Neto, Rocha e Barbosa 

envolve a noção de circunferência trigonométrica e associa a cada número real um 

único arco - em radianos - da circunferência trigonométrica, cujo valor algébrico 

também é um único número real. 
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No livro que elaboraram, Monteiro, Sangiorgi e Watanabe, segundo Nacarato 

(2003):  

[...] definem inicialmente a função f a partir da aplicação que consiste em 
deslocar um ponto sobre uma circunferência e, a partir dela, apresentam a 
seguinte definição de seno: “chama-se seno de x a ordenada do ponto Px”. 
(p. 127), em que x é um número real e Px o ponto a ele associado por f. 
(NACARATO, 2003, p. 211). 

Assim, o seno aqui é definido como a função que associa um certo número 

real à ordenada de um ponto sobre uma circunferência. 

Quanto às definições de seno apresentadas acima, a autora observa que 

apenas em Monteiro, Sangiorgi e Watanabe a definição de seno aparece após a 

definição de cosseno. Ela atenta, também, para o fato de que na obra organizada 

pelo SMSG a trigonometria é abordada no seu segundo volume, destinando-se aos 

alunos do 2º ano do então 2º Grau.  

A autora ainda constata que, no período pós 1960, há uma coerência entre 

orientações metodológicas presentes nos documentos curriculares analisados e as 

propostas para o ensino da trigonometria observadas nos livros didáticos analisados. 

Analisando o período posterior aos anos de 1980, a autora observa a 

presença, no Brasil, de uma profusão de reformas curriculares estaduais, não 

havendo para este período a predominância de uma única tendência de ensino para 

a trigonometria. Fazendo referência à Proposta Curricular do Estado de São Paulo, 

Nacarato (2003) constata que, por influência de reformas feitas na época, o ensino 

da Matemática preocupa-se em introduzir os conteúdos dessa disciplina por meio  

de situações-problema. No caso da trigonometria, tais situações podem envolver o 

cálculo de medidas inacessíveis. Segundo a autora, todos os livros deste período 

definem seno como “a razão entre a medida do cateto oposto a um ângulo agudo do 

triângulo retângulo e a medida da hipotenusa” (NACARATO, 2003, p. 212). 

Entre as considerações finais deste artigo, a autora observa “[...] a coerência 

entre as normas prescritas nos documentos curriculares até 1980 e as propostas 

dos diferentes autores dos livros didáticos” (NACARATO, 2003, p. 212). Elas 

concluem, também, que nas duas décadas anteriores a esse artigo, não se percebe 

a presença das tendências de ensino presentes nos documentos curriculares e a 

abordagem dos conteúdos de trigonometria nos livros didáticos analisados, com a 
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única mudança percebida sendo a introdução do estudo da trigonometria pelo 

triângulo retângulo. 

 

 

2.3 Descrição do artigo Tendências presentes no ensino de trigonometria no 

Brasil: uma abordagem histórica, de Adair Mendes Nacarato, Claudia Cristiane 

Bredariol e Miriam Paula Franco Passos 

 

 

Analisaremos, agora, um artigo publicado em 2007 pela Musas Editora, que 

constitui o quarto capítulo da obra Múltiplos olhares: matemática e produção de 

conhecimento, organizada por Jackeline Rodrigues Mendes  e Regina Célia Grando. 

Suas autoras são a professora Adair Mendes Nacarato, da Universidade São 

Francisco (USF), e as bolsistas de iniciação científica Claudia Cristiane Bredariol e 

Miriam Paula Franco Passos, na mesma instituição. 

O objetivo principal proposto pelas autoras neste artigo foi o de traçar, de um 

ponto de vista histórico, como desenvolveu-se o ensino da trigonometria no Brasil.  

Para isto, buscaram identificar “tendências existentes e as forças internas ou 

externas à Matemática que possam ter contribuído para mudanças de conteúdo e 

metodologia.”, conforme (NACARATO; BREDARIOL; PASSOS, 2007, p. 65). 

A metodologia utilizada pelas autoras para descrever o desenvolvimento 

deste ensino teve dois focos de análise: documentos curriculares, cujo teor tem 

relação com o ensino da trigonometria no século XX, no ensino secundário, e livros 

didáticos de Matemática publicados no Brasil, no decorrer do século XX, nos quais 

tenha sido abordados conteúdos de trigonometria. 

Quanto aos documentos curriculares, o estudo volta-se aos programas de 

ensino e às propostas curriculares cujo teor apresente a disciplina de trigonometria 

e/ou indique como são organizados os seus conteúdos para este ensino. As autoras 

observam que, especialmente nas propostas curriculares, a análise deu-se 

especialmente nos aspectos metodológicos do ensino da trigonometria. Já nos 

programas de ensino, que aparecem nesses documentos, os critérios de análise 

foram, nas palavras das autoras,  

1. Identificar as disciplinas presentes em cada série do Ensino Secundário. 
2. Situar, nas séries do ensino secundário, o conteúdo de Trigonometria. 
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3. Identificar a organização do programa de Trigonometria: seqüência dos 
conteúdos, tendências de ensino presentes e a posição do conteúdo de 
Trigonometria em relação aos demais conteúdos de Matemática 
(NACARATO; BREDARIOL; PASSOS, 2007, p. 67). 

A escolha do livro didático como um dos objetos de análise é justificado, pelas 

autoras, porque “[...] este, de certa forma, vem-se constituindo em fonte histórica do 

ensino, pois explicita as tendências pedagógicas de cada momento e as concepções 

de ensino de Matemática” (NACARATO; BREDARIOL; PASSOS, 2007, p. 67). 

As autoras colocam os seguintes critérios para análise dos livros didáticos 

neste artigo: 

1. Identificação da obra: biblioteca em que se encontra, título, autor, editora, 
ano de edição, número de páginas e série a que se destina. 
2. Características da obra: de que forma ela está organizada, número de 
capítulos ou unidades, tema de cada capítulo ou unidade, em que posição, 
na seqüência dos conteúdos, está localizado o tema trigonometria. 
3. Forma como o tema é abordado na obra: seqüência dos conceitos. 
4. Observações gerais relativas à metodologia e aos tipos de exercícios, 
bem como à presença da história do tema, exercícios de aplicação e à parte 
gráfica e visual da obra. Após o fichamento das 18 obras e identificação das 
tendências dominantes, foram selecionadas cinco subcategorias de análise: 
1) a introdução do tema; 2) a existência da explicitação do que seja 
trigonometria; 3) a definição de seno

18
; 4) a seqüência dos conteúdos; e 5) 

tipos de representação. (NACARATO; BREDARIOL; PASSOS, 2007, p. 69). 

Os livros selecionados para análise pelas autoras encontram-se listados 

abaixo: 

 

 

DÉCADA TÍTULO AUTOR ANO EDITORA 

00 

Curso de 
Trigonometria 

Retilínea e 
Espherica 

Thimotheo Pereira 1902 
Livraria Classica 

de Francisco 
Alves 

00 
Lições de 

Trigonometria 
E.D. Castro 1903 Typ. Espindola 

00 
Trigonometria 

Elementar 
FTD 1909 Lyon 

30 
Curso de 

Matematica 
Euclides Roxo, Cecil 
Thiré, Mello e Souza 

1938 
Livraria 

Francisco Alves 

40 Matemática Euclides Roxo, Haroldo 1944 Livraria 

                                                           
18

 Quanto à definição de seno nos livros didáticos, mencionada entre os critérios acima, esta 
constitui objeto de estudo de um outro artigo, de autoria de Adair Nacarato, que foi anteriormente 
descrito na revisão bibliográfica de nossa dissertação. 
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DÉCADA TÍTULO AUTOR ANO EDITORA 

L. Cunha, Roberto 
Peixoto e Cesar Dacorso 

Netto 

Francisco Alves 

40 
Curso de 

Matemática 
Algacyr Munhoz Maeder 1949 

Edições 
Melhoramentos 

40 
Quinto Ano de 

Matemática 
Jacomo Stávale 1942 

Companhia 
Editora Nacional 

50 Matemática 
Carlos Galante, Antônio 
de Souza Teixeira Júnior 

1960 
Editora do Brasil 

S/A 

60 
Matemática - 

curso colegial v. 
II 

Texto organizado pelo 
School Mathematics 

Study Group. Tradução 
de Lafayette de Moraes e 

Lydia C. Lamparelli 

1961 
Universidade 

Brasília 

60 
Matemática - 
segundo ano 

colegial 
Ary Quintella 1964 

Companhia 
Editora Nacional 

60 
Curso Colegial 
Moderno v.1 

Scipione Di Pierro Neto, 
Luiz Mauro Rocha e Ruy 

Madsen Barbosa 
1967 IBEP 

70 
Matemática 

curso colegial 
moderno v. 1 

L.H. Jacy Monteiro, 
Osvaldo Sangiorgi e 
Renate Watanabe 

1972 s.n. 

70 
Matemática 

Aplicada v.1 e 
v.2 

Fernando Trotta, José 
Jakubovic e Luiz Márcio 

Pereira Imenes 
1980 Editora Moderna 

80 Matemática 

Gelson Iezzi, Osvaldo 
Dolce, José Teixeira, 

Nilson Machado, Marcio 
Goulart e Luiz Castro, 

Antonio Machado 

1990 Atual 

80 Matemática Scipione Di Pierro Neto 1988 Scipione 

90 
Matemática na 
escola do 2º 

grau v.1 
Antonio Santos Machado 1996 Atual 

90 
Matemática v. 

único 
Manoel Paiva 1999 Moderna 

90 
Matemática para 
o Ensino Médio 

Carlos Alberto 
Marcondes dos Santos, 
Nelson Gentil e Sérgio 

Emílio Greco 

1999 Ática 

Quadro 3 – Catalogação dos livros utilizados para o artigo intitulado Tendências presentes no ensino 
de trigonometria no Brasil: uma abordagem histórica 

Fonte: Nacarato; Bredariol, Passos (2007). 

 



65 

 

Além de apresentarem os documentos curriculares e o livro didático como 

materiais para a descrição a que se propõe este artigo, as autoras fazem breves 

retrospectivas tanto a respeito das discussões sobre currículos quanto em relação 

às políticas públicas referentes ao livro didático no Brasil. 

A análise sobre esses dois focos possibilitou, às autoras, a identificação de 

tendências presentes no ensino da trigonometria, no decorrer do século XX, sob os 

enfoques da geometria euclidiana, da geometria vetorial e das funções circulares. Ao 

apresentar cada tendência, as autoras definem o período de predominância de cada 

uma delas, as respectivas reformas educacionais ocorridas, conforme o caso, e a 

posição do tópico trigonometria no currículo do ensino secundário neste período. 

Para elas, o ensino da trigonometria sob o enfoque da geometria euclidiana 

prevaleceu até o fim da década de 1920, estando aqui atrelado ao ensino da 

geometria plana e espacial. As autoras destacam que, para esta tendência, a ênfase 

no tratamento dado à trigonometria era colocado sobre “[...] estudo das linhas 

trigonométricas e dedução de suas fórmulas; suas variações e limites de seus 

valores; construção e emprego das tábuas trigonométricas; resolução dos triângulos 

e problemas e exercícios práticos.” (NACARATO; BREDARIOL; PASSOS, 2007, 

p. 71-72). 

As autoras observam que, em toda a metade do século XX, os autores dos 

livros didáticos, ao mesmo tempo em que faziam referência à obra de Ptolomeu –

apresentando suas definições de seno de modo semelhante a que aparece em seu 

Almagesto – elaboravam os conteúdos de trigonometria, em seus livros didáticos, 

com base no teorema das cordas de Hiparco. Elas observam, também, que, no 

período de predomínio desta tendência para o ensino da trigonometria, havia uma 

sintonia entre os programas de ensino vigentes e os livros didáticos publicados, nos 

quais os conteúdos de geometria e trigonometria eram abordados de maneira 

integrada.  

Após este período de predominância de enfoque geométrico, atrelada à 

geometria euclidiana, a trigonometria começa a ser abordada de maneira integrada 

à geometria vetorial. Segundo as autoras, tal abordagem – que repercutiu na 

Reforma Francisco Campos – foi motivada por ideias influenciadas pelo movimento 

da Escola Nova, por intermédio de Euclides Roxo e pelas possibilidades de 

aplicação da trigonometria a problemas da Física. Nesse tratamento é apresentada 
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a representação geométrica dos números complexos pelo uso de vetores, com 

aplicações especialmente na mecânica e na Física Matemática.  

A última tendência para o ensino da trigonometria detectada por Nacarato, 

Bredariol e Passos, predominante entre as décadas de 1960 e 1980 e denominada 

enfoque de funções circulares, enfatiza o tratamento dado às funções circulares. Tal 

enfoque sofre influência das diretrizes do movimento da matemática moderna, 

dentre as quais está a relação dos conteúdos de Matemática com a teoria de 

conjuntos, a noção de função, a ênfase do ensino nas estruturas e rigor da 

linguagem matemática e em técnicas de resolução de exercícios. 

Na última seção desse artigo, as autoras observam a falta de sintonia entre os 

programas de ensino oficiais e a abordagem dos conteúdos trigonométricos nos 

livros publicados após o período de predominância do movimento da matemática 

moderna. Para elas já se percebe, especialmente no Ensino Médio, a ênfase dada à 

interdisciplinaridade em detrimento da abordagem rigorosa com que os conteúdos 

de Matemática eram tratados nas tendências anteriores. Diante disso, elas fazem 

um questionamento sobre se esse tipo de abordagem, orientada pelos atuais 

Parâmetros Curriculares Nacionais, trarão significativas mudanças no ensino da 

trigonometria. 

Segundo Nacarato, Bredariol e Passos 

Se até o período anterior (1980), havia uma total sintonia entre os 
programas de ensino oficiais e os livros didáticos, o mesmo não se pode 
dizer do momento atual. [...] a grande maioria, contudo, parece não ter um 
eixo norteador para as abordagens pedagógicas. O ensino vem se 
pautando pelo excesso de transformismos algébricos, destituídos de 
significados para o aluno [...] (NACARATO; BREDARIOL; PASSOS, 2007, 
p. 90). 

Quanto ao interesse desse artigo para nossa dissertação, ele recai sobre 

quatro aspectos principais:  

 o fato de concordarmos com as autoras, ao afirmarem que o livro didático 

de Matemática constitui-se em ferramenta à pesquisa da história de seu 

ensino, podendo-se, perceber, por meio dele, as tendências e concepções 

relativas a este ensino predominantes no contexto histórico em que ele foi 

produzido; 

 os critérios adotados para análise dos livros didáticos, especialmente para 

a identificação destes livros, para descrever o modo como estruturam-se 
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os conteúdos no livro, o número de páginas ocupadas pelos conteúdos de 

trigonometria e demais critérios para descrição e análise destes livros; 

sobre as observações quanto à metodologia utilizada na abordagem 

desses conteúdos; 

 na identificação de três tendências predominantes para o ensino da 

trigonometria no Brasil; e 

 na ausência de uma abordagem pedagógica característica para o período 

posterior aos anos 1980. 

 

 





 

 

3 REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

 

3.1 Um Olhar sobre o Livro Didático, de Magda B. Soares 

 

 

Um dos referenciais teóricos que será utilizado para dar sustentação ao 

presente trabalho é o texto Um Olhar sobre o Livro Didático, de Soares (1996), que 

guiará a abordagem sócio-histórica a que nos propomos fazer quanto à descrição e 

à análise do tratamento dado à trigonometria em livros didáticos de Matemática do 

Ensino Médio, selecionados para a pesquisa. 

De acordo com Soares (1996), desde o surgimento da escrita, o uso de textos 

sempre teve uma presença marcante e constante como guia aos processos de 

ensino e aprendizagem. Ela lembra que o uso de textos com fins didáticos instituiu-

se, historicamente, bem antes de serem estabelecidos os programas e currículos 

mínimos voltados a assegurar a aquisição e a transmissão de saberes e 

competências, tidos como indispensáveis à integração, em sociedade, das novas 

gerações. 

Soares (1996) refere-se aos diversos usos do livro didático no decorrer dos 

séculos: o uso no ensino de línguas, de retórica, ou contendo textos para leitura 

entre diferentes áreas de conhecimento. No contexto desses usos, destaca, 

também, um exemplo de texto considerado como um dos mais influentes dentre 

todos: a obra Os Elementos, de Euclides. Essa obra, que data de aproximadamente 

300 a.C., é composta de 13 livros e foi utilizada por mais de 20 séculos como 

paradigma ao ensino da geometria, numa abordagem que influenciou – e, sob certos 

aspectos, continua influenciando – o tratamento dado ao ensino dessa disciplina, a 

elaboração de livros textos que a divulgam e como referência metodológica à 

elaboração de livros textos que veiculam outras disciplinas: em Os Elementos, o 

conhecimento é concebido como uma estrutura formada a partir de uns poucos 

elementos primitivos e afirmações fundadas na auto evidência (postulados) e, a 

partir desses, são obtidos por raciocínio lógico dedutivo os teoremas e todos os 

outros resultados que necessitam de justificativas para serem considerados válidos. 

Esta forma de estruturar o conhecimento, presente ainda em livros de Matemática 
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publicados no século XX, ainda influencia largamente o estudo da Matemática em 

várias instituições e países. 

Nesse seu ensaio, a autora evidencia, também, a permanência do uso de 

livros por tanto tempo nos sistemas de ensino mesmo quando esses sistemas foram 

submetidos, ao longo da história, às várias mudanças sociais – estruturais e/ou 

conjunturais – de sistemas econômicos, de regimes políticos e formas de governos; 

permanência que resistiu às diferentes abordagens de metodologias de ensino em 

diferentes contextos sócio-históricos e às polêmicas que envolveram – e envolvem, 

hoje – professores, alunos e especialistas em educação, a respeito de manter – ou 

não – o livro presente no ensino formal, com alegações de que ele é um instrumento 

de manipulação ideológica tanto dos mercados editoriais quanto dos governos 

instituídos. 

Justamente devido a essa constante presença de livros na história do ensino, 

Soares (1996) propõe que ele seja visto como uma fonte de pesquisa acerca da 

história do ensino, permitindo que se identifique, pelo exame dos conteúdos de livros 

publicados/adotados em diferentes contextos sócio-históricos como, por exemplo: 

quais os conteúdos considerados indispensáveis à inserção do indivíduo na 

sociedade; a presença de determinadas tendências metodológicas utilizadas na 

abordagem dos conteúdos presentes nesses livros; os componentes curriculares 

que determinavam os conteúdos a serem abordados nos livros, entre outras 

informações, ocorridas ao longo do tempo. 

Ainda quanto ao papel do livro como ferramenta para a prática pedagógica, 

este tem funcionado como auxiliar na divulgação de conhecimentos e experiências 

culturais, que são compartilhados pelos indivíduos de uma determinada cultura, em 

uma determinada época, relativos ao saber institucionalizado necessários à inserção 

de um indivíduo em um meio cultural. 

Dentre esses conhecimentos e experiências culturais, a seleção daqueles que 

serão abordados no livro didático – assim como a maneira pela qual são abordados 

– têm sido norteadas por políticas sócio-culturais e tendências pedagógicas 

presentes num dado contexto histórico, para que o livro cumpra seu papel no ensino.  

Nesse sentido, as políticas e ideologias em que os livros didáticos são produzidos 

e/ou utilizados têm instituido a conveniência de que sejam abordados certos 

conhecimentos e ênfase em certas disciplinas, em detrimento de outras. Do mesmo 

modo, têm determinado que estes conhecimentos sejam abordados de específicas 
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maneiras – e não de outras – e que eles passem por processos de didatização, 

influenciados por tendências pedagógicas presentes. A presença de tais políticas e 

tendências também pode ser verificada analisando-se livros didáticos. 

Nesse sentido, a autora observa que o exame de livros didáticos produzidos 

no Brasil pode deixar transparecer a existência e evolução de tais políticas e de 

ideologias vigentes em diferentes períodos históricos no País para que, por meio 

desse exame, seja possível delinear uma história do ensino no Brasil, para 

diferentes disciplinas escolares. 

Para uma pesquisa dessa natureza, Soares (1996) enfatiza que vários são os 

olhares que podem ser lançados sobre um livro didático quando se propõe analisá-

lo:  

[...] um olhar pedagógico , que avalia qualidade e correção, que discute e 
orienta a escolha e o uso; um olhar político, que formula e direciona 
processos decisórios de seleção, distribuição e controle; um olhar 
econômico, que fixa normas e parâmetros de produção, de comercialização, 
de distribuição. Avaliar qualidade e correção, orientar escolha e uso, 
direcionar decisões, fixar normas... são olhares que prescrevem, criticam ou 
denunciam; por que não um olhar que  investigue, descreva e compreenda? 
Olhar que afaste o “dever ser” ou o “fazer ser”, e volte-se para o “ser”– não 
o discurso sobre o que “deve ser” a pedagogia do livro didático, a política do 
livro didático, a economia do livro didático, mas o discurso sobre o que “é”, o 
que “tem sido”, o que “foi” o livro didático (SOARES, 1996, p. 53). 

No presente trabalho, guiado por essa orientação supracitada, lançaremos o 

nosso olhar sobre tratamento dispensado à trigonometria, em alguns livros didáticos 

de Matemática do Ensino Médio, editados e adotados no Brasil, do início do século 

XX até a década de 1970: um olhar que busque uma perspectiva sócio-histórica do 

livro didático de Matemática. 

Para isso, será feita uma seleção de tais livros que posteriormente serão 

catalogados, descritos e analisados para verificar se – e, em que medida – as 

características presentes na classificação feita por FIORENTINI (1995) sobre as 

tendências no ensino da Matemática na Educação Básica aparecem nos livros 

analisados. 
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3.2 A hermenêutica de profundidade como referencial à interpretação de 

formas simbólicas 

 

 

Por hermenêutica entendemos qualquer técnica de interpretação; em 

particular, a de interpretação de textos. No âmbito da filosofia existem vários ensaios 

sobre hermenêutica elaborados por diferentes filósofos, dentre os quais destacamos 

Paul Ricoeur, que elaborou seus trabalhos sobre hermenêutica na perspectiva de 

filósofos da chamada Escola de Frankfurt. Ricoeur, dentre outros filósofos 

contemporâneos seus, foi autor de trabalhos a respeito de um referencial 

metodológico para ser utilizado para o estudo de produções humanas intencionais, 

passíveis de interpretação. Esse referencial é chamado por ele − e por outros 

autores, como John B. Thompson − de Hermenêutica de Profundidade (HP). 

Quanto à aplicabilidade de teorias hermenêuticas à análise de livros-texto, 

Gert Schubring defende este uso no primeiro capítulo de sua obra, publicada em 

2003, intitulada Análise Histórica de Livros de Matemática. Para tal, adota uma 

noção de hermenêutica consoante à de Friedrich August Wolf (1759-1824) que, 

segundo Schubring (2003, p. 14), foi “[...] um dos fundadores da moderna 

hermenêutica na Alemanha [...]”. Para Wolf: 

A hermenêutica - ou a arte de explicar- nos ensina a entender os 
pensamentos de outra pessoa através de seus sinais, e a explicá-los. [...]. 
Precisamos aprender a respeito da situação moral na época do autor, 
precisamos ter conhecimentos da história e de literatura, e temos de saber 
sobre a situação mental, o esprit (WOLF, 1839, p. 272 apud SCHUBRING, 
2003, p. 14-15). 

Sobre essa “arte de explicar”, Schubring (2003) propõe uma análise 

hermenêutica de livros-texto que considere o contexto em que este foi produzido. Ou 

seja, a análise de um livro-texto deve levar em conta, entre outros fatores, o que 

este autor chama de História Social das Ideias. Sobre isso, Schubring escreve:  

Os próprios livros-texto demonstram que uma tal base [apenas uma análise 
interna de seu conteúdo] para a interpretação de textos é insuficiente [...]. 
Assim, [...] é imperioso analisá-lo como parte de um contexto social mais 
amplo [...]. Essa abordagem é melhor, visto que “o” autor de um livro-texto 
usualmente consiste em um grupo muito maior que o indicado pelos nomes 
da folha de rosto; o autor mencionado representa uma “coletividade” 
ampliada de colaboradores. Tal coletividade é uma consequência do fato de 
que os livros-texto têm estado ligados [...] a um contexto institucional, e 
foram assim moldados pelas restrições e demandas sociais das instituições 
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em questão [...]. Dessa forma, as instituições deveriam ser consideradas um 
fator determinante para a coletividade de autores de livros-texto. 
(SCHUBRING, 2003, p. 16-17). 

Ainda, quanto à “influência do contexto na produção de livros-texto”, 

Schubring observa que: 

[...] alterações do texto em edições sucessivas não são necessariamente 
devidas ao discernimento de seu autor oficial, [...], mas podem igualmente 
ter sido provocadas por pressões sociais (ver por exemplo as mudanças 
abruptas nos livros didáticos depois dos protestos dos pais contra a teoria 
dos conjuntos para alunos da escola primária) (SCHUBRING, 2003, p. 17). 

No âmbito da Educação Matemática, no Brasil, o Grupo História Oral e 

Educação Matemática (GHOEM), da Universidade Estadual Paulista “Julio de 

Mesquita Filho” (UNESP), Campus de Bauru, tem produzido trabalhos usando o 

referencial teórico-metodológico da HP. Dentre esses, podemos destacar os 

trabalhos de Oliveira (2008), Cardoso (2011) e Silva (2013). 

 

 

3.2.1 A Hermenêutica de profundidade proposta por John B. Thompson 

 

 

O referencial metodológico da HP tem origem em uma reformulação da 

chamada teoria crítica, desenvolvida por integrantes da Escola de Frankfurt. Essa 

reformulação, proposta por John B. Thompson, tinha por objetivo elaborar, nos 

marcos da teoria crítica, uma teoria que possibilitasse analisar as ideologias de 

massa para compreender as sociedades industriais contemporâneas e seus 

desenvolvimentos nos marcos das relações sociais de produção, de troca e de 

trabalho capitalistas. A HP, proposta por Thompson, foi apresentada em sua obra 

Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios de comunicação 

de massa, publicada inicialmente na Inglaterra, em 1990 e traduzida no Brasil, em 

1995.  
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O objetivo da HP é, fundamentalmente, a análise de formas simbólicas19 

entendidas como sendo quaisquer produções humanas intencionais, e, portanto, 

passíveis de serem interpretadas20. A HP constitui-se de três momentos ou fases no 

processo de análise que não seguem, necessariamente, uma ordem sequencial: a 

análise formal ou discursiva, que consiste em uma análise da estrutura interna da 

obra na forma como foi discursivamente elaborada; a sócio-histórica, na qual se 

analisa o contexto social, histórico, político e cultural em que a forma simbólica foi 

produzida e divulgada; e o momento da interpretação/reinterpretação que permeia 

todas as três fases de análise. 

Para Cardoso (2011), o ponto de partida para HP é a chamada hermenêutica 

do quotidiano. Segundo essa hermenêutica, as formas simbólicas são interpretadas 

a partir do conhecimento dado pelo senso comum, ou seja, de opiniões e crenças 

compartilhadas entre os indivíduos que fazem parte de determinado grupo cultural, 

num dado contexto sócio-histórico. Esta interpretação, baseada no entendimento 

vulgar, serve de ponto de partida à interpretação sob o enfoque de uma teoria 

hermenêutica que, no caso do presente trabalho, será a HP. 

 

 

3.2.2 A hermenêutica de profundidade como referencial metodológico neste 

trabalho21 

 

 

Para a análise da abordagem dos conteúdos de trigonometria presentes nos 

livros didáticos, usaremos o referencial metodológico da hermenêutica de 

profundidade de uma forma restrita no que diz respeito à análise da influência do 

contexto sócio-histórico no tratamento dado a esses conteúdos. Nesse quesito, o 

nosso objetivo é descrever – sem a preocupação de analisar com profundidade –

para contextualizar, o ambiente social, histórico, político e cultural em que os livros 

didáticos selecionados foram produzidos e mobilizados. 
                                                           
19

 Thompson também se refere à “análise de formas simbólicas” como “análise cultural”. 
20

 O conceito e características inerentes de formas simbólicas serão tratados, com maiores detalhes, 
logo abaixo. 

21
 O presente trabalho não pretende realizar uma hermenêutica de profundidade (HP), propriamente 

dita, na análise a que se propõe a fazer sobre os conteúdos de Trigonometria dos livros didáticos 
selecionados. Uma HP sobre o assunto requereria um tempo que um trabalho de mestrado, no 
Brasil, não possui para realizá-lo. 
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Para estar de acordo com esse referencial, o livro didático de Matemática 

será concebido, aqui, como uma forma simbólica22 e os conteúdos de trigonometria 

serão analisados com vistas à interpretações plausíveis condicionadas a esses 

contextos. 

A análise segundo o referencial da HP consiste, como já dissemos, de três 

momentos: a análise sócio-histórica, a análise formal (da estrutura interna), e a 

interpretação/reinterpretação, na qual estabelecemos relações entre as informações 

obtidas nos outros dois momentos analíticos. 

No primeiro momento de análise da HP, apresentaremos os contextos sócio-

históricos nos quais as tendências em Educação Matemática23 propostas por 

Fiorentini (1995) surgiram e orientaram, segundo esse autor, o ensino da 

Matemática na Educação Básica. 

O segundo momento analítico diz respeito, no presente trabalho, à análise da 

abordagem dos conteúdos de trigonometria presente nos livros didáticos de Ensino 

Médio selecionados segundo o roteiro por nós proposto no capítulo 5 desta 

dissertação. 

O terceiro momento de análise procurará estabelecer relações entre 

características do contexto sócio-histórico abordado no primeiro momento analítico e 

os elementos característicos que emergiram da abordagem dos conteúdos de 

trigonometria presentes no livro didático publicado neste contexto. Com estas 

relações obtidas no terceiro momento da HP, buscaremos verificar se as categorias 

descritivas para as tendências em educação matemática, elaboradas por Fiorentini 

(1995), podem ser verificadas no tratamento dado, à trigonometria, nos livros 

didáticos selecionados à análise. 

 

 

 

                                                           
22

 Em seus trabalhos, Oliveira (2008), Cardoso (2011) e Silva (2013), também concebem livros 
didáticos como formas simbólicas no contexto da Hermenêutica de Profundidade, de John B. 
Thompson. 

23
 As tendências em Educação Matemática a que nos referimos foram elaboradas por Fiorentini 

(1995) em seu artigo Alguns Modos de Ver e Conceber o Ensino da Matemática no Brasil. Essas 
tendências foram elaboradas segundo categorias descritivas como a concepção de Matemática e 
de ensino e aprendizagem dessa disciplina; a cosmovisão subjacente; a crença sobre a gênese do 
conhecimento matemático; as finalidades e os valores atribuídos ao ensino da Matemática; a 
relação professor-aluno; e a perspectiva estudo/pesquisa objetivando à melhoria do ensino da 
Matemática.  
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3.2.3 Os três momentos de análise da hermenêutica de profundidade 

 

Thompson concebe o referencial da HP como constituído de três fases ou 

momentos de um processo de análise que busca relacionar elementos internos de 

uma forma simbólica ao contexto sócio-histórico em que ela – a forma simbólica – foi 

produzida, divulgada e/ou recebida para possibilitar ao hermeneuta uma 

interpretação/reinterpretação plausível de seu objeto de análise. Estes três 

momentos não ocorrem necessariamente separados entre si nem de forma 

consecutiva, linear, podendo, a qualquer ponto da análise, qualquer um dos três 

momentos ficar em evidência. Sobre isso, Thompson escreve:  

Como eu a entendo, a HP é um referencial metodológico amplo que 
compreende três fases ou procedimentos principais. Essas fases devem ser 
vistas não tanto como estágios separados de um método seqüencial, mas 
antes como dimensões analiticamente distintas de um processo 
interpretativo complexo (THOMPSON, 2000, p. 365). 

Analisemos, separadamente, cada uma dessas três fases. 

 

Sobre a análise sócio-histórica  

Uma forma simbólica é afetada profundamente pelo ambiente social, histórico 

e cultural no qual ela foi produzida, divulgada e ou recebida. Para que a 

interpretação de uma forma simbólica seja considerada plausível, THOMPSON 

(2000) propõe que se investigue esse ambiente, reconstruindo as condições em que 

ela – a forma simbólica – foi produzida, posta em circulação e recebida pelos 

indivíduos que fazem parte desse contexto. Para Thompson: 

Formas simbólicas não subsistem num vácuo, elas são produzidas, 
transmitidas e recebidas em condições sociais e históricas específicas. [...] 
são caracterizadas por condições de produção, circulação e recepção 
definidas [...] (THOMPSON, 2000, p. 366). 

O objetivo deste momento da análise é obter dados a partir desta 

reconstrução das condições já citadas desse contexto. Thompson (2000) distingue 

cinco objetivos básicos para serem analisados no que diz respeito às relações entre 

formas simbólicas e o contexto sócio-histórico em que elas foram produzidas e 

mobilizadas. São eles: 
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a) Objetivo 1: Identificar e descrever situações específicas relativas ao espaço e ao 

tempo em que as formas simbólicas foram produzidas e recebidas. 

 

Sobre as situações espaço-temporais específicas relativas ao contexto sócio-

histórico em que as formas simbólicas foram produzidas e mobilizadas, Thompson 

escreve: 

As formas simbólicas são produzidas (faladas, narradas, inscritas) e 
recebidas (vistas, ouvidas, lidas) por pessoas situadas em locais 
específicos, agindo e reagindo a tempos particulares e a locais especiais, e 
a reconstrução desses ambientes é uma parte importante da análise sócio-
histórica (THOMPSON, 2000, p. 366). 

Nesse sentido, como uma forma simbólica foi, necessariamente, produzida 

num certo contexto sócio-histórico, sua elaboração – tanto material quanto 

intelectual – sofre influência das condições e de certas situações características 

desse contexto. Desse modo, o estudo destas situações e a relação dessas com a 

estrutura interna de uma dada forma simbólica podem fornecer informações sobre 

esta mesma forma simbólica.  

Tratando-se especificamente do livro didático, tais situações características 

correspondem à instauração e vigência de reformas educacionais e/ou de legislação 

referente ao livro didático no País bem como à possível submissão desse manual de 

instrução às tendências relacionadas ao ensino de uma dada disciplina escolar. A 

abordagem dos conteúdos de trigonometria num dado livro didático pode ocorrer em 

conformidade com tais leis/diretrizes e tendências. 

 

b) Objetivo 2: Identificar e analisar o campo de interações sociais presente no 

contexto sócio-histórico em que a forma simbólica foi produzida.   

 

Por campos de interação sociais entende-se como o conjunto de regras, 

determinações e convenções sociais que estabelecem – definem ou limitam – os 

modos como as instituições e as pessoas que estavam presentes no contexto em 

que a forma simbólica foi produzida e mobilizada. Recorrendo-se à análise desses 

campos de interação podemos verificar, por exemplo, a facilidade ou dificuldade que 

o produtor de uma forma simbólica encontra para a sua difusão e/ou 

mercantilização, ou ainda, que atitudes ou comportamentos ele pode tomar para 
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assegurar que esta difusão e mercantilização ocorram com a eficiência que ele 

espera. 

Relativamente a esse objetivo, consideraremos como regras, determinações e 

convenções aquelas categorias descritivas das tendências de educação matemática 

propostas em Fiorentini (1995). A predominância de tais tendências, segundo este 

Fiorentini, variam no decorrer de diferentes períodos históricos dentro do século XX.  

 

 

c) Objetivo 3: Analisar as instituições sociais que estabelecem regras e recursos, e 

criam campos de interação no contexto sócio-histórico em que as formas simbólicas 

foram produzidas, divulgadas e recebidas. 

 

Segundo Thompson (2000, p. 367), “Instituições sociais podem ser vistas 

como conjuntos relativamente estáveis de regras e recursos, juntamente com 

relações sociais que são estabelecidas por eles”. Como exemplos dessas 

instituições sociais temos as associações ou sociedades em geral, escolas, 

estabelecimentos bancários, editoras de livros, grupos étnicos, emissoras de rádio, 

de televisão e outros meios de comunicação, o Governo Federal de um país, etc. 

Por submeterem-se a certas regras e à força de circunstâncias para poderem se 

estabelecer ou tomar decisões, as instituições sociais agem dentro de campos de 

interação ao mesmo tempo em que criam outros campos de interação, submetendo, 

assim, às suas regras e convenções, a ação ou as decisões de outras instituições. 

Então, a análise de instituições sociais permite a reconstituição das regras e 

convenções, relações sociais, relações de poder existentes dentro de e entre 

instituições, relacionadas às formas simbólicas produzidas, divulgadas e/ou 

mercantilizadas. 

Dentre as instituições a que se refere esse Objetivo 3, a que iremos 

considerar em nossa análise,  é o governo federal, já que é  ele quem promove as 

legislações referentes ao ensino e às condições de produção, distribuição e uso do 

livro didático no País. Nesse caso específico, serão abordadas aquelas reformas 

educacionais, instituídas pelo governo federal, consideradas mais relevantes e que 

estiverem mais diretamente relacionadas ao livro didático brasileiro. 
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d) Objetivo 4: Identificar e analisar a estrutura social – naqueles aspectos referentes 

às relações desiguais de poder entre instituições – presente no contexto sócio-

histórico em que a forma simbólica foi produzida e mobilizada. 

 

Thompson (2000) concebe a estrutura social como estabelecida por relações 

interinstitucionais de poder desiguais ou assimétricas, que persistem no tempo de tal 

modo que acabam por constituir características de certos contextos sócio-históricos. 

Oliveira (2008, p. 41) indica a diferença entre a análise da estrutura social em 

relação às análises das instituições sociais e dos campos de interação observando 

que a análise da estrutura social diferencia-se “por fazer referência às diferenças 

coletivas e duráveis de acesso a poder, recursos e possibilidades de realização”. Por 

exemplo, se mais de 70% das vagas de ensino superior for ocupada por indivíduos 

da raça branca de classe média alta, isto pode indicar a dificuldade de acesso ao 

ensino superior por indivíduos de raça negra de classe mais baixa. 

Na presente dissertação, tal objetivo não será levado em conta em nossa 

análise de livros didáticos. Essa nossa decisão foi imposta pelo fato de que a análise 

desse Objetivo 4, demandaria um período de tempo superior ao que dispomos, por 

orientação da CAPES, em um curso de mestrado. Por esta razão, não serão 

identificadas nem analisadas as estruturas sociais referentes aos meios culturais em 

que as formas simbólicas - os livros didáticos - foram produzidos e/ou utilizados. 

 

e) Objetivo 5: Reconstituir o processo (condições) - recursos e meios técnicos pelos 

quais as formas simbólicas foram produzidas, transmitidas e recebidas - e também, 

analisar a influência exercida pelo contexto sócio-histórico nesse processo. 

 

Esta análise trata de uma reconstituição das condições e dos meios materiais 

em que ocorrem a produção de uma forma simbólica e sua transmissão até um 

receptor. Por meio técnico, Thompson (2000, p. 368) refere-se ao  

[...] substrato material em que, e através do qual, as formas simbólicas são 
produzidas e transmitidas. Os meios técnicos conferem às formas 
simbólicas determinadas características, certo grau de fixidez, certo grau de 
reprodutibilidade, e certa possibilidade de participação para os sujeitos que 
empregam o meio (THOMPSON, 2000, p. 368). 
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Como esses meios materiais também sofrem influência do contexto sócio-

histórico, este tipo de análise pode permitir que se verifique: 

 a natureza dos meios técnicos disponíveis de que um indivíduo ou 

instituição dispõe para produzir e transmitir determinada forma simbólica;  

 quais instituições e que indivíduos têm – ou não – acesso a determinados 

meios técnicos e a facilidade de acesso para adquirir os conhecimentos e 

habilidades necessários para decodificar a mensagem veiculada pela 

forma simbólica; 

 quais instituições exercem maior controle sobre – ou têm acesso mais 

facilitado a – determinados meios técnicos de transmissão. 

Como exemplo da influência dos meios materiais de produção e transmissão 

de formas simbólicas em certo contexto sócio-histórico, temos uma situação 

hipotética de determinados autores de livros que, por questões políticas e 

comerciais, possuem maior facilidade para terem seus livros editados e divulgados 

do que outros autores. 

A razão segundo a qual não promovemos a análise do Objetivo 4 vale, 

também, como justificativa para deixarmos de analisar esse Objetivo 5.24  

Por fim, uma consideração complementar a respeito da análise do contexto 

sócio-histórico: para a reconstituição desse contexto no qual uma forma simbólica foi 

produzida e/ou mobilizada, pode-se utilizar outras formas simbólicas relacionadas a 

esse mesmo contexto, como, por exemplo, documentos oficiais, cartas, registros 

fotográficos e fonográficos, documentos referentes à publicação de livros pelas suas 

respectivas editoras, entre outras. 

 

Sobre a análise formal (ou discursiva) da forma simbólica. 

A análise formal ou discursiva também é chamada, por Thompson (2000), de 

análise da estrutura interna de uma forma simbólica. Segundo esse autor, as formas 

simbólicas, além de serem produções humanas intencionais, são “construções 

simbólicas complexas, através das quais algo é expresso ou dito” (THOMPSON, 

2000, p. 369). Diz mais ainda, que “[...] são produtos que, em virtude de suas 

características estruturais, têm capacidade, e têm por objetivo, dizer alguma coisa 

                                                           
24

 O fato de não termos elaborado, nessa dissertação, uma análise dos Objetivos 4 e 5 não significa 
que esse trabalho não possa ser completado através de estudos posteriores a serem divulgados 
através de artigos em periódicos da área. 
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sobre algo” (THOMPSON, 2000, p. 369), ou seja, as formas simbólicas, além da 

intencionalidade, também têm a capacidade de referir-se a algo pelo fato de 

possuírem uma estrutura interna própria, passível de ser analisada. 

Este momento de análise do referencial da HP ocupa-se da estrutura interna 

da forma simbólica, de como é estruturalmente organizada, quais os padrões 

próprios existentes nela, de que maneira esses padrões são expressos e como tais 

padrões relacionam-se entre si. 

Ao mesmo tempo em que – devido à característica estrutural da forma 

simbólica – este momento da análise é necessário, Thompson (2000) observa, no 

referencial da HP, a necessidade de se relacionar a análise formal com a análise 

sócio-histórica. Para promover a análise formal ou discursiva, o hermeneuta pode 

lançar mão de diversas modalidades de análise: a análise semiótica, a análise de 

discurso, a análise de conversação, a análise sintática, a análise narrativa, a análise 

argumentativa, etc. Para os objetivos do presente trabalho, iremos recorrer à análise 

semiótica.  

Nesse sentido, entenderemos a análise semiótica na perspectiva apresentada 

por Thompson (1995). Para esse autor: 

[...] a análise semiótica [é entendida] como o estudo das relações entre os 
elementos que compõem a forma simbólica, ou o signo, e das relações 
entre esses elementos e os do sistema mais amplo, do qual a forma 
simbólica, ou o signo, podem ser parte. A análise simbólica, entendida 
nesse sentido, implica geralmente numa abstração metodológica das 
condições sócio-históricas de produção e recepção das formas simbólicas. 
Ela se centra nas próprias formas simbólicas, e procura analisar suas 
características estruturais internas, seus elementos constitutivos e inter-
relações, interligando-os aos sistemas e códigos dos quais eles fazem 
parte. (THOMPSON, 1995, p. 370) 

Como exemplo, em situações da vida cotidiana, a análise semiótica pode ser  

utilizada para analisar a apresentação de um comercial de televisão, pela maneira 

como são apresentadas as falas e como são usadas as imagens para transmitir a 

mensagem desejada pelos produtores da forma simbólica. Ou seja, faz-se uma 

análise de como esses componentes – falas e imagens – são utilizados para 

transmitir certa mensagem, e o motivo pelo qual são escolhidos esses determinados 

componentes para fazer parte da forma simbólica. 

No caso da educação matemática, não seremos os primeiros a utilizar a 

análise semiótica para investigar a estrutura interna de uma forma simbólica: Oliveira 

(2008), em seu trabalho Análise de textos didáticos: três estudos, faz uso desse 



82 

 

recurso no qual a forma simbólica é o livro didático e os elementos internos 

passíveis de análise são “[...] gráficos, figuras, desenhos, exemplos, exercícios, 

definições, demonstrações, justificações, etc.” (OLIVEIRA, 2008, p. 42), Nele, esse 

autor analisa a maneira como estes elementos estão dispostos no livro, a ênfase no 

uso de alguns deles em relação a outros, entre outras possibilidades. 

 

Sobre a Interpretação/Reinterpretação 

Este momento de análise na HP trata de estabelecer relações a partir dos 

dados obtidos com a análise sócio-histórica e com a análise da estrutura interna da 

forma simbólica.   

Thompson (1995, p. 375) afirma que, diferentemente das análises sócio-

histórica e da estrutura interna – que procuram descobrir padrões e relações pelo 

uso da desconstrução, da divisão –, esse momento de interpretação busca dar 

significado à forma simbólica por meio de uma síntese dos dados obtidos. Para 

Thompson,  

[...] a interpretação implica um movimento novo de pensamento, ela procede 
por síntese, por construção criativa de possíveis significados. Este 
movimento de pensamento é um complemento necessário à análise formal 
ou discursiva [...] [e] transcende a contextualização das formas simbólicas 
como produtos socialmente situados, e o fechamento das formas simbólicas 
tratadas como construções que apresentam uma estrutura articulada. As 
formas simbólicas representam algo, elas dizem alguma coisa sobre algo, e 
é esse caráter transcendente que deve ser compreendido pelo processo de 
interpretação (THOMPSON, 1995, p. 375-376). 

Pode-se dizer, também, que esse é um momento de reinterpretação, já que 

uma forma simbólica analisada pelo referencial da HP foi previamente interpretada 

pelos receptores da mensagem veiculada por essa forma simbólica. Esses 

receptores são indivíduos integrantes do ambiente social, histórico e cultural no qual 

a forma simbólica foi produzida/mobilizada e suas interpretações são geralmente 

realizadas por meio de uma hermenêutica do quotidiano, que pode divergir da 

(re)interpretação promovida com o aporte teórico do referencial da HP. 
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3.2.4 O livro didático concebido como uma forma simbólica e as possibilidades de 

analisá-lo por intermédio da hermenêutica de profundidade 

 

 

3.2.4.1 O livro didático concebido como forma simbólica 

 

 

Investigando o livro didático, Cardoso (2011) considera que esse manual de 

instrução não pode ser classificado como forma simbólica midiática voltada à 

comunicação de massas. Seu argumento, em defesa dessa sua consideração, leva 

em conta o fato do livro didático ser direcionado a públicos específicos (alunos, 

professores e outros profissionais da educação) e ter o seu valor econômico 

condicionado a um conteúdo voltado a atender orientações pré estipuladas por 

documentos oficiais; leva em conta, também, a relativa falta de poder de escolha 

desse material didático, como veículos de formação, por parte dos professores que o 

usam. 

Embora Cardoso (2011) não classifique o livro didático como meio de 

comunicação de massas, ele o concebe como uma forma simbólica, no contexto 

atribuído por Thompson (2000). Argumenta a favor dessa concepção dizendo que o 

livro didático pode – e, de fato, é – utilizado para veicular ideologias, contribuindo 

para a manutenção ou instalação de relações assimétricas de poder entre 

instituições dentro de um certo contexto social, histórico, político e econômico. 

Na análise uma forma simbólica, a HP de Thompson (1995) leva em 

consideração os seguintes aspectos inerentes a ela: o intencional, o convencional, o 

estrutural, o referencial e o contextual. Quando consideramos o livro didático 

enquanto forma simbólica, esses aspectos podem ser observados, como explicado a 

seguir:  

No caso do livro didático, a intenção para a sua produção e distribuição é o 

seu uso para ensino de uma disciplina específica, na transmissão de certos 

conteúdos considerados indispensáveis à formação básica de alunos em 

determinado contexto sócio-histórico. Essa intencionalidade impõe, ao autor do livro, 

o modo como são escolhidos os conteúdos, a sequência segundo a qual eles 

aparecem no livro didático e – não raras vezes – como esses conteúdos devem ser 

abordados. 
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Na produção e mobilização do livro didático é levada em consideração uma 

variedade de convenções que vão da obediência às regras gramaticais da norma 

culta da língua em que é escrito, às abordagens dos conteúdos específicos da 

disciplina a ser trabalhada. Além do mais, a abordagem dos conteúdos deve ocorrer 

em consonância com as concepções de ensino do autor e/ou com a ideologia 

predominante no contexto sócio-histórico em que o livro didático é produzido e 

mobilizado. 

A estrutura interna do livro didático de Matemática é estabelecida pela forma 

como os axiomas, as definições, os teoremas, os exemplos, os exercícios, etc., 

estão organizados e são abordados articuladamente, numa dada sequência, no livro. 

Por exemplo, os conteúdos de trigonometria – objeto de estudo do presente 

trabalho – podem ser abordados logo após serem trabalhados certos conteúdos de 

geometria plana; ou, na sequência, podem ser apresentados preliminarmente aos 

conteúdos referentes aos números complexos. Exemplificando, ainda, no contexto 

dado ao estudo da trigonometria, a maioria dos livros inicia esse estudo pelo 

teorema de Pitágoras a partir das razões trigonométricas do triângulo retângulo, etc. 

Ao elaborar um livro didático, o autor, além de fazer referência explícita aos 

conteúdos específicos dessa disciplina, referenciará, também, de maneira direta ou 

indireta, a sua concepção sobre como os conteúdos dessa disciplina devem ser 

ensinados e, de forma subjacente, a ideologia dominante no contexto sócio-histórico 

que guiará a formação do aluno . 

Todo livro didático, no processo de sua produção, distribuição ou recepção, 

traz marcas relacionadas ao contexto sócio-histórico onde se dá esse processo e os 

elementos que compõem sua estrutura interna carregam, em si, características 

específicas de instituições pertencentes a este contexto. Exemplos desse tipo de 

marcas podem ser vistos no aspecto físico do livro (tipos de ilustração que nele 

aparecem, o visual da capa, tipos de papel utilizados), na abordagem dos conteúdos 

nele tratados (a contextualização dos conteúdos, o estímulo para que exercite sua 

capacidade de interpretar um dado problema), entre outros. 
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3.2.4.2 Os três momentos analíticos da HP aplicados ao livro didático de matemática 

 

 

Como já dissemos, no presente trabalho o livro didático da Matemática será 

tratado como uma forma simbólica, na perspectiva do referencial metodológico da 

hermenêutica de profundidade, apresentada por Thompson (2000). 

O uso desse referencial teórico-metodológico possibilitará que se analise se 

as mudanças na concepção de ensino da Matemática, ao longo do século XX, 

podem ser observadas em livros didáticos de Matemática. Permitirá, também, que se 

estabeleça relações entre a análise discursiva do livro e a análise dos diferentes 

contextos sociais, históricos, econômicos e políticos nos quais ele – o livro didático – 

foi produzido e/ou mobilizado 

Outro aspecto que deverá ser analisado diz respeito às mudanças que o livro 

didático sofreu ao longo do século XX, no que tange às concepções de ensino 

governadas por políticas públicas que nortearam tanto a sua elaboração. 

A seguir, adaptaremos os três momentos de análise da HP às especificidades 

de análise do livro didático tomado como uma forma simbólica: 

 

a) Análise Sócio-Histórica 

Para a análise de cada livro selecionado, buscaremos reconstituir o contexto 

sócio-histórico correspondente, observando os níveis de análise sócio-histórica já 

explicitados anteriormente: a análise das situações espaço-temporais; a análise dos 

campos de interação; a análise das instituições sociais presentes no contexto e a 

análise da estrutura social presente no contexto. 

 

 Análise das situações espaço-temporais: 

Nessa análise, verificam-se a época e o local em que determinado livro 

didático foi produzido, distribuído e recebido (lido, estudado); se a época e o local 

onde foi produzido coincide ou difere da época e do local de onde foi distribuído e 

recebido; qual o período de tempo que separa um contexto de outro e se o livro foi 

produzido em um determinado contexto diferente daquele em que foi adotado. Pode-

se verificar, por exemplo, uma situação hipotética de um livro publicado no início da 

década de 30 do século XX – época em que foi implantada Reforma Francisco 

Campos, em 1931, quando, por orientação do recém criado MEC, as disciplinas de 
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Aritmética, Álgebra e Geometria passaram a ser tratadas no âmbito de uma única 

disciplina curricular denominada Matemática – e que tenha sido utilizado no início 

dos anos de 1970, época em que começam a predominar, no Brasil, as diretrizes de  

ensino dadas pelo movimento da matemática moderna. 

 

 Análise dos campos de interação do contexto sócio-histórico: 

Essa análise procura verificar que conjunto de fatores – de regras, 

determinações e convenções sociais – estabeleceram (definiram ou limitaram) os 

diferentes modos de produção do livro didático como, por exemplo: se a abordagem 

dos conteúdos no livro estão em consonância com as concepções vigentes de 

ensino no contexto sócio-histórico em que ele foi produzido; em que ordem lógico-

sequencial os conteúdos aparecem no livro didático; se os conteúdos podem fazer 

alguma referência ao contexto político-econômico em que o livro foi produzido e 

mobilizado e se a abordagem ou mesmo a presença dos conteúdos no livro didático 

atendem às restrições ou exigências ideológicas do poder vigente. 

 

 Análise das instituições sociais presentes no contexto sócio-histórico:  

Essa análise possibilita fazer um levantamento de quais instituições estavam 

presentes no contexto sócio-histórico em que o livro didático foi produzido. 

Possibilita, ainda, verificar os interesses, os recursos, as práticas e as influências 

dessas instituições na produção, na distribuição e na adoção do livro didático. 

Exemplo de tais instituições vinculadas ao livro didático são o Ministério da 

Educação, editoras e autores de livros didáticos, a classe dos professores e 

profissionais ligados à educação, etc. 

 

 Análise da estrutura social presente no contexto sócio-histórico: 

Essa análise permite investigar quais as relações de poder são características 

entre as instituições em  um certo contexto sócio-histórico, o modo que o uso de um 

livro didático publicado por certo autor ou certa editora, ou com determinada 

abordagem aos seus conteúdos, fosse usado para garantir a manutenção dessas 

mesmas relações de poder entre tais instituições.  
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 Análise dos meios técnicos de construção e transmissão das formas 

simbólicas no contexto sócio-histórico: 

Esse momento de análise é que vai possibilitar que se estabeleça as relações 

entre as condições dadas pelo contexto sócio-histórico em que o livro foi produzido, 

distribuído e utilizado – relações de poder existentes, propósitos do ensino de 

Matemática segundo as instituições, quais os meios técnicos para produção e 

distribuição dos livros didáticos – e a maneira como os conteúdos de Matemática 

são abordados no livro didático.  

 

 

3.3 Categorização das tendências de ensino de matemática, no Brasil, segundo 

Fiorentini (1995) 

 

 

Com o objetivo de elaborar a classificação segundo as quais o ensino da 

Matemática foi posto em curso ao longo do século XX, Fiorentini (1995), em seu 

artigo Alguns modos de ver e conceber o ensino da Matemática no Brasil, ao mesmo 

tempo em que afirma que o conceito de qualidade de ensino25 varia conforme o 

contexto histórico, social, cultural e político, propõe as seguintes categorias 

descritivas para as tendências em Educação Matemática:  

[...] a concepção de Matemática; a crença de como se dá o processo de 
obtenção/produção/descoberta do conhecimento matemático; as finalidades 
e os valores atribuídos ao ensino da Matemática; a concepção de ensino; a 
concepção de aprendizagem; a cosmovisão subjacente; a relação 
professor-aluno e, sobretudo, a perspectiva estudo/pesquisa com vistas à 
melhoria do ensino da Matemática (FIORENTINI, 1995, p. 5). 

Com base nessas categorias descritivas de análise, observadas em diferentes 

contextos, Fiorentini (1995) identificou e descreveu as seguintes tendências para o 

ensino da Matemática: a formalista clássica; a empírico-ativista; a formalista 

moderna; a tecnicista e suas variações; a construtivista; a socioetnoculturalista; a 

histórico-crítica e a sociointeracionista-semântica.  

                                                           
25

 “O conceito de qualidade do ensino, na verdade, é relativo e modifica-se históricamente sofrendo 
determinações sócio-culturais e política. Em termos mais específicos, varia de acordo com as 
concepções epistemológicas, axiológico-teleológicas e didático-metodológicas daqueles que 
tentam produzir as inovações ou as transformações do ensino” (FIORENTINI, 1995, p. 2). 
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Consoante ao objetivo geral do presente trabalho, serão expostas, a seguir, 

uma breve apresentação do contexto histórico do surgimento dessas tendências e 

uma descrição de cada uma delas segundo Fiorentini (1995). 

 

 

3.3.1 O contexto sócio-histórico do surgimento das tendências 

 

 

O predomínio da tendência formalista clássica no ensino da Matemática, no 

Brasil, inicia-se, segundo Fiorentini (1995), com a proclamação da República em 

1889 e se estende até o final dos anos cinquenta, do século XX.  

No início deste mesmo século, mudanças sócio-econômicas ocorriam na 

América Latina. Sobre essas transformações, Carvalho (2014) observa: 

O século XX presenciou o início de uma industrialização em vários países 
da América Latina, principalmente como resultado da Primeira Guerra 
Mundial. Surgiram, como consequência, o crescimento das populações 
urbanas e da classe média e, em alguns países, imigração em massa, de 
pessoas particularmente originárias da Itália, Japão e Portugal, mas 
também da Alemanha e França. A transição de uma sociedade agrária, 
baseada na dominação da grande maioria da população pela aristocracia 
rural estabelecida associada ao tradicional poder político das elites, para 
uma diversificada sociedade urbana na qual os desprivilegiados lutavam 
para ter suas vozes ouvidas e seus direitos garantidos, não foi fácil. Em 
muitos países, tal situação teve seu ponto de culminância entre as décadas 
de 1920 e 1930, como diferentes desdobramentos que variavam de país 
para país (CARVALHO, J.B.P.F., 2014, p. 351, tradução nossa livre). 

No Brasil, as primeiras quatro décadas desse período são governadas pela 

república velha, marcada pela “política do café com leite”, até a Revolução de 1930, 

com o primeiro governo de Getúlio Dornelles Vargas na presidência do País. Ao 

longo dos anos 1930, a crise mundial do capitalismo – deflagrada pela quebra da 

bolsa de valores de Nova York – repercutiu econômica e politicamente no Brasil. 

Pressionado por essa crise, o governo Vargas tomou iniciativas favoráveis ao 

desenvolvimento técnico-industrial brasileiro, como a criação do Conselho Nacional 

do Petróleo – que viria dar origem à Petrobrás em 1953 –, a Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN), a Companhia Vale do Rio Doce e a promulgação da consolidação 

de novas leis trabalhistas, entre outras políticas de estado. 
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Especificamente no âmbito da Educação, segundo Carvalho (2014), depois 

de várias reformas ocorridas logo após o movimento republicano de 188926, e que 

atingiram especialmente o ensino secundário brasileiro, o período compreendido 

entre as décadas de 1900 e 1920 foi de relativa estabilidade para os currículos 

escolares. 

No entanto, nas duas décadas seguintes, grandes mudanças aconteceram no 

cenário da educação brasileira. Sobre isso, Carvalho (2014) escreve: 

No período iniciado por volta de 1920 até o início da década de 1940, houve 
profundas mudanças na educação brasileira como parte dos grandes 
levantes neste país. Educadores brasileiros discutiam as ideias de Dewey e 
Montessori, entre outros, esforçando-se para estabelecer um sistema 
educacional que atendesse às demandas de uma sociedade complexa e em 
constante modificação (CARVALHO, J.B.P.F., 2014, p. 352, tradução nossa 
livre). 

A década de 1930 teria seu início marcado pela criação do Ministério da 

Educação e Saúde Pública, criado no Governo Vargas, e pela implantação de duas 

reformas educacionais. Com a criação desse ministério, o Colégio Pedro II, 

considerado, à época, referência maior de qualidade para o ensino brasileiro – 

incluindo, aí, o ensino da Matemática – perde um espaço significativo nas instâncias 

de poder referentes à educação brasileira. 

A primeira reforma, implantada por Francisco Campos que assumira o recém 

criado Ministério da Educação e Saúde Pública27, foi instituída pelo Decreto nº 

19.890, de 18 de abril de 1931, para legislar sobre o Ensino Secundário brasileiro. 

 No que diz respeito à educação matemática, Euclides Roxo, graças à 

posição privilegiada que gozava no sistema de ensino brasileiro, participou da 

formulação da Reforma Francisco Campos, na qual encontrou espaço para a 

divulgação de suas ideias  modernistas sobre o ensino da Matemática. Docente de 

Matemática e diretor do Colégio Pedro II, Roxo foi um grande defensor do 

movimento da Escola Nova no Brasil e simpatizante das propostas de reforma para 

o ensino dos conteúdos de Matemática, defendidas pelo matemático alemão Felix 

                                                           
26

 Conforme PALMA FILHO, J.C. (2005, p. 1): Reforma Benjamim Constant (1890), o Código 
Epitácio Pessoa (1901), a Reforma Rivadávia Correa (1911), a Reforma Carlos Maximiliano(1915), 
a Reforma João Luiz Alves/Rocha Vaz (1925). A estas, seguiriam, até a metade do século XX, a 
Reforma Francisco Campos (1931) e a Reforma Capanema (1942). 

27
 Numa primeira gestão, Francisco Campos ficou à frente do Ministério da Educação e Saúde no 

período compreendido entre 06 de dezembro de 1930 e 31 de agosto de 1931. Retornou a esse 
ministério, em segunda gestão, no período entre 02 de dezembro de 1931 e 15 de setembro de 
1932. 
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Klein. Quanto às concepções escolanovistas sobre os processos e ensino e 

aprendizagem, pontuamos que estas estão fortemente relacionadas à tendência 

empírico-ativista, da categorização proposta em Fiorentini (1995), a ser descrita 

posteriormente, com todas outras, neste trabalho. Ainda, segundo Fiorentini (1995), 

essa tendência surgiu no Brasil a partir da década de 1920, com presença marcante 

também em períodos posteriores, notadamente após a predominância do movimento 

da matemática moderna. 

Ainda no que diz respeito à educação matemática, influenciada por Roxo, a 

Reforma Francisco Campos cria uma disciplina denominada Matemática, estruturada 

pela “[...] fusão das disciplinas da trigonometria, da álgebra, da aritmética e da 

geometria” (SOARES; DASSIE; ROCHA, 2004, p. 7). 

Essa nova disciplina, ministrada sob a orientação da psicopedagogia da 

Escola Nova propunha:  

[...] um ensino orientado segundo o grau de desenvolvimento mental, 
baseado no interesse do aluno, que deveria partir da intuição e apenas aos 
poucos ir introduzindo o raciocínio lógico, que enfatizasse a descoberta, e 
não a memorização (MIORIM, 1998, p. 95). 

Além disso, propunha que o ensino da Matemática deveria atender os 

interesses presentes no contexto social e contribuir para o desenvolvimento da 

criatividade e da potencialidade conforme os interesses individuais de cada aluno. 

Para atender a essa reforma, foram encaminhadas recomendações didático-

metodológicas à abordagem dos conteúdos dos livros didáticos de Matemática de 

então. Sobre isso, Valente escreve: 

Uma análise das “Instruções Metodológicas” revelou que as recomendações 
didático-pedagógicas estavam alicerçadas em quatro grandes categorias: 
- a introdução do conceito de função, desde a primeira série do Curso 
Fundamental, e o seu desenvolvimento como conceito unificador dos ramos 
matemáticos (Aritmética, Álgebra e Geometria); 
- um curso de Geometria Intuitiva que progressiva e articuladamente à 
Aritmética e Álgebra caminharia para a Geometria Lógico-Dedutiva; 
- o uso do Método Heurístico para a introdução e desenvolvimento dos 
conteúdos de ensino;  
- a utilização de questões práticas, definidas nas “Instruções como “(...) as 
aplicações no domínio das ciências físicas e naturais, bem como no campo 
da técnica, preferindo-se exemplos e problemas que interessem às 
cogitações dos alunos” (VALENTE, 2004, p. 7). 

Sucedendo Francisco Campos, Washington Ferreira Pires assumiu a pasta do 

Ministério da Educação e Saúde Pública no período entre 16 de setembro de 1932 a 
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23 de julho de 1934. Nesse período, nenhuma reforma foi promulgada. No dia 26 de 

julho de 1934, dez dias depois de Vargas ter sido eleito presidente da República, 

Gustavo Capanema é nomeado para o Ministério da Educação e Saúde Pública no 

qual permaneceria até 31 de janeiro de 1946. 

Durante a gestão de Gustavo Capanema, surgem as primeiras legislações 

brasileiras sobre livro didático28, que iriam orientar a sua elaboração, a sua 

publicação, a sua divulgação e a sua distribuição. Essas legislações foram 

elaboradas para atender a uma nova realidade que se punha: a produção de livros 

didáticos no Brasil. Segundo Guy de Holanda (1957 apud FREITAG, COSTA; 

MOTTA, 1997, p. 12), a partir da década de 1930,“... a queda da nossa moeda, 

conjugada com o encarecimento do livro estrangeiro, provocado pela crise 

econômica mundial, permitiu ao compêndio brasileiro – antes mais caro do que o 

francês – competir comercialmente com esse.” 

Diante desse quadro, em 1937, com a criação do Instituto Nacional do Livro 

(INL) – órgão subordinado ao MEC – que, dentre suas atribuições, estavam a 

coordenação do livro didático, é promulgada, pela primeira vez em nosso país, uma 

legislação referente ao livro. 

Segundo Freitag “Competia a essa coordenação: planejar as atividades com o 

livro didático e estabelecer convênios com órgãos e instituições que assegurassem a 

produção e distribuição do livro didático.” Freitag (1985a apud FREITAG; COSTA; 

MOTTA, 1997, p. 12). 

Remonta a essa época, mais exatamente ao ano de 1938, a primeira 

definição do que é livro didático do ponto de vista da legislação brasileira, 

regulamentada pelo Decreto-lei nº 1.006, de 30 de dezembro de 1938. Esse decreto 

estipula, no seu Art. 2º, que ”[...] são considerados livros didáticos os compêndios e 

os livros de leitura de classe. [O parágrafo primeiro desse artigo esclarece que] 

Compêndios são os livros que exponham, total ou parcialmente, a matéria das 

disciplinas constantes dos programas escolares. [...]” (BRASIL, 1938). 

Este decreto cria também a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), 

cujas atribuições eram, segundo Freitag (1997, p. 13): “[...] examinar e julgar os 

livros didáticos, indicar livros de valor para tradução e sugerir abertura de concurso 

                                                           
28

 No período anterior a 1937, os livros didáticos que tratavam de conteúdos de Matemática eram 
elaborados, quase sempre, seguindo o que era tradicionalmente estabelecido pelos catedráticos 
do Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro. 
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para produção de determinadas espécies de livros didáticos ainda não existentes no 

país.” Tal comissão, quando de sua criação, era composta de sete membros, 

número ampliado para doze por meio do decreto-lei nº 1.177, de 29 de março de 

1939. Segundo a mesma autora, este decreto também detalha, ainda mais, as 

atribuições do CNLD. Também conforme Freitag (1997, p. 13): “ O controle que essa 

comissão tinha sobre a produção e a circulação do livro didático estava na 

proporção direta do controle que o próprio ministro exercia sobre a comissão.” 

Esse mesmo decreto estabelece, ainda, em seus artigos 20 e 21, as causas 

pelas quais poderia ser proibida de autorização para uso de um livro didático no 

país. Dentre essas causas, os livros didáticos não poderiam conter pregação 

ideológica contra o regime político adotado na Nação que “desperte ou alimente a 

oposição e a luta entre as classes sociais”. 

Uma nova legislação relativa às condições de produção, importação e 

utilização do livro didático, no Brasil, somente seria promulgada em 26 de dezembro 

de 1945, por meio do Decreto-Lei 8.46029. Essa legislação estipulava a incumbência 

do professor quanto à escolha do livro didático a ser por ele utilizado em suas 

atividades docentes, bem como do modo segundo o qual o livro deveria utilizado30, 

como mostra os artigos 5º e 6º, abaixo: 

Art. 5º - Os poderes públicos não poderão determinar a obrigatoriedade de 
adoção de um só livro ou de certos e determinados livros para cada grau ou 
ramo de ensino nem estabelecer preferência entre os livros didáticos de uso 
autorizado, sendo livre aos professores de ensino primário, secundário, 
normal e profissional a escolha de livros para uso dos alunos, uma vez que 
constem da relação oficial das obras de uso autorizado. Art. 6º - É livre ao 
professor a escolha do processo de utilização dos livros adotados, desde 
que seja observada a orientação didática dos programas escolares, ficando 
vedado, porém, o ditado de lições constantes dos compêndios ou o de 
notas relativas a pontos dos programas (BRASIL, 1945). 

A sexta reforma educacional brasileira, instituída com o título de Leis 

Orgânicas do Ensino31, em 1942, para legislar sobre o ensino secundário brasileiro, 

foi implantada pelo ministro Gustavo Capanema. Essa reforma também sofreu, no 

âmbito da Educação Matemática, influências das ideias de Euclides Roxo. 

                                                           
29

 Disponível em:   
<https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=D
EL&num_ato=00008460&seq_ato=000&vlr_ano=1945&sgl_orgao=NI>. Acesso em 25 ago 2015. 

30
 idem 

31
 Vide <http://www.histedbr.fe.unicamp. br/navegando/glossario/verb_c_reforma_capanema.htm> 

Acesso em 27 set. 2015, às 20h. 
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Diferentemente da Reforma Francisco Campos, na Reforma Capanema não 

se detectam orientações didático-metodológicas para o ensino da Matemática. Nela 

os conteúdos de Aritmética, Álgebra e Geometria, apesar de ainda serem 

consideradas – conforme instituído pela Reforma Campos – como integrantes da 

disciplina de Matemática, voltaram a ser ensinadas separadamente, de maneira 

independente uma da outra.  

Sobre a repercussão da Reforma Capanema na elaboração dos livros 

didáticos brasileiros, Valente escreve:  

Se a Reforma Francisco Campos expressou quais deveriam ser os 
conteúdos e a metodologia a ser empregada para a condução da nova 
disciplina Matemática, a Reforma Gustavo Capanema apenas elencou os 
conteúdos da disciplina que deveriam ser ensinados nas diferentes séries 
do ensino secundário. [...] a apropriação que os autores fizeram da nova 
reforma traduziu-se pela manutenção em separado dos ensinos de 
Aritmética, Álgebra e Geometria, mesmo que sob o manto de uma única 
disciplina chamada Matemática. Os autores de livros didáticos de 
matemática, que com a Reforma Campos foram desafiados a escreverem 
propostas integradas do ensino dos três ramos matemáticos, com a 
Reforma Capanema tiveram que reorganizar suas coleções (VALENTE, 
2004, p. 6): 

Dentro do período de vigência da Reforma Capanema já surgiam opiniões 

defendendo a necessidade de alterações nos conteúdos programáticos da disciplina 

de Matemática propostos por sua implantação. Tais opiniões classificavam esse 

programa demasiado extenso em alguns de seus conteúdos. Diante disso, foi 

instituído um “Programa Mínimo” para a disciplina de Matemática – uma espécie de 

“enxugamento” dos conteúdos a serem ensinados – para ser seguido por todos os 

estabelecimentos oficiais de ensino, em nível nacional. Tal revisão ocorreu por 

intermédio da implantação da Reforma Simões Filho, instituída pelas portarias nº 

966, de 2 de outubro de 1951, e nº 1.045, de 14 de dezembro do mesmo ano. 

Nos marcos da Reforma Simões Filho teve início, a partir da metade dos anos 

de 1950, uma grande mudança no ensino de Matemática, o chamado movimento da 

matemática moderna32, que teria predomínio, no Brasil, a partir da década seguinte. 

No âmbito internacional, essa mudança no ensino de Matemática é resultado 

da Guerra Fria entre os países do bloco capitalista, liderados pelos USA, e do bloco 

“socialista”, liderados pela URSS, iniciada nos anos cinquenta e que se estendeu até 

o início dos anos oitenta do século XX. Essa Guerra Fria ficou marcada pela disputa, 

                                                           
32

 Cumpre ressaltar que mudanças similares ocorreram, também, no tratamento dado no ensino 
básico de outras disciplinas como, por exemplo, na Física, na Química e na Biologia. 
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entre esses dois blocos, pela hegemonia político-econômica global e pela liderança 

na esfera científico-tecnológica. Essa mudança no tratamento dado à Matemática no 

mundo ocidental se deve, em grande parte, ao sucesso do lançamento do satélite 

Sputnik na órbita da Terra pelos soviéticos. Esse sucesso gerou a preocupação dos 

governos dos países do Ocidente de serem “derrotados” na corrida espacial, em 

curso naquele momento histórico. 

Na disputa por esta hegemonia, com o objetivo de promover mais cedo a 

formação de quadros mais capacitados às áreas das ciências e das tecnologias, 

surgiu, nos sistemas de ensino da época, esse movimento que previa uma 

aproximação – no que se refere ao tratamento formal com base na teoria dos 

conjuntos – entre a matemática escolar e a matemática acadêmico-científica. A 

expectativa era a de que, com isso, houvesse uma aceleração do progresso 

científico e tecnológico, mediante uma “modernização” dos currículos da matemática 

ensinada nas escolas. Esse movimento ficou internacionalmente conhecido como 

movimento da matemática moderna (MMM). 

Sobre esse movimento na América Latina, Carvalho escreve: 

O “novo movimento da matemática” (Movimento da matemática moderna 
[...]) chegou aos países da América Latina nos anos de 1960 e influenciou 
fortemente o ensino da matemática escolar nos níveis fundamental e médio. 
Este movimento perdurou por aproximadamente duas décadas, durante as 
quais os programas de ensino oficiais sofreram significativas mudanças com 
a introdução dos novos tópicos e dos novos livros-texto. Este movimento 
deixou impressões ainda perceptíveis na matemática escolar da América 
Latina: o uso da linguagem da teoria dos conjuntos e introduções formais ao 
conceito de função e às estruturas algébricas de conjuntos numéricos na 
matemática escolar. (CARVALHO, J.B.P.F., 2014, p. 353, tradução nossa 
livre). 

Segundo SOARES, DASSIE e ROCHA (2004), diferentemente das reformas 

anteriores, que modificaram o ensino da Matemática no Brasil, o MMM não foi 

implantado a partir de um decreto-lei. De acordo com Fiorentini,  

[...] em virtude da realização dos cinco Congressos Brasileiros de Ensino de 
Matemática (1955, 1957, 1959, 1961 e 1966) e do engajamento de um 
grande número de matemáticos e professores brasileiros no movimento 
internacional de reformulação e modernização do currículo escolar, que 
ficou sendo conhecido como o Movimento da Matemática Moderna (MMM) 
(FIORENTINI, 1995, p. 13). 

A partir desse período, até final dos anos 1970, surgiram vários grupos de 

estudos, no Brasil e no exterior, com o objetivo de difusão do MMM. No Brasil, 
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particularmente, surgiram grupos voltados, em outras coisas, ao treinamento de 

professores na abordagem de conteúdos da matemática escolar, à orientação na 

elaboração de programas curriculares e à publicação/adaptação de livros-texto que 

estivessem em consonância com as exigências demandadas pelas novas práticas 

de ensino da Matemática estabelecidas pelo MMM, da qual fizeram parte Irineu 

Bicudo, Scipione Di Pierro Neto  e Oswaldo Sangiorgi, entre outros. 

Um grupo dos Estados Unidos da América do Norte que, notadamente, 

participou desse movimento foi o School Mathematics Study Group (SMSG), que, 

segundo FIORENTINI (1995), foi relevante na orientação de publicações de livros 

didáticos e na divulgação destas diretrizes do MMM em outros países do mundo, 

dentre os quais, o Brasil. Em nosso país, um grupo que se destacou sob a 

orientação desse movimento foi o Grupo de Estudos sobre o Ensino da Matemática 

(GEEM), de São Paulo, surgido em 1961.  

As características principais dos processos de ensino e aprendizagem da 

Matemática adotadas pelo MMM são, segundo Fiorentini (1995): 

 a unificação dos três grandes campos da Matemática (Álgebra, Análise, e 

Geometria) por intermédio da teoria dos conjuntos, das relações entre 

conjuntos e das funções; 

 a ênfase colocada na lógica simbólico-formal e nas estruturas internas da 

Matemática; 

 o objetivo de fazer com que o ensino de Matemática na Educação Básica, 

na medida do possível, refletisse a essência da matemática acadêmico-

científica.  

No Brasil, a implantação do Regime Militar, em 1964, acelerou o processo de 

industrialização em nosso país, iniciado em meados dos anos 1950, durante o 

governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Para atender esse processo de 

industrialização, que demandava uma mão de obra mais qualificada para os setores 

produtivos, houve uma mudança no processo educacional voltada à formação de 

trabalhadores com um maior conhecimento técnico-científico, se comparado com os 

processos de formação anteriores.  

Devido à Guerra Fria em curso, os anos de 1960 e 1970 do século XX foram 

um período de recrudescimento das intervenções dos EUA em assuntos 

internacionais. Segundo (KRAFZIK, 2006, p. 30), tais intervenções – com exceção 

de Cuba, ocorridas em toda América Latina – eram justificadas “em nome da 
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legítima defesa contra a ameaça soviética”, e divulgada pela mídia como 

“assistência” dada pelo governo norte-americano. 

Essa intervenção branca ocorreu não só no âmbito político-econômico: ela 

também pode ser notada, na esfera político-educacional, nos acordos MEC/USAID 

(United States Agency for International Development)33, assinados entre os governos 

do Brasil e dos EUA e implementados por meio da lei 5.540/68, na qual um dos 

objetivos era adequar o ensino no Brasil aos padrões estipulados pelos EUA. 

No que se refere às políticas voltadas ao livro didático o acordo MEC/USAID 

contemplava, segundo Freitag (1997), o convênio entre MEC, SNEL (Sindicato 

Nacional de Editores de Livros) e a USAID, que estabeleceria a criação da 

Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED), ainda na década de 1960.  

O acordo entre MEC, SNEL e COLTED previa, segundo Freitag (1997), a 

disponibilização gratuita de aproximadamente cinquenta e um milhões de livros para 

os estudante brasileiros, durante um período de três anos. 

O acordo MEC/USAID, como já dissemos, tratava de uma reformulação 

educacional para o Brasil, voltada aos padrões de qualidade estipulados pelo 

governo norte-americano. Para Freitag (1997): 

O que os funcionários e assessores do MEC descreviam como ajuda da 
USAID era denunciado por críticos da educação brasileira como um controle 
americano do mercado livreiro, especialmente do mercado do livro didático. 
Esse controle garantia por sua vez o controle, também ideológico, de uma 
fatia substancial do processo educacional brasileiro. (FREITAG, 1997,  
p. 14-15)  

Para além disso, os acordos MEC/USAID significavam, ainda, enquanto 

finalidade principal  que “[...] a ajuda externa” para a educação tinha por objetivo 

fornecer as diretrizes políticas e técnicas para uma reorientação do sistema 

educacional brasileiro, à luz das necessidades do desenvolvimento capitalista 

internacional34.” Essa interferência norte americana na política educacional brasileira 

evidencia a existência de uma influência ideológica passível de ser percebida no 

livro didático, tanto em relação à escolha dos conteúdos a serem abordados no livro 

como na própria abordagem dos mesmos.  

                                                           
33

 Esses acordos, embora tenham sido negociados secretamente entre os governos do Brasil de dos 
EUA, eles somente tornaram-se públicos, após grande pressão política e popular, em novembro 
de 1960. 

34
 Disponível em <http://www.histedbr.fe.unicamp. br/navegando/glossario/verb_c_mec-usaid%20. 

htm> Acesso em 20 jan. 2015 às 22h. 
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A categorização proposta em Fiorentini (1995) associa o movimento da 

matemática moderna à tendência de ensino denominada, nesse mesmo trabalho, 

como formalista moderna. Ainda, de acordo com Fiorentini (1995), é observada a 

coexistência dessa tendência com outra, predominante no mesmo período, chamada 

Tecnicista, que também será detalhada posteriormente em nossa dissertação. 

Na vigência dos acordos MEC/USAID, em 1960, foi criada a Fundação 

Nacional de Material Escolar (FENAME) que, entre outras atribuições, definia as 

diretrizes para formulação e distribuição dos materiais didáticos no Brasil e era 

responsável pela execução das políticas de livro didático incluindo, entre essas, o 

Programa do Livro Didático (PLID). Em 1983, a FENAME foi incorporada à 

Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) – órgão subordinado ao MEC –, criada 

nesse mesmo ano e instituída pela Lei 7.091, cuja finalidade era apoiar a Secretaria 

de Ensino de 1º e 2º graus no desenvolvimento de programas de assistência ao 

estudantes da pré-escola e desses dois níveis de ensino. 

Para Fiorentini (1995), é nesse período – particularmente a partir da década 

de 1970 – que se observa o início, no Brasil, dos estudos relativos à chamada 

Etnomatemática, que teriam sido motivados especialmente por críticas ao ensino 

conforme o movimento da matemática moderna em nível nacional. A esse 

movimento da Etnomatemática, Fiorentini (1995) associa a tendência que 

denominou sócioetnocultural. Para ele, nesse período, desde os anos de 1960 e 

1970, já pode-se perceber a presença do construtivismo piagetiano em nosso país, 

no ensino da Matemática, cuja predominância se daria na década de 1980. 

Com a criação da FAE foi reunida, em uma única fundação, os vários 

programas de assistências do governo federal como, por exemplo, o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o Programa do Livro Didático-Ensino 

Fundamental (PLIDEF), programas editoriais, de bolsas de estudos, etc. Essa 

centralização, pela FAE, que incluída a política oficial do livro didático, gerou muitas 

críticas naquele período, que alertavam para os problemas advindos dessa 

centralização como, por exemplo: 

[...] dificuldades de distribuição do livro dentro dos prazos previstos, lobbies 
das empresas e editoras junto aos órgãos estatais responsáveis, o 
autoritarismo implícito na tomada de decisões por delegacias regionais e 
secretarias estaduais na escolha do livro etc. (cf. Oliveira, J. B. A. et alii 
1984; Oliveira J. B. A., 1984a e 1985) (FREITAG; COSTA; MOTTA, 1997, 
p. 16). 
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Em 1985, uma nova legislação, promulgada pelo Decreto 91.542/85, institui o 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), com o objetivo de sanar os problemas 

referentes à já mencionada centralização da FAE, em particular quanto à escolha do 

livro didático a ser utilizado. Sobre isso, Freitag, Costa e Motta afirmam: 

A nova legislação procura corrigir algumas das anomalias apontadas e 
busca a descentralização administrativa do Programa Nacional do Livro 
Didático, sugerindo que a escolha do livro seja feita pelo professor que o 
utiliza em sala de aula. [...] A decisão do governo federal de generalizar 
essa prática para todas as unidades da federação somente oficializou as 
decisões antecipadas pelos estados mais progressistas, como São Paulo, 
Rio de Janeiro e Minas Gerais. Marco Maciel, o então Ministro da 
Educação, justificava essa medida: “Melhor fazer a escolha do livro com o 
professor que contra ou sem ele” (FREITAG; COSTA; MOTTA, 1997,  
p. 17-18). 

Ao mesmo tempo, ainda no decorrer da década de 1980, época de 

predominância da tendência construtivista de ensino no Brasil, percebe, segundo 

Batista (2001), uma relegação do livro didático a segundo plano ou, até mesmo, a 

uma oposição ao seu uso. Sobre isso, este autor afirma que, há o  

[...] surgimento de  novos paradigmas teórico-metodológicos e aos 
resultados de um acentuado processo de reorganização curricular 
relacionado ao processo de redemocratização do país. Esses paradigmas e 
resultados tendem a enfatizar o processo de aprendizado em detrimento 
dos processos de organização do ensino; a privilegiar a relevância social 
dos conteúdos de ensino e sua dependência contextual, em detrimento, 
com certa freqüência, das necessidades propriamente escolares e do 
caráter sistemático do processo de ensino-aprendizado; [...] Nesse contexto, 
não causa surpresa que parte dos anos 80 seja caracterizada por uma forte 
oposição ao livro didático e por um marcado desinteresse da pesquisa 
universitária por seu estudo. [...] Não sem freqüência compreendido apenas 
por meio de uma de suas diferentes dimensões, o livro didático tendeu a ser 
identificado apenas a uma tecnologia de ensino pouco adequada a 
processos efetivos de aprendizado [...] (BATISTA, 2001, p. 27). 

Fiorentini (1995), em sua caracterização das tendências no ensino de 

Matemática no Brasil, não menciona nenhum livro didático cujo conteúdo seja 

consoante às categorias descritivas da tendência construtivista vigente nesse 

período, no qual o uso do livro didático, nas escolas, foi menos utilizado e muito 

criticado. 

Nas próximas seções, serão feitas as descrições das tendências de ensino de 

Matemática no Brasil, propostas por Fiorentini (1995), no seu artigo Alguns Modos 

de Ver e Conceber o Ensino da Matemática no Brasil. Procuraremos verificar se, e 
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em que medida, as características dessas tendências se manifestam nos livros 

didáticos selecionados para nosso trabalho. 

 

 

3.3.2 Descrição das tendências segundo a categorização de Fiorentini (1995) 

 

 

Tendência formalista clássica 

Segundo Fiorentini (1995), a concepção do que é Matemática na tendência 

formalista clássica se colocava em contato com o chamado modelo euclidiano e com 

a concepção platônica. Para ele, o modelo euclidiano de Matemática caracteriza-se 

por considerar a Matemática como uma estrutura já pronta e sistematizada, na qual 

as ideias matemáticas estão sob forma de teoremas e corolários, que são 

demonstrados logicamente com base em um conjunto minimal de elementos 

primitivos que são aceitos sem necessidade de demonstração lógica como, por 

exemplo, as definições e os axiomas ou postulados. 

Já a concepção platônica concebe as ideias matemáticas como sendo 

imutáveis ao longo do tempo e pertencentes a um mundo ideal abstrato, acessível à 

mente humana, mas sem vínculos com objetos ou situações do mundo real e 

concreto em que vivemos. Para essa concepção, os objetos do mundo real 

estruturam-se conforme as ideias e as formas primordiais desse mundo ideal 

abstrato somente acessível pela mente humana. Nesse sentido, os objetos do 

mundo real são apenas cópias ou imitações imperfeitas dessas ideias e dessas 

formas primordiais. Ou seja: “A visão platônica, [...], caracteriza-se por uma visão 

estática, a-histórica e dogmática das ideias matemáticas, como se essas existissem 

independentemente dos homens” (FIORENTINI, 1995, p. 6).  

Para essa concepção, as ideias matemáticas estão nesse mundo ideal 

abstrato à espera de serem “descobertas” pelo homem. Nesse sentido,  como único 

meio de obtenção do conhecimento matemático é por intermédio dessas 

descobertas, desse descortinar o véu que separa o mundo ideal do mundo real. 

Essa tendência pressupõe, também, especial preocupação com justificações e 

demonstrações lógicas dos resultados deduzidos, a fim de manter a consistência 

lógica da Matemática enquanto teoria estruturada. 
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Dessa preocupação com as demonstrações vem a principal característica 

dessa tendência quando se refere à finalidade do ensino da Matemática: seu estudo 

é uma ferramenta para se atingir e manter a “disciplina mental” e o pensamento 

lógico-dedutivo. Não importa tanto o conteúdo em si, se comparado à habilidade do 

raciocínio rigoroso decorrente de seu estudo; por isso o destaque dispensado, 

principalmente, ao estudo da geometria euclidiana no currículo escolar da Educação 

Básica no período em que esta tendência foi predominante. 

Para essa tendência, no que diz respeito à relação professor-aluno, o 

professor encontra-se no centro do processo de ensino, encarregado da 

“transmissão” do conhecimento, quase sempre unicamente pelo uso do quadro 

negro, sendo a prática pedagógica fortemente baseada na presença do livro 

didático. O papel de aluno, nesse processo, é o de receber passivamente o 

conhecimento “transmitido” pelo professor ou veiculado no livro didático e ser capaz 

de reproduzir os conceitos, definições, raciocínios e demonstrações de teoremas e 

corolários, “recebidos” por meio da prática docente.  

Como consequência desta sua concepção platônica, o ensino da Matemática 

não relaciona os objetos dessa disciplina à situações do mundo real e não se 

preocupa em contextualizar dos conteúdos abordados com situações reais do 

cotidiano do aluno e muito menos o estimula a uma processo de contextualização 

Esta tendência, sob o ponto de vista político e social, estimula a Matemática 

especificamente como treino da “disciplina mental” para as classes de mais alto 

status social, especialmente por intermédio do ensino da geometria euclidiana, 

assimilando e reproduzindo o rigor das definições das demonstrações para seus 

teoremas.  

Os jovens das classes menos favorecidas não raramente cursavam o ensino 

técnico, no qual era enfatizado um ensino de uma Matemática com maior 

possibilidade utilitária. Esse aspecto do ensino mais pragmático nessa tendência 

deve-se, ao menos em parte, a mudanças no contexto econômico e político da 

época, cuja orientação era a do desenvolvimento industrial e tecnológico. Nestes 

casos, o objetivo do ensino da Matemática não era o de desenvolver um raciocínio 

rigoroso, mas sim o aprendizado e conteúdos da Matemática que poderiam ter maior 

aplicabilidade em serviços ligados ao trabalho com a mecânica e a tecnologia da 

época, especialmente a partir do início da década de 1930 do século XX. 
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Tendência empírico-ativista 

A tendência empírico-ativista surge no Brasil a partir dos anos de 1920. Ela 

compartilha algumas décadas com a tendência formalista clássica na orientação do 

ensino da Matemática no Brasil para ressurgir, a partir da década de 1970, em 

decorrência do fracasso do movimento da matemática moderna35.  

 Como já dissemos anteriormente, “Essa tendência, no Brasil, contribuiu não 

só para unificar a Matemática em uma única disciplina mas também para formular as 

diretrizes metodológicas do ensino da Matemática da Reforma Francisco Campos 

(1931)” FIORENTINI (1995, p. 10). 

Contrapondo-se à visão platônica, a concepção de Matemática segundo a 

tendência empírico-ativista, concebe as ideias e objetos matemáticos preexistentes 

no mundo físico, material, e não em um mundo ideal das formas perfeitas, como 

concebe a tendência formalista clássica. Para a tendência empírico-ativista a 

realidade concreta que circunda o homem é o depositório das ideias e objetos 

matemáticos, é o local onde estes são passíveis de serem descobertos mediante o 

uso dos sentidos humanos. 

Para essa tendência, a forma como se deve conduzir a aprendizagem à 

elaboração do conhecimento matemático – o aprendizado das ideias e dos objetos 

da Matemática – é por descoberta, recorrendo-se a atividades empíricas, por 

generalizações baseadas em experiências sensoriais (visualizações, manipulações,  

audição de sons) obtidas mediante o uso de jogos, materiais manipuláveis, 

realizados em atividades experimentais e/ou lúdicas, observações do meio, 

medições, comparações ou resolução de situações-problema frequentemente 

ligadas ao cotidiano do aluno.  

Essa tendência orienta que as concepções sobre os processos de ensino e 

aprendizagem devem colocar em primeiro plano a dimensão psicológica e mais 

intuitiva dos processos de ensino e aprendizagem, sem enfatizar as estruturas 

internas da Matemática. Consequentemente, é relegada, a um segundo plano, a 

necessidade de justificativas e demonstrações lógico-dedutivas às relações 

encontradas/aprendidas por meio das atividades. 

Para a tendência empírico-ativista, o aluno deve exercer papel ativo e central 

nos processos de ensino e aprendizagem, sendo o professor apenas um orientador 

                                                           
35

 Como veremos adiante, o Movimento da Matemática Moderna também está associado à 
tendência formalista moderna. 
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ou facilitador para essas experiências. Contudo, a respeito das práticas docentes na 

condução de atividades, não há um consenso entre os educadores partidários dessa 

tendência: enquanto para uns as atividades propostas devem ser deixadas para que 

o alunos as realizem “conforme o próprio ritmo e/ou interesses”; outros preferem 

manter certo controle quanto ao ritmo em que as atividades são realizadas. 

No que diz respeito à metodologia de ensino e de processos de avaliação, 

essa tendência orienta que, na elaboração das atividades, deve-se observar o 

desenvolvimento psicológicos e as diferenças cognitivas dos alunos, os seus 

interesses e suas possibilidades, priorizando as atividades experimentais, o uso de 

materiais manipulativos, a formulação de situações problema, etc, na perspectiva de 

explorar as potencialidades e a criatividade dos alunos. 

Diante dos propósitos estabelecidos pela tendência empírico-ativista, a 

elaboração de um livro didático de Matemática deveria observar, minimamente, as 

seguintes orientações: 

 elaborar atividades que levem o aluno a utilizar, na medida do possível, os 

seus sentidos naturais na aprendizagem dos conteúdos, inclusive pelo uso 

e/ou confecção de jogos e materiais que propiciem percepções visuais 

e/ou tácteis (visualização e/ou manipulação de objetos), como, por 

exemplo, o “material dourado” de Montessori;  

 elaborar ilustrações36 que facilitem a aprendizagem dos conteúdos 

abordados que possibilitem, por exemplo, comparações visuais de 

medidas, visualizações de diferentes formas, etc;  

 abordar os conteúdos contextualizando-os, ou seja, relacionando as ideias  

e os entes matemáticos (definições, teoremas, etc.) a objetos e situações 

do mundo real uma vez que, de acordo com as concepções de Matemática 

dessa tendência, as ideias  e os entes matemáticos  são presentes no 

nosso mundo material e objetivo, perceptível aos nossos sentidos; 

 abordar os conteúdos e elaborar as atividades de acordo com o nível de 

desenvolvimento psicológico e biológico do aluno; 

                                                           
36

 Quanto à utilização de ilustrações como recurso para o ensino da Matemática, Fiorentini (1995) não 

apresenta tal característica como exclusiva desta tendência de ensino, podendo tal recurso ter sido 
utilizado em outros contextos além daqueles aos quais Fiorentini (1995) faz referência.. Podemos 
citar, como exemplo, trabalhos de Netz e Grimberg a respeito do uso de figuras no ensino da 
geometria. 
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 elaborar atividade que possibilitem ao aluno reconstruir definições, 

reelaborar enunciados de teoremas e proposições, aplicar os conteúdos 

estudados a situações reais, etc. 

 

Tendência formalista moderna 

As características principais aos processos de ensino e aprendizagem da 

Matemática adotas pelo MMM são, segundo Fiorentini (1995): 

 a unificação dos três grandes campos da Matemática (Álgebra, Análise, e 

Geometria) por meio da teoria dos conjuntos, das relações e das funções; 

 a ênfase colocada na lógica e nas estruturas internas da Matemática; 

 o objetivo de fazer com que o ensino de Matemática na Educação Básica 

reflita, na medida do possível, a essência da Matemática acadêmico-

científica.  

Na tendência formalista moderna – assim como na tendência formalista 

clássica – a Matemática é vista como uma estrutura pronta, sistematizada, 

elaborada axiomaticamente e isenta de quaisquer influências externas a estas 

estruturas. Ela é vista, também, como a-histórica, isto é, não se preocupa em 

relacionar seus conteúdos com os contextos em que foram originalmente 

elaborados, não se preocupa com os primeiros usos ou com as modificações 

ocorridas ao longo do tempo nem com as possíveis relações entre o conhecimento 

matemático e os interesses sócio-político-econômico presentes em um dado 

contexto sócio-histórico. Para a tendência formalista moderna – diferentemente do 

que ocorre com a tendência formalista clássica – a ênfase no tratamento dado 

encontra-se, como já dissemos, nas suas estruturas internas, no rigor dos 

raciocínios fundado na lógica simbólica e, por conseguinte, na sua linguagem. Como 

objetivo final, essa tendência preocupa-se em formar do especialista que utilizará a 

Matemática para fins de desenvolvimento científico-tecnológico do contexto sócio-

histórico do qual faz parte e com o desenvolvimento do raciocínio lógico dedutivo do 

aluno. 

Na sua relação professor-aluno – assim como na tendência formalista 

clássica – a tendência formalista moderna coloca o professor como centro dos 

processos de ensino e aprendizagem, sendo o seu papel o de “transmissor” do 

conhecimento matemático, cabendo ao aluno reproduzir o conhecimento que lhe foi 
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transmitido e expressar estas ideias matemáticas transmitidas pelo professor com o 

mesmo rigor de linguagem matemática apresentado por este. 

 

Tendência tecnicista e suas variações 

A tendência tecnicista também foi predominante no período compreendido 

entre o final dos anos de 1960 e final dos anos de 1970 coexistindo, portanto, com a 

tendência formalista moderna enquanto paradigmas voltados ao ensino da 

Matemática. 

Esta tendência baseia-se na corrente sociológica do funcionalismo, 

relacionada a Émile Durkheim. Por ela, as instituições são vistas como componentes 

constituintes da sociedade, com atribuições próprias e necessárias para o 

funcionamento organizado da sociedade como um todo. Também segundo esta 

corrente, a presença de qualquer conflito dentro da sociedade, seja dentro de uma 

instituição e/ou entre instituições, é vista como uma anomalia que ameaça o 

funcionamento organizado deste todo. É, portanto, dever do Estado a manutenção 

da ordem social para que haja o progresso da sociedade sob os aspectos 

econômico, social, etc.  

Nesse sentido Fiorentini (1995, p. 15), observando o contexto sócio-histórico 

brasileiro naquele período, afirma: “Esta seria a pedagogia “oficial” do regime militar 

pós-64, que pretendia inserir a escola nos modelos de racionalização do sistema de 

produção capitalista”. 

Uma análise quanto à sua filiação a correntes da psicologia, por suas 

concepções sobre ensino e aprendizagem a tendência tecnicista se orienta na 

corrente behaviorista para a qual o ser humano seria suscetível, por meio do 

recebimento de estímulos adequados, a sofrer mudanças comportamentais 

desejadas ou “programadas” e, desse tipo de mudanças, fariam parte os processos 

de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, a frequência de exposições a estímulos 

nesse processo provocaria, no aluno, mudanças desejadas que promovam a 

aprendizagem. Sobre isso, Franco escreve: 

[...] os behavioristas consideram que o homem é como que uma caixinha 
preta na qual não se enxerga nada do que ocorre dentro, somente o que 
nela entre e o que dela sai. Assim, um estímulo gera uma resposta e isso 
basta. Deste modo, aprendizagem passa a ser definida como uma 
modificação do comportamento que aquele que ensina gera (ou impõe) 
naquele que aprende (FRANCO, 1997, p. 19). 
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Para essa tendência, nos processos de aprendizagem, em geral, ou no caso 

do ensino da Matemática, em particular, a mudança comportamental corresponde à 

capacidade ou habilidade que o aluno adquire para reproduzir um certo cálculo ou 

raciocínio. O estímulo aqui corresponde a um exercício-modelo apresentado ao 

aluno, e a mudança comportamental desejada vem pela reprodução, pelo aluno, do 

raciocínio apresentado neste modelo em exercícios semelhantes. Considera-se que 

ocorreu a aprendizagem quando o aluno consegue resolver exercícios cuja 

resolução consista em repetir este mesmo raciocínio de forma mecânica, sem que 

este saiba, necessariamente, interpretar os conteúdos matemáticos abordados nas 

lições e/ou os resultados obtidos em relação ao contexto sócio-histórico do qual faz 

parte. 

Essa tendência enfatiza, portanto, os aspectos das habilidades de cálculos 

matemáticos realizados mecanicamente e espera que o ensino ocorra segundo 

princípios de planejamento e controle sobre estes processos, de modo que o aluno 

aprenda exatamente o que foi programado, numa dada ordem pré-estipulada. No 

ensino de Matemática, segundo esta tendência, não se percebe preocupação com 

contextualizações dos conteúdos abordados, com desenvolvimento da criatividade 

no aluno, nem com reflexões críticas a respeito do uso da Matemática no contexto 

sócio-histórico da época, nem com a própria situação político-econômica deste 

mesmo contexto.  

O finalidade do ensino da Matemática consoante com esta tendência é a de 

levar o aluno a desenvolver habilidades para a realização de determinados tipo de 

cálculos matemáticos e/ou repetição de certos tipos de raciocínios. Ao mesmo 

tempo, o ensino segundo esta concepção pode levar o aluno a um grau considerável 

de alienação e com poucas chances de agir ativamente quanto aos aspectos social, 

político e econômico do contexto do qual faz parte. Nesse sentido, afirma Fiorentini:  

[...] o tecnicismo [...] parte do pressuposto de que a sociedade é um sistema 
tecnologicamente perfeito, orgânico e funcional. Caberia, portanto, à escola 
preparar recursos humanos “competentes” tecnicamente para este sistema. 
Ou seja, não é preocupação desta tendência formar indivíduos não-
alienados, críticos e criativos, que saibam situar-se historicamente no 
mundo (FIORENTINI, 1995, p. 17). 

Diferentemente do ensino segundo as tendências formalistas apresentadas 

anteriormente, a tendência tecnicista não preocupa-se em abordar as estruturas 

internas da Matemática; a Matemática é vista, basicamente, não como uma estrutura 
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articulada, mas sim, segundo (FIORENTINI, 1995, p. 17), como  “[...] um conjunto de 

técnicas, regras e algoritmos [...]”, sem preocupar-se com suas justificativas ou 

demonstrações do ponto de vista destas estruturas.  

Diferentemente das outras tendências, a tendência tecnicista considera-se 

que o centro dos processos de ensino e aprendizagem não é o aluno nem o 

professor, mas sim, segundo FIORENTINI (1995), os próprios objetivos 

instrucionais37, os recursos instrucionais38 e as técnicas de ensino39. 

Como a tendência tecnicista e a tendência formalista moderna predominaram, 

no Brasil, num mesmo período, FIORENTINI (1995) observa a presença de uma 

espécie de combinação de características tomadas dessas duas tendências que 

gerou, no seu modo de ver, uma terceira tendência, dentro do mesmo período, 

denominada por ele como tendência tecnicista formalista, que combina as 

concepções de Matemática das duas tendências que a geraram. A abordagem dos 

conteúdos, segundo esta combinação, ora ocorre em forma de “instrução 

programada”, enfatizando puramente o desenvolvimento de habilidades de cálculo, 

ora encarando a Matemática como uma estrutura e priorizando o rigor do  raciocínio 

e da linguagem matemática moderna. 

Diante dos propósitos estabelecidos pela tendência tecnicista, a elaboração 

de um livro didático de Matemática deveria observar, minimamente, as seguintes 

orientações: 

 abordar os conteúdos como normas prefixadas e fórmulas prontas, sem a 

preocupação com a formalização da estrutura do conhecimento 

matemático e sem apresentar nenhum tipo de justificativa/demonstrações; 

 abordar os conteúdos, os exercícios e os exemplos relacionados sem 

contextualizações e sem exigir algum tipo de reflexão por parte do aluno, o 

uso de sua capacidade crítica. 

 

 

 

                                                           
37

 Os próprios objetivos instrucionais caracterizam-se pela reprodução de um determinado raciocínio 
de forma mecânica através de uma sequência programada de procedimentos. 

38
 Os recursos instrucionais são os materiais utilizados nas atividades pedagógicas (apostilas, livros 

didáticos, materiais e softwares de informática, etc.) elaborados por especialistas no ensino. 
39

 As técnicas de ensino caracterizam-se pelas maneiras de abordar os conteúdos em uma 
sequência programada de modo que o aluno os assimile.  
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Tendência construtivista 

A tendência construtivista baseia-se na Epistemologia Genética desenvolvida 

pelo biólogo e psicólogo suíço Jean Piaget, que baseado no pressuposto do 

desenvolvimento da inteligência no ser humano, reflete e elabora uma teoria dos 

processos pelos quais o homem constroi o conhecimento.  

Segundo FIORENTINI (1995), a tendência construtivista surgiu no Brasil a 

partir da década de 60, mas foi a partir da década de 80 que ela teve sua presença 

marcada no ideário brasileiro sobre educação.  

A presença das ideias construtivistas no cenário da educação matemática 

brasileira deve-se, principalmente, aos trabalhos do matemático húngaro Zoltan Paul 

Dienes, e grupos de estudos como  

[...] o GEEM [Grupo de Estudos de Ensino de Matemática], o GRUEMA 
[Grupo de Estudos de Matemática] e a Escola da Vila em São Paulo; o 
GEEMPA [Grupo de Estudos em Educação Matemática de Porto Alegre] em 
Porto Alegre e, mais tarde, o GEPEM [Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Educação Matemática] no Rio de Janeiro e CECIMIG [Centro de Ensino de 
Ciências e Matemática] em Belo Horizonte (FIORENTINI, 1995, p. 20). 

O construtivismo difere das tendências anteriores pelo modo pelo qual ela 

considera que o conhecimento é produzido produz/obtém. Ela não acredita que o 

conhecimento se obtém sem influência do contexto sócio-histórico em que o 

indivíduo está inserido – unicamente a partir do uso da razão humana, pelo uso do 

raciocínio lógico-dedutivo, como advogam as tendências formalistas –, nem da mera 

“memorização” de conceitos, definições e de raciocínios ou regras prontas, como no 

tecnicismo. Também não acredita – como na tendência empírico-ativista – na 

obtenção do conhecimento que o indivíduo obtém apenas mediante as experiências 

sensoriais obtidas pelo contato o mundo físico, sem o uso da razão para refletir 

sobre estas experiências.  

Segundo a tendência construtivista, o conhecimento considerado válido é 

produzido/obtido não só com o uso da razão ou reflexão, nem só das experiências 

sensoriais com o ambiente, mas sim, da interação do homem com um determinado 

objeto ou meio onde se encontra.  

Esta interação consiste em um processo de “adaptação” e a teoria da 

abstração. O processo de adaptação se põe dialeticamente por intermédio de dois 

momentos: o da assimilação – na qual o indivíduo, de certo modo, interpreta ou 

“modifica” algo para poder conhecê-lo - e o da acomodação – quando o próprio 
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indivíduo modifica a si mesmo para adaptar-se ao determinado objeto ou ideia para 

acomodar-se em outro nível. À medida que estes dois momentos vão ocorrendo, vai-

se produzindo conhecimento, e esse processo vai se repetindo indefinidamente. 

A teoria da abstração foi formulada por Piaget para explicar o rápido 

desenvolvimento cognitivo desde o nascimento de uma criança até ela atingir a 

idade adulta. Esta teoria coloca diferentes tipos de abstração: a empírica, a reflexiva, 

e a pseudoempírica e a refletida. 

Essa tendência concebe o ensino das disciplinas escolares, em geral, e o da 

Matemática, em particular, não como um fim em si mesmo, mas como um meio pelo 

qual possam ocorrer os processos de desenvolvimento cognitivo, as modificações 

das estruturas cognitivas já acomodadas e a construção de novas estruturas 

cognitivas. Nesse sentido, para Fiorentini, “[...] o importante não é aprender isto ou 

aquilo, mas sim aprender a aprender e desenvolver o pensamento lógico-formal” 

(FIORENTINI, 1995, p. 21). 

 

Tendência sócioetnocultural 

Segundo Fiorentini (1995), os estudos que começaram a considerar os 

aspectos sócioculturais da educação matemática datam da década de 1960. Tais 

estudos foram motivados pelas dificuldades de alunos de classes sociais menos 

privilegiadas de assimilar a Matemática ensinada nos moldes das tendências 

formalistas, em especial a matemática moderna, mesmo quando esses alunos não 

apresentavam o mesmo nível de dificuldade ao lidar com outros tipos de situações 

em que não fosse necessário o uso da matemática escolar. 

Fiorentini afirma, ainda, que esses estudos são fundados na Teoria da 

Diferença Cultural, elaborada a partir dos trabalhos de educadores matemáticos 

como Terezinha N. Carraher, Ubiratan D'Ambrosio e Maria Helena S. Patto. . 

Segundo essa teoria, alunos advindos de classes sociais menos favorecidas, 

mesmo quando não têm tão bem desenvolvidas as habilidades de escrita e os 

conhecimentos matemáticos formais, possuem estruturas cognitivas desenvolvidas e 

conhecimentos não-formais que – quando não rejeitados e/ou discriminados no 

ensino da Matemática escolar – não são levados em consideração nesse ensino. 

Também segundo essa teoria, situações como essa também podem ser observadas 

nos processos de ensino e aprendizagem da Matemática com indivíduos advindos 

de grupos culturais específicos como, por exemplo, indígenas, favelados, 
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analfabetos, agricultores, etc, que possuem conhecimentos e procedimentos 

matemáticos não-formais denominados originalmente por D'Ambrosio, como 

conhecimentos etnomatemáticos.  

O ensino da Matemática sob as diretrizes dessa tendência socioetnocultural 

busca valorizar não só os conhecimentos formais ensinados na matemática escolar 

como, também, os conhecimentos não-formais adquiridos pelo aluno ao interagir 

com o meio cultural ao qual pertence. 

Para essa tendência, a Matemática é concebida não como uma estrutura 

pronta, imutável e a-histórica, mas, sim, como um conhecimento que vem sendo 

construído historicamente por diferentes grupos culturais, e não necessariamente 

sistematizado como a matemática escolar e acadêmica aprendida nos sistemas 

formais de ensino. Tal conhecimento pode ser obtido/produzido nas práticas sociais 

de diferentes grupos culturais, podendo surgir – ou não – como fazendo parte de um 

corpo sistematizado de conhecimento. 

Quanto às características esperadas em um livro didático elaborado 

consoante a essa tendência, espera-se que de algum modo ocorra a valorização de 

conhecimentos não acadêmicos relativos aos grupos sociais supramencionados. 

Essa valorização pode ocorrer seja ao enunciar dos conteúdos matemáticos, ou no 

envolvimento desses conhecimentos na resolução de exercícios e de problemas 

matemáticos.  

 

Tendência histórico-crítica 

Além das tendências de ensino observadas anteriormente, Fiorentini (1995) 

aponta outra tendência – segundo ele, emergente na educação matemática no Brasil 

– denominada tendência histórico-crítica. Essa tendência caracteriza-se 

basicamente pela postura crítica e reflexiva do educador com respeito à matemática 

escolar, aos processos de ensino e aprendizagem dessa disciplina e ao papel 

sociopolítico da educação matemática promovida nas escolas. Para trabalhar de 

acordo com essa tendência, um educador deve conhecer as diferentes concepções 

da/na educação matemática presentes no contexto em que desenvolve a sua prática 

docente, apropria-se daquelas que ele considera a que melhor atendem às suas 

expectativas aos processos de ensino e aprendizagem. Sobre isso, afirma que: 

O desejável seria o professor tomar conhecimento da diversidade de 
concepções, paradigmas ou ideologias para, então, criticamente, construir e 
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assumir aquela perspectiva que melhor atenda às suas expectativas 
enquanto educador e pesquisador. Essa perspectiva, por nós denominada 
de histórico-crítica, deveria ser perseguida permanentemente pelo educador 
(FIORENTINI, 1995, p. 30). 

Na tendência histórico-crítica, a Matemática, segundo Fiorentini (1995), não é 

concebida como uma estrutura pronta, à espera de ser “descoberta”. Ao contrário, 

para ela a Matemática é tida como um corpo de conhecimentos vivo e dinâmico, que 

vem sendo construído por diferentes culturas, no decorrer da história, para 

responder a estímulos externos a ela e a estímulos internos à própria Matemática, 

para atender tanto às demandas sociais quanto às necessidades teóricas da própria 

Matemática, na formalização e no desenvolvimento de novos conceitos. 

No que se refere ao ensino da Matemática, essa tendência, ao mesmo tempo 

em que se preocupa com o desenvolvimento do raciocínio lógico-dedutivo, da 

habilidade com cálculos e/ou resolução de problemas relacionados ao cotidiano, se 

preocupa, também, com a formação do senso crítico do aluno em relação ao meio 

cultural a que pertence. Deste modo, estar de acordo com essa tendência é 

promover um ensino que habilita o sujeito da aprendizagem a compreender o 

conhecimento matemático – inclusive de modo desvinculado deste contexto, do 

ponto de vista puramente matemático – e a utilizá-lo para agir, de modo crítico, no 

ambiente em que vive e a compreender a realidade de uma maneira mais ampla 

possível.  

Julgamos importante observar que – diferentemente do que fez ao apresentar 

as outras tendências – na descrição e caracterização da tendência histórico-crítica, 

Fiorentini (1995) não faz menção às concepções de ensino e aprendizagem que 

deveriam ser-lhes próprias. Nada é dito, por exemplo, a respeito do que se espera 

das relações professor-aluno, das perspectivas de melhoria de educação e 

pesquisa, da cosmovisão subjacente ao panorama desta tendência. 

Ainda, fazendo uma projeção quanto à manifestação de características 

específicas desta tendência no livro didático, entendemos que a presença no livro de 

problemas matemáticos e sugestões de atividades envolvendo possíveis conexões 

entre os conceitos matemáticos abordados no livro e situações características ou 

fatos relacionados ao contexto sócio-histórico no qual o livro foi produzido. 

 

 

 



111 

 

Tendência sociointeracionista-semântica 

Outra tendência considerada por Fiorentini (1995) como sendo emergente foi 

designada por ele como sociointeracionista-semântica. Do ponto de vista teórico 

essa tendência baseia-se, fundamentalmente, nas concepções sociointeracionistas 

provenientes da teoria Sócio-Histórica de Lev S. Vygotsky. De maneira geral, 

autores como Charles Peirce, Mikhail Bakhtin e Umberto Eco – responsáveis por 

relevantes estudos relacionados à linguística e à semiótica – possibilitaram aportes 

teóricos ao surgimento dessa tendência. No cenário da Educação Matemática, no 

Brasil, Fiorentini (1995) menciona Romulo Campos Lins, precursor na elaboração do 

Modelo dos Campos Semânticos, como principal nome ligado a essa tendência.  

Do ponto de vista epistemológico, a tendência sociointeracionista-semântica 

baseia-se nas maneiras pelas quais as ideias e os signos matemáticos foram, de 

acordo com Fiorentini (1995, p. 33), “[...] produzidos e legitimados historicamente 

pela comunidade científica ou pelos grupos culturais situados sócio-historicamente.” 

Para essa tendência, na visão de Fiorentini (1995), a sala de aula pode ser 

considerada uma espécie de comunidade na qual seus membros – professores e 

alunos – interagem num processo em que significados são produzidos, ao mesmo 

tempo em que significados produzidos historicamente são apropriados.  Nesse 

sentido, segundo esse autor, o processo de produção de significado ocupa um lugar 

central para essa tendência. Comentando a contribuição de Lins na elaboração 

teórica do Modelo dos Campos Semânticos, escreve: 

[...] a Matemática é vista como um texto ou um discurso com uma linguagem 
própria, constituída historicamente de símbolos que possuem duas faces: 
significante (que é a própria Matemática - um texto) e significado (que é o 
conhecimento matemático - as afirmações/justificações) (FIORENTINI, 
1995, p. 34). 

A respeito da possibilidade da presença de características da tendência 

sociointeracionista-semântica em livros didáticos de Matemática, a partir da maneira 

como ela nos é apresentada em Fiorentini (1995), não encontramos elementos 

suficientes para elaborar uma projeção sobre como podem aparecer características 

dessa tendência nos livros analisados. 





 

 

4 DESCRIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA E 

ANÁLISE DOS TRATAMENTOS DADOS EM CONTEÚDOS DE 

TRIGONOMETRIA NESSES LIVROS 

 

 

Abrimos esse capítulo apresentando os roteiros segundo os quais os livros 

didáticos selecionados serão descritos e analisados quanto às abordagens dos 

conteúdos de trigonometria. 

O motivo pelo qual nos propomos a realizar tal trabalho de descrição pode ser 

explicado pelas palavras de Cargnelutti (2010): 

Pensar na estrutura física e na organização interna dos livros didáticos é 
considerar que parte desses aspectos refletem características específicas 
dos diferentes períodos em que se inscrevem os distintos manuais. 
Conforme Soares (1996)

40
, a partir dos anos 1960, os livros didáticos 

começam a sofrer fortes transformações, quando as características do livro 
foram se adaptando à nova realidade escolar. Para Batista (1999)

41
, alguns 

sinais mais visíveis destas alterações foram: mudança no formato, no 
aspecto visual das capas, na encadernação, na qualidade do papel, na 
qualidade de impressão, etc. (CARGNELUTTI, 2010, p. 51). 

Com base na descrição de livros didáticos feita por essa autora, o presente 

trabalho se propõe a descrever os livros didáticos selecionados segundo o roteiro 

apresentado a seguir. 

 

 

4.1 Roteiro para a descrição da estrutura física e do conteúdo da obra42 

 

 

A descrição da estrutura física e dos conteúdos dos livros didáticos 

selecionados contemplará: 

a) o título da obra; o nome do autor; o nome da editora; ano de publicação do 

livro, a edição e nível de ensino ao qual o livro é destinado. 

                                                           
40

 SOARES, Magda Becker. Um Olhar Sobre o Livro Didático. Presença Pedagógica, v.2, n.12 
41

 BATISTA, Antonio Augusto Gomes. Um objeto variável e instável: textos, impressos e livros 
didáticos. In: Abreu, Márcia (Org.) Leitura, história e história da leitura. Campinas, SP: Mercado 
de Letras: Associação de Leitura do Brasil, Fapesp, 1999, p. 529-575. 

42
 Para auxiliar a descrição de determinados elementos da estrutura física dos livros selecionados 

faremos uso do recurso da fotografia. 
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b) estrutura física do livro no que se refere:  

 estado geral de conservação do exemplar;  

 possíveis anotações e/ou desenhos, feitos por usuários, nas páginas 

e/ou capa do livro; 

 foto da capa; 

 tipo de capa e encadernação (se é capa dura, se foi encadernado em 

espiral ou como brochura, etc.); cores de fundo da capa; posição do 

título, do nome dos autores e do que mais houver escrito capa; fontes 

utilizadas na capa (cor, estilo, se estão em relevo, etc.); 

 fotos da folha de rosto e da ficha catalográfica do livro, se existirem; 

 projeto gráfico do livro: se é o mesmo por todo o livro, se há 

característica geral para todo livro (se não há, como varia); se há 

alguma característica que marca a apresentação de cada um dos 

capítulos; etc.; 

 descrição sucinta do conteúdo da folha de rosto e, quando for o caso, 

das observações do autor sobre este conteúdo do livro; 

 uma descrição sumária da introdução e/ou prefácio do livro e, quando 

for o caso; das observações do autor no que diz respeito às questões 

relativas ao ensino de Matemática. 

c) organização interna da obra: descrição do índice; ordem em que aparecem 

os conteúdos e em que posição, na obra, são tratados os conteúdos de 

trigonometria; número de páginas de cada capítulo; 

d) no capítulo referente à trigonometria: 

 número de páginas de cada capítulo; quantas páginas há para cada 

tópico dentro do capítulo; 

 se há comentários e/ou ilustrações (quantas e com que finalidades);  

 se é possível perceber – por um exame das ilustrações, da parte escrita 

do texto, do projeto gráfico do livro, etc. – algum tipo de tentativa de 

tornar mais agradável, para o aluno, o estudo do conteúdo; 

 o número de teoremas efetivamente demonstrado; 

 o número de exercícios propostos e de exercícios resolvidos (também 

na forma de exemplos, aplicações, etc.); 
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 se aparecem referências a aspectos históricos ligados ao conteúdo 

abordado, tanto na definição e teoremas como na menção a situações 

e/ou nomes envolvidos no desenvolvimento histórico deste conteúdo. 

 

 

4.2 Descrição dos livros didáticos selecionados 

 

 

Este tópico se propõe à descrição dos livros selecionados, segundo os 

roteiros e os referenciais  explicitados anteriormente neste trabalho. 

Quanto à seleção destes livros didáticos, optamos, na medida do possível, 

por selecionar obras cujos anos de publicação estivessem em conformidade com os 

períodos de predominância de cada uma das tendências em ensino de Matemática, 

na categorização feita por Fiorentini (1995). A partir desse critério, determinadas 

obras foram escolhidas por terem sido publicadas em momentos importantes da 

história do ensino da Matemática no Brasil. Um exemplo disso foi a escolha do livro 

Matemática Curso Colegial Vol. II, de autoria do School Mathematics Study Group, 

publicado em 1964. Essa obra foi um dos primeiros livros didáticos de Matemática 

publicados no Brasil a abordar os conteúdos em consonância com as diretrizes de 

ensino propostas pelo movimento da matemática moderna. Outras duas escolhas 

que obedecem a esse critério diz respeito aos livros Curso de Trigonometria 

Rectilinea e Espherica, de Thimotheo Pereira, e Trigonometria Elementar, por FTD. 

Os conteúdos abordados em ambos os livros estão em conformidade com o 

programa adotado no Colégio Pedro II, considerado, por várias décadas do começo 

do século XX, como uma instituição de referência no ensino da Matemática no 

Brasil.  

Um livro que foi selecionado pelo critério de ter sido amplamente utilizado no 

ensino da Matemática no Brasil é CURSO DE MATEMÁTICA para os 

PRIMEIRO,SEGUNDO E TERCEIRO ANOS DOS CURSOS CLÁSSICO E 

CIENTÍFICO, de Manoel Jairo Bezerra, denominado popularmente por “Tijolão”. 

Outros livros foram selecionados pelo critério de terem estado presentes no 

mercado editorial do livro didático brasileiro no decorrer de diferentes décadas como, 

por exemplo, o livro CURSO DE MATEMÁTICA, de Algacyr Munhoz Maeder, cujas 

obras foram publicadas no Brasil desde 1928 até 1962. Outro autor cuja obra 
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selecionamos é Gelson Iezzi, cujos livros são destinados ao Ensino Médio, 

publicados no Brasil desde a década de 1960 até a atualidade. O livro deste autor 

utilizado em  nossa dissertação é MATEMÁTICA: 1ª série, 2º grau,de Iezzi em 

coautoria com outros.  

 

 

4.2.1 Descrição da estrutura física e do conteúdo do livro Curso de Trigonometria 

Rectilinea e Espherica 

 

 

O livro Curso de Trigonometria Rectilinea e Espherica tem como autor 

Thimotheo Pereira.  

As poucas informações de que dispomos sobre Timotheo Pereira provêm do 

sétimo volume da obra Diccionario bibliographico brazileiro43. Segundo esse 

dicionário, Timotheo Pereira nasceu na cidade de Redondela, localizada na 

Galícia44, a 26 de março de 1861, vindo posteriormente a naturalizar-se como 

cidadão brasileiro.  

Começou sua vida profissional trabalhando no comércio e somente depois 

disso dedicou-se ao magistério particular. Em 1895, aprovado em concurso público, 

assumiu a função de “professor de Matemática elementar” na instituição então 

denominada Gymnasio Nacional45. Segundo essa mesma fonte, Pereira foi autor das 

seguintes obras: 

 Series: these de concurso para a cadeira de mathematica do collegio 
Pedro II. Rio de Janeiro, 1885, 84 pags., in-8º. 

 Cursos de geometria de accordo com o programa de admissão à Escola 
polytechnica. Rio de Janeiro, 1890, 402 pags. in-8º. [...] 

 Curso de trigonometria rectilinea e espherica. Rio de Janeiro, 1895, 366 
pags. in-8º - Este livro que tambem tem segunda edição, foi adoptado no 
Gymnasio nacional, no Collegio militar e na Escola naval. (BLAKE, 1902, 
p. 304). 

 

                                                           
43

 Obra de autoria de Augusto Victorino Alves Sacramento Blake, publicada pela Imprensa Nacional, 
do Rio de Janeiro, em 1902. 

44
 Comunidade autônoma espanhola localizada ao noroeste da Península Ibérica. 

45
 Segundo Biral (2000, p. 125) e Beltrame (2000 apud BIRAL, 2000, p. 125): “Antes da Proclamação 

ele chamava-se Imperial Colégio de Pedro II, por ocasião do período Imperial”. “[...] com a 
Proclamação da República em 1889, o Colégio teve seu nome mudado. Passou a denominar-se 
Instituto Nacional de Instrução Secundária, e, posteriormente, Ginásio Nacional. Em 1911, voltou a 
ter seu glorioso nome de origem - Colégio Pedro II”. 
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Dentre essas obras, o Curso de geometria e o Curso de trigonometria 

rectilinea e espherica foram, segundo Valente (2000), adotadas em 1898, no Colégio 

Pedro II, em substituição às de Cristiano Benedito Ottoni. Segundo consta na capa 

de seu livro sobre Trigonometria, essa sua obra também foi adotada em outros 

estabelecimentos de ensino como, por exemplo, no Colegio Militar. 

O exemplar de que dispomos do livro Curso de trigonometria rectilinea e 

espherica foi distribuido pela Livraria Classica de Francisco Alves, no ano de 1902.  

 
 

 

Figura 13 – Capa do exemplar do livro de Pereira usado em nossa dissertação. No anexo 1, 
disponibilizamos a foto da capa do exemplar utilizado na dissertação. 

Fonte: Pereira (1902). 
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No centro da última página do livro está escrito “TYP. AILLAUD & CIA”, que 

acreditamos ser o nome da empresa de tipografia que o imprimiu. 

A capa do livro – bastante danificada –, em sua parte ainda legível46, informa 

que o exemplar selecionado provém do 4º milheiro de exemplares impressos. O 

exemplar em descrição foi confeccionado nas dimensões de 18cmx11cm, e possui 

368 páginas.  

Na capa do livro por nós utilizado, o conteúdo escrito consiste, nessa ordem: 

no título e subtítulo da obra, seguido abaixo por uma menção ao conteúdo nela 

abordado, observando que o livro abrange o conteúdo exigido pelo programa de 

admissão à Escola Politécnica. Logo abaixo, em uma sequência disposta 

verticalmente, aparece o nome do autor seguido da indicação de instituições em que 

a obra era adotada para o ensino da trigonometria: o Gymnasio Nacional  e o 

Colegio Militar, além de “outros estabelecimentos de instrucção”. Na sequência, a 

seguir, nesta ordem, aparece a expressão “4º MILHEIRO” em letras maiúsculas, o 

nome da editora, a cidade e os endereços da editora, no Rio de Janeiro, em Cidade 

de Minas e em São Paulo. Na parte mais inferior, o ano de 1902, de publicação do 

exemplar selecionado. 

Ainda, com relação à capa do livro, ela tem as pontas levemente dobradas 

para dentro e esgarçadas pela ação do tempo. As fontes utilizadas para escrever, 

respectivamente, o título, o nome do autor, as indicações sobre o conteúdo 

abordado no livro e para quais instituições ele é destinado, são de tipos diferentes 

entre si. A palavra Trigonometria do título e o nome do autor aparecem em negrito, 

de modo a realçá-los em relação ao restante do conteúdo da capa.  

A encadernação é em brochura, com capa dura, e não são utilizadas no livro, 

para os escritos e as figuras, quaisquer outras cores além do preto, tanto na capa 

como em suas páginas interiores. As folhas internas do exemplar utilizado também 

estão desgastadas pela ação do tempo, com suas páginas bastante amarelecidas e 

manchadas. No verso da primeira capa consta, carimbado em verde, o nome de um 

possível proprietário do exemplar, seguido de uma data escrita a lápis: “9-8-937”. 

Também há outros nomes escritos na página de Introdução, sendo estas as únicas 

                                                           
46

 Para descobrir o teor desta parte que falta, recorremos a Biral (2000), que utilizou outro exemplar 
da mesma obra, datada de 1913 em seu 9º milheiro, cuja capa encontra-se em melhor estado de 
conservação. A figura da referida capa encontra-se na seção dos Anexos. 
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anotações encontradas no livro e que serão irrelevantes na análise que faremos no 

presente trabalho. 

Quanto às características gerais do projeto gráfico, percebemos que este 

mantém-se absolutamente constante por todo o conteúdo do livro, seja no tipo de 

fonte utilizada no corpo do texto, seja para realçar títulos de seções (aparecendo em 

fontes maiores e em negrito), ou para realçar palavras ou trechos para os quais o 

autor parece pedir maior atenção, como por exemplo, as palavras escritas em itálico 

na página 16 do livro. 

 

 

 

Figura 14 – Foto da página 16 do livro de Thimotheo Pereira, exibindo termos do texto escritos em 
itálico com finalidade de realce. 
Fonte: Pereira (1902) 

 

  

Ainda no que se refere às características do projeto gráfico do livro, percebe-

se, na parte superior de todas páginas de número par, centralizado, o termo 

Trigonometria. Nas páginas de número ímpar, dispostos do mesmo modo, aparecem 

os termos Rectilinea, Espherica ou Projecções, conforme tratar-se da parte do livro 

destinada à trigonometria retilínea, esférica ou de noções sobre projeções, conforme 

a ilustração abaixo. 
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Figura 15 – Exemplo de característica do projeto gráfico do livro de Thimotheo Pereira, com relação 
ao cabeçalho das páginas 

 

 

Quanto às figuras, seja para ilustrar definições, teoremas, ou exemplos de 

resoluções, elas mostram com bastante nitidez os elementos que as compõem. Isto 

se refere tanto às formas geométricas (segmentos de retas contínuos ou 

pontilhados, planos, arcos, circunferências ou desenhos de outra natureza) quanto 

aos escritos (como as letras que indicam medidas de segmentos ou vértices), seja 

pela sua localização na figura, seja pela própria qualidade de impressão das letras, 

formas geométricas e desenhos. Diferentemente de outros livros examinados, todas 

as figuras desse livro aparecem em fundo preto, como aparecem na Figura 15 e na 

Figura 16, a seguir. 

 

 

 

Figura 16 – Figura utilizada na página 22 do livro de Thimotheo Pereira, ilustrando a variação do valor 
do cosseno no ciclo trigonométrico 
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Figura 17 – Figura utilizada na página 288 do livro de Thimotheo Pereira, ilustrando o enunciado de 
um problema envolvendo resolução de um triângulo obliquângulo.  

 

 

Pontuamos ainda que, no projeto gráfico, de modo geral, tanto os escritos 

quanto as figuras – apesar da boa qualidade destas e de conseguirem ilustrar 

minimamente os conteúdos aos quais correspondem – quase não se percebe 

intenção de torná-los esteticamente atraentes para o usuário.  

Com relação ao número de exercícios (resolvidos e propostos) e o número de 

teoremas demonstrados no livro, obtivemos o seguinte quadro demonstrativo. 

 

 

Thimotheo Pereira 

Seção Introdução 
Primeira 

Parte 

Segunda 

Parte 

Terceira 

Parte 

Quarta 

Parte 

Noções 

sobre 

Projeções 

Total 

Exercícios 

propostos 
32 6 22 22 - - 82 

Exercícios 

ou exemplos 

resolvidos 

10 10 32 25 - - 77 

Demonstrações 

ou deduções 
18 39 6 32 - 17 112 

Quadro 4 - Quantidade de exercícios, propostos e resolvidos e demonstrações presentes na obra. 

Fonte: Thimotheo Pereira (1902). 
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Dados referentes à quantidade de figuras ilustrando enunciados de 

definições, de teoremas, de exercícios propostos e/ou resolvidos e de comentários 

fora do corpo do texto, tais como em legendas de figuras e/ou em notas de rodapé, 

estão explicitados no quadro a seguir. 

 

 

Thimotheo Pereira 

Capítulo Introdução 
Primeira 

parte 

Segunda 

parte 

Terceira 

parte 

Quarta 

parte 

Noções sobre as 

projeções 

Primeira 

parte 

Segunda 

parte 

ilustrar 

enunciados 

de 

definições 

ou teoremas 

28 13 1 7 2 7 4 

ilustrar 

enunciados 

de exemplos 

ou de 

exercícios 

- - - 4 - - - 

ilustrar parte 

de 

referências 

históricas 

diretas 

- - -  - - - 

comentários 

fora do 

corpo do 

texto 

- - 1 5 1 - - 

Quadro 5 – Quantidade de figuras e de comentários fora do corpo do texto presentes na obra 

Fonte: Thimotheo Pereira (1902). 

 

 

Na descrição da estrutura interna da obra, começaremos por apresentar, por 

meio das fotografias abaixo, o seu Índice, impresso nas últimas três folhas do livro, 

depois de todo tratamento dado aos conteúdos. O livro não apresenta folha de rosto 

nem ficha catalográfica.  

Examinando a disposição dos tópicos no Índice, chama a atenção o fato de 

eles estarem distribuídos em seis grandes seções, que subdividem-se em várias 

outras menores. 
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Estas grandes seções são distribuídas sequencialmente com os títulos 

INTRODUÇÃO, PRIMEIRA PARTE, SEGUNDA PARTE (sendo que essa está 

subdividida em outras duas sessões respectivamente intituladas: Tábuas 

Trigonométricas e Disposição e Uso das Tábuas Trigonométricas),TERCEIRA 

PARTE (também constituída de outras duas subseções: Resolução dos triângulos 

retângulos e Resolução dos triângulos obliquângulos), QUARTA PARTE e uma 

última seção, subdividida em duas partes, intitulada NOÇÕES SOBRE AS 

PROJEÇÕES. A introdução e as primeiras três partes tratam da trigonometria 

retilínea e a quarta parte aborda a trigonometria esférica. Como o próprio nome 

indica, a última seção do livro desenvolve noções sobre as projeções. 
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Figura 18 – Índice da obra de Pereira, Curso de Trigonometria Rectilinea e Espherica 
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Antes da seção destinada à introdução, aparece um texto elaborado pelo 

autor da obra com o título A QUEM LER. Nessa nota, o autor começa por esclarecer 

que toda a trigonometria por ele tratada, em sua obra, baseia-se no chamado 

teorema de Hiparco47. Referindo-se a esse teorema, Thimotheo Pereira declara, em 

A QUEM LER, que ele “constitui verdadeiramente o teorema fundamental da 

trigonometria.” Nesses preliminares, explica, ainda, que a abordagem dos conteúdos 

ocorre a partir de uma única “fórmula condensando toda a teoria das linhas 

trigonométricas”, obtida a partir do supramencionado teorema. O autor afirma, 

também, que esta fórmula sintetiza toda a resolução de triângulos retilíneos e que a 

trigonometria, em seu livro, é apresentada a partir dela sob o pretexto de que tal 

abordagem simplifica a exposição dos conteúdos e possibilita a obtenção de 

“enorme vantagem da generalidade das fórmulas.” Termina essa nota preliminar 

afirmando que poderia ter tratado a trigonometria de uma maneira mais sintética, 

mas que não o fez porque, “[...] razões poderosas me obrigam a tal não fazer.” 

(PEREIRA, 1902, p. 6), sem prestar qualquer esclarecimento acerca dessa 

afirmação. 

Na página seguinte, inicia o tratamento que será dado à trigonometria 

retilínea, com uma introdução que se estende da página 7 à página 82, e que está 

subdividida em dez seções48 na qual são apresentados os títulos dos assuntos a 

serem abordados, como mostra a primeira página do Índice, na figura 18. 

Apresentamos, abaixo, os assuntos tratados nessa introdução. Para efeito de 

simplificação, em situações nas quais várias seções estão relacionadas diretamente 

entre si, iremos tratá-las, agrupando-as em um mesmo tópico. 

 Tópico 1: Solução gráfica, solução algébrica. Objeto da Trigonometria, 

modo de representar os comprimentos e os ângulos por meio de 

números. Essa seção está subdividida em quatro subseções nas quais o 

autor define a solução gráfica e a solução algébrica (obtidas na 

determinação de todos os elementos de uma figura retilínea qualquer); 

fornece sua definição de Trigonometria - como sendo , segundo Pereira 

(1902, p. 8), “[...] a parte da geometria que tem por objeto a resolução dos 

                                                           
47

 Mesmo referindo-se ao teorema de Hiparco, o autor não o enuncia nessas notas. 
48

 Nas descrições a seguir, apresentamos, em negritos, os títulos das seções. 
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triângulos.”, e a definição de resolução de triângulo49. Menciona, ainda, na 

quarta subseção, o fato de que não se utiliza a unidade grado, e que só 

será utilizada a unidade com divisão sexagesimal (o grau). 

 Tópico 2: Variações dos ângulos e dos arcos, uso dos sinais + e −. 

Essa seção está subdividida em três subseções nas quais apresenta o 

círculo orientado e generaliza o conceito de ângulo, alegando que “Na 

geometria só se consideraram ângulos menores que 180º; na 

trigonometria, porém, bem como em outras partes da Matemática, se 

consideram ângulos maiores.” (PEREIRA, 1902, p. 9). Na sexta e na 

sétima seção, respectivamente, define arcos suplementares e 

complementares. 

 Tópico 3: Introdução dos ângulos no cálculo, linhas trigonométricas, 

sua definição. Sem dividi-la em subseções, apresenta as linhas  

trigonométricas, referindo-se a elas como “as grandezas que servem para 

introduzir os ângulos no cálculo”, para depois defini-las, uma a uma (seno, 

tangente, secante, seno-verso, cosseno, cotangente, cossecante e 

cosseno-verso), com as respectivas figuras, exceto para seno-verso e 

cosseno-verso. Menciona, também, na página 15, a facilidade em se 

adotar , como medida de raio, a unidade.  

 Tópico 4: Neste tópico trataremos as seções: Sinais das linhas 

trigonométricas e Variações das linhas trigonométricas e extremos 

de seus valores. Nessas seções são abordadas, com o uso de quatro 

figuras diferentes do ciclo trigonométrico, as posições das linhas 

trigonométricas nos quatro quadrantes e as variações das linhas 

trigonométricas e extremos de seus valores para o seno, a tangente, a 

secante, o cosseno, a cotangente e a cossecante. 

 Tópico 5: Redução ao primeiro quadrante. Em onze subseções, define o 

que são arcos complementares e suplementares para, na sequência, 

estabelecer, por meio de figuras de arcos nos diferentes quadrantes, as 

relações utilizadas na redução ao primeiro quadrante, para as seis linhas 

trigonométricas mais usadas. Na última subseção, apresenta alguns 

exemplos resolvidos envolvendo as relações abordadas. 
                                                           
49 

Enunciados da definição de resolução de triângulo: “Resolver um triângulo é achar, uns por meio 
dos outros, os diversos elementos que o compõem.” 
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 Tópico 6: Arcos que correspondem a uma linha trigonométrica dada. 

Sem subdividi-la, o autor inicia essa seção observando que, apesar de 

cada arco possuir apenas uma linha trigonométrica associada a cada 

valor, para um dado valor de uma linha trigonométrica há uma infinidade 

de arcos correspondentes. Essa seção trata, ainda, de estabelecer 

relações gerais para esses arcos e, no final, propõe doze exercícios sobre 

o problema da redução ao primeiro quadrante.  

 Tópico 7: Relações entre as linhas trigonométricas de um mesmo 

arco. Em seis subseções, a partir de uma figura do círculo trigonométrico 

com raio R, deduz cinco relações existentes entre linhas trigonométricas 

de um mesmo arco; enuncia um teorema que estabelece a existência de 

somente cinco dessas relações; apresenta exercícios para cálculo de 

valores dessas linhas numéricos cuja resolução envolve essas relações 

e/ou a medida do raio R, e, na última subseção, propõe vinte exercícios 

cujas resoluções são semelhantes àquelas que aparecem nos exercícios 

resolvidos. 

A Primeira Parte da obra inicia com a Teoria das linhas trigonométricas, 

mais especificamente, com o tratamento das fórmulas fundamentais para o estudo 

dessa teoria. Essa parte está subdividida em trinta e oito seções e distribui-se entre 

as páginas 85 e 165. Como na descrição anterior, para efeito de simplificação, em 

situações nas quais várias seções estão relacionadas diretamente entre si, iremos 

tratá-las, agrupando-as em um mesmo tópico. 

O autor inicia Primeira Parte reafirmando que o teorema de Hiparco é a base 

do tratamento que dará à trigonometria e que é a partir dele que se obtém o que ele 

denomina “fórmula fundamental da teoria das linhas trigonométricas”. Inicia esse 

tratamento apresentando os seguintes dois primeiros problemas  cujas resoluções 

possibilitarão o tratamento teórico que irá dar às linhas Trigonométrica: “Dados os 

senos e cossenos de dous arcos, determinar: 

Primeiro: Seno da somma e da differença d‟estes arcos. 

Segundo: Cosseno da somma e da differença d‟estes arcos” (PEREIRA, 

1902, p. 85). 

Segue, agora, os assuntos tratados nessa primeira parte: 

 Tópico 1: Na seção que abre a Primeira Parte, o autor  enuncia o teorema 

de Hiparco para, a partir dele, resolver os dois problemas antecedentes, 
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deduzindo as fórmulas da soma e da diferença de dois arcos, primeiro 

para seno e, depois, para cosseno. Com base nessas fórmulas deduz a 

expressão sen2 a + cos2 a = R2, que exprime o teorema de Pitágoras em 

denominações trigonométricas. Na sequência, resolve três exercícios e 

sugere, à resolução, seis outros exercícios. 

 Tópico 2: Neste tópico descreveremos as seções Fórmulas relativas às 

tangentes e Demonstração geometrica Nessas seções, o autor deduz 

algebricamente as fórmulas das tangentes de soma e diferença de arcos e 

as demonstra geometricamente. 

 Tópico 3: Descreveremos, aqui, as seções Multiplicação dos arcos, 

Demonstração geometrica d’estas fórmulas e Fórmulas relativas às 

tangentes. Nessas seções deduz as fórmulas, primeiro, do seno e, 

depois, as do cosseno para o arco duplo e o arco triplo, faz as 

demonstrações geométricas dessas fórmulas e, depois, deduz as fórmulas 

relativas às tangentes para esses arcos. 

 Tópico 4: Neste tópico, descreveremos as seções Divisão do arcos, 

Demonstração geométrica e Fórmulas relativas às tangentes. Nelas 

são deduzidas, primeiro, as fórmulas do seno e, depois, as do cosseno 

para o arco metade e faz as demonstrações geométricas dessas fórmulas. 

Na sequencia, por meio de uma aplicação, encontra as fórmulas do seno e 

do cosseno para um submúltiplo de um arco.  Deduz, ainda, as fórmulas 

relativas às tangentes para esses arcos. 

 Tópico 5: Neste tópico, o autor desenvolve a seção Determinação de 

algumas fórmulas para tornar uma soma ou uma diferença calculável 

por logaritmos. Nela demonstra, primeiro, algebricamente e, depois, 

geometricamente, as fórmulas para sen p + sen q, sen p - sen q, cos p + 

cos q e cos p - cos q, seguidas de suas demonstrações geométricas, e 

depois para as razões  
senp senq

senp senq




,  

cos cos

cos cos

p q

p q




, tga tgb  e 

cossena b . Demonstra, também, as transformações de 1 ± sen a, 1 ± 

cos a e 1 ± tg a para, em seguida, tratar das transformações x = m ± n, 

para torná-las logarítmicas (calculáveis por logaritmos) 
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 Tópico 6: A seção a que se refere este tópico aborda a Fórmula de 

Moivre e de seu uso para deduzir as fórmulas do seno e do cosseno de 

um arco, como uma generalização do  que foi feito na dedução de seno e 

cosseno e tangente do dobro e triplo de um arco, vistas anteriormente. 

 Tópico 7: A última seção da Primeira Parte do livro, é designada Séries 

circulares, cálculo da relação da circunferência ao diâmetro. Nela o autor 

deduz o desenvolvimento de seno e de cosseno de um arco em séries de 

potências decrescentes desse mesmo arco; finaliza utilizando-se as 

fórmulas obtidas calculando alguns valores numéricos; finaliza 

mencionando o fato de Lagny50 ter determinado o valor de π em um 

círculo de raio unitário, tendo obtido 127 casas decimais. 

 

A Segunda Parte do livro trata, essencialmente, de tábuas trigonométricas e, 

em termos do tratamento dado aos conteúdos, subdividi-se em duas outras partes, 

as quais descreveremos agora. 

Na primeira, intitulada Tábuas trigonométricas, Thimotheo começa 

explicando o que são as tábuas de linhas trigonométricas naturais e enuncia – e 

demonstra – o teorema Um arco menor que 90º – 1º é maior que o seu seno – 2º é 

menor que a sua tangente, e seu corolário A diferença entre o arco e o seno é 

menor que a quarta parte do cubo do arco. A partir desses resultados, calcula os 

valores de seno e cosseno para 10'' (dez segundos) e, utilizando as fórmulas de 

seno e cosseno da soma e da diferença de arcos afirma ser possível “calcular 

sucessivamente os senos e os cossenos dos arcos de 20'', 30'' …… por meio das 

fórmulas sen 2a, cos 2a, etc.” (PEREIRA, 1902, p. 175). 

Na segunda, intitulada Disposição e uso das tábuas trigonométricas, o 

autor faz um tratamento das tábuas trigonométricas logarítmicas, tendo como 

referencia as Tábuas de Callet, por serem elas, segundo Pereira, as mais utilizadas. 

Nesse tratamento, explica como é a disposição dos valores nessas tábuas, 

apresenta exemplos numéricos nos quais se calculam os logaritmos de algumas 

linhas trigonométricas para um arco dado e resolve alguns exemplos em que, dados 

os valores de certas linhas trigonométricas, pede-se para calcular a medida do arco, 

em graus, minutos e segundos. Essa seção termina com alguns exercícios 

                                                           
50 

Possivelmente, referindo-se a Thomas Fantet de Lagny (1660-1734). 
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propostos de mesmo tipo dos exemplos resolvidos, por intermédio do uso das 

tábuas logarítmicas. 

A Terceira Parte do livro é reservada à resolução de triângulos retilíneos e, 

para esse tratamento, ela foi seccionada, pelo autor, em três subdivisões. 

Na primeira subdivisão, intitulada Resolução dos triângulos retilíneos, o 

autor inicia a abordagem ao assunto relembrando o fato de que há uma fórmula que 

condensa todas as relações entre as linhas trigonométricas, e que esta é obtida a 

partir do já mencionado teorema de Hiparco. A partir dessa fórmula – que expressa 

um lado de um triângulo como sendo a soma das projeções dos outros dois lados – 

o autor compõe o seguinte sistema de três equações 

cos cos

cos cos

cos cos

a b C c A

b a C c A

c a B b A

 


 
  

                                             (8) 

que permite a resolução de qualquer triângulo retilíneo.  Com base nesse sistema, 

são deduzidos outros dois, cujas relações que os compõem consistem, 

respectivamente, nas relações dos teoremas dos cossenos e dos senos. No fim 

desta primeira parte, demonstra o teorema dos senos a partir de um triângulo 

inscrito em um círculo e reafirma: 

O systema de equações (ß), que exprime as relações entre os tres lados e 

dous ângulos de triangulo, tem a inestimável vantagem de mostrar como 
toda a trigonometria se deduz do theorema de Hipparchus, dando-lhe assim 
o caracter de unidade; [...]. (PEREIRA, 1902, p. 213). 

A segunda dessas subdivisões, intitulada Resolução dos triângulos 

retângulos, começa por expressar as relações de um dos sistemas deduzidos na 

seção anterior – aquele formado pela soma dos ângulos internos de um triângulo e 

pela lei dos senos, no caso em que um dos ângulos é de 90º – e, em seguida, 

demonstra, algébrica e geometricamente, dois teoremas relacionados a triângulos 

retângulos. O primeiro deles relaciona um dos catetos à hipotenusa multiplicada pelo 

seno do ângulo oposto a esse cateto – ou pelo cosseno do ângulo adjacente. O 

segundo desses teoremas envolve um dos catetos e a tangente do ângulo oposto a 

esse cateto. 

Nessa subdivisão, numa seção denominada Aplicação dos princípios 

precedentes aos casos ordinariamente considerados, são utilizadas as relações 

demonstradas anteriormente para resolver quatro casos de resolução de triângulos 
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retângulos51. Essa seção termina com alguns exercícios propostos, envolvendo a 

resolução segundo os casos recém tratados, para triângulos retângulos. 

A terceira subdivisão, denominada Resolução dos triângulos 

obliquângulos, inicia relembrando as deduções dos sistemas já tratados para 

considerá-los nos casos de resolução de triângulos obliquângulos52 para, depois, 

apresentar exemplos de resolução segundo esses casos. Esta Terceira Parte 

termina, propondo exercícios envolvendo esses casos de resolução de triângulos 

obliquângulos. Com essa terceira parte termina, também, neste livro, a abordagem 

de trigonometria retilínea. 

A Quarta Parte da obra é dedicada à “Trigonometria Esférica” e inicia o 

tratamento dado a ela obtendo, por dedução, o que autor livro denomina “Fórmula 

Fundamental da Trigonometria Esférica” que, segundo ele, condensa toda essa 

trigonometria. A partir dessa fórmula, obtém um sistema formado por três relações 

entre os três lados de um triângulo esférico e um dos ângulos que “permitem 

resolver todos os casos de triângulos esféricos” (PEREIRA, 1902, p. 293) embora, 

segundo o autor, não sejam as que melhor se prestem às aplicações, o que o levou 

à obtenção de uma relação entre os lados e ângulos opostos dada por: “em qualquer 

triângulo esférico os senos dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos 

opostos” (PEREIRA, 1902, p. 295). Embora outros tópicos de trigonometria esférica 

sejam tratados no livro, como a nossa dissertação está relacionada à abordagem da 

trigonometria retilínea, não detalharemos, aqui, a análise sobre essas seções. 

A última parte do livro, intitulada Noções sobre as Projeções, subdivide-se 

em duas e ocupa menos de 20 páginas. 

A primeira delas denomina-se Projeções sobre Eixos e inicia definindo 

projeção sobre uma linha reta, observando que poderá ser ortogonal ou oblíqua e 

que serão abordadas no livro apenas as projeções ortogonais. Na sequência são 

demonstrados sete teoremas envolvendo essas projeções.  

A segunda, intitulada Projeções sobre um Plano, começa por definir o que 

são projeção de uma linha ou de uma figura sobre um plano e projeção de um ponto 

sobre um plano para, em seguida, demonstrar quatro teoremas relacionados a isso. 

                                                           
51

 Os problemas são resolvidos nos seguintes casos: quando são dados: “a hipotenusa e um ângulo 
agudo”; “a hipotenusa e um cateto”; “um cateto e um ângulo agudo” e “dois catetos”.  

52
 Os casos, aqui resolvidos, referem-se àqueles em que são dados: “um lado e os dois ângulos 

adjacentes a ele”, “dois lados e o ângulo por eles formado”, “três lados” e “dois lados e o ângulo 
oposto a um deles”.  
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4.2.2 Descrição da estrutura física e do conteúdo da obra Curso Trigonometria 

Elementar, por FTD 

 

 

Antes da descrição propriamente dita do exemplar selecionado, apontamos 

alguns dados a respeito da Congregação dos Irmãos Marista e da Coleção FTD no 

Brasil. 

Segundo informações obtidas nos websites53 da editora FTD e do Grupo 

Marista, o Instituto dos Irmãos Maristas foi fundado por Marcelino Champagnat em 

1817, na localidade de La Valla, na França. Também, segundo o site do Grupo 

Marista, sua missão era a de dedicar-se “à educação de crianças e jovens com a 

missão declarada de 'formar bons cristãos e virtuosos cidadãos.”'. A presença dos 

Irmãos Maristas foi se disseminando por vários países do mundo ao longo dos 

séculos XIX e XX. 

Quase ao fim do século XIX, durante a gestão do Irmão Théophane Durand54 

– e por seu incentivo – teve início a produção de materiais didáticos, pelos Irmãos da 

congregação, contemplando todas as disciplinas, além do material já existente para 

o ensino de língua francesa e história da França. Esta produção viria a fazer parte 

da assim chamada “Coleção de Livros Didáticos FTD” Desde então, livros dessa 

coleção foram adotados, em diferentes redes de ensino, na França e outros países 

onde havia a presença da congregação. Também segundo o website dessa editora, 

os representantes dos Irmãos Maristas presentes em diferentes países55 

entenderam que, nesses locais, a produção editorial de livros didáticos era precária, 

quando não ausente. Isso levou, segundo essa mesma fonte, a “estender a FTD 

francesa a esses países para maior eficiência do ensino por eles ministrado.” Este 

fato levou ao registro da sigla – criada em homenagem a Frère Théophane Durand 

(cujas iniciais constituem a sigla FTD) – como marca comercial em 1890. Esta é 

uma. Conforme informa o site da editora56:  

                                                           
53

 Disponíveis, respectivamente, em http://www.grupomarista.org.br/institucional e 
<ttp://www.ftd.com.br/a-ftd/a-historia/>. Acessos em 15 jul. 2015 às 20h. 

54
 Irmão Superior-Geral do Instituto Marista de 1883 a 1907. 

55
 Entre esses países, também informado no website da editora, estavam Inglaterra, Bélgica, 

Alemanha, Itália, Espanha, Estados Unidos, México, Brasil, Peru, Argentina e China. 
56

 Disponível em <http://www.ftd.com.br/a-ftd/a-historia/>. Acesso em 18 jun. 2015, às 20h. 

http://www.grupomarista.org.br/institucional
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A sigla FTD foi registrada como marca comercial no momento em que 
houve necessidade de abrir uma empresa editorial, por volta de 1890. A 
empresa FTD passou a administrar oficial e legalmente as edições já 
existentes e ampliou o número de obras novas. Essas iniciais passaram a 
figurar em todas as capas dos livros publicados pelos Irmãos Maristas. 

Os livros da FTD chegaram ao Brasil em 1897. Nesse mesmo ano, por 

determinação do Irmão Théophane Durand, vários representantes dos Irmãos 

Maristas vieram para o Brasil com o objetivo de criar colégios da congregação no 

país. Em 1902, é inaugurada a Editora FTD no Brasil com a finalidade de, segundo 

Valente (1997, p. 190), “suprir a demanda de livros europeus pelos novos colégios 

católicos criados no Brasil.” No mesmo ano, ocorre a publicação do primeiro livro 

FTD em terras brasileiras, intitulado Exercícios de Cálculo sobre as Quatro 

Operações que, segundo Valente (1997), destinava-se ao ensino da Aritmética para 

alunos de seis a dez anos de idade. A partir dessa obra tem início a publicação dos 

livros “por FTD”, como informado em suas capas.  

Nesta fase inicial das atividades da Editora FTD no Brasil, segundo 

Bittencourt (1993 apud VALENTE 1997, p. 190), “houve uma certa ligação entre esta 

e a Livraria Francisco Alves, que aparece em catálogos como co-editora e 

distribuidora de algumas das obras.” Quanto à impressão desses livros no país, a 

autora Marcia P. G. Razzini afirma que, a partir de 1908, esta passou a ser realizada 

pela Tipografia Siqueira. Sobre a relação da Editora FTD com essa empresa e com 

a Livraria Francisco Alves, essa autora escreve: 

Os livros da “Coleção FTD” foram elaborados em português, a partir de 
1902, pelos Irmãos Maristas residentes no Brasil e direcionados para as 
escolas desta e de outras ordens religiosas. Inicialmente [os livros da 
“Coleção FTD”] eram impressos na França, na tipografia de Emmanuel 
Vitte, de Lyon, e, em 1908, eles começaram a ser impressos pela Tipografia 
Siqueira e eram distribuídos pela Livraria Francisco Alves (RAZZINI, 2006, 
p. 2).

57
 

A adoção dos livros da Coleção FTD estendeu-se, no Brasil, para além dos 

colégios católicos fundados pelos Irmãos Maristas. Quanto a isso, Valente (1997, 

p. 190) observa: “Os didáticos da Coleção FTD foram utilizados [...] em escolas 

católicas e, ao que parece, generalizaram seu uso pelos demais liceus provinciais, 

escolas normais e preparatórios, etc.”. 

                                                           
57

 Disponível em:  
<http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/93651930601195823962278315147304600367.pdf> 
Acesso em 15 jul. 2015. Acesso às 23h. 
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Dentre as publicações que constavam no catálogo da editora, editado no ano 

de 190858, mencionamos os seguintes títulos: 

 Elementos de Aritmética: curso elementar, para as classes primárias e 

secundárias; 

 Elementos de Aritmética, curso secundário, teoria completa segundo os 

programas do Ginásio Nacional, exame de Madureza, Escolas Normais, 

etc.; 

 Curso de Álgebra elementar, ensino primário e secundário, programa do 

2.º e 3.º do Ginásio Nacional, das Escolas Normais etc. 

 Complementos de Álgebra, com o programa ponto por ponto do 4.º ano do 

Ginásio Nacional; 

 Trigonometria elementar, programa do 4.º ano do Ginásio Nacional; 

 Geometria elementar, curso médio, programa do 3.º ano do Ginásio 

Nacional; e 

 Geometria elementar, curso superior, programa completo do Ginásio 

Nacional e em especial aquele do 4.º ano. 

O exemplar analisado do livro Trigonometria Elementar foi publicado e 

distribuído em 1928, pela Livraria Paulo de Azevedo & Cia59. Sobre a editora 

responsável pela impressão do livro, consta na última página do exemplar: 

COMPOSTO E IMPRESSO NA TYP. SIQUEIRA SALLES OLIVEIRA & CIA LTDA. 

RUA LÍBERO BADARÓ, 14-C SÃO PAULO-BRASIL. 

O livro não faz referência ao nível de ensino para o qual era destinado, exceto 

pela indicação de que a obra segue o programa de ensino do Colégio Pedro II. O 

livro, com 250 páginas, tem como dimensões 11,5cm x 18cm. Também não possui – 

antecedendo abordagem dos conteúdos matemáticos propriamente ditos – uma 

seção semelhante a uma introdução ou a um prefácio. 

                                                           
58

 Vistos em Valente (1997, p. 190-191). Juntamente com estes livros para uso pelos alunos, foram 
publicadas seus respectivos Livros do Mestre, que, como o título indica, destinavam-se a uso 
pelos professores. Nesses livros, também segundo Valente (1997), eram encontradas atividades 
complementares e respostas aos exercícios propostos. 

59
 O nome Livraria Paulo de Azevedo & Cia foi, segundo Razzini (2006), um dos diferentes nomes 

assumidos pela Livraria Francisco Alves no decorrer de sua história. Sobre este fato, a mesma 
autora comenta, conforme Razzini (2006, p. 6): “Importante salientar que o uso de diferentes 
nomes por uma mesma empresa ao longo dos anos era comum em relação às editoras brasileiras 
e geralmente traduzia uma mudança no comando do negócio ou na composição societária. [...] A 
própria Livraria Francisco Alves, que se conservou durante décadas a maior editora de livros 
didáticos do país, teve várias denominações ao longo dos seus mais de 150 anos de existência: 
Nicolau Alves & Cia, Alves & Cia, Livraria Francisco Alves, Francisco Alves & Cia, Editora Paulo 
de Azevedo Ltda, Francisco Alves”. 
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A encadernação da obra é em brochura com capa dura. Quanto às 

informações constantes na capa desse livro, os elementos que mais chamam a 

atenção são a palavra TRIGONOMETRIA, escrita em negrito, com letras maiúsculas 

e em tamanho de letra bem maior que as demais da capa. Abaixo desta palavra, 

aparece, numa sequência disposta verticalmente, o resto do título, a referência de 

que a obra é um programa do Colégio Pedro II, o subtítulo e por FTD No centro da 

metade inferior da capa, o elemento que mais chama a atenção, do ponto de vista 

visual, é a logomarca da congregação dos Irmãos Maristas. Abaixo da logomarca, 

aparece o nome e os endereços da livraria onde a obra pode ser adquirida. 

 

 

 

Figura 19 – Capa do livro Trigonometria Elementar, por FTD 
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No exemplar que estamos descrevendo, falta a primeira folha. A folha 

seguinte – que corresponde à primeira folha do exemplar em descrição e a segunda 

do livro – reproduz fielmente a capa do exemplar. Todos os caracteres do livro 

(letras, números, siglas, figuras, etc.) foram impressos com tinta preta sobre um 

fundo claro amarelecido pelo tempo. 

De um modo geral, o livro encontra-se com as páginas amareladas pela ação 

do tempo e com manchas amarelo-escuras espalhadas pela maioria das páginas. A 

capa dura tem as bordas ligeiramente puídas e as folhas do interior do livro com 

pequenas dobras nas pontas. A encadernação ainda está intacta, conservando 

todas as folhas – com exceção da primeira que foi arrancada – ainda firmemente 

presas ao livro, sem praticamente nenhum escrito a lápis por eventuais usuários. 

Todo o conteúdo escrito do livro, desse modo, ainda encontra-se claramente legível. 

Quanto ao projeto gráfico apresentado, ele é absolutamente uniforme por todo 

o livro, tanto com relação ao tipo de fonte quanto ao estilo em que foram impressas. 

Os títulos de capítulos e de seções estão em negrito e as definições dos objetos da 

matemática, as propriedades e os teoremas aparecem em itálico. As figuras, tanto 

as destinadas aos exemplos quanto às que ilustram demonstrações, apresentam 

boa nitidez e aparecem em número maior se comparado com as do livro de Pereira, 

descrito anteriormente. 

As figuras do livro, de modo geral, parecem ter sido criadas com a intenção 

básica de facilitar a interpretação dos objetos de estudo por meio da exposição 

visual dos elementos neles envolvidos. No entanto, a exposição desses elementos, 

em muitos casos, se dá sem a preocupação de tornar mais legíveis os dados e as 

informações grafadas nas figuras. Em algumas figuras, por exemplo, letras 

indicando vértices e ângulos aparecem ligeiramente sobrepostos, o que dificulta a 

leitura das informações fornecidas por elas, como é o caso das figuras 23, 65 e 70, 

que aparecem, respectivamente, na páginas 29, 134 e 140 do livro, como mostram 

as figuras 20, 21 e 22, a seguir: 
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Figura 20 – O desenho do ciclo trigonométrico, em figura na página 29 do livro de FTD, apresenta a 
medida do ângulo representada por π-α coincidindo com o segmento BB', o que dificulta sua leitura, 
sendo um possível obstáculo para a compreensão do tópico de Trigonometria relacionado a esta 
figura. 

Fonte: FTD (1928) 

 

 

 

Figura 21 – O desenho da figura aparece na página 134 do livro de FTD. Observa-se que a letra d 
minúscula, próxima ao desenho do ângulo, está posicionada de modo que não fica perfeitamente 
nítida, dificultando a sua pronta visualização. 
Fonte: FTD (1928) 
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Figura 22 – O desenho da figura aparece na página 140 do livro de FTD. Por um exame desta, 
percebemos que, nas medidas representadas pela fração a/2, na diagonal BC do quadrilátero ABCD, 
os denominadores não estão claramente legíveis, exigindo considerável esforço visual. 
Fonte: FTD (1928) 

 

 

No que se refere à quantidade de teoremas efetivamente demonstrados, de 

exercícios, de exemplos resolvidos e de exercícios propostos no livro, obtivemos os 

seguintes dois quadros demonstrativos, divididos em partes correspondentes às que 

constam no Índice. 

 

 

FTD 

Capítulo I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

exercícios 

propostos 
- - - - - - - - - - - - - 

exercícios ou 

exemplos 

resolvidos 

- - 1 - 14 4 - 3 6 - - 14 3 

Demonstrações 

e/ou deduções 
- - - - 3 5 6 5 8 8 3 - 6 

Quadro 6 – Primeiro quadro relativo à quantidade de exercícios, propostos e resolvidos, e à 
quantidade de demonstrações presentes no livro por FTD. 

Fonte: FTD (1928) 
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Capítulo XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII Total 

Exercícios 

propostos 
 - - - - - - - - - 414 

Exercícios ou 

exemplos 

resolvidos 

- 11 11 14 11 24 17 5 6 - 

Demonstrações 

e/ou deduções 
4 10 - - 1 - 9 - - 58 

Quadro 7 – Primeiro quadro relativo à quantidade de exercícios, propostos e resolvidos, e à 
quantidade de demonstrações presentes no livro por FTD. 

Fonte: FTD (1928) 

 

Do mesmo modo, apresentamos, no quadro abaixo, o número de figuras 

ilustrando enunciados de definições ou teoremas, de exercícios propostos ou 

resolvidos e de figuras presentes em referências à história da Matemática presentes 

no texto do livro. 

 

 

FTD 

Capítulo I II III IV V VI 

Ilustrar enunciados de definições ou 

teoremas 
4 10 2 4 4 5 

Ilustrar enunciados de exemplos ou de 

exercícios 
- - - - - - 

Ilustrar parte de referências históricas - - - - - - 

Comentários fora do corpo do texto - - - - - - 

Quadro 8 – Primeiro quadro relativo à quantidade de ilustrações e quantidade de comentários fora do 
corpo do texto presentes no livro por FTD. 

Fonte: FTD (1928) 

 

 

Capítulo VII VIII IX X XI XII 

Ilustrar enunciados de definições ou 

teoremas 
9 1 1 3 - - 

Ilustrar enunciados de exemplos ou de 

exercícios 
- - - - - - 

Ilustrar parte de referências históricas  - - - - - - 

Comentários fora do corpo do texto - - - - - - 

Quadro 9 – Segundo quadro relativo à quantidade de ilustrações e quantidade de comentários fora do 
corpo do texto presentes no livro por FTD. 

Fonte: FTD (1928) 
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Capítulo XIII XIV XV XVI XVII XVIII 

Ilustrar enunciados de definições ou 

teoremas 
2 - - - 4 5 

Ilustrar enunciados de exemplos ou de 

exercícios 
3 - - 11 - 2 

Ilustrar parte de referências históricas  - - - - - - 

Comentários fora do corpo do texto - - - - - - 

Quadro 10 – Terceiro quadro relativo à quantidade de ilustrações e quantidade de comentários fora 
do corpo do texto presentes no livro por FTD. 

Fonte: FTD (1928) 

 

Com relação à presença de referências ao desenvolvimento histórico dos 

tópicos de trigonometria aqui tratados, não os encontramos nesta obra. Do mesmo 

modo, não encontramos anotações, feitas por usuários, que fossem de relevância 

para a análise à qual nossa dissertação se propõe. 

Na descrição da organização interna da obra, começaremos por apresentar, 

por meio da figura abaixo, a sequência em que aparecem os conteúdos no índice do 

livro. 

 

 

 

Figura 23 – Índice do livro Trigonometria Elementar, por FTD. 
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O índice da obra está dividido em vinte e três partes, cada uma delas 

destinada a um conteúdo de trigonometria a ser abordado no livro. Como se pode 

ver na figura acima, tanto o número que indica o conteúdo a ser tratado quanto o 

número que informa a página na qual cada conteúdo começará a ser abordado são 

escritos na representação indo-arábica. No entanto, no interior do livro, os números 

correspondentes a cada uma das vinte e três partes são representados por 

algarismos romanos, exceto aqueles destinados a exercícios, com os respectivos 

títulos em negrito. Essas vinte e três parte são subdivididas em 243 seções. 

Na primeira parte do livro, intitulada Preliminares, escrito em negrito, é 

abordada a definição de trigonometria, as vantagens de seu estudo para a resolução 

de problemas que a geometria não é suficiente para resolvê-los por ela mesma e as 

possibilidades de sua aplicação em outras áreas científicas. Essa parte também 

descreve o círculo trigonométrico – de um modo geral, dotado de sentido positivo e 

negativo e dividido em quadrantes. Descreve a representação dos arcos, suas 

diferentes determinações e suas diferentes unidades de medidas; define arcos 

complementares e suplementares e discute as possibilidades de arcos de mesma 

origem e mesmo sentido nos seguintes casos: quando têm a mesma extremidade, 

quando têm a extremidade sobre uma mesma paralela ao diâmetro que passa pela 

origem, quando têm a extremidade sobre um mesmo diâmetro e quando têm a 

extremidade sobre uma mesma perpendicular ao diâmetro que passa pela origem. 

Nos preliminares, também são feitos esclarecimentos envolvendo o estudo dos 

conteúdos abordados no livro. 

Da segunda até a sexta parte da obra são abordados tópicos relativos às seis 

funções circulares principais. Listamos, nesta ordem, os títulos de cada uma das 

vinte e três partes entre as quais os conteúdos foram distribuídos e de cada seção 

que subdivide cada uma das partes. 

A segunda parte intitulada Funções Circulares, está subdividida oito seções 

nas quais são tratados os seguintes tópicos: a definição de função circular e, a partir 

de razões trigonométricas, constrói as seis funções circulares principais: seno, 

cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante e suas respectivas 

representações por abreviação. Em seguida, aborda as relações entre uma função 

trigonométrica de certo arco e a de seu arco complementar, traça as funções 

circulares nos quatro quadrantes, estuda os sinais dessas funções e mostra que as 
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funções circulares de um ângulo são independentes do raio adotado no círculo 

trigonométrico.  

A terceira parte intitula-se Reduzir um arco ao primeiro quadrante, também 

está subdividida em oito seções nas quais são desenvolvidos os seguintes tópicos: 

arcos que diferem de uma ou de várias circunferências, arcos suplementares, arcos 

que diferem de meia circunferência, arcos iguais e de sinais contrários, arcos 

complementares, redução de um arco ao primeiro quadrante e arcos que diferem de 

π/2. 

A quarta parte, intitulada Variações das funções circulares começa 

estudando a variação da função seno, define o que é função periódica e constrói o 

gráfico do seno. Em seguida, aborda as variações das outras cinco funções 

circulares principais e as respectivas curvas representativas. 

A quinta parte, denominada Arcos correspondentes a uma função circular 

dada, começa definindo funções circulares inversas para, em seguida, construir 

arcos correspondentes a um seno dado, arcos correspondentes a uma tangente ou 

a uma cotangente dada, arcos correspondentes a um cosseno dado, arcos 

correspondentes a uma secante ou a uma cossecante dada. Para cada um desses 

casos, demonstra um teorema correlato e termina essa parte propondo diversos 

exercícios. 

A sexta parte intitula-se Relações entre as funções circulares de um 

mesmo arco.  Nessa parte, com base nas funções seno, cosseno, tangente e 

cotangente, deduz relações distintas por ele denominadas equações fundamentais 

da trigonometria60, constrói outras relações, valores das funções circulares principais 

para certos arcos, demonstra um teorema relacionado ao assunto e propõe 

problemas a serem resolvidos. 

Na sétima parte da obra, há uma descontinuidade na abordagem dada, até 

então, às linhas trigonométricas. Essa parte, é destinada ao tratamento de Vetores 

e projeções ortogonais e distribui-se em 14 seções. A primeira, denominada 

Vetores ou segmentos retilíneos, define eixo orientado e vetor. A segunda parte, 

intitulada Teorema de Chasles, enuncia e demonstra este teorema. A terceira seção 

aborda uma generalização desse mesmo teorema para um número qualquer de 

vetores e, a seguinte, define resultante de uma soma de vetores e enuncia que a 
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 As três relações denominadas equações fundamentais da trigonometria são: sen
2
a+cos

2
a=1, 

tga=sena/cosa e cotga=cosa/sena. 
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soma algébrica de vários vetores consecutivos é igual à resultante. As duas 

próximas seções, intituladas Projeção de um ponto sobre um eixo e Projeção de um 

vetor, abordam os conteúdos expressos nesses títulos. Na sequência vem uma Nota 

que enuncia três propriedades acerca de vetores. A nona seção desta parte é 

Projeção de um contorno, na qual se definem o que é contorno − também 

denominado circuito ou linha poligonal −, o que é resultante do contorno e projeção 

de um contorno poligonal sobre um eixo. A décima enuncia e demonstra um teorema 

relacionado à poligonal, com três corolários deste mesmo teorema abordados na 

seção seguinte. As duas últimas seções abordam, respectivamente, um outro 

teorema sobre projeção de um contorno e um corolário deste. 

A oitava parte da obra, conforme consta no Índice, denomina-se Soma dos 

arcos e se desdobra em oito seções. A primeira enuncia o problema de se calcular 

as funções circulares da soma algébrica de dois ou mais arcos, dadas as funções 

circulares de cada arco separadamente e, para isso, acaba enunciando, ao final 

dessa seção, uma relação denominada “método das projeções”. Nas duas próximas 

seções são demonstradas as fórmulas para, respectivamente, sen(a+b) e cos(a+b). 

A seção seguinte, intitulada Notas, dá um tratamento mais detalhado sobre as duas 

fórmulas recém demonstradas. A quinta seção demonstra as fórmulas para sen(a-b) 

e cos(a-b) e, na sexta seção, faz o mesmo para as fórmulas sen(a+b+c) e 

cos(a+b+c). A seção seguinte deduz as fórmulas relativas a tg(a+b), tg(a-b) e 

tg(a+b+c). Essa oitava parte termina abordando alguns exercícios resolvidos e as 

demonstrações de algumas identidades trigonométricas.  

A nona parte da obra está subdividida em seis seções, e é designada por 

Multiplicação dos arcos.  Nessa parte, primeira seção enuncia o problema em que 

dadas funções circulares de um arco, calcular as funções para múltiplos desses 

arcos. Na segunda seção demonstra as fórmulas para as funções seno e cosseno 

do dobro de um arco. A seção seguinte, denominada como Nota, esclarece que, nas 

fórmulas precedentes, os valores dos arcos continuam válidas caso sejam 

substituídos pelas suas respectivas metades. Na quarta seção, calcula-se seno, 

cosseno e tangente de um arco a partir da metade desse arco; e na quinta enuncia o 

fato de que todas as funções circulares de um arco são racionais em função da 

tangente da metade desse arco. Assim como na oitava parte do livro, esta apresenta 

a última seção abordando exercícios resolvidos.  
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A décima parte do livro denomina-se Divisão dos arcos e os conteúdos ali 

tratados estão distribuídos em cinco seções. Na primeira delas começa por enunciar 

o problema de se calcular as funções circulares dos submúltiplos de um arco a partir 

das funções circulares desse mesmo arco. A segunda seção discute os sinais das 

fórmulas deduzidas na seção anterior e, a terceira, fornece a explicação geométrica 

às mesmas. Na quarta enuncia e demonstra o resultado: “Se há apenas 4 soluções 

possíveis quando se dá sena, há apenas uma solução quando se dá o arco a.”. A 

quinta seção, designada por Conhecendo cos a, calcular sen a/2, cos a/2 e tg a/2, 

deduz as fórmulas para calcular esses casos, com suas respectivas discussões dos 

sinais e explicações geométricas; finaliza essa parte afirmando a unicidade de 

solução do grupo de fórmulas para sen a/2 e cos a/2. A penúltima seção, intitulada 

Conhecendo tg a, calcular tg a/2, deduz essa relação, discute suas raízes, explica-a 

geometricamente e trata das condições segundo as quais sua solução é única. A 

última seção dessa parte apresenta exercícios resolvidos envolvendo as fórmulas 

abordadas nessa parte. 

A décima primeira parte, denominada Transformações logarítmicas, ocupa 

seis seções. Na primeira delas, o autor observa o uso dos logaritmos em cálculos 

relativos a funções circulares − sendo esse o porquê das tábuas dos senos, 

cossenos e tangentes apresentarem os logaritmos dessas funções − e enuncia a 

definição de fórmula logarítmica. As cinco seções seguintes tratam da 

transformação, em fórmulas logarítmicas, respectivamente, das seguintes 

expressões: sen p ± sen q e cos p ± cos q, sen p + sen q/sen p - sen q, tg a ± tg b e 

cotg a ± cotg b, sen a ± cos b, 1±cos a, cos a + cos b/cos a - cos b e 1± tg a. A 

última seção dessa parte, intitulada Emprego de ângulos auxiliares, trata da 

transformação de qualquer polinômio em fórmula logarítmica mediante o uso de 

ângulos auxiliares, dividindo as possibilidades desse modo de realizar as 

transformações em sete casos. 

Denominada Uso das tábuas logarítmicas, a décima segunda parte dessa 

obra consiste em dez seções. Na primeira delas define que “Tábuas trigonométricas 

são listas que dão o valor de uma função circular ou razão trigonométrica 

correspondente a dado arco e, reciprocamente, uma série de arcos seguindo-se com 

intervalos bastante próximos, correspondentes a funções circulares dadas.” (FTD, 

1928, p. 83). Atenta para o fato de que, basta calcular os valores de cada função 

para o primeiro quadrante, uma vez que cada uma delas toma no primeiro quadrante 
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todos os valores que pode assumir. Também pontua que, dado o seno de um arco, é 

possível obter as outras cinco funções trigonométricas principais para esse mesmo 

arco. A segunda seção orienta sobre a disposição das tábuas FTD , sobre seu uso e 

leva em conta dois problemas a serem resolvidos, quais sejam: achar o logaritmo de 

uma função circular dada e encontrar o arco correspondente a um logaritmo dado. 

Nas próximas oito seções desta parte esses dois problemas são abordados mais 

detalhadamente, incluindo a resolução de exercícios numéricos. A última seção 

apresenta a resolução de quatro exercícios numéricos envolvendo o uso das tábuas 

tratadas nesta parte. 

A décima terceira parte do livro, designada Triângulos retângulos, distribui-

se em dez seções e, como o próprio título indica, trata basicamente da resolução de 

triângulos retângulos. A primeira delas estabelece a finalidade da Trigonometria, 

define que “Resolver um triângulo é calcular-lhe os elementos desconhecidos por 

meio dos elementos conhecidos” (FTD, 1928, p. 92) e detalha as condições 

necessárias para essa resolução. Na segunda seção, também intitulada Triângulos 

retângulos, enuncia e demonstra dois teoremas que, segundo o autor, servem para 

resolver todos os triângulos retângulos. A seção seguinte, denominada Casos 

principais, lista os quatro casos de resolução de triângulos retângulos, conforme os 

dados disponíveis61. As próximas cinco seções são ocupadas com a dedução das 

fórmulas utilizadas na resolução de triângulos retângulos segundo esses quatro 

casos e, as duas últimas seções dessa parte, abordam a resolução de exercícios e 

problemas também envolvendo esses casos. 

A parte intitulada Princípios para os triângulos obliquângulos – décima 

quarta da obra – em suas cinco seções, enunciam e demonstram três teoremas 

utilizados na resolução desse tipo de triângulo e fornece a noção de permutação 

circular. 

A décima quinta parte, nomeada como Resolução dos triângulos 

obliquângulos, dedica suas treze seções à resolução desse tipo de triângulo, 

divididas em quatro casos “notáveis”62, estabelecidos na seção anterior, e que 

envolvem os teoremas ali abordados. As seções seguintes, da segunda até a 
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 Estes quatro casos de resolução são os seguintes, conforme forem dados: a hipotenusa e um 
ângulo agudo; um cateto e um ângulo agudo; os dois catetos e; a hipotenusa e um cateto. 

62
 Estes consistem nos seguintes, conforme forem dados: um lado e dois ângulos; dois lados e o 

ângulo por eles compreendido; os três lados e; dois lados e o ângulo oposto a um deles. 
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décima, deduzem as fórmulas utilizadas na resolução segundo esses quatro casos 

e, na última, são apresentados exercícios numéricos envolvendo a resolução 

segundo estes casos. 

A parte denominada Problemas − que também é numerada, no interior do 

livro, como décima quarta − soluciona, com o uso dos teoremas tratados em partes 

anteriores do livro, sete problemas envolvendo medidas de triângulos. 

A parte seguinte − numerada no livro como décima sexta − intitula-se 

Aplicações e, como o título indica, aborda a aplicação de teoremas abordados no 

livro na resolução de nove problemas práticos, como a medição de distâncias a 

pontos inacessíveis. 

A décima sétima parte, denominada Elementos secundários de um 

triângulo, trata da dedução de fórmulas utilizadas para calcular medidas 

relacionadas ao triângulo que não estão entre os seus seis elementos principais − os 

três lados e os três ângulos − e que são chamados, no livro, de secundários: o raio 

do círculo circunscrito ao triângulo; os raios dos círculos inscritos e ex-inscritos; as 

alturas relativas aos três lados do triângulo e medianas relativas a estes; as três 

bissetrizes internas e as externas e; o cálculo dos elementos de um triângulo em 

função dos ângulos e do raio do círculo circunscrito. As próximas quatro seções 

tratam de problemas de aplicação para as fórmulas deduzidas nas seções anteriores 

dessa parte.  

A décima oitava parte, apresentada como Aplicações, utiliza teoremas vistos 

anteriormente para calcular as medidas de elementos de triângulos e de outros 

polígonos, quais sejam: as dos ângulos internos, da superfície, das diagonais de um 

quadrilátero e a do raio de um círculo circunscrito nesse polígono; as respectivas 

áreas de um paralelogramo e de um quadrilátero qualquer e as medidas do lado de 

um polígono regular e as medidas da área desse polígono em função, 

respectivamente, do raio dos círculo que o circunscreve, do raio do círculo que lhe é 

inscrito e do apótema do lado desse polígono. Além disso, resolve dois problemas 

envolvendo lados de triângulos e deduz um teorema relativo a um polígono de 

n lados. 

A parte de número dezenove, intitulada Equações Trigonométricas, é 

distribuída em vinte e sete seções. A primeira delas define o que são equações 

trigonométricas, o que são identidades trigonométricas, o que significa resolver uma 

equação trigonométrica e resolve sistemas formados por esse tipo de equações. A 
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segunda seção apresenta alguns métodos gerais para a resolução de equações 

trigonométricas e todas as seções restantes fornecem exemplos de resoluções de 

equações trigonométricas e de sistemas formados por elas.  

A vigésima parte é denominada Limite e verdadeiro valor de certas 

expressões trigonométricas e consiste em doze seções. Nas quatro primeiras são 

enunciados e demonstrados dois teoremas relativos, respectivamente, ao valor da 

função seno no primeiro quadrante e ao limite da função a/sen a, e cinco de seus 

corolários. Na quarta seção, intitulada Verdadeiro valor de uma função 

trigonométrica que se apresenta sob uma forma indeterminada, são abordadas as 

formas indeterminadas 0/0, ∞/∞, 0. ∞ e ∞-∞, e finaliza apresentando uma definição 

envolvendo forma indeterminada. Na seção seguintes, denominada Derivadas das 

funções circulares, apresenta as derivadas das seis funções trigonométricas 

principais e as derivadas de funções compostas envolvendo o seno, o cosseno e a 

tangente63. A última seção dessa parte finaliza com a apresentação de seis 

problemas resolvidos, envolvendo limites e derivadas. 

A vigésima primeira parte, designada Variações e curvas das funções 

trigonométricas, subdivide-se em cinco seções. Elas tratam das curvas 

características de funções compostas por mais de uma função trigonométrica e das 

variações de valores dessas funções. Aqui, na abordagem de tais variações, 

aparecem as noções sobre vetores vistas na sétima parte desta obra. 

A vigésima segunda parte introduz no livro, com o título, Coordenadas 

polares, é desenvolvida em seis seções. A primeira observa o uso de coordenadas 

polares para a representação das funções trigonométricas e aborda o modo pelo 

qual tais coordenadas são representadas graficamente. As seções seguintes 

mostram exemplos de representações de cinco funções trigonométricas, sendo que, 

no caso das duas últimas funções, são listados seus os respectivos valores notáveis. 

Após essas vinte e duas partes em que a obra foi dividida para a abordagem 

teórica do tratamento dado à trigonometria elementar, o autor propõe, à resolução, 

414 (quatrocentos e catorze) envolvendo a teoria tratada na obra. Na sequência, 

apresenta uma tabela denominada FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS, outra com 

valores naturais das funções circulares em graus, uma terceira com os logaritmos e 
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 Uma das fontes informadas por esse autor, quanto a tais valores, é Pontos de algebra, 5ª Série, 
cap. IV. 
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os valores decimais dos principais números irracionais que aparecem na abordagem 

dos conteúdos no decorrer do livro  uma outra  de conversão de graus em grados.  

A vigésima terceira e última parte deste livro, é reservada ao tratamento da 

Trigonometria esférica, sobre a qual esse trabalho não se ocupa e, por isso, não 

será descrita aqui. 

 

 

4.2.3 Descrição da estrutura física e do conteúdo da obra Curso de Matemática 2º 

Livro Ciclo Colegial, de Algacyr Munhoz Maeder 

 

 

Iniciamos essa descrição apresentando brevemente alguns dados biográficos 

de Algacyr Munhoz Maeder e, para isso, recorremos ao trabalho de Longen (2007), 

no qual, além de uma breve biografia de Maeder, analisa todos os livros publicados 

por esse autor. 

Algacyr Munhoz Maeder nasceu na cidade de Curitiba, capital do Estado do 

Paraná, no dia 22 de abril de 1903, e faleceu, nessa mesma cidade, em 29 de 

dezembro de 1975. Iniciou os primeiros estudos em sua cidade natal, continuou-o na 

cidade de São Paulo, onde viveu durante alguns anos, e retornou a Curitiba, onde 

concluiu o nível secundário. Formou-se em Engenharia Civil pela Faculdade de 

Engenharia da Universidade Federal do Paraná.  

Sua produção didática foi editada, segundo Longen (2007, p. 9), “por duas 

editoras: Typ. [tipografia] João Haupt e Cia. (em Curitiba - PR) e Edições 

Melhoramentos (em São Paulo - SP) [...] desde o ano de 1928 até o ano de 1962 

[...]”. Segundo a mesma fonte, foram publicados, nesse período, por ambas as 

editoras, dezenove livros didáticos64 desse autor. 

Consta, na folha de rosto do livro que ora descrevemos, que Algacyr Munhoz 

Maeder foi lente catedrático do Colégio Estadual do Paraná, da Escola de 

Engenharia do Paraná e da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras do Paraná. 

A obra levada à descrição e à análise em nosso trabalho é Curso de 

Matemática 2º Livro Ciclo Colegial, de Algacyr Munhoz Maeder, publicado pela 

Edições Melhoramentos, em 1953. Segundo Longen (2007), essa obra teve dez 
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 Um quadro onde estão listadas dez obras escritas por Maeder pode ser visto em Longen (2006, 
p. 10). 
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edições publicadas65. A primeira delas data de abril de 1947 e a décima, de fevereiro 

de 1962.  O período de tempo entre a primeira e a última edição do livro é marcado 

pela instauração da já mencionada Reforma Simões Filho. As edições desse livro, a 

partir da 5ª, estão elaboradas em conformidade com essa Reforma. Quanto à 

mudança ocorrida nessas edições, afirma Longen (2007): 

São dez edições que podem ser divididas em duas partes. A primeira 
compreende as quatro primeiras edições e estão em conformidade com a 
Portaria Ministerial n.º 177 de 16 de março de 1943, que expedia os 
programas de Matemática dos cursos clássico e científico  do ensino 
secundário. A segunda parte compreende as demais lições e seguiam o 
programa de Matemática conforme Portaria n.º 966 de 2 de outubro de 1951 
(LONGEN, 2007, p. 188). 

O exemplar investigado em nosso trabalho é da 5ª edição, no 40º milheiro e, 

como o título já indica, o livro é direcionado ao Ciclo Colegial, correspondendo ao 

atual Ensino Médio. 

O livro possui duzentas e quarenta e seis páginas, é encadernado em 

brochura, com capa dura, possui dimensões físicas de 13,5cm x 20cm e tanto a 

capa como a contracapa têm o azul claro como cor de fundo. O nome do autor está 

escrito na parte superior da capa, em letras maiúsculas de forma e brancas. Segue 

na figura abaixo a capa do exemplar utilizado em nosso trabalho. 
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 Um quadro comparativo dos conteúdos dos índices das edições, relacionados à mudança da 
legislação ocorrida entre a 4ª e a 5ª edições dessa obra, constam em Longen (2007, p. 188). Outro 
quadro, referente ao número de edições dessa obra e os respectivos números de tiragens e ano 
de publicação de cada uma podem ser encontrados em Longen (2007, p. 188). 
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Figura 24 – Capa do livro Curso de Matemática, de Algacyr Munhoz Maeder. 

 

 

Na capa, além do azul claro, aparecem as “cores” branca e preta. Também 

encontram-se na capa: o nome do autor ao alto, em letras maiúsculas brancas; ao 

centro o título do livro seguido, abaixo, do subtítulo, da edição do exemplar e da 

frase, em letras bastante pequenas, “Uso autorizado pelo Ministério da Educação e 

Saúde” – Registro N.º 1341. Na parte inferior da capa, estão impressas a logomarca 

e o nome da editora, em letras brancas.  
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No aspecto visual da capa – que o difere dos demais livros aqui descritos 

anteriormente – os elementos que mais se destacam são o azul claro como cor de 

fundo, os nomes do autor e da editora impressos na cor branca e o título CURSO 

DE MATEMÁTICA, no qual as palavras DE e MATEMÁTICA também são escritas na 

cor branca. Observa-se, ainda, palavra Curso, impressa em letras vazadas com 

contorno em preto, sublinhada e disposta de forma ligeiramente oblíqua, o que a 

difere das demais palavras da capa. Isto é uma evidência do início de um 

afastamento – ainda que só na capa da obra – do tom de austeridade apresentado 

pelo aspecto visual dos livros didáticos brasileiros publicados até então. Tal 

afastamento seria percebido, também, sob formas diferentes, em livros didáticos 

publicados nas décadas posteriores, inclusive no que diz respeito às páginas 

interiores dessas futuras publicações de livros didáticos de Matemática. 

Quanto ao estado geral de conservação do exemplar utilizado, ele tem suas 

páginas internas amarelecidas, com algumas delas manchadas, por ação do tempo. 

As bordas de suas folhas, o dorso do livro e a capa estão puídos, possivelmente por 

terem sido muito manuseado. A primeira folha do livro tem um pequeno rasgo e com 

a segunda folha estão soltas, o que é mais um sinal de desgaste da encadernação.  

Apesar desse estado geral de conservação, o livro conserva, ainda, todas as 

suas páginas e todo o seu conteúdo pode ser lido sem problemas. 

Ainda quanto a este exemplar, em particular, percebemos anotações e/ou 

desenhos, feitos por usuários, na capa do livro e em algumas poucas páginas 

ocupadas onde a trigonometria é tratada66. Isso pode ser visto: 

 na página 108, no tópico de número 123 e 124, referentes 

respectivamente à definição de seno e cosseno de um arco, onde se 

encontra escrita, em quatro parágrafos diferentes, a expressão “Def.”, 

possivelmente com o objetivo de evidenciar as definições enunciadas sem 

destaque explícito pelo autor do livro.  

 nas páginas 136 e 137, no capítulo referente à redução ao primeiro 

quadrante, em algumas expressões aparecem, escritas a lápis, por cima 

de uma letra a, a indicação A'M', aparentemente para enfatizar o fato de 

que o ângulo representado pela letra a corresponde ao arco A'M' que 

aparece numa figura, na parte superior direita da página 137. Nessa 

                                                           
66

 Para os objetivos desse nosso trabalho, essas anotações não são relevantes; elas são 
apresentadas mais como curiosidade. 
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mesma figura – num círculo trigonométrico no qual constam os arcos AM e 

A'M', também está anotado, a lápis, a letra a para indicar os ângulos 

correspondentes e esses arcos. 

 na página 217, que aborda a resolução de triângulos retângulos, aparece 

escrita, a lápis, a expressão da razão do seno do ângulo agudo B de um 

triângulo retângulo ABC, de lados a, b e c,  que consta nessa página. Tal 

expressão é expressa três vezes, uma vez isolando-se a, outra isolando-

se b e outra isolando-se sen B. 

 

Trataremos, agora, dos conteúdos que aparecem na folha de rosto do 

exemplar e da sequência em que estão dispostos. 

Na parte superior dessa folha está impresso, centralizado, o nome do autor da 

obra. Sob o nome aparece escrito Lente Catedrático e, nas duas linhas seguintes, os 

nomes das respectivas instituições nas quais exerceu essa função docente: do 

Colégio Estadual do Paraná, da Escola de Engenharia do Paraná e da Faculdade de 

Filosofia Ciências e Letras do Paraná.  Mais abaixo, centralizado na metade superior 

da folha, está impresso o título da obra; sob esse título aparece a série a que o livro 

é indicado – 2ª Série – e, abaixo dessa indicação, o nível de ensino a que é 

destinado – Ciclo Colegial. No centro da página, em letras pequenas e em itálico, 

aparece a informação:: “De acordo com os novos programas oficiais (Portarias 

n.º 966, de 2 de outubro de 1951, e n.º 1.045, de 14 de dezembro de 1951, do 

Ministério da Educação e Saúde)”.67 Possivelmente, a posição de destaque dessa 

informação, na parte central da folha de rosto, indica a intenção de chamar a 

atenção para o fato de que este livro está em consoante à última reforma então 

instituída no âmbito da educação brasileira. Abaixo dessa informação está impressa 

a edição do exemplar, e em sequência, o ano de sua publicação, a logomarca e o 

nome da editora. 
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 Por esta indicação, o autor quer dizer que o conteúdo do livro foi elaborado consoante ao indicado 
pelo chamado Programa Mínimo instituído pela Reforma Simões Filho, através das portarias 
acima mencionadas. Tal reforma foi tratada em maiores detalhes, na página 80 dessa dissertação. 
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Figura 25 – Folha de rosto da obra “Curso de Matemática 2º Livro - Ciclo Colegial 

Fonte: Maeder (1953). 

 

 

No verso da folha de rosto, centralizado na parte superior está escrito Todos 

os direitos reservados pela Comp. Melhoramentos de São Paulo, Indústrias de 

Papel. Sob essa informação está escrito: Caixa Postal 8120 – São Paulo. Em 

sequência, logo abaixo, aparece um travessão e sob ele: 9/V-3. Centralizado nessa 

página, entre dois segmentos de reta, um acima e outro abaixo, está escrito 40º 

Milheiro e, sob essa informação está escrito: Esta obra, publicada anteriormente de 

acordo com os antigos programas de ensino, alcançou a significativa tiragem de 
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30.000 exemplares, o que atesta o elevado conceito de que desfruta, por parte do 

magistério e estudantes de todo o país. Na parte inferior da página, também 

centralizado, aparece a seguinte orientação: Nos pedidos telegráficos basta citar o 

nº 853. Sob essa orientação está impressa uma marca de propaganda na qual está 

escrito: "Do pinheiro ao livro , uma realização. Melhoramentos".  

Na página seguinte ao verso da folha de rosto, aparecem listados os 

conteúdos programáticos referentes à série para a qual o livro é destinado, como 

mostra a figura abaixo: 

 

 

 

Figura 26 – Lista dos conteúdos constantes na obra, com a indicação, escrita entre parênteses, de 
que o conteúdo do livro foi elaborado em conformidade com a legislação vigente à época quanto ao 
ensino de Matemática. 

 

 

O livro não tem ficha catalográfica nem prefácio e nem introdução. Em seu 

lugar, apresenta, na sequência da página acima descrita, uma seção que também se 

estende por todo o verso dessa página, intitulada INSTRUÇÕES METODOLÓGICAS 

PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA. Sob esse título, está escrito 2.ª Série – Ciclo 

Colegial e, abaixo dessa informação está redigida, entre parênteses, outra referência 
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ao atendimento da legislação vigente relativa ao ensino de Matemática: (De acôrdo 

com a Portaria n.º 1.045, de 14 de dezembro de 1951, do Ministério de Educação e 

Saúde.). Depois do título da seção, das informações a respeito da série e do ciclo a 

que a obra é destinada e dessa referência de atendimento à legislação vigente, 

estão listados, com detalhes, os conteúdos programáticos mínimos para a segunda 

série do ciclo colegial no Brasil, conforme a citada portaria. 

As quatro páginas subseqüentes às instruções metodológicas são destinadas 

ao índice da estrutura programática interna da obra, que pode ser observado nas 

fotografias da figura 27 da página 151.  

Examinando o índice pode-se observar que, embora o livro trate de outros 

conteúdos além daqueles de trigonometria, uma parte considerável  da obra é 

ocupada por sua abordagem. De fato, dos dezesseis capítulos nos quais estão 

distribuídos os conteúdos a serem abordados, dez deles são constituídos por tópicos 

de trigonometria, cujo tratamento é dado depois de todos os outros conteúdos a 

serem trabalhados. 

Outro fato observável é que os capítulos V e VI, referentes ao estudo de 

vetores e de projeções, aparecem, nessa ordem, antes dos capítulos nos quais a 

trigonometria é tratada. Isso tornou possível definir linhas (ou funções) 

trigonométricas como sendo valores algébricos da projeção de um vetor ou valor 

algébrico de um vetor, que é uma abordagem diferente daquelas dadas nas duas 

obras que descrevemos anteriormente e que foram publicadas antes da implantação 

da Reforma Francisco Campos, em 1931, quando as linhas trigonométricas eram 

tratados como medidas de segmentos, não aparecendo integrados a noções de 

vetores, e sim, à geometria euclidiana. 

 

 



156 

 

 

 

Figura 27 – Índice do livro Curso de Matemática. 

Fonte: Maeder (1953). 
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Quanto ao número de figuras em relação à finalidade destas no interior do 

livro, o quadro abaixo explicita estes dados, referentes a cada capítulo. 

 

 

Curso de Matemática 2º Livro Ciclo Colegial 

capítulo V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

Ilustrar 

enunciados 

de definições 

ou teoremas 

15 6 6 22 4 6 1 2 - - 6 8 

Ilustrar 

enunciados 

de exemplos 

ou de 

exercícios 

- - - - - - - - - - - - 

Ilustrar parte 

de 

referências 

históricas 

diretas 

- - - - - - - - - - - - 

Comentários 

fora do corpo 

do texto 

- - - - - - - - - - - - 

Quadro 11 – Quadro relativo à quantidade de ilustrações e quantidade de comentários fora do corpo 
do texto presentes no livro 

Fonte: Maeder (1953). 

 

 

Com relação ao projeto gráfico do livro, de um modo geral ele se mantém sem 

qualquer tipo de alteração por todo o livro, particularmente quanto ao tipo de fonte 

utilizada, variando apenas o efeito aplicado a ela como, por exemplo, o uso de 

negrito, itálico e/ou variação de tamanho. O título de cada capítulo é escrito com 

letras maiúsculas e negrito. Os títulos das seções estão em letras minúsculas e 

também em negrito, e os termos cuja definição é enunciada no texto são escritos em 

itálico, conforme observado na próxima figura. 

 

 

 

Figura 28 – Exemplo de elementos do projeto gráfico que são constantes por todo o livro.Aqui, um 
título de subseção em letras minúsculas e negrito, e um termo cuja definição é enunciada no 
conteúdo do livro é escrito em itálico 

Fonte: Maeder (1953). 
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Quanto às figuras, elas não têm legenda e as referências a elas são feitas no 

corpo do texto. Algumas delas apresentam bordas pretas ao seu redor, enquanto 

outras não apresentam bordas. 

 

 

 

Figura 29 – Figura que consta na página 110 do livro, relativo a noções de projeções ortogonais. 

Fonte: Maeder (1953). 

 

 

 

Figura 30 – Figura que consta na página 113 do livro, relativo aos eixos de tangente e cotangente. 

Fonte: Maeder (1953) 

 

 

Ainda quanto ao aspecto visual do livro, é possível observar grande 

semelhança do livro do Maeder se comparado com os livros de Thimotheo Pereira e 

de FTD: há nele – assim como nos outros – uma constância do projeto gráfico do 

texto e das figuras por toda a obra, não se percebendo intenção – exceto pelas 
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características já comentadas sobre a capa – no sentido de deixar o livro 

visualmente mais atraente a fim de tornar mais agradável o estudo dos conteúdos 

abordados nele. 

Sobre comentários visando esclarecimentos, detalhamentos adicionais ou 

resumos sobre os conteúdos abordados na obra, eles não foram observados no 

tratamento dado à trigonometria, exceção feita aos quadros tais como o que ocupa a 

página 128 do livro, que aparece na foto abaixo, na qual agrupa uma série de 

fórmulas da trigonometria, ou a que aparece na página 119, que resume as 

variações dos sinais das linhas trigonométricas ao longo dos quadrantes. 

Com relação ao número de teoremas demonstrados ou deduzidos, bem como 

o número de exercícios resolvidos e propostos, isso pode ser verificado no quadro 

abaixo: 

 

Curso de Matemática 2º Livro Ciclo Colegial 

Capítulo V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

Exercícios 

propostos, 

testes de 

vestibulares e 

desafios 

- - - - 16 10 4 30 25 20 10 10 

Exercícios ou 

exemplos 

resolvidos 

- - - - 5 4 4 4 9 8 4 5 

Demonstrações 

e/ou deduções 
- 1 1 8 29 36 2 22 - 1 10 14 

Quadro 12 – Quantidade de ilustrações e quantidade de comentários fora do corpo do texto presentes 
no livro. 

Fonte: Maeder (1953). 

 

 

No que diz respeito ao uso da História da Matemática − seja como informação 

complementar, seja como recurso didático ao ensino da Matemática − não foram 

observadas referências explícitas acerca disso. Uma provável referência histórica, 

ainda que indireta, ocorre na página 129 do livro: ao calcular o seno do arco de 30º, 

o autor estabelece que “[...] o seno de um arco é igual à metade da corda do duplo 

dêsse arco”, referindo-se à maneira como se calculava o valor do seno de um arco à 

maneira dos indianos. Quanto a este aspecto, afirma Morey (2003):  
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Em seus estudos das funções trigonométricas, os matemáticos indianos 
mais freqüentemente usavam a meia-corda, que veio mais tarde a ser o 
seno indiano. [...] Então quando dizemos seno indiano estamos nos 
referindo ao comprimento da meia-corda do ângulo central (MOREY, 2003, 
p. 19-20). 

 

 

Figura 31 – Esquema relativo à definição de sendo a partir da medida da semi-corda, como feita 
pelos indianos. 

 

 

Quanto à estrutura interna da obra, os conteúdos estão distribuídos em 

dezesseis capítulos dentre os quais dez – do sétimo ao décimo sexto − abordam a 

trigonometria propriamente dita. 

O título do sétimo capítulo é Generalização dos conceitos de arco e de 

ângulo e distribui-se em oito seções. A primeira intitula-se Arcos de círculo e  trata, 

basicamente, da possibilidade de comparação entre dois arcos pertencentes a um 

mesmo círculo. A seguinte, Circunferência orientada, como o título indica, 

estabelece uma circunferência dotada de sentido positivo e negativo. A terceira 

seção, Generalização do conceito de arco, envolve a possibilidade de se utilizar 

arcos maiores do que a circunferência, estabelecendo um ponto de origem e um de 

extremidade de um arco. A quarta seção, Generalização do conceito de ângulo, 

define o que é um plano orientado e denomina o que são, respectivamente, ângulo 

de duas semirretas e valor algébrico do ângulo. A quinta seção denomina-se Medida 

dos ângulos e dos arcos, na qual o autor observa que já foram abordadas três 
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unidades de ângulo − o grau, o grado e o radiano − e apresenta uma relação 

fundamental entre essas três medidas. A sexta seção, denominada Arcos côngruos, 

define o que é menor determinação de um arco orientado e sua expressão − escrita, 

respectivamente, em radianos, como em grados e graus − e define o que são arcos 

côngruos. 

O oitavo capítulo do livro intitula-se Linhas e funções trigonométricas 

diretas e possui vinte e quatro seções. A primeira dela dedica-se a Preliminares. 

Nela o autor define que a resolução de triângulos consiste na determinação de seus 

elementos desconhecidos em relação aos que são dados e afirma que os processos 

geométricos empregados na resolução de triângulos são imperfeitos e carecem de 

precisão. 

Na seção seguinte desse capítulo, denominada Trigonometria, fornece a 

definição de trigonometria − como sendo a parte da Matemática que tem por objeto o 

estudo das funções circulares e a resolução dos triângulos por meio de cálculo. A 

terceira seção do capítulo, intitulada Círculo trigonométrico, estabelece o círculo 

orientado de raio unitário e esclarece que os arcos definidos na seção anterior são 

ditos arcos trigonométricos. A quarta seção, Quadrantes, resumidamente, afirma que 

o círculo trigonométrico divide-se em quatro quadrantes, cada um possuindo um 

ângulo de 90º.  

Ainda nesse capítulo, a seção Coordenadas de um ponto da circunferência, 

considera tais coordenadas como projeções de um vetor sobre os eixos 

coordenados e que essa projeção “fica determinado pelas suas coordenadas e 

reciprocamente.” A sexta seção denomina-se Sinais das coordenadas nos 

quadrantes. Como o título indica, a seção trata dos sinais que as coordenadas do 

ponto extremo de um arco da circunferência − chamadas de abscissa e de  

ordenada − assumem à medida que o arco varia ao longo dos quadrantes.  

A sétima seção do capítulo oito introduz o estudo das linhas trigonométricas, 

intitulando-as Linhas trigonométricas de um arco. Nessa seção, define as seis linhas 

mais conhecidas − seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante −  

como sendo valores algébricos de um vetor, apresenta as suas respectivas notações 

abreviadas − sen a, cos a, tg a, cotg a, sec a  e cossec a − e as representa 

geometricamente no círculo trigonométrico. A seção seguinte intitula-se Funções 

trigonométricas. Considera, nessa seção, as linhas trigonométricas tratadas na 
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seção anterior como sendo funções trigonométricas − elas variam à medida que 

varia o arco.  

Nas próximas duas seções desse capítulo, denominadas respectivamente 

Seno de um arco e Co-seno de um arco, são definidas estas duas funções como 

sendo projeções de um vetor unitário sobre os eixos coordenados. A décima 

primeira seção, intitula-se Eixo dos senos − Eixo dos co-senos,  trata dos eixos 

sobre os quais as projeções de um vetor unitário denominam-se, respectivamente, 

seno e cosseno de arco sobre o círculo. A décima segunda seção, Variação do seno 

e do co-seno, aborda as variações do seno e do cosseno como determinadas pelas 

variações dos valores algébricos de vetores e mostra os valores de seno e cosseno 

para os ângulos de 0º, 90º, 180º, 270º e 360º. A seção termina afirmando que as 

funções vistas nesta seção são consideradas como sendo funções contínuas e 

periódicas do arco.  

A décima terceira seção, intitulada Observação, considera o cosseno de um 

arco como sendo o seno do complemento desse arco. Na décima quarta, intitulada 

Projeção ortogonal de um vetor,  afirma que “a projeção ortogonal de um vetor 

localizado em um eixo sobre outro eixo é igual ao valor algébrico do vetor 

multiplicado pelo cosseno do ângulo formado pelos dois eixos”. Na décima quinta e 

décima sexta seções, denominadas respectivamente de Tangente de um arco e 

Cotangente de um arco,definem essas funções como sendo, respectivamente, “a 

razão do seno para o cosseno desse arco”, e “a razão do cosseno para o seno 

desse arco”. 

As próximas duas seções do capítulo oito são, respectivamente, Eixo das 

tangentes − Eixo das cotangentes  e Variações da tangente e da cotangente. Na 

primeira delas, estabelece os dois mencionados eixos do titulo e representa-os 

geometricamente. Na segunda dessas duas seções, descrevem as variações 

dessas duas funções como sendo determinadas pelas variações de valores 

algébricos de certos vetores e do comportamento dos valores dessas funções à 

medida que variam os valores dos arcos. Termina a seção observando que tais 

valores vão se repetindo periódica e indefinidamente. A seção Observação, décima 

nona deste capítulo, estabelece a tangente de certo arco como sendo a cotangente 

do complemento desse arco, e vice-versa. 

Do mesmo modo como as seções anteriores definiram e representaram as 

funções seno e cosseno, tangente e cotangente, as duas próximas seções o fazem 
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com a secante e a cossecante de um arco, definindo-as como valores algébricos de 

um vetor. Termina essas seções afirmando, respectivamente, que “a secante de um 

arco é o inverso do cosseno desse arco” e que “a cossecante de um arco é o inverso 

do seno desse arco”. Aqui também há uma seção intitulada Observação que afirma 

que a cossecante de um arco é igual à secante do complemento desse arco, e vice-

versa. A penúltima seção, denominada Sinais das linhas nos quadrantes, trata dos 

sinais que os valores das linhas trigonométricas assumem para arcos de diferentes 

quadrantes. E a última seção, Arcos iguais e opostos, mostram que os valores 

absolutos assumidos pelas linhas trigonométricas não variam de um quadrante para 

outro, variando apenas o sinal, conforme cada linha trigonométrica considerada. 

O capítulo seguinte, o nono na sequência do Índice, intitula-se Relações 

entre as linhas trigonométricas de um mesmo arco e distribui-se em 7 (sete) 

seções. Na primeira, Relações fundamentais, são deduzidas, a partir do círculo 

trigonométrico, as relações sen2 a+ cos2 a = 1, tg a = sena/cosa, seca = 1/cos a, cota 

= cosa/sena e co-seca = 1/sena. Na seção seguinte, denomina-se Observações, 

deduz fórmulas trigonométricas que relacionam as funções seno e cossecante, as 

funções cosseno e secante e as funções tangente e cotangente. A terceira seção, 

intitulada Expressão de uma linha trigonométrica em função das demais, utiliza as 

relações deduzidas na primeira seção para deduzir fórmulas, na qual cada uma 

expressa a função seno em termos das demais funções trigonométricas vistas neste 

livro. Na mesma seção, são apresentadas resoluções de exercícios nas quais são 

utilizadas as fórmulas deduzidas nesta seção. Nela, ainda é apresentado um quadro 

composto por fórmulas já vistas nesta seção, que expressam cada uma das funções 

trigonométricas em função de outras. 

As seções seguintes do nono capítulo − as últimas antes de uma seção 

destinada a exercícios propostos − intitulam-se, respectivamente, Funções circulares 

de 30º, Funções circulares de 45º e Funções circulares de 60º. Nelas são calculados 

os valores das linhas trigonométricas para esses três arcos, utilizando as definições 

destas linhas e as relações obtidas em seções anteriores. A seção final do capítulo 

propõe exercícios que consistem no cálculo de valores de funções trigonométricas a 

partir dos valores dados de outras funções trigonométricas do mesmo arco. 

O décimo capítulo da obra − e o quarto a tratar da trigonometria propriamente 

dita − denomina-se Redução ao primeiro quadrante e é composto por 10 (dez) 

seções. A seção inicial, Arcos complementares, como o nome indica, reapresenta as 
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fórmulas que relacionam a função de um determinado arco do primeiro quadrante 

como sendo igual a outra função de seu arco complementar68. A segunda seção, 

Redução ao primeiro quadrante, explica no que consiste este referido problema: 

“obter os valores das linhas trigonométricas de um arco positivo maior que 90º em 

função das linhas trigonométricas de um arco compreendido entre 0º e 90º”. 

(MAEDER, 1953, p. 136). A terceira e quarta seções, Arcos do segundo quadrante e 

Observação, são deduzidas fórmulas utilizadas na redução de arcos do segundo 

para o primeiro quadrante. Na quinta e sexta seções, Arcos do terceiro quadrante e 

Observação, se faz o mesmo para a redução do terceiro ao primeiro quadrante. As 

duas seções seguintes, Arcos do quarto quadrante e Observação, tratam da redução 

do quarto ao primeiro quadrante. Finalmente, na seções intituladas Exercícios 

resolvidos e Exercícios propostos, respectivamente, são resolvidos e propostos 

exercícios envolvendo as fórmulas de redução ao primeiro quadrante tratadas neste 

capítulo. 

O décimo primeiro capítulo denomina-se Linhas trigonométricas dos arcos 

expressos pela relação π/n e se distribui em cinco seções, duas delas – as últimas 

− destinadas apresentar exercícios resolvidos e a propor exercícios relativos aos 

conteúdos abordados neste capítulo. Na primeira seção, Relação entre o seno e a 

corda de um arco, é deduzida a fórmula para cálculo do seno de um arco π/n, por 

meio do cálculo da medida do lado de um polígono.69A segunda seção, Relação 

entre o co-seno e a corda de um arco, aborda a dedução da fórmula do cosseno do 

arco π/n como sendo em função da medida a do apótema de um polígono regular de 

n lados. Na seção seguinte, Aplicações, a expressão para o seno dos arcos 

representados por π/n é utilizada para se calcular os valores das linhas 

trigonométricas para os arcos de 60º, 45º, 30º, 22º30', 18º e 15º.  

O décimo segundo capítulo, Transformações trigonométricas, distribui-se 

em 28 (vinte e oito) seções. A primeira delas, Preliminares, explica que “a adição e a 

subtração de arcos têm por fim, respectivamente, a determinação das linhas 

trigonométricas da soma e da diferença de dois arcos em função das linhas 

                                                           
68

 Tais fórmulas são sen(90º - a) = cos a; cos(90º - a) = sen a; tg (90º - a) = cotg a ; cotg (90º - a) = tg 
a e ; sec (90º - a) = cossec a. 

69
 Quanto à definição de seno, Adair Nacarato, autora do artigo intitulado A definição de seno 

apresentada nos livros didáticos de matemática no século XX, relaciona esta definição de seno − 
abordada por Maeder em edição anterior do segundo volume de sua obra Curso de Matemática − 
à abordagem feita por Ptolomeu para o cálculo do seno de um arco.  
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trigonométricas desses arcos” (MAEDER, 1953, p. 153). As oito seções seguintes, 

cujos títulos carregam, em si, os seus objetivos, tratam da demonstrações70,  

respectivamente de: Seno da soma de dois arcos, Co-seno da soma de dois arcos, 

Tangente da soma de dois arcos, Co-tangente da soma de dois arcos, Seno da 

diferença de dois arcos, Co-seno da diferença de dois arcos, Tangente da diferença 

de dois arcos e Co-tangente da diferença de dois arcos. A seção seguinte, intitulada 

Resumo, estão listadas todas as fórmulas previamente obtidas neste capítulo. A 

décima primeira seção chama-se Aplicação, e utiliza as fórmulas de soma 

anteriormente obtidas, para seno e cosseno de dois arcos, a fim de calcular o seno 

do ângulo de 75º, a partir dos seno de 30º e do cosseno de 45º. 

Referindo-se às próximas cinco seções, aparece escrito Linhas dos arcos 

duplos, indicando que nessas seções, intituladas Seno do arco 2a, Co-seno do arco 

2a, Tangente do arco 2a, e Co-tangente do arco 2a serão deduzidas as fórmulas das 

linhas trigonométricas correspondentes ao seno, ao cosseno, à tangente e à 

cotangente do arco duplo. Na décima sexta seção, denominada Aplicação, 

apresenta o cálculo do seno e do cosseno do arco de 150º a partir do seno e do 

cosseno do arco de 75º. 

Referindo-se às próximas seis seções, aparece escrito Bisseção de Arcos, 

indicando que nessas seções, intituladas Seno da metade de um arco, cosseno da 

metade de um arco, tangente da metade de um arco e cotangente da metade de um 

arco serão deduzidas as fórmulas das linhas trigonométricas correspondentes ao 

seno, ao cosseno, à tangente e à cotangente do arco metade. 

A vigésima primeira seção, Resumo, explicita de forma direta, as relações 

obtidas nas quatro seções anteriores. A seção Observação, vigésima segunda deste 

capítulo, observa que as linhas trigonométricas seno, cosseno, tangente e 

cotangente de arcos-metade podem ser obtidas em função do seno ou da tangente 

dos valores inteiros destes arcos e  explicita as fórmulas relativas aos arcos-metade 

em função dos senos dos arcos inteiros das supramencionadas linhas. 

Novamente, referindo-se agora às seis próximas seções, aparece escrito 

Transformação de somas em produtos, indicando que nas seções, intituladas Somas 

e diferenças de senos, Somas e diferenças de co-senos, Somas diferenças de 

tangentes Somas e diferenças de co-tangentes serão deduzidas as fórmulas de 

                                                           
70

 As demonstrações do seno e do cosseno de dois arcos são feitas geometricamente, enquanto as 
fórmulas seguintes são demonstradas algebricamente. 
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soma e diferenças para as linhas trigonométricas do seno, do cosseno, da tangente 

e da cotangente. Nas duas seções restantes, intituladas, Exercício e Exercícios 

propostos o autor, na primeira delas apresenta um exercício resolvido, na segunda, 

propõe trinta exercícios para a fixação dos conteúdos tratados em todo capítulo. 

O décimo terceiro capítulo do livro é denominado Disposição e uso das 

tábuas trigonométricas e se distribui por 13 (treze) seções. A primeira seção, 

Tábuas trigonométricas, inicia observando o fato de que, para vários ângulos, os 

cálculos dos valores das linhas exigem procedimentos laboriosos e que tais valores 

obtidos são reunidos em tabelas que podem ser de dois tipos: as tábuas 

trigonométricas naturais e as tábuas trigonométricas logarítmicas. Nessa seção 

explica, ainda, que as logarítmicas têm uso mais frequente do que as naturais, 

devido às vantagens dos cálculos com o uso de logaritmos. 

As duas seções seguintes desse capítulo intitulam-se Disposição das tábuas 

naturais e Uso das tábuas naturais. A primeira deles trata da disposição das tábuas 

naturais, destacando o fato de que os valores da secante e cossecante, que não 

constam nessas tábuas, podem ser obtidos das relações destas, respectivamente, 

em função de seno e de cosseno. A segunda trata do uso dessas tábuas e 

menciona que o uso das tábuas naturais compreende os seguintes problemas: 

“dado um ângulo, achar o valor de qualquer das suas funções trigonométricas; dado 

o valor de uma das funções trigonométricas de um ângulo, encontrar esse ângulo”. 

Maeder (1953, p. 172).  

Na página seguinte a essas duas seções, está impressa uma tábua 

trigonométrica com os valores naturais de seno, cosseno, tangente e cotangente, 

apresentados com cinco casas decimais, para arcos de 0º até 45º. A seção seguinte, 

denominada Problema I, apresenta a resolução de dois exemplos numéricos 

envolvendo o primeiro dos dois problemas supracitados (o de achar o valor de 

qualquer das suas funções trigonométricas de um dado ângulo). Em seguida, a 

quinta seção do capítulo, intitulada Problema II, aborda, por meio de exemplos 

numéricos, dois casos relativos ao segundo problema (dado o valor de uma das 

funções trigonométricas de um ângulo, encontrar esse ângulo). 

Na sexta seção desse capítulo, Tábuas logarítmicas, observa-se 

principalmente que, em consonância ao que foi tratado no primeiro volume desta 

coleção, essas tábuas se subdividem em dois tipos: grande tábuas e pequenas 

tábuas. A sétima seção intitula-se Disposição das tábuas e apresenta uma “pequena 
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tábua de FIC71“, na qual se encontram os senos, cossenos, tangentes e cotangentes 

de ângulos variando entre 0º e 90º, com intervalo de 1' (um minuto) de ângulo, com 

cinco casas decimais. 

A oitava seção desse capítulo trata do Uso das tábuas logarítmicas, 

pontuando que esse uso compreende os problemas seguintes: “a) dado um ângulo 

achar o logaritmo de uma de suas funções trigonométricas; b) procurar o ângulo 

correspondente ao logaritmo de uma de suas funções trigonométricas”. Maeder 

(1953, p. 179). A nona seção, Problema I, subdivide o primeiro dos problemas 

mencionados acima em dois casos e apresenta resoluções de exemplos numéricos 

de ambos. Em uma das páginas ocupadas por esta seção é mostrada uma tabela de 

FIC contendo as funções trigonométricas para os ângulos envolvidos nestes 

exemplos. 

A décima seção, Partes proporcionais, orienta como pesquisar, de modo mais 

fácil a diferença logarítmica correspondente ao número de segundos de um ângulo 

usando a tabela de partes proporcionais que as tábuas possuem. A décima primeira 

seção chama-se Observação e trata do problema para se encontrar os logaritmos 

das funções trigonométricas para ângulos menores que 3º e maiores que 87º uma 

vez que, ao se utilizar as pequenas tábuas para esses ângulos com segundos, os 

valores das funções para tais ângulos não devem ser procurados pelo mesmo 

procedimento utilizado para os demais ângulos. A seguir, mediante o uso de 

exemplos numéricos com utilização das tábuas, mostra dois procedimentos 

adequados para este caso de encontrar os logaritmos das funções trigonométricas 

para ângulos menores que 3º e maiores que 87º.  

A seção seguinte, intitulada Problema II, tratado segundo problema acima 

mencionado, relativamente ao uso de tábuas trigonométricas logarítmicas, qual seja: 

o de procurar o ângulo correspondente ao logaritmo de uma das funções 

trigonométricas. Esse tratamento também está subdividido em dois casos e 

apresenta resoluções de exemplos numéricos de ambos. A seção Observação − a 

última antes de propor, à resolução, vinte e cinco exercícios para os quais fornece 

as respostas− destina-se à orientação de que é vantajoso, para a resolução dos 

problemas relativos à seção anterior, o uso das tabelas de partes proporcionais. O 

                                                           
71 

Conforme consta em Biral (2000), esta sigla refere-se a uma congregação denominada 
“Congregação dos 'Frères de l'Instruction Chrétienne”, tendo sido fundada por Saiint Jean-Baptiste 
de La Salle, em 1720. 
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capítulo finaliza com uma seção ocupada por exercícios propostos, cuja resolução 

envolve o uso das tábuas trigonométricas abordadas neste capítulo. 

O décimo quarto capítulo da obra intitula-se Equações trigonométricas 

simples e subdivide-se em 12 (doze) seções. A primeira seção denomina-se 

Definições. Como o título indica, o autor define o que é equação trigonométrica, o 

que são as suas soluções e como procede para encontrá-las. Na seção seguinte, 

intitulada Observação, o autor explica o fato de que essas equações, de um modo 

geral, admitem uma infinidade de soluções e que essas são relacionadas a um 

número limitado de grupos. Na terceira seção do capítulo, denominada Equações 

trigonométricas com uma incógnita, aborda-se o processo de resolução para esse 

tipo de equações. Quanto às oito seções seguintes, cada uma delas é voltada à 

resolução desse tipo de equação e para cada tipo de resolução o autor dá um 

exemplo. A última seção é ocupada com exercícios propostos que consistem em 

resoluções de equações trigonométricas abordadas neste capítulo.  

O décimo quinto capítulo denomina-se Resolução de triângulos retângulos 

e seu conteúdo é distribuído em quinze seções. A primeira delas, Relações entre os 

elementos de um triângulo retângulo, relembra a definição, dada neste livro, sobre o 

que é resolver um triângulo. Também observa que a relação entre os lados de um 

triângulo retângulo é dada pelo Teorema de Pitágoras e a relação entre os ângulos é 

fornecida pelo Teorema de Tales. Nas duas seções seguintes, ambas denominadas 

como Teorema, são enunciados e demonstrados dois teoremas: um que relaciona o 

cateto com o produto da hipotenusa pelo seno do ângulo oposto ou pelo cosseno do 

ângulo adjacente a esse cateto e, outro que relaciona cada cateto ao produto do 

outro cateto pela tangente do ângulo oposto ou pela cotangente do ângulo 

adjacente. Na seção seguinte, intitulada Observação, fornece, sem demonstrar, uma 

expressão da medida da área de um triângulo retângulo em função do produto dos 

seus dois catetos. 

A quinta seção deste capítulo, intitulada Resumo, apresenta as relações 

utilizadas na resolução de triângulos retângulos72. A sexta seção, Casos clássicos, 

                                                           
72

 As mencionadas relações listadas nesta seção são:  

B + C = 90º 

    e       
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faz considerações a respeito dos quatro casos clássicos − ou casos notáveis − de 

resolução de triângulos retângulos73. A sétima e oitava seções seguintes tratam, 

respectivamente, do enunciado e de uma aplicação, com números, do primeiro 

desses casos. A nona e a décima seções fazem o mesmo só, que agora, em relação 

ao segundo caso. O terceiro caso é tratado na décima primeira e na décima 

segunda seções. A décima terceira seção, denominada Observação, discute o caso 

especial em que, se a e b são, respectivamente, a hipotenusa e um cateto de um 

triângulo, não convém fazer o emprego das relações sen B = b/a e cos C = b/a 

quando a for aproximadamente igual a b e que, nesse caso, em vez das fórmulas de 

sen B e cos C, convém usar a fórmula de tg C/2. = . Na décima quarta 

seção do capítulo, é discutido o quarto caso e seção seguinte faz uma aplicação 

numérica desse quarto caso. Antes dos exercícios propostos, há uma última seção, 

intitulada Observação, na qual chama a atenção para o fato de que não se pode 

utilizar o Teorema de Pitágoras para calcular a medida da hipotenusa do triângulo, 

em virtude desta não ser calculável por logaritmos. A última seção aborda Exercícios 

propostos de resolução de triângulos retângulos, segundo os casos de resolução 

abordados neste capítulo. 

O décimo sexto e último capítulo do livro denomina-se Resolução de 

triângulos quaisquer e seu conteúdo está distribuído em quatorze seções. Na 

primeira, Relações entre os elementos de um triângulo qualquer, o autor esclarece 

que, além das propriedades já conhecidas dos triângulos, também se utilizam, na 

resolução de triângulos quaisquer, outras relações que são demonstradas  nas três 

seções seguintes. Estas três seções intitulam-se, respectivamente, Lei dos senos, 

Relações dos cossenos e Teorema das Tangentes, e tratam dos teoremas aos quais 

esses títulos se referem.  

                                                                                                                                                                                     

  

  

 S = . 

73
 Esses casos de resolução de triângulos retângulos são os mesmos abordados em livros 

anteriormente descritos em nossa dissertação. 
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Ainda nesse capítulo, nas seções restantes, o autor anuncia e discute quatro 

casos de resolução de triângulos obliquângulos quando os dados são elementos 

principais (ângulos e lados) do triângulo, num tratamento semelhante ao dado na 

resolução de triângulos retângulos74, vista no capítulo anterior. Para cada um dos 

casos, dá uma aplicação. No fim do capítulo apresenta uma lista de dez exercícios a 

serem resolvidos e a resposta correspondente a cada um deles. 

 

 

4.2.4 Descrição da estrutura física e do conteúdo da obra Matemática Curso Colegial 

Vol. II, organizado pelo School Mathematics Study Group 

 

 

Antes de realizar a descrição propriamente dita desta obra, apresentaremos 

algumas informações relativas ao School Mathematics Study Group (SMSG) e à 

introdução de suas obras no sistema de ensino brasileiro. Para subsidiar tais 

informações, adotamos como principal referência o trabalho de Oliveira Filho (2009). 

O surgimento do SMSG nos Estados Unidos da América do Norte (EUA) dá-

se na década de cinquenta, num período histórico marcado, no âmbito político 

internacional, pela existência da Guerra Fria entre os blocos capitalista, liderado pelo 

EUA, e socialista, tendo à frente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS). Como já nos referimos no capítulo 3 de nosso trabalho, esse período 

também foi marcado pela disputa pela liderança mundial na esfera científico-

tecnológica entre esses dois blocos. Os EUA, impactados pelo sucesso obtido pelos 

soviéticos com lançamento do satélite Sputnik na órbita da Terra, promove uma 

profunda mudança no currículo de suas escolas, principalmente nos níveis 

fundamental e médio, com foco na Matemática e nas ciências básicas. Essa nova 

política educacional tinha por objetivo promover mais cedo a formação de quadros 

mais capacitados para as áreas das ciências75 e das tecnologias. No âmbito do 

ensino da Matemática, essa mudança curricular previa uma aproximação – no que 

se refere ao tratamento formal dado aos conteúdos dessa disciplina com base na 
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 Tais casos também foram enunciado em descrições anteriores de livros nesta dissertação. 
75

 Assim como surgiram, à época, outros grupos com objetivos semelhantes, como o Physical 
Sciences Study Committee (PSSC) e o Chemical Bond Approach (CBA), nos respectivos âmbitos 
da Física e da Química.  
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teoria dos conjuntos – entre a matemática escolar e a matemática acadêmico-

científica. A expectativa, com isso, era a de que houvesse uma aceleração do 

progresso científico e tecnológico, mediante uma “modernização” dos currículos da 

matemática ensinada nas escolas. Esse movimento ficou internacionalmente 

conhecido como movimento da matemática moderna (MMM). 

Nos EUA, o surgimento do SMSG ocorreu a partir de dois esforços 

específicos, que consistiram na realização de duas conferências. A primeira delas foi 

“[...] a Chicago Conference on Research Potential and Training [...], patrocinada pela 

National Science Foundation ocorrida em 21 de fevereiro de 1958 [...]. Essa 

conferência buscava discutir o problema de demanda concernente à pesquisa 

matemática”. (OLIVEIRA FILHO, 2009, p. 71). A partir dessa conferência foi 

adotada, segundo Wooton76, uma resolução de que se “[...] escolhesse um Comitê 

de matemáticos que teria por função buscar fundos de fontes apropriadas e 

prosseguir na direção da solução do problema do currículo de Matemática” 

(WOOTON apud OLIVEIRA FILHO, 2009, p. 71). 

A segunda conferência ocorreu, segundo Oliveira Filho, no 

[...] Massachusetts Institute of Technology em Massachusetts, em 28 de 
fevereiro de 1958, [... e] teve o objetivo de analisar o currículo de 
Matemática existente nas escolas dos EUA. [...] Os membros dessa 
conferência [...] eram principalmente pesquisadores matemáticos [...] e 
membros dos quadros do governo e associações (OLIVEIRA FILHO, 2009, 
p. 71). 

Após esta segunda conferência, em 1º de marco de 1958, foram manifestadas 

as recomendações específicas de tarefas de incumbência do Comitê da American 

Mathematical Society (AMS), quais sejam: 

– organizar uma sessão de escrita de quatro ou cinco semanas para 
prepararum plano de ensino detalhado como modelo para o currículo 
matemático secundário [...]; 
– organizar e preparar a publicação de monografias com tópicos 
matemáticos de interesse e valor para estudantes da escola secundária 
(OLIVEIRA FILHO, 2009, p. 72). 

O cumprimento das resoluções resultantes das duas conferências ficou a 

cargo de um comitê77 constituído por oito integrantes. Com relação à coordenação 

                                                           
76

 Um dos ex-integrantes do SMSG e autor da obra The Making of a Curriculum, que trata da 
trajetória do SMSG em seus primeiros quatro anos de atividade. 

77
 Este grupo era constituído por oito matemáticos nomeados pelo então presidente da American 

Mathematical Society, Richard Brauer. O chamado Comitê dos Oito (Committee of Eight), cujos 
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das atividades desse comitê − que eram as previstas nos dois itens do parágrafo 

acima –, à denominação desse grupo e ao financiamento do projeto, Wooton 

comenta: 

A Universidade de Yale demonstrou disposição em assumir uma liderança 
institucional do projeto e Edward G. Begle, do departamento de Matemática 
de Yale, aceitou a responsabilidade de direcionar o trabalho. Os membros 
do Comitê estabeleceram que a organização se chamaria School 
Mathematics Study Group (SMSG), e foi com esse nome que buscaram e 
prontamente receberam, em 7 de maio de 1958, uma concessão da 
National Science Foundation (NSF) no valor de US$ 100.000, com a 
proposta de projetar um “programa prático que iria melhorar o nível geral de 
instrução da Matemática na escola básica e secundária” (WOOTON apud 
OLIVEIRA FILHO, 2009, p. 73). 

Ainda segundo Oliveira Filho (2009), outros subgrupos integravam o SMSG 

como, por exemplo, o comitê consultivo. Esse comitê era composto por 

aproximadamente vinte e cinco integrantes e, dentre esses, havia a presença de  

professores de Matemática dos níveis de ensino secundário e superior, de 

profissionais dos ramos da Engenharia, das ciências físicas e da Administração 

Escolar. Como sua denominação o indica, era especialmente a esse comitê que o 

Diretor do SMSG recorria para aconselhamento. Além disso, cabia ainda a esse 

comitê a responsabilidade de “[...] considerar a política geral e revisar o trabalho do 

grupo continuamente” (OLIVEIRA FILHO, 2009, p. 73). 

Quanto às atividades previstas na segunda conferência supramencionada, 

para a participação nas citadas sessões de escrita a fim de elaborar modelos que 

norteariam a formação dos novos currículos do ensino secundário, Edward Begle 

reuniu um grupo composto de quarenta e cinco integrantes formados, basicamente, 

por professores de Matemática atuantes em diferentes níveis de ensino, chefes de 

departamentos de Matemática que apresentassem nível de excelência e 

representantes de institutos de pesquisa78. Este grupo era dividido em subgrupos de 

oito ou nove integrantes, com cada subgrupo ficando responsável pela elaboração 

do material didático direcionado a um nível de ensino diferente. Sobre isso Oliveira 

Filho (2009):  

                                                                                                                                                                                     
integrantes eram: A.A. Albert, University of Chicago, E.G. Begle, Yale University, Lipman Bers, 
New York University, A.E. Meder, Rutgers University, G.B. Price, University of Kansas, Henry Van 
Engen, University of Wisconsin, R.L. Wilder, University of Michigan, S.S. Wilks, Princeton 
University.  

78
 Como, por exemplo, o RAND Corporation e o American Association for the Advancement of 

Science. 
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Os 45 participantes foram divididos em subgrupos de 8 ou 9, tendo um 
subgrupo ficado encarregado dos 7.o e 8.o graus (Junior High School) e os 
demais pelo 9.º, 10.º, 11.º (High School) e 12.º graus. Os subgrupos 
deveriam ser formados de maneira equânime, entre os professores da 
escola secundaria (High School) e supervisores e matemáticos(OLIVEIRA 
FILHO, 2009, p. 76). 

Quanto ao modo adotado pelo SMSG para elaborar seu material escrito, 

Wooton escreve: “O contínuo escrever e reescrever, discutir e criticar, sugerir e 

comentar era a própria essência da produção do SMSG” (WOOTON, 1965 apud 

OLIVEIRA FILHO, 2009, p. 75).Isso acontecia porque, após as realizações das 

chamadas “sessões de escrita”, nas quais as atividades eram discutidas e 

elaboradas, os materiais didáticos produzidos eram levados à implementação 

experimental, submetidos ao uso em práticas docentes em salas de aula, para 

posterior avaliação dos resultados.  

No tratamento dado aos conteúdos, os livros publicados pelo SMSG 

caracterizaram-se, segundo Silva (2013), por novas maneiras de organizá-los e 

apresentá-los e pela inserção da teoria dos conjuntos como elemento unificador da 

abordagem dos conteúdos matemáticos. 

O material didático produzido pelo SMSG é distribuído em várias coleções 

destinadas aos diferentes níveis de ensino. Dentre essas, destacamos duas79 que 

foram traduzidas para o português: 

 Mathematics for Junior High School, que é uma coleção, em quatro 

volumes, destinada ao nível de ensino correspondente ao antigo ginasial, 

que atualmente corresponde aos anos finais ensino fundamental no Brasil. 

Essa coleção foi publicada no país com o título de Matemática Curso 

Ginasial, juntamente com o respectivo Guia do Professor; e 

 Mathematics for High School, Part I e Part II, que foi publicada no Brasil 

com o título de Matemática Curso Colegial, em três volumes, igualmente 

com o seu Guia do Professor. 

Sobre o modo pelo qual a produção didática do SMSG foi recebida e utilizada 

no Brasil, os livros foram trazidos ao país pelo IBECC80 a partir de 1964, e 

                                                           
79

 Apresentamos apenas essas duas coleções pelo fato de nosso trabalho voltar-se a livros que 
foram publicados no Brasil, conforme estabelecido em seu objetivo geral. Em particular, nosso 
interesse volta-se para o segundo volume da coleção Matemática Curso Colegial, já que é neste 
que são abordados os conteúdos de Trigonometria em nível de Ensino Médio. Uma listagem mais 
ampla, a partir da qual foram apresentadas as obras listadas aqui, pode ser consultada em 
Oliveira Filho (2009, p. 99). 
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traduzidos pelos professores Lafayette de Moraes e Lydia Lamparelli81, como parte 

dos acordos MEC/USAID. Guiada por esses acordos, foi promovida uma reforma 

educacional no Brasil nos moldes da reforma curricular que havia sido implementada 

nos EUA e que passou a ser denominada por movimento da matemática moderna 

(MMM)82. 

O livro que descreveremos neste nosso trabalho é o segundo volume da 

coleção School Mathematics Study Group (SMSG), intitulada no Brasil Matemática 

Curso Colegial Vol. II, publicada no ano de 1964 e, segundo a “Nota para Esta 

Edição”, impressa no verso da página de rosto do livro, a sua publicação no país se 

deu por intermédio da cooperação entre a Missão Norte-Americana de Cooperação  

Econômica e Técnica do Brasil − USAID − em prol da Aliança para o 

Progresso, e a Editora Universidade de Brasília, como parte do programa IBECC 

(São Paulo) desenvolvido com o auxílio das Fundações Ford e Rockefeller. A 

tradução da coleção, no Brasil, foi realizada pelos professores Lafayette de Moraes, 

Lydia Condé Lamparelli e colaboradores. Tal edição, destinada ao Curso Colegial − 

atual Ensino Médio no Brasil − foi chamada de “Edição preliminar”83. A edição 

americana original foi publicada pela Yale University Press.  

O exemplar descrito possui as dimensões físicas de 18cmx24cm, e suas 

páginas encontram-se em razoável estado de conservação. O exemplar que 

utilizamos neste trabalho teve sua capa original substituída por uma capa dura e sua 

encadernação, aparentemente em brochura, foi restaurada, como apresentado na 

figura abaixo.  Suas páginas estão ligeiramente amareladas por ação do tempo, 

                                                                                                                                                                                     
80

 Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura. 
81

 Ambos foram, segundo Oliveira Filho (2009, p. 34), “[...] destacados para prestarem serviços junto 
ao IBECC”. 

82
 O autor Oliveira Filho apresenta, como os principais nomes ligados à chegada do MMM no Brasil, 

os professores Lafayette de Moraes e Osvaldo Sangiorgi. O primeiro, à época, já prestava 
serviços ao IBECC, tendo traduzido para o português várias obras produzidas pelo SMSG após ter 
participado de uma espécie de estágio no próprio SMSG, custeado pela NSF. O segundo, foi um 
relevante autor de livros didáticos no Brasil, cuja produção didática está especialmente 
relacionada ao MMM.  

83
 Quanto à expressão “Edição preliminar” utilizado nas edições brasileiras da coleção organizada 

pelo SMSG, obtemos um esclarecimento que consta em Silva (2013): “.[...] acreditamos que, ao 
caracterizá-la como uma 'edição preliminar', os autores destacam que se tratava da primeira 
tradução das obras destinadas para esse nível, como que iniciando um processo de 
experimentação pedagógica que levaria, se necessário, a revisões e adaptações (o que não 
acabou ocorrendo, devido à pequena circulação e pouca influência da coleção)” (SILVA, 2013, 
p. 39): 
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embora seja possível ler claramente todo o conteúdo do livro. Algumas folhas do 

primeiro capítulo apresentam pequenas dobras em suas pontas.  

A segunda figura, abaixo, mostra a capa original de um exemplar do Volume II 

dessa coleção, publicado em edições posteriores. Conforme aparece na figura, a 

capa tem o fundo na cor vinho e, em sua parte superior, está impresso em letras 

maiúsculas escuras o nome do grupo organizador: SCHOOL MATHEMATICS 

STUDY GROUP. Ainda na metade superior da capa, em fonte grande eem letras 

bastão minúsculas, o título Matemática e, nas duas linhas seguintes abaixo, 

respectivamente, em fontes escuras e brancas, está escrito Curso Colegial e Vol II.  

Na metade inferior da capa há uma figura que consiste no desenho de três 

cones seccionados por um mesmo plano, em posições diferentes, e todas as linhas 

traçadas nesse desenho são na cor branca. Na parte inferior da capa, em fontes 

escuras, está impresso “EDART - Livraria Editora Ltda - S. Paulo”.  

Cerca de um terço da capa, em seu lado esquerdo e no sentido vertical, é 

tomada por uma faixa marrom. Na parte inferior dessa faixa consta a logomarca da 

editora. 
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Figura 32 – Capa restaurada do exemplar do volume II do SMSG utilizado para descrição e análise 
em nosso trabalho. 
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Figura 33 – Capa original do livro Matemática Curso Colegial Volume II, organizado pelo SMSG
84 

 

 

Na folha de rosto, como mostra a Figura 34, constam, basicamente, o nome 

do grupo organizador, o título da obra, o curso a que é destinada, o volume que 

representa na coleção e a observação de que se trata da chamada “Edição 

Preliminar” do livro, de 1964. Na metade inferior da página, os dizeres “CENTRO DE 

PUBLICAÇÕES TÉCNICAS DA ALIANÇA − MISSÃO NORTE-AMERICANA DE 

COPERAÇÃO ECONÔMICA E TÉCNICA NO BRASIL − USAID”, “RIO DE JANEIRO 

- 1964”. 

 

                                                           
84

 Esta é a capa outro exemplar, disponível no site  
<http://www2.unifesp. br/centros/ghemat/DVD_s/HISTORIA/LIVROS_DIDATICOS/1964__1980/19
64__1980_61.pdf >. Acesso em 10 de set de 2015. As demais fotos utilizadas na descrição e 
análise do livro serão as do próprio exemplar por nós utilizado nesta dissertação. 
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Figura 34 – Folha de rosto da obra Matemática Curso Colegial Volume II, organizada pelo SMSG. 
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Figura 35 – Verso da folha de rosto obra Matemática Curso Colegial Volume II. Nesta página, 
constam, nesta ordem, a “NOTA PARA ESTA EDIÇÃO”, dados relativos à obra original e à sua 
tradução para o Brasil, e dados relativos à catalogação na biblioteca do qual este exemplar do livro 
faz parte. 

 

 

Como mostra a Figura 35, a seguir, verso da página de rosto, no centro e ao 

alto, em NOTA PARA ESTA EDIÇÃO consta que a publicação é uma tradução da 

série Mathematics for High School, de autoria do SMSG, publicada originalmente em 

inglês pela Yale University Press, localizada na cidade de New Haven, nos EUA, no 

ano de 1961. A seguir, esclarece que a coleção da qual este livro faz parte foi 

publicada por intermédio de uma cooperação entre o governo dos EUA, por meio da 

missão norte-americana conhecida pela sigla USAID, e o governo federal brasileiro, 
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com a cooperação da Editora da Universidade de Brasília, como parte de um 

programa do IBECC, de São Paulo, desenvolvido com auxílio das Fundação Ford e 

Rockefeller. Na parte central dessa página está impressa a ficha catalográfica da 

obra.  

Na página seguinte ao verso da página de rosto, o livro traz um “Prefácio da 

Edição norte-americana” e, no verso dessa página, o “Prefácio da Edição Brasileira”. 

Quanto ao Prefácio da Edição norte-americana, no que diz respeito ao 

tratamento dado aos conteúdos de Matemática, os autores observam que, apesar de 

a maioria dos conteúdos possuírem um caráter familiar, tanto a sua apresentação 

quanto o ângulo sob os quais serão abordados serão diferentes e que alguns tópicos 

são considerados como novos em relação ao currículo tradicional. Afirmam, também, 

que a Matemática, enquanto área do conhecimento, deve ser considerada como um 

assunto vivo e dinâmico e não como algo morto que nos foi legado pelo passado. 

Quanto a essa combinação entre abordagens nova e antiga de conteúdos 

matemáticos apresentada na obra, os autores, declaram que: 

Esta saudável fusão do velho e do novo deve conduzir os alunos a uma 
compreensão superior dos conceitos básicos e da estrutura da Matemática 
assim como proporcionar um fundamento mais sólido para a compreensão 
da Matemática numa sociedade mais científica (SMSG, 1964, p. 251). 

Com relação ao prefácio da edição brasileira, este inicia enfatizando que a 

abordagem à Geometria, no primeiro volume da coleção, motivou o estudo de 

logaritmos – que abre os conteúdos desse segundo volume – sob uma abordagem 

geométrica, ou seja, “considerando a área de uma superfície sob uma curva.” 

(SMSG, 1964, p. 252)85, e que o estudo das propriedades de logaritmos é 

decorrente das propriedades de tais áreas. Particularmente, com relação à 

abordagem da Trigonometria nesta obra, o prefácio observa que, “Com o estudo da 

Geometria Analítica antecipado para o primeiro volume pudemos reduzir grande 

parte das demonstrações do capítulo de Trigonometria.”86 (SMSG, 1964, p. 252), 

dando a entender que houve uma considerável utilização de resultados abordados 

no estudo da geometria analítica, presentes no primeiro volume dessa coleção, 

                                                           
85

 Neste mesmo prefácio à edição brasileira. 
86

 Como veremos adiante, nas análises dos livros, a demonstração da lei dos senos é realizada 
submetendo-se o triângulo considerado a um sistema de coordenadas cartesianas, em vez de 
utilizar simplesmente resultados da geometria euclidiana plana, como nos demais livros 
selecionados para este trabalho. 
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como recurso para demonstrar teoremas na abordagem da Trigonometria neste 

segundo volume. 

No tratamento dado às Sucessões e Séries, nesse segundo volume, as 

progressões são aqui entendidas como sendo casos particulares das primeiras, não 

havendo um capítulo destinado especialmente à abordagem das progressões, como 

tradicionalmente é feito em materiais didáticos.  

O capítulo intitulado Cálculo Combinatório – que trata, dentre outros tópicos, 

de permutações, combinações e do teorema do binômio – é deixado por último. Com 

relação a isso, a obra também difere de outras abordagens tradicionais que deixam 

o estudo desses tópicos para o início do então segundo ano colegial. O motivo 

alegado pelos autores é o de que, ao início do segundo ano referente a este nível de 

ensino, os alunos, de um modo geral, ainda não possuem suficiente maturidade para 

uma aprendizagem satisfatória do tipo de raciocínio exigido pelo estudo desses 

conteúdos. Com relação ao projeto gráfico87, percebemos, de um modo geral, que 

não há variações quanto ao tipo e o tamanho de letras utilizadas em todo o livro. As 

exceções são as palavras que aparecem em letras maiúsculas, indicando títulos de 

capítulos, e as palavras sublinhadas, que fazem parte de títulos de seções de 

capítulos, de termos cuja definição é enunciada no corpo do texto, de indicações de 

exemplos resolvidos, do enunciado de exercícios e de suas respectivas resoluções. 

A próxima figura – que mostra o início do capítulo referente à trigonometria neste 

livro – fornece um exemplo das características mencionadas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87

 Não trataremos, aqui, de todos os elementos constitutivos de projeto gráfico do livro e, sim, de 
algumas características observadas de modo geral nesta obra na abordagem dada à 
Trigonometria. 
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Figura 36 – Exemplo, na página 325, do projeto gráfico do livro para a primeira página de cada 
capítulo. 

 

 

Também caracterizando o projeto gráfico, constatamos, com exceção da 

capa, a absoluta ausência de cores pelo livro.  
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O autor William Wooton88, em sua obra The Making of a Curriculum, comenta 

sobre as características gerais do aspecto visual dos livros elaborados pelo grupo − 

especialmente a do corpo do texto − como sendo marcadamente desprovidos do uso 

de cores e de figuras. Quanto a essas características, ao volume de texto expositivo 

e o próprio teor dessas obras, Wooton afirma:  

Individualmente e no todo, eles exibiam um programa marcadamente 
diferente dos tradicionais. A apresentação não usava cor, ilustração ou 
qualquer produção extremamente utilizada na época

89
. Continham uma 

incomum quantidade de textos se comparados com os livros didáticos 
tradicionais. Continham seis ou sete vezes mais o material expositivo e 
requeria uma habilidade de leitura sem precedente (WOOTON, 1965, apud 
OLIVEIRA FILHO, 2009, p. 92). 

Outra característica da obra referente ao projeto gráfico é o fato de que, 

aparentemente, alguns caracteres escritos no corpo do texto parecem ter sido feitos 

à mão. Dentre esses, estão alguns símbolos matemáticos, como o sinal indicando 

“menor ou igual” (≤) e as letras gregas, como α e β, mostrados nas figuras 37 e 38, a 

seguir: 

 

 

 

Figura 37 – A fotografia de parte da página 342, do livro de autoria do SMSG, mostra exemplos das 
letras gregas α e β como tendo sido aparentemente escritas à mão no corpo do texto. 

 

 

                                                           
88

 William Wooton, ex-integrante do SMSG e autor da obra The Making of  a Curriculum, que relata 
os quatro primeiros anos de trajetória deste grupo. 

89
 Wooton refere-se aqui a características de publicações da indústria gráfica estadunidense da 

época da publicação dos livros de autoria do SMSG. 
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Figura 38 – Exemplos do símbolo matemático ≤, aparentemente escrito à mão na página 343 do livro 
Matemática Curso Colegial Volume II, do SMSG. 

 

 

Além do que já é informado no corpo do texto, seja em legendas de figuras ou 

comentários que contenham informações adicionais, não se verifica a presença de 

outros comentários, cuja finalidade seja o de fornecer um maior detalhamento ou 

esclarecimento sobre os conteúdos.  

As figuras exibidas nesta obra não têm aparente intenção de detalhar 

qualquer objeto do conteúdo além do que já é informado no corpo do texto. Embora 

as figuras sirvam para ilustrar minimamente os enunciados de definições, de 

teoremas e eventualmente de exercícios, o aspecto visual delas parecem não ter a 

intenção de ser atrativo ao estudante. Isso pode ser observado nas figuras 39, 40 e 

41, abaixo: 

 

 

 

Figura 39 – Exemplo de figura referente à definição de radiano, na página 332. 
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Figura 40 – Figura utilizada no exemplo 13-8j, na página 355, cuja resolução envolve o uso de tabela 
trigonométrica. 

 

 

 

Figura 41 – Exemplo de figura, na página 357, que ilustra o enunciado de um exercício envolvendo o 
uso de tabela trigonométrica. 

 

 

No que diz respeito ao número de figuras em relação às suas finalidades, o 

quadro abaixo mostra que o livro possui 29 (vinte e nove) figuras utilizadas para 

ilustrar enunciados de definições ou de teoremas e 20 (vinte) para ilustrar 

enunciados de exemplos ou de exercícios propostos. 

 

 

Matemática Curso Colegial Vol. II 

seção 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 

ilustrar enunciados de definições ou 

teoremas 
4 4 1 1 3 2 4 

ilustrar enunciados de exemplos ou de 

exercícios propostos 
1 3 - - 3 - - 

Quadro 13 – Primeiro quadro relativo à quantidade de ilustrações e quantidade de comentários fora 
do corpo do texto presentes no livro do SMSG. 

Fonte: SMSG (1964). 
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Matemática Curso Colegial Vol. II  

seção 13.8 13.9 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 Total 

ilustrar enunciados de 

definições ou teoremas 
1 3 3 1 2 - - 29 

ilustrar enunciados de 

exemplos ou de exercícios 
6 - - 3 - 1 1 20 

Quadro 14 – Segundo quadro relativo à quantidade de ilustrações e quantidade de comentários fora 
do corpo do texto presentes no livro do SMSG. 

Fonte: SMSG (1964). 

 

 

Quanto ao número de teoremas efetivamente demonstrados e o número de 

exercícios propostos e de exercícios resolvidos (também na forma de exemplos e 

aplicações), esses aparecem listados no quadro abaixo. 

 

 

Matemática Curso Colegial Vol. II 

seção 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 

Número de exercícios propostos, 

testes de vestibulares e desafios 
3 4 4 6 4 7 6 

Número de exercícios ou exemplos 

resolvidos 
- 3 2 1 3 - - 

Número de demonstrações - - - - 2 5 - 

Quadro 15 – Primeiro quadro relativo à quantidade de exercício, propostos e resolvidos, e o número 
de demonstrações corpo do texto presentes no livro do SMSG. 

Fonte: SMSG (1964). 

 

 

Matemática Curso Colegial Vol. II 

seção 13.8 13.9 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 Total 

Número de exercícios 

propostos, testes de 

vestibulares e desafios 

20 1 5 12 10 60 42 184 

Número de exercícios ou 

exemplos resolvidos 
10 3 2 5 3 6 - 38 

Número de demonstrações de 

teoremas e corolários 
1 - 1 2 7 - - 18 

Quadro 36 – Segundo quadro relativo à quantidade de ilustrações e quantidade de comentários fora 
do corpo do texto presentes no livro do SMSG. 

Fonte: SMSG (1964). 
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Com relação à presença – ou não – de referências ao desenvolvimento 

histórico dos conteúdos de trigonometria abordados neste livro, uma única situação 

se apresenta num exemplo resolvido – Exemplo 13-8j – na página 355, na seção 

intitulada Tábuas das Funções Trigonométricas. A resolução desse exemplo envolve 

as distâncias da Terra ao Sol e da Terra à Lua em uma situação semelhante àquela 

trabalhada por Aristarco de Samos (320 a.C - 250 a.C), que pode ser vista em seu 

trabalho Sobre os tamanhos e as distâncias do Sol e da Lua, no qual teria 

conseguido determinar essas distâncias no exato momento em que a Lua tinha 

exatamente metade de sua face visível para o planeta Terra. Segundo Brummelen 

(2009) “[...] quando o observador enxerga metade da Lua, o ângulo Sol - Lua - Terra 

é um ângulo reto; é afirmado que o ângulo Lua - Terra - Sol corresponde a “menos 

de um quadrante por um terço de um quadrante, aproximadamente 3º, ou seja, o 

ângulo mede 87º. (O valor correto é próximo a 89º50'.)” (BRUMMELEN, 2009, p. 22). 

Vide essa situação na figura abaixo90. 

 

 

 

Figura 42 – Esquema semelhante ao proposto por Aristarco em sua obra Sobre os tamanhos e as 
distâncias do Sol e da Lua, no qual teria determinado o ângulo Lua-Terra-Sol como correspondendo a 
87º. 

 

 

Começaremos a descrição da estrutura interna da obra explicitando, nas 

figuras 28 e 29, abaixo, o seu Índice, que está impresso na página seguinte àquela 

ocupada pelo Prefácio da Edição Brasileira. 

 

                                                           
90

 Disponível em  
<http://www.histedbr.fe.unicamp. br/navegando/glossario/verb_b_aristarco_de_samos.htm>. 
Acesso em 10 ago. 2015. 
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Figura 43 – Primeira página do índice da obra Matemática Curso Colegial, do SMSG. 

 

 

 

Figura 44 – Segunda página do índice da obra Matemática Curso Colegial, do SMSG. 
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Na abordagem da trigonometria, a obra destina um capítulo de sessenta e 

quatro páginas dividido em quatorze seções. A primeira delas, numerada por 13-1, 

intitula-se Arcos e Percursos e ocupa praticamente de três páginas. Essa seção 

inicia por apresentar um círculo de raio r e sobre ele dois pontos quaisquer P e Q, 

distintos, que dividem a circunferência do círculo em dois arcos cuja soma de seus 

comprimentos é 2πr. Afirma, ainda, que o comprimento de qualquer arco desse 

círculo é menor ou igual a 2πr. Em seguida, estabelece a noção de movimento sobre 

esse a circunferência desse círculo – denominado percurso – que tem P como ponto 

inicial e Q como ponto final. No desenvolvimento dessa noção, fixa o sentido positivo 

do percurso como sendo aquele realizado no sentido anti-horário e o sentido 

negativo como sendo aquele feito no sentido horário. Nesse contexto, também 

estabelece que cada percurso é descrito pelo símbolo (P, c), onde c é um número 

real positivo ou negativo (conforme o movimento for, respectivamente, no sentido 

anti-horário e no sentido horário) e, inversamente, se c for um número real, existe 

um único percurso no círculo correspondendo ao símbolo (P,c). Ainda nessa seção, 

são definidas a igualdade e a equivalência entre dois percursos. 

Essa seção termina com o “Conjunto de Problemas 13-1” propostos à 

resolução. 

A seção 13-2, Ângulos Orientados, a segunda deste capítulo, possui quatro 

páginas. Como o título indica, introduz a noção de ângulo orientado como sendo 

uma terna ordenada (A, P, ß), onde A é o centro de um círculo unitário, (P, ß) é o 

percurso sobre esse círculo que tem P como ponto inicial e ß como a distância do 

ponto P ao ponto final do percurso. A partir das noções anteriormente definidas para 

percursos sobre um círculo unitário, enuncia as definições correspondentes de 

ângulo positivo e ângulo negativo, de ângulos iguais e de ângulos equivalentes 

como sendo aqueles que, mesmo não possuindo a mesma posição inicial, realizam 

o mesmo percurso sobre o círculo91. Define, ainda, ângulos co-terminais como 

aqueles que possuem os mesmos lados iniciais e terminais. Também define que “um 

ângulo está em „posição normal‟ se, e somente se, o seu vértice estiver na origem e 

o seu lado inicial se estender ao longo do eixo positivo dos x”. Termina a parte 

teórica da seção tratando da adição de percursos − definindo a adição de dois 

                                                           
91

 A definição de ângulos equivalentes é abordada no livro  da seguinte maneira: “Dois ângulos (A1, 
P1, θ1) e (A2, P2, θ2) são equivalentes se, e somente se, θ1 = θ2”, onde P1 e P2 são os pontos 
iniciais de cada ângulo, A1 e A2 os respectivos centros de dois círculos aos quais os pontos P1 e P2 
pertencem e (P1, θ1) e (P2,θ2 ) são os percursos associados a estes ângulos. 
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ângulos e a multiplicação de um ângulo por um número real c. Finaliza a seção 

propondo quatro exercícios de construção de ângulos, utilizando as noções vistas ao 

longo desta seção.  

A terceira seção deste capítulo, distribuída em duas páginas, intitula-se 

Medida em Radianos. Introduz o radiano como unidade para medir ângulos e a 

expressão que fornece a medida em radianos do ângulo em do raio do círculo e do 

comprimento do arco interceptado. Em seguida, apresenta dois exemplos resolvidos 

envolvendo o uso de tal relação e propõe quatro exercícios também envolvendo a 

mesma fórmula em sua resolução. 

A quarta seção, 13-4, Outras Medidas de Ângulos, ocupa aproximadamente 

duas páginas e meia. Inicia esclarecendo que no sistema de medidas em radianos, a 

unidade de comprimento usada para medir percursos é o comprimento do raio do 

círculo. Define a unidade grau. Introduz a unidade revolução, definindo-a como 

sendo “O ângulo subentendido por um arco de comprimento uma circunferência [...]” 

(SMSG, 1964, p. 334). Em seguida fornece a relação entre essas três unidades 

mencionadas: 

1 revolução = 2π radianos = 360 graus                                 (9) 

 

Introduz, também, as subdivisões do grau, em minutos e segundos, com suas 

respectivas notações: 

1º = 60' e  1' = 60”                                                (10) 

 

Na sequência. apresenta um exemplo resolvido consistindo na conversão de 

ângulos expressos em uma das três unidades para  as outras duas. A seção finaliza 

propondo seis exercícios de conversão entre essas três unidades.  

A quinta seção do capítulo sobre trigonometria é denominada 13-5. Definições 

das Funções Trigonométricas, e possui cerca de seis páginas. Nesta são definidas, 

mediante o uso de sistemas de coordenadas, as seis funções trigonométricas mais 

principais. Essas definições são formuladas a partir dos chamados ângulos em 

posição normal. Depois dessa definição, e fazendo uso dela, seguem três exemplos 

resolvidos nos quais são calculados os valores dessas funções trigonométricas, 

respectivamente, para os ângulos em posição normal de 30º, 120º e 270º. Após tais 

exemplos, é enunciada uma definição para as seis funções trigonométricas em 

termos de um ângulo qualquer. Dessas definições decorrem que, tanto para sen θ 
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como para cos θ, os domínios dessas funções são os conjuntos de todos os ângulos 

orientados e o contra-domínio é {x: -1 ≤ x ≤ 1}, onde x pertence ao conjunto dos 

números reais.  Em seguida, é demonstrado um teorema que enuncia as mesmas 

seis funções trigonométricas  em termos das coordenadas de um ponto qualquer 

P(x,y) do lado terminal de um ângulo θ qualquer em posição normal. 

Nessa seção são definidas, também, “um segundo conjunto de funções 

trigonométricas” que, como as seis anteriores, também são designadas por senθ, 

cosθ, tgθ, cotgθ, secθ e cossecθ, com a diferença de que, enquanto as do primeiro 

conjunto de funções trigonométricas tinham ângulos como domínio, as desse 

segundo conjunto tem, como domínio, o conjunto dos números reais. 

Finalizando a abordagem do conteúdo nesta seção, é demonstrado um 

teorema segundo o qual essas seis funções trigonométricas recém definidas podem 

ser expressas em função dos lados de um triângulo retângulo ABC, com ângulo reto 

em C. A partir desse teorema, conhecido um ângulo agudo de um triângulo 

retângulo ABC dado, as seis funções trigonométricas principais, tendo a medida 

desse ângulo como domínio, podem ser obtidas como razões entre lados do 

triângulo dado. Finalmente, são propostos 4 (quatro) exercícios que consistem, 

basicamente, no cálculo das funções abordadas.   

A sexta seção do capítulo, “Algumas Propriedades Básicas do Seno e do 

Cosseno”, ocupa seis páginas. Inicia definindo o que é ângulo fundamental e 

demonstra, mediante o uso de um sistema de coordenadas, a conhecida relação 

fundamental da trigonometria: 

 

sen2θ + cos2θ = 1,                                               (11) 

 

onde θ é a medida de um ângulo agudo qualquer. Também demonstra a recíproca 

desse teorema com o uso de um sistema de coordenadas. Na sequência da seção, 

quatro corolários relativos aos valores máximo e mínimo para sen θ e cos θ são 

enunciados e demonstrados. Os sete exercícios que finalizam a seção  envolvem o 

traçado de ângulos, a localização nos quadrantes, a determinação dos valores 

numéricos das funções abordadas e demonstrações cuja prova utiliza a relação 

fundamental da Trigonometria e/ou essas mesmas definições. 

A sétima seção do capítulo, 13-7, “Funções Trigonométricas de Ângulos 

Especiais”, possui quatro páginas e meia. Após uma breve introdução, a seção 
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apresenta uma tabela que ocupa toda a página 346 do livro e que fornece valores 

das principais funções trigonométricas para ângulos específicos, medidos em graus 

e radianos. Na página seguinte, com base no círculo trigonométrico, mostra como os 

resultados da tabela foram obtidos, a partir dos seguintes ângulos: primeiro por meio 

dos ângulos de 0º, 90º, 180º e 270º; depois, com os ângulos 45º, 135º, 225º e 315º; 

em seguida com os ângulos de 60º, 120º, 240º e 300º e, finalmente, com os ângulos 

de 30º, 150º, 210º e 330º. A seção termina propondo seis exercícios e/ou o cálculo 

de valores de funções trigonométricas envolvendo a utilização dos valores já 

apresentados. 

A oitava seção denomina-se Tábuas de Funções Trigonométricas e ocupa 

aproximadamente oito páginas e meia. Nela, começa falando, em três itens, de 

algumas características da disposição da tábua trigonométrica natural, impressa na 

página seguinte como Tabela 13-8ª, na qual constam os ângulos expressos em 

graus e radianos e o valores de seno, cosseno e tangente para esses ângulos, grau 

a grau, de 0º até 90º. Do ponto de vista cronológico, esta é a primeira obra, tratada 

em nosso trabalho, que não aborda as tábuas trigonométricas logarítmicas, apenas 

as tábuas naturais. Nesta mesma seção, é mostrado o cálculo, realizado mediante o 

recurso da interpolação, para se obter valores das funções para ângulos que não se 

encontram na tabela  como, por exemplo, aqueles que são expressos também em 

minutos e/ou segundos. A seguir, apresenta dois exercícios resolvidos: um deles 

envolve o cálculo do valor de uma função trigonométrica para um ângulo cujo valor 

não está na tabela, pelo uso de uma interpolação. O outro exercício, inversamente, 

pede a determinação de um ângulo, sendo dado o valor de seno para ele.  

Essa seção continua com a realização de cálculos de valores dessas três 

funções trigonométricas para ângulos que não se encontram na tabela 13-8ª, mas 

que são múltiplos destes92. Em seguida estuda os diferentes sinais que os valores 

dessas funções trigonométricas assumem a medida em que os ângulos situam-se 

em diferentes quadrantes. A seção termina ilustrando o uso de tais cálculos por meio 

da apresentação de oito exemplos, sendo cinco para a determinação de valores de 

funções para certos ângulos e três problemas de aplicação prática. Após tais 

exemplos, aparece escrito o comentário afirmando que “O passo principal nesses 

exemplos é a descoberta e a construção de um triângulo retângulo cujo 

                                                           
92

 Esse processo de cálculo é denominado em várias obras publicadas no Brasil como “o problema 
da redução ao primeiro quadrante”. 



193 

 

comprimento de um dos lados deve ser medido.” (SMSG, 1964, p. 356). Todos eles 

envolvem o cálculo de valores de funções com utilização da tabela trigonométrica.  

Finalizando esta oitava seção, são propostos dois exercícios numéricos e 

dezoito problemas de aplicação. Assim como os exemplos, estes exercícios e 

problemas propostos envolvem o uso da tabela trigonométrica, seja achar os valores 

de funções trigonométricas, seja para determinar certas distâncias ou comprimentos 

como, por exemplo, o cálculo da largura de um rio ou a resolução de problemas 

dentro da própria Matemática. 

A nona seção, “Gráficos de Funções Trigonométricas”, possui cerca de três 

páginas e meia. Inicia observando a impossibilidade de se traçar os gráficos das 

funções cujo domínio consiste nas medidas em graus de ângulos orientados e, mais 

ainda, que esse traçado somente é possível quando as funções são definidas sobre 

os números reais e as medidas dos ângulos expressas em radianos. A seguir, são 

apresentadas seis proposições, relativas às seis funções trigonométricas e estas são 

classificadas como sendo funções periódicas. Isto é generalizado após a seguinte 

proposição:  

Se para uma função f(x) existir um número p tal que 
(vii) f(x+p) = f(x), 
para qualquer que seja x, a função f chama-se periódica. Se p é o menor 
número positivo para o qual [...] é verdadeira, a função é periódica de 
período p. (SMSG, 1964, p. 358). 

A partir desse enunciado, conclui que as funções seno, cosseno, secante e 

cossecante são funções periódicas de período 2π, enquanto as funções tangente e 

cotangente são periódicas de período π. Na sequência, traçados em papéis 

quadriculados, são mostradas os respectivos gráficos das funções seno, cosseno e 

tangente, com as indicações das coordenadas de vários pontos que os constituem. 

A seção termina com exercícios propostos envolvendo o traçado de gráficos das 

funções trigonométricas.  

A décima seção, intitulada “Lei dos Cossenos”, distribui-se em três páginas 

ocupadas pela abordagem do teorema que dá nome à seção. Inicia referindo-se ao 

teorema de Pitágoras − a partir do desenho de três triângulos: um acutângulo, um 

retângulo e um obtusângulo  − que, caso o triângulo não fosse retângulo, e sim 

acutângulo, o quadrado da medida do maior lado seria menor que a soma dos 
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quadrados dos outros dois; e ainda, que se o triângulo fosse obtusângulo, o 

quadrado do maior lado seria maior que a soma dos quadrados dos outros dois.    

Em seguida, apresenta a figura de um triângulo obtusângulo ABC, com lados 

medindo a, b e c , ângulos α, β e o ângulo γ obtuso, para enunciar, na forma do 

teorema conhecido como lei dos Cossenos: 

 

c2 = a2 + b2 - 2ab. cos γ 

                                                b2 = a2 + c2 - 2ac. cos β                                         (12) 

a2 = b2 + c2 - 2bc. cos α 

 

O teorema é demonstrado inserindo o triângulo ABC em um sistema de 

coordenadas cartesianas e com o ângulo γ situado na chamada posição normal. 

Nessa demonstração, foi usado o conceito de distância entre dois pontos da 

Geometria. Em seguida, apresenta dois exemplos resolvidos nos quais é aplicado o 

teorema dos Cossenos. Depois, considera o teorema de Pitágoras como um caso 

particular deste resultado e afirma que ele pode ser utilizado para se provar a 

recíproca do teorema de Pitágoras. Como as outras seções, esta termina com cinco 

exercícios propostos, cuja resolução envolve o resultado visto nesta, para se 

determinar diferentes elementos de triângulos. 

A seção destinada à abordagem do teorema dos Senos possui cinco páginas. 

Inicia enunciando e demonstrando o teorema segundo o qual a área de um triângulo 

qualquer ABC pode ser expressa em função dos seus lados e dos senos de seus 

ângulos. Assim como no teorema dos Cossenos, este é demonstrado com o 

triângulo ABC inserido em um sistema de coordenadas cartesianas. Logo após, com 

o uso do teorema recém demonstrado, igualando as três fórmulas da área obtidas 

para o triângulo ABC, é enunciado e provado o teorema dos Senos. A seguir, são 

apresentados três exemplos resolvidos utilizando os dois resultados recém 

abordados. Ao fim da seção, são propostos doze exercícios que abordam os 

conteúdos nela tratados. 

A seção seguinte, “As Fórmulas de Adição”, possui cerca de seis páginas e 

meia, e aborda as fórmulas para as funções seno e cosseno, respectivamente, da 

soma e da subtração de arcos. Também estabelece as fórmulas de seno e cosseno 

para arcos complementares, arcos duplos e as igualdades cos(-α) = cosα e sen(-α) = 

- senα. Ao fim da seção, os dez exercícios propostos envolvem o cálculo dos valores 

de funções com as fórmulas supramencionadas. 
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A penúltima seção, “Identidades e Equações”, é a maior seção do capítulo de 

trigonometria, com cerca de oito páginas. Ela trata, basicamente, da demonstração 

de  identidades trigonométricas mediante o uso de relações entre as funções de um 

mesmo arco já abordadas em seções anteriores. A seção também trata da resolução 

de equações trigonométricas condicionais, que são definidas nesta seção como 

sendo as equações válidas apenas para certos valores da variável. Como exemplos 

resolvidos, são apresentadas resoluções de equações mediante o uso da tabela 

trigonométrica abordada em seção anterior como também pelo método gráfico, por 

meio do traçado dos gráficos das funções envolvidas. Entre as identidades 

demonstradas como exemplos, encontram-se aquelas relativas à tangente de uma 

soma de arcos e à transformação de soma dos senos de dois senos arcos em 

produto. O fim da seção consiste em sessenta exercícios propostos, divididos em 

trinta demonstrações de identidades trigonométricas e trinta equações 

trigonométricas.  

A última seção, intitula-se “Problemas Variados”, com cinco páginas, e propõe 

quarenta e dois exercícios e problemas envolvendo todos os conteúdos tratados 

nesse capítulo. 

 

 

4.2.5 Alguns dados biográficos e descrição da estrutura física e do conteúdo da obra 

Curso de Matemática para os primeiro, segundo e terceiro anos dos cursos clássico 

e científico, de Manoel Jairo Bezerra 

 

 

Manoel Jairo Bezerra, segundo consta em Maciel (2011, p. 2), nasceu em 2 

de fevereiro de 1920 na cidade de Macau, no Rio Grande do Norte, e faleceu em 11 

de março de 2010, na cidade do Rio de Janeiro.  

Em 1936, mudou-se para o Rio de Janeiro. Em 1939, inicia o curso de 

bacharelado em Matemática na Faculdade Nacional de Filosofia, concluindo-o em 

1943. Ainda segundo Bezerra (1981 apud Maciel, 2012, p. 119): “[...] fez cursos de 

especialização em Sèvres, na Sorbonne e em Princeton.” e, segundo Maciel (2012), 

anos após teria criado o curso Pré-Normal Bezerra e trabalhado, como docente, no 

decorrer de sua carreira, em várias instituições:  

Ele também trabalhou no Colégio Pedro II, Instituto de Educação do Estado 
da Guanabara, na Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica, no 
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Curso de Técnica de Ensino do Exército, Colégio Naval, Colégio Andrews, 
no Curso Universidade de Cultura Popular, na Rádio MEC e na Fundação 
Centro Brasileiro de Televisão Educativa (MACIEL, 2012, p. 3). 

Quanto a esse aspecto de sua carreira como educador, observa-se que sua 

atuação, especialmente em programas da Televisão Educativa no Rio de Janeiro - a 

chamada TVE - deu-se em um período em que o país estava sob o governo militar. 

Durante esse período houve severa vigilância, por parte desse governo, sobre as 

atividades docentes e as atividades de elaboração e circulação de materiais 

didáticos, assim como tudo o que circulava nos meios de comunicação de modo 

geral. 

As obras que têm Manoel Jairo Bezerra, como autor ou co-autor são as 

mencionadas abaixo, segundo Maciel (2012): 

Jairo escreveu mais de 50 livros didáticos, como autor ou coautor, tais 
como: Curso de Matemática: segundo ano colegial (1953); Curso de 
Matemática: terceiro ano colegial (1954); Curso de Matemática: primeiro 
ano colegial (1955); Didática especial de Matemática (1958), premiado com 
uma viagem à França pela Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do 
Ensino Secundário – CADES (obra da qual Jairo demonstrava bastante 
orgulho); Curso de Matemática para os primeiro, segundo e terceiro anos 
dos cursos clássico e científico (1960); Recreações e material didático de 
Matemática (1962); Problemas e exercícios de Matemática (1964); 
Aritmética (1965); Cadernos MEC Geometria (Tavares; Junqueira; Bezerra, 
1966); Moderno curso de Matemática (1968); Iniciando a Matemática 
Moderna (Quintela; Bezerra, 1969); Guia metodológico para Cadernos MEC 
– Matemática (1970); Curso Supletivo “João da Silva” (Kury et al., [ca. 
1972]) – 5 volumes; Cadernos MEC Geometria 1 (Bezerra; Schwarz; 
Zaremba Bezerra, 1977); Projeto Conquista (Kury et al., 1977) 7 volumes; 
Álgebra 1 (Bezerra; Zaremba Bezerra; Drago, 1977); Aritmética (Bezerra; 
Zaremba Bezerra, 1982); Vamos gostar da Matemática (1985); e Questões 
de Matemática para os cursos de preparação às escolas técnicas, normais 
e militares, ensino de 1º grau, cursos supletivos e comerciais [ca. 1980] 
(MACIEL, 2012, p. 120). 

Com relação ao livro Curso de Matemática para os primeiro, segundo e 

terceiro anos dos cursos clássico e científico93, publicado em 1960, observa-se a 

seguinte característica: 

Inicialmente publicado em três volumes, provavelmente foi a primeira obra 
didática brasileira, ao menos no que diz respeito ao ensino da Matemática, 
no formato “volume único”: reuniu o conteúdo dos três anos dos cursos 
clássico e científico em um único livro (BEZERRA,2010 apud MACIEL, 
2012, p. 120). 

                                                           
93

 Esta é uma das obras que estão sendo descritas e analisadas nesta dissertação. Foi publicada 
antes de Bezerra começar a elaborar seus livros em consonância com as diretrizes do Movimento 
da Matemática Moderna. 
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Segundo Maciel (2012, p. 3), a primeira obra de Bezerra, como participante 

do Movimento da Matemática Moderna, data de 1962. É intitulada Recreações e 

Material Didático de Matemática, destinada ao ensino primário. Dentre outras obras 

de Bezerra, nessa condição de participante do MMM, podemos citar os dois volumes 

de Iniciando a Matemática Moderna, ao fim dos anos de 1960, em coautoria com Ary 

Quintella. 

Além das atividades docentes em sala de aula e da autoria de livros didáticos, 

atuou também como professor de Matemática em emissoras de rádio e televisão 

como, por exemplo, no “Curso Artigo 99 da Rádio MEC e Universidade de Cultura 

Popular (programa transmitido pela TV Tupi e pelas Emissoras Associadas), ambos 

veiculados provavelmente na década de 1960.” (MACIEL, 2012, p. 12). Segundo 

este mesmo autor  

[...] a partir da década de 1960, participou de programas de Televisão 
Educativa (Maciel, 2008). Também foi um dos idealizadores da Fundação 
Centro Brasileiro de Televisão Educativa [...] Foi também Coordenador 
Pedagógico, Supervisor Pedagógico e Consultor desta instituição – onde 
trabalhou, provavelmente, até meados da década de 1980 (MACIEL, 2012, 
p. 122). 

O livro a ser descrito tem como título Curso de Matemática, de autoria de 

Manoel Jairo Bezerra, e foi publicado pela Companhia Editora Nacional, de São 

Paulo, em 1960. O livro é direcionado para os primeiro, segundo e terceiro anos dos 

cursos clássico e científico94.  

O exemplar descrito possui 628 páginas e suas dimensões físicas são de 

13,5cm x 20,5cm. Foi encadernado na forma de brochura, com capa dura que tem 

como cor de fundo o ocre alaranjado95. Na parte superior da capa aparece, escrito 

com letras maiúsculas e em preto, o nome completo do autor da obra. Abaixo desse 

nome, centrado na metade superior da capa, está impresso em letras bastão 

maiúsculas na cor de vinho o título da obra. Abaixo do título está escrito, em preto, a 

quem esse manual é destinado. Centrado na metade inferior da capa, a cor branca 

foi usada para traçar desenho de um prisma seccionado por um plano paralelo à 

base desse sólido. Na parte inferior da capa aparece o nome da editora do livro e da 

cidade onde estava estabelecida.  

                                                           
94

 Os cursos clássico e científico são equivalentes ao atual ensino médio no Brasil. 
95

 Fato que rendeu ao livro o apelido de “Tijolão”. 
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O exemplar em descrição tem a capa encadernada com um plástico 

transparente sem cor, preso ao livro com fitas adesivas translúcidas como o plástico 

já bastante manchado pela ação do tempo. No geral, o estado de conservação da 

capa é bom e tudo o que nela está escrito – assim como todo o conteúdo de 

Matemática abordado no livro – é perfeitamente legível. 

 

 

 

Figura 45 – Capa do livro Curso de Matemática, de autoria de Manoel Jairo Bezerra, publicado em 
1960. 
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Na folha de rosto está impresso, com as letras pretas, apenas o título da obra 

e o nome do público a quem é destinada, como mostra a figura abaixo. O livro não 

tem ficha catalográfica96. 

 

 

 

Figura 46 – Folha de rosto do livro Curso de Matemática. 

Fonte: Bezerra (1960). 

 

 

                                                           
96

 Segundo o artigo 6º da Lei nº 10.753 de 2003, é obrigatória a adoção da  a ficha de catalogação 
para publicação. 
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A folha que deveria estar situada entre a folha de rosto e o índice da obra está 

faltando. As páginas do livro, especialmente a primeira e a última folha, apresentam 

manchas escuras amareladas pelo tempo, principalmente em suas bordas externas. 

Algumas folhas apresentam ligeiros amassados em suas pontas, o que não atinge o 

conteúdo escrito do livro. O livro preserva quase todas as páginas, com exceção, 

como já dissemos, da segunda folha que, aparentemente, foi arrancada. 

Um exame do Índice da obra, que aparece na página seguinte a que foi 

arrancada, indica que os conteúdos matemáticos abordados são distribuídos em 

trinta e seis capítulos agrupados sob os seguintes títulos: ARITMÉTICA E 

ÁLGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONOMETRIA e GEOMETRIA ANALÍTICA. Logo 

abaixo de cada um desses títulos aparece, entre parênteses, a referência a 

qual/quais ano(s) dos cursos clássico e/ou científico os conteúdos daqueles 

capítulos são destinados, como mostra a figura abaixo. 
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Figura 47 – Índice do livro Curso de Matemática. 

Fonte: Bezerra (1960). 

 

 

Na página seguinte ao índice, há uma breve seção intitulada Apresentação. 

Nela, o autor externa a sua expectativa de que a publicação desta obra, com todos 

os conteúdos de Matemática exigidos nos três anos dos cursos científico e clássico, 

condensados em um único volume, venha facilitar tanto aos professores quanto aos 

estudantes de ensino secundário. Sobre isso, escreve: 
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Esperamos que este nosso trabalho, contendo todo o programa de 
Matemática do 2º ciclo, venha facilitar aos nossos colegas e ajudar aos 
estudantes. Além de estar menos sujeito ás modificações de programas, 
facilitará a revisão da matéria nas vésperas dos vestibulares, auxiliará ao 
professor quando (numa série mais adiantada) desejar recordar um assunto 
da série anterior, e possibilitará ao estudante a compra dos livros do 2º ciclo 
por um preço mais acessível (BEZERRA, 1960, p. 10). 

Como se pode observar na citação acima, nela o autor não faz referência 

alguma ou qualquer tipo de recomendação sobre o uso didático do livro. 

Com relação ao projeto gráfico do livro, de um modo geral, ele não difere 

substancialmente daqueles verificados nos livros de Pereira, FTD e Maeder. Assim 

como naqueles, o livro de Bezerra apresenta um projeto gráfico absolutamente 

uniforme, com discreto destaque para os termos a serem definidos ou para os títulos 

de capítulo e subseção, com pouquíssimo uso do recurso de figuras para ilustrar os 

conteúdos abordados. As poucas ilustrações que aparecem são, em sua maioria, 

destinadas aos conteúdos de geometria e trigonometria e esses usos são recursos 

de apoio às construções de definições e às enunciações teoremas. A menos disso, 

esses usos parecem não ter a intenção de tornar mais agradável o estudo dos 

conteúdos de trigonometria abordados nesta obra. 

Ao longo da obra também aparecem poucas notas de rodapé utilizadas – a 

maioria delas – para esclarecimentos a respeito de teoremas que levam os 

sobrenomes de matemáticos ou físicos citados no corpo do texto, como, por 

exemplo, na figura abaixo. 

 

 

 

Figura 48 – Notas de rodapé esclarecendo sobre os sobrenomes constantes nos enunciados de 
teoremas abordados na unidade de Trigonometria, à página 484. 

 

 

A tabela, abaixo, explicita o número de ilustrações que aparecem nos 

capítulos referentes à trigonometria: 
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Curso de Matemática 

Capítulo 1 2 3 4 5 6 

ilustrar enunciados de definições ou 

teoremas 
5 4 13 2 - 4 

ilustrar enunciados de exemplos ou de 

exercícios 
- - - - - - 

ilustrar parte de referências históricas 

diretas 
- - - - - - 

comentários fora do corpo do texto 2 1 4 - - - 

Quadro 17 – Relativo à quantidade de ilustrações e quantidade de comentários fora do corpo do texto 
presentes no livro de Bezerra. 

Fonte: Bezerra (1960). 

 

 

No que diz respeito à quantidade de exercícios (propostos e resolvidos) e de 

proposições e teoremas demonstrados e na abordagem dada à trigonometria, a 

tabela abaixo expressa esses dados numericamente. 

 

 

Curso de Matemática 

Capítulo 1 2 3 4 5 6 

exercícios propostos - - 50 82 37 46 

exemplos e exercícios resolvidos - - 19 29 9 14 

demonstrações de teoremas e de outros 

resultados 
1 1 14 15 - 8 

Quadro 18 – Quadro relativo à quantidade de exercícios, propostos e resolvidos, e de demonstrações 
presentes no livro de Bezerra. 

Fonte: Bezerra (1960). 

 

 

Na obra de Bezerra, não se verificara a presença de quaisquer referências a 

aspectos históricos ligados ao desenvolvimento dos conteúdos de trigonometria 

abordados, exceção feita a algumas poucas notas de rodapé relacionando o nome 

de matemáticos às suas contribuições.  

Quanto a anotações de leitores nas páginas ocupadas pela trigonometria, 

podemos verificar: 

 No capítulo que aborda a trigonometria, na página 479, na qual são 

definidas grandeza escalar e grandeza vetorial, as palavras escalar e 

vetorial estão sublinhadas com caneta esferográfica preta, em que pese o 

fato dessas palavras estarem impressas em itálico para realçá-las; 
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 que o item g, do exercício 10, na página 506, que trata de verificar uma 

identidade trigonométrica, está assinalado com um X, escrito com caneta 

esferográfica azul. O mesmo ocorre com o exercício 13 dessa página; 

 na margem externa da página 621, estão escritas, com caneta 

esferográfica azul, duas expressões envolvendo ax, ln a e arco seno, como 

mostra a figura abaixo: 

 

 

 

Figura 49 – Exemplo de anotação feita por usuário na página 621 do livro Curso de Matemática 

Fonte: Bezerra (1960). 

 

 

Descreveremos, agora, a estrutura interna da obra, no que se refere ao 

tratamento dado à trigonometria, considerando, para isso, a sequência dos tópicos 

tratados na terceira unidade do livro, que pode ser visto na Figura 47. 

O tratamento dado à trigonometria antecede o tratamento dado à geometria 

analítica e é precedido ao dado para a geometria euclidiana. 

A parte destinada à trigonometria distribui-se em seis capítulos.  

No primeiro capítulo, Noções sobre vetores, possui seis páginas e nele, 

como o próprio título indica, será apresentada as noções básicas do cálculo vetorial. 

Ele está subdividido em treze seções, cada uma das quais ocupando menos de uma 

página. 

A primeira, Grandezas escalares e vetoriais define o que são grandezas 

escalares e vetoriais e as exemplifica. A segunda, Reta orientada; eixo, define o que 
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é reta orientada e os seus consequentes sentidos positivo e negativo e observa que, 

usualmente, uma reta orientada será designada pela palavra eixo. A terceira seção, 

intitulada Segmento de reta orientado, define esse objeto da Matemática e dois 

elementos que o constitui: o sentido e o módulo. Define, também, medida algébrica 

de um segmento orientado e o que são segmentos orientados equipolentes. Na 

seção Vetores, define vetor como o conjunto de todos os segmentos orientados 

eqüipolentes a um dado, mostra três diferentes representações para um vetor AB de 

origem A e extremidade B, define o que é direção, sentido e módulo de um vetor e 

estabelece, por fim, que um vetor está caracterizado pelo seu módulo, pela sua 

direção e pelo seu sentido. Na quinta seção, Classificação dos vetores, por meio de 

um pequeno esquema, classifica os vetores em dois tipos: vetores livres e vetores 

localizados (ligados). A sexta seção chama-se Vetores livres e é destinada a definir 

esse tipo de vetor e, dentre eles, estabelece o que são vetores equipolentes, vetores 

colineares, vetores coplanares e vetores simétricos ou opostos. A sétima seção, 

Vetores localizados, define esse tipo de vetor e estabelece, também, dentre esses, o 

que é vetor localizado em um ponto; o que é vetor localizado em um eixo deslizante 

e o que é valor algébrico ou medida algébrica de um vetor deslizante. Na oitava 

seção, denominada Vetor nulo; vetor unitário, define estes dois tipos de vetores e 

pontua que, a partir deste tópico em diante, será usada a palavra vetor para referir-

se a um vetor livre. Na nona seção, Equipolências, afirma-se que para denotar que 

dois vetores são eqüipolentes eles serão relacionados pelo sinal de igual. A décima 

seção, Resultante ou soma geométrica de dois vetores, se ocupa em mostrar, com o 

uso da noção de vetores eqüipolentes e de segmentos orientados consecutivos 

como se obtém a resultante ou soma geométrica de dois dados. Explicita, também, a 

comutatividade dessa operação. A seção seguinte, intitulada Resultante de dois 

vetores colineares, descreve a soma de dois vetores colineares, nos casos em que 

eles têm o mesmo sentido e sentidos contrários. A partir disso, define que dois 

vetores colineares são opostos se a resultante da soma entre eles for o vetor nulo. A 

penúltima seção, Resultante de mais de dois vetores, está voltada à definição da 

soma ou resultante de mais de dois. A última seção deste capítulo chama-se 

Teorema de Chasles97 e é destinada a enunciar e demonstrar esse teorema e a 

generalizá-lo. 
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 Enuncia-se este teorema da seguinte maneira: A soma de três vetores colineares, tais que a 
origem de cada um deles coincida com a extremidade do anterior, é nula. 
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O segundo capítulo em que a trigonometria é trabalhada intitula-se Projeções 

e suas cinco seções estão distribuídas em quatro páginas. Nas duas primeiras 

seções, define “projeção ortogonal de um ponto sobre um eixo” e “projeção 

ortogonal de um vetor sobre um eixo”. Na terceira seção trata, em três itens, de 

projeções de vetores equipolentes. Na quarta, Teorema de Carnot98, enuncia e 

demonstra esse teorema. Na quinta e última seção desse capítulo, Valor da projeção 

de um vetor sobre um eixo, enuncia e demonstra o seguinte resultado:  

A medida algébrica da projeção de um vetor localizado em um eixo sobre 
outro eixo é igual ao produto da medida algébrica desse vetor pela medida 
algébrica da projeção do vetor unitário do primeiro eixo sobre o segundo 
(BEZERRA, 1960, p. 486). 

O terceiro capítulo da unidade Trigonometria, Relações trigonométricas, é o 

primeiro a abordar a trigonometria propriamente dita e é o mais longo deles. Possui 

trinta páginas e divide-se em trinta e seis seções e é o primeiro da unidade também 

a apresentar exercícios, tanto resolvidos como propostos. 

Sua primeira seção intitula-se Circunferência orientada. Começa 

estabelecendo o que é uma circunferência orientada cujo sentido de percurso 

escolhido é o sentido positivo e o sentido contrário a este é o sentido negativo. 

Denomina círculo orientado como sendo aquele cuja circunferência é orientada. Na 

segunda seção, Generalização da noção de arco, é ampliada a noção de arco 

abordada no Curso Ginasial com relação a dois aspectos. O primeiro deles é o de 

que os arcos passam a ser orientados, onde suas medidas são dotadas de sinal + 

ou −. O segundo aspecto é o de que, agora, passam a ser considerados os arcos de 

medidas maiores que 360º e que, como decorrência deste segundo aspecto, diz-se 

que um arco orientado admite uma infinidade de determinações. 

A terceira seção deste capítulo, Arcos côngruos, define que arcos côngruos 

são as várias determinações de um mesmo arco orientado e que, portanto, arcos 

côngruos são aqueles que têm a mesma origem e a mesma extremidade. A quarta 

seção, Expressão geral da medida algébrica de um arco, chama de medida 

algébrica de um arco orientado a medida do arco precedida de sinal + ou −. Nela, 

afirma também que as expressões 2nπ+a e -2(n+1)+a podem ser resumidas na 
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 O livro enuncia o Teorema de Carnot assim: a medida algébrica da projeção da resultante de dois 
ou mais vetores sobre um eixo é igual à soma das medidas algébricas das projeções desses 
vetores sobre esse eixo. 
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expressão 2kπ + a, onde k um número inteiro relativo, como sendo a expressão 

geral da medida algébrica de um arco cuja menor determinação positiva é a. A 

seção seguinte, Observação, pontua os fatos de que dois arcos côngruos diferem 

um do outro por um número inteiro de circunferência e de que a expressão 2kπ + a é 

a expressão geral dos arcos côngruos com a. Na sexta seção, Generalização da 

noção de ângulo, tal noção é generalizada a partir da noção de ângulo já vista na 

unidade anterior, em Geometria, de modo semelhante ao que foi feito na 

generalização da noção de arco, considerando-se aqueles dois aspectos. Quanto ao 

primeiro deles, atribui-se ao arco uma origem a uma extremidade e define-se ângulo 

orientado. Com respeito aos segundo aspecto, também consideram-se, agora, os 

ângulos maiores do que 360º. De tal generalização diz-se, ainda nessa seção, que 

um ângulo orientado admite uma infinidade de determinações, que a medida 

algébrica de um ângulo orientado é aquela medida de ângulo acompanhada de sinal 

+ ou − e que é válida para a medida algébrica de um ângulo orientado x a expressão 

geral x = 2kπ + a, onde o valor a é a menor determinação de x e k é um número 

inteiro relativo. 

Entre a sexta e a sétima seção deste capítulo aparece o subtítulo Funções 

trigonométricas diretas e que se refere ao que será estudado até a décima sétima 

seção.  

A sétima seção, intitulada Preliminares, começa enunciando uma definição de 

Trigonometria como sendo “a parte da Matemática que tem por objetivo a resolução 

dos triângulos por meio de cálculos”. Menciona, também, que os métodos 

geométricos são falhos para se determinar os elementos desconhecidos de 

triângulos em função daqueles que são dados e que esse problema é fundamental 

para as navegações marítima e aérea e para a engenharia, particularmente para a 

Topografia. A oitava seção denominada Círculo Trigonométrico, define esse objeto 

da Matemática como sendo um círculo orientado de raio unitário e, a partir dele, 

traça um eixo horizontal x'x e um vertical y'y cuja interseção é o centro do círculo 

trigonométrico. Estabelece que o ponto A de interseção deste círculo com o eixo 

horizontal é a origem dos arcos e afirma que os eixos x'x e y'y dividem o círculo 

trigonométrico em quatro quadrantes, 1º, 2º, 3º e 4º, contados partir da origem dos 

arcos no sentido anti-horário. Em seguida, considera os ângulos de 0º, 90º, 270º e 

360º como sendo cada um deles pertencente a dois quadrantes consecutivos, sendo 

que o ponto B, situado na extremidade do primeiro quadrante e origem do segundo − 
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junto à extremidade do ângulo de 90º − é chamado de origem dos complementos. 

Após, considera dois eixos tangentes ao círculo trigonométrico: um deles na origem 

dos arcos e o outro na origem dos complementos. Os vetores unitários destes eixos 

são equipolentes, respectivamente, aos vetores OA e OB da figura 12 situada na 

página 492, mostrada abaixo. 

 

 

 

Figura 50 – Figura referente a vetores equipolentes na página 492 do livro 

Fonte: Bezerra (1960). 

 

 

Na nona seção, Funções circulares diretas, o autor reafirma que as seis 

funções trigonométricas – seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e 

cossecante – constituem objeto fundamental da Trigonometria e que a forma 

abreviada de representá-las, quando se referem a um mesmo arco x é: sen x, cos x, 

tg x, cotg x, sec x e cosec x. 

As seções seguintes, da décima à décima quinta seção, intitulam-se, 

respectivamente: Seno de um arco, Co-secante, Co-seno de um arco, Secante, 

Tangente de um arco e Co-tangente de um arco. Para as funções seno, cosseno, 

tangente e cotangente as suas definições são formuladas com o suporte de uma 

figura ilustrando a construção de seus enunciados. É mostrado como variam os 

valores dessas funções nos quatro quadrantes e, também, são mostrados, 

sintetizadas em quadros, os sinais que cada função assume à medida que variam os 
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arcos nos quadrantes. Ainda, nas seções ocupadas pela função seno e pela função 

cosseno, os eixos x'x e y'y são denominados, respectivamente, como eixo dos 

cossenos e eixo dos senos. Quanto às funções cossecante e secante, elas são 

tratadas de maneira diferente: a cossecante é definida como o valor inverso do seno 

e a secante como o valor inverso do cosseno. 

Na décima sexta seção, denominada Resumo da variação e do sinal das 

funções circulares, o autor sintetiza, em um quadro, o que foi abordado, nas seções 

anteriores, sobre as variações dos valores e dos sinais funções trigonométricas. 

Entre as décima sexta e décima sétima seções deste capítulo aparece o 

subtítulo RELAÇÕES ENTRE AS FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS DE UM MESMO 

ARCO.  

A décima sétima seção, Preliminares, mostra a figura de um círculo 

trigonométrico associando cada uma das seis funções trigonométricas a um 

segmento de reta presente nesse círculo. Na seção seguinte, Relações 

Fundamentais, são demonstradas cinco relações consideradas como fundamentais 

entre funções trigonométricas de um mesmo arco99. Na décima nona seção, 

Relações derivadas, são demonstradas as relações sec2x = 1 + tg2x e cossec2x = 1 

+ cotg2x. A vigésima seção tem como título Expressões das funções trigonométricas 

de um arco em função do seno desse arco. Nela, utilizando-se das relações 

abordadas nas seções anteriores, o autor obtém relações nas quais as funções 

cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante são expressas em termos da 

função seno. A seção seguinte, Observação, pontua que, pelo uso das relações 

fundamentais e das derivadas em seções anteriores, pode-se obter relações que 

expressem as outras cinco funções em termos de qualquer uma delas. 

A vigésima segunda seção, Exercícios resolvidos, o autor, por meio de seis 

exemplos, calcula os valores das seis funções da trigonometria e verifica identidades 

trigonométricas. Para isso, utiliza as relações obtidas nas seções anteriores e o 

conhecimento dos valores e sinais dessas funções nos diferentes quadrantes. A 

vigésima terceira seção, Exercícios para resolver, é a última relacionada ao título ao 

subtítulo RELAÇÕES ENTRE AS FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS DE UM MESMO 

ARCO e, nela, são propostos quatorze exercícios, com suas respectivas respostas. 

                                                           
99

 Tais relações são: sen
2
x + cos

2
x = 1, tgx = senx/cosx, cotx = 1/tgx, secx = 1/cosx e cosecx = 

1/senx. 
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Entre a vigésima terceira seção e a seção seguintes novamente aparece um 

subtítulo: PROBLEMA GERAL DA REDUÇÃO AO PRIMEIRO QUADRANTE. 

A vigésima quarta seção denomina-se Preliminares. Nela, o autor afirma que, 

antes do problema da redução ao primeiro quadrante propriamente dito, irá tratar 

das relações entre as linhas trigonométricas dos arcos complementares, 

suplementares, simétricos e arcos que diferem de uma semicircunferência. Também 

afirma que determinará apenas as igualdades entre seno, cosseno e tangente de 

tais arcos já que, a partir das igualdades entre estas, pode-se obter as igualdades 

entre as demais100. 

Na vigésima quinta seção deste capítulo, Relações entre os dois arcos 

simétricos, o autor obtém as igualdades entre seno do arco a e o seno de - a e faz 

mesmo com as outras cinco linhas trigonométricas. Do mesmo modo, obtém as 

igualdades, relacionando, para cada linha, os arcos (2π – a)  e - a.101 

A seção seguinte trata de Arcos suplementares, estabelecendo as igualdades 

entre uma certa linha trigonométrica para um arco a e a mesma linha trigonométrica 

para o seu suplementar (π - a).102A vigésima sétima, Arcos que diferem de uma 

semicircunferência, obtém as igualdades de cada linha para o arco (π+a) e o arco 

a.103 Do mesmo modo obtém, na seção Arcos complementares as relações entre 

linhas trigonométricas de arcos complementares.104 

A vigésima nona seção chama-se Observação e, nela, o autor  atenta para 

uma regra prática para a determinação das relações vistas nas quatro seções 

anteriores e, também, para outras relações entre as funções circulares de certos 

arcos. Considera dois casos para a aplicação dessa regra prática: um, quando os 

arcos são da forma kπ ± a, tendo como referência o eixo horizontal, e, outro, quando 

os arcos estão na forma kπ ± (π/2) ± a e, nesse caso, tendo como referência o eixo 

vertical. 
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 Essas igualdades são: sen(-a) = -sena, cos(-a) = cosa, tg(-a) = -tga, cossec(-a) = -cosseca,  

 sec(-a) = seca e cotg(-a) = -cotga. 
101

 As relações assim obtidas são: sen(2π-a) = -sena, cos(2π-a)= cosa, tg(2π-a) = -tga,  
cossec(2π-a) = -cosseca, sec(2π-a) = seca e cotg(2π-a) = -cotga. 

102
 As igualdades obtidas entre a linha de um arco e a linha para seu complementar são essas: 
sen(π-a) = sena, cos(π-a) = -cosa, tg(π-a) = -tga, cossec(π-a) = cosseca, sec(π-a) = -seca e 
cotg(π-a) = -cotga. 

103
 Tais relações são: sen(π+a) = -sena, cos(π+a) = -cosa, tg(π+a) = tga, cossec(π+a) = -cosseca, 
sec(π+a) = -seca e cotg(π+a) = cotga. 

104
 As relações são sen(π/2-a) = cosa, cos(π/2-a) = sena, tg(π/2-a) = cotga, cossec(π/2-a) = seca, 
sec(π/2-a) = cosseca e cotg(π/2-a) = tga. 
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Na trigésima seção, Redução ao primeiro quadrante, é que efetivamente será 

tratado o problema a que se refere o subtítulo que separa a vigésima terceira e a 

vigésima quarta seção deste capítulo. Nela, Bezerra começa explicando que “reduzir 

um arco ao 1º quadrante é calcular um arco compreendido entre 0 e π/2 rd, cujas 

linhas trigonométricas sejam, em valor absoluto, iguais às do arco a.” Em seguida, 

explica, de modo geral, a resolução deste problema para um arco a pertence ao 2º, 

3º, ao 4º quadrante e, também, para  o caso de tal arco ser maior do que 2π. 

Nas duas próximas seções, denominadas, respectivamente, Exemplos e 

Exercícios resolvidos, o autor apresenta quatro exercícios resolvidos, e na trigésima 

terceira seção propõe, à resolução, vinte e um exercícios com suas respectivas 

respostas. 

A trigésima quarta seção intitula-se Cálculo das linhas trigonométricas dos 

arcos expressos pela relação π/n e começa com o enunciado – dentro de um quadro 

– para em seguida demonstrar o seguinte teorema: “O seno de um arco positivo, 

menor do que π/2 radianos, é igual à metade da corda que subtende o arco duplo.” 

Depois da demonstração, aparece escrito o subtítulo “CÁLCULO DAS LINHAS 

TRIGONOMÉTRICAS DOS ARCOS π/n” para, em seguida, utilizando o teorema 

recém demonstrado, obter a relação para o seno de π/n: 

2

nsen
n

l
 ,                                                     (13) 

 

onde ln é o lado de um polígono regular de n lados, com a corda do arco duplo  2π/n 

sendo esse lado. Afirma que, a partir do seno, pode-se obter as relações para as 

demais funções. Nesse tópico são feitas, ainda, três aplicações nas quais se 

calculam os valores para o seno e o cosseno dos arcos de 30º, 45º e 60º. Na 

trigésima quinta seção, à título de exemplo, são resolvidos três exercícios. 

Na trigésima sexta e última seção do capítulo estão propostos, à resolução, 

quinze exercícios. Nela estão divulgadas as respostas de todos eles. 

O quarto capítulo da unidade Trigonometria denomina-se Transformações 

trigonométricas em geral, tem vinte e sete páginas e seu conteúdo está distribuído 

em trinta e oito seções. 

Nas primeiras sete seções, os conteúdos são trabalhados com o subtítulo 

ADIÇÃO DE ARCOS. Na seção denominada Preliminares o autor esclarece em que 

consiste o problema da adição de arcos. Na segunda seção, intitulada Projeção 
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ortogonal de um vetor sobre um eixo deduz a fórmula da medida algébrica da 

projeção ortogonal de um vetor localizado em um eixo sobre outro eixo. Na seção 

três, com o título Expressões das linhas trigonométricas da soma de dois arcos, 

deduz essas expressões quando se trata das funções cosseno, seno e tangente e 

observa que, a partir dessas, torna-se fácil achar as expressões para cotangente, 

secante e cossecante da soma de dois arcos. Na quinta seção, Expressões das 

linhas trigonométricas da soma de três arcos, como o próprio título revela, encontra 

as expressões para as funções cosseno, seno e tangente da soma de três arcos. Na 

sexta seção, generaliza as expressões do seno e do cosseno da soma de n arcos e, 

na sétima seção expõe dois exemplos sobre o assunto tratados nas seções 

anteriores. 

As próximas quatro seções são destinadas ao tópico SUBTRAÇÃO DE 

ARCOS. Na primeira delas o autor esclarece em que consiste o problema da 

subtração de arcos para, em seguida, na oitava seção, deduzir essas expressões 

para as funções cosseno, seno e tangente. As duas seções seguintes são 

destinadas, respectivamente, para exemplificar o uso dessas expressões por meio 

de quatro problemas e sugerir, à resolução, vinte e um exercícios cujas respostas 

são fornecidas. 

As próximas cinco seções são destinadas ao tópico MULTIPLICAÇÃO DE 

ARCOS. Nos preliminares é apresentado em que consiste o problema da 

multiplicação de arcos para, nas quatro seções seguintes, deduzir as expressões do 

seno, do cosseno e da tangente do arco duplo, do arco triplo e do arco m.a, onde m 

é um número inteiro positivo maior do que três e a é um arco dado. Nesse tópico 

deduz, ainda, as expressões cos 2a = 1 – 2sen2a e cos 2a = 2cos2a – 1. 

Nas seis seções seguintes são tratados problema da BISSEÇÃO DE ARCOS. 

Na primeira seção desse tópico o autor apresenta em que consiste o problema da 

bissecção de arcos para, na seguinte, deduzir as expressões do seno, do cosseno e 

da tangente do arco metade. Na vigésima seção deduz as expressões do seno, do 

cosseno e da tangente em função da tangente do arco metade. As duas seções 

seguintes são destinadas, respectivamente, a apresentação de três exercícios 

resolvidos e a proposição de vinte e um exercícios para os quais as respostas são 

dadas. 

As próximas nove seções subdividem um tópico denominado 

TRANSFORMAÇÕES DE SOMAS DE LINHAS TRIGONOMÉTRICAS EM 
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PRODUTO. Na vigésima terceira seção – Preliminares – justifica a utilidade dessas 

transformações dizendo da importância de se “estabelecer entre as linhas 

trigonométricas fórmulas que sejam as mais úteis possíveis para o cálculo dos 

logaritmos” (BEZERRA, 1960, p. 532). Nas duas seções seguintes deduz as 

transformações de somas e diferenças de senos e de cossenos em produto e 

apresenta três exemplos. Na vigésima sexta seção transforma tg a ± tg b em 

produto. Na sequência, em duas seções, trata da transformação de uma soma 

algébrica de mais de duas  linhas trigonométricas e, a título de exemplo, resolve três 

exercícios. As três últimas seções desse tópico tratam, respectivamente, da 

transformação de 1 ± sen a e 1 ± cos a em produto, apresentam três exercícios 

resolvidos e propõem, à resolução, trinta e três exercícios com as suas respectivas 

respostas. 

As últimas sete seções deste capítulo estão distribuídas em um tópico 

intitulado DISPOSIÇÃO E USO DE TÁBUAS TRIGONOMÉTRICAS NATURAIS E 

LOGARÍTMICAS. Em Preliminares, esclarece que existem dois tipos de tábuas 

trigonométricas: as naturais, que fornecem os valores das linhas trigonométricas, e 

as logarítmicas, que fornecem os logaritmos desses valores para, nas seções 

seguintes, apresentar uma página – a correspondente a 27º – de uma tábua 

trigonométrica logarítmica, explicar o uso dessas tábuas por meio de dois tipos de 

problemas, relacionar as tábuas trigonométricas naturais com as tábuas 

trigonométricas logarítmicas e, por fim, sugerir a resolução de dezesseis exercícios 

cujas respostas são fornecidas. 

O quinto capítulo, com o título Equações Trigonométricas, subdivide-se em 

sete seções distribuídas em oito páginas. Como o nome indica, esse capítulo trata 

de resolução das equações que envolvem funções trigonométricas. Na primeira 

seção, denominada Preliminares, o autor enuncia a definição de equação 

trigonométrica e esclarece que, embora uma equação trigonométrica possa conter 

linhas trigonométricas de um ou mais ângulos, no seu livro serão tratadas apenas as 

equações trigonométricas que contenha somente funções trigonométricas de um só 

ângulo. Na seção intitulada Resolução de uma equação trigonométrica começa 

explicando o que é resolver esse tipo de equação e apresenta dois processos para a 

realização disso. Nas cinco seções seguintes define o que são equações 

trigonométricas simples, esclarece o que significa resolve-las, estuda, por meio de 

casos particulares, a resolução das equações de tipo sen x = a, cos x = b e tg x = c e 
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observa que a resolução das equações cotg x = m, sec x = n e cossec x = p podem 

ser obtidas fazendo com que recaiam nos três primeiros tipos já mencionados. Na 

penúltima seção do capítulo apresenta, por meio de seis exemplos, tipos clássicos 

de equações trigonométricas. A última seção é destinada a uma lista de vinte 

exercícios a serem resolvidos, cujas respostas são fornecidas. 

O último capítulo da unidade Trigonometria intitula-se Resolução 

Trigonométrica dos Triângulos, está subdividido em dezoito seções distribuídas 

em 25 páginas e, como o título indica, está voltado à resolução de triângulos. Em 

Preliminares, define que resolver um triângulo é calcular certos elementos que o 

constituem a partir de outros conhecidos e que, em geral, dizemos que um triângulo 

tem seis elementos principais: três lados e três ângulos internos. Escreve, também, 

que quando o triângulo é retângulo, um dos três elementos dados é o ângulo reto. 

Na segunda seção enuncia e demonstra cinco relações fundamentais entre os 

elementos de um triângulo retângulo para obter os sete resultados105. Nas cinco 

próximas seções, com o auxilio das relações anteriores estuda quatro casos 

clássicos de resolução de triângulos retângulos106. Nas duas seções seguintes são 

feitas, respectivamente, aplicação dos conteúdos trabalhados em três problemas, 

nos quais dois deles são aplicados a situações da engenharia, e à proposição de 

dezenove exercícios para serem resolvidos. 

A décima seção deste capítulo é destinada ao estudo envolvendo Relações 

entre os elementos de um triângulo qualquer (obliquângulo). Nela, enuncia e 

demonstra o teorema das Senos e o teorema dos cossenos, mais conhecidos por lei 

dos senos e lei dos cossenos, respectivamente. Em seguida, enuncia e demonstra a 

expressão trigonométrica da área de um triângulo qualquer, que estipula que a área 

de qualquer triângulo é igual ao semiproduto da medida de comprimento de dois 

lados pelo seno do ângulo formado por esses lados. Nas seis seções seguintes 
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 Os cinco resultados a que nos referimos são os seguintes: Dado um triângulo retângulo com 
vértices em A, B e C, com ângulo reto em A, e de lados a = CB, b = CA e c = AB, valem as 
seguintes resultados: b = a cosC, c = a cosB,b = c tgB, c = b tgC, B + C = 90º, a

2
 = b

2
 + c

2
  S = 

(BC)/2. 
106

 Os quatro casos considerados clássicos de resolução dos triângulos retângulos são: 

 1º). Dados a hipotenusa e um ângulo agudo; 

 2º). Dados um cateto e um ângulo agudo; 

 3º). Dados dois catetos; 

 4º). Dados a hipotenusa e um cateto. 
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estuda os quatro casos clássicos da resolução de triângulos quaisquer107 e discute 

as condições necessárias para que as resoluções sejam possíveis. Na seção 

seguinte resolve dois exercício de aplicação e na última seção do tratamento dado à 

trigonometria, no livro, sugere vinte e sete exercícios para serem resolvidos, aos 

quais as suas respectivas respostas são fornecidas. 

Apor fim, além do que foi abordado nessa unidade denominada trigonometria, 

no capítulo intitulado Funções, nas páginas 175 até 177, aparecem traçadas as 

curvas representativas das funções seno, cosseno, tangente e cotangente, vistas 

nas figuras abaixo. 

 

 

 

Figura 51 – Gráfico da função seno no livro 

Fonte: Bezerra (1960). 

 

                                                           
107

 Os quatro casos considerados clássicos de resolução de um triângulo qualquer são: 

 1º). Dados um lado e dois ângulos; 

 2º). Dados dois lados e o ângulo por eles formado; 

 3º). Dados três lados; 

 4º). Dados dois lados e o ângulo oposto a um deles. 
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Figura 52 – Gráficos das funções cosseno e tangente 

Fonte: Bezerra (1960). 

 

 

 

Figura 53 – Gráficos da função cotangente no livro 

Fonte: Bezerra (1960). 
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4.2.6 Descrição da estrutura física e do conteúdo da Obra Matemática: 1ª série, 2º 

grau, de Gelson Iezzi e outros autores 

 

 

Antes da descrição propriamente dita da obra selecionada, apresentamos 

alguns dados biográficos relativos ao autor Gelson Iezzi, que foram obtidos por meio 

de um contato com o autor via correio eletrônico. Infelizmente, não conseguimos 

obter informações relativas aos demais autores desta obra.  

Gelson Iezzi nasceu na cidade de São Paulo, em 09 de junho de 1939. 

Realizou seus primeiros estudos no então Grupo Escolar João de Barros Pinto e seu 

Curso Secundário (ginasial e colegial) no IEE Dr. Américo Brasiliense, em Santo  

André, no Estado de  São Paulo. Iniciou, na Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo, o curso Engenharia Metalúrgica, sem chegar a concluí-lo. No ano de 

1971, iniciou a licenciatura em Matemática no Instituto de Matemática e Estatística 

da USP, concluindo-o em 1974. Fez pós-graduação na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, em 1977, onde trabalhou com anéis e módulos. 

Quanto às suas atividades docentes, foi professor de Transformação 

Mecânica dos Metais na Faculdade de Engenharia Industrial da PUC, foi diretor e 

professor de Matemática no Curso Universitário, rua São Vicente, 182, São Paulo 

(SP), professor de Álgebra I, II e III na Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, chefe do Departamento de Matemática da PUC-SP, de agosto  de 1983 até  

julho de 1984. Exerceu, também, a função de Diretor editorial da Atual Editora Ltda. 

de março de 1983 a março de 1985 e Diretor Superintendente dessa mesma editora, 

de março de 1985 a julho de 1998. 

Dentre as obras publicadas como coautor, destacamos a coleção de dez 

volumes de Matemática para ensino médio, denominada Fundamentos de 

Matemática Elementar, editada pela Atual Editora Ltda. Em 1976 escreveu, com 

Hygino H. Domingues, o livro Introdução à Álgebra, editado pela Atual Editora Ltda, 

destinado aos estudantes de licenciatura em Matemática.  

Dos cursos por ele ministrados, destacamos o Curso de reciclagem em 

Álgebra para professores secundários, na Faculdade Estadual de Filosofia do Ceará, 

em Fortaleza, com duração de 12 horas; o curso de extensão em Geometria de 

Posição Espacial para professores III, na PUC-SP,  com duração de 30 horas e o 

Curso de Geometria Plana, ministrado na Unicamp.  
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Dentre suas palestras proferidas, listamos: “O professor e a democracia”, na 

Faculdade São Judas Tadeu − São Paulo (SP); “Resolução de problemas e 

aprendizagem matemática”, proferida na Faculdade Riopretense de Filosofia, em 

São José do Rio Preto (SP) e na Secretaria da Educação de Linhares (ES) e 

“Questões metodológicas do ensino de 1º. e 2º. graus”, no Colégio José Ferreira, em 

Uberaba, MG. 

O livro didático que iremos descrever, agora, intitulado ”Matemática: 1ª série, 

2º grau”, de sua 3ª edição, tem Gelson Iezzi como um de seus autores. Junto com 

ele, participaram da elaboração do livro Osvaldo Dolce, José Carlos Teixeira, Nilson 

José Machado, Marcio Cintra Goulart, Luiz Roberto da Silveira Castro e Antonio dos 

Santos Machado. A obra foi publicada pela Editora Atual, em São Paulo (SP), em 

1974, e é destinada ao Ensino Médio, antigo 2º Grau. 

O livro foi encadernado sem capa dura, em brochura e tem como dimensões 

físicas 15cm x 21cm e 327 páginas108. A encadernação e a capa estão danificadas 

pelo uso e pela ação do tempo. Pelo mesmo motivo, as folhas encontram-se 

ligeiramente amareladas e algumas têm suas bordas manchadas. A cor de fundo da 

capa é preta, com o título localizado na sua parte superior, em fonte vermelha e, 

abaixo dele, com letras maiúsculas em fonte branca, os nomes dos autores. Abaixo 

dos nomes dos autores, ocupando a metade inferior da capa, a palavra “Matemática” 

é escrita em diferentes disposições, formando um desenho simétrico, a primeira em 

fonte vermelha e as demais com fonte branca, como mostra a Figura 54, a seguir. 

 

 

                                                           
108

 Esse é o número de páginas que consta na ficha catalográfica do livro. 
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Figura 54 – Capa do livro Matemática: 1ª série, 2º grau. 

 

 

Na folha de rosto constam, nesta ordem, de cima para baixo, os nomes dos 

autores, a indicação de que se trata da 3ª edição revisada, o título do obra, a 

indicação de que o livro é destinado à primeira série do segundo grau, o número de 

exemplos, o número exercícios resolvidos e o número de exercícios propostos no 

livro. Na parte inferior da folha de rosto, à esquerda, aparece a logomarca da editora 

tendo, à sua direita, o nome da editora e, abaixo desse, o nome da cidade e do país 

onde a obra foi editada. 
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Figura 55 – Folha de rosto do livro Matemática: 1ª série, 2º grau 

 

 

No verso da folha de rosto aparece, ao alto, o nome dos responsáveis pela 

criação da capa e, centrada na folha, está a ficha catalográfica. Abaixo dela aparece 

escrito: Índice para catálogo sistemático: [e sob essa frase] 1. Matemática 510. Na 

parte inferior da folha aparece: todos os direitos autorais reservados e, abaixo disso, 

o nome da editora, o endereço dela, o telefone, o CEP, o nome da cidade e do país 

onde a obra foi editada. Por último aparece escrito: Impresso no Brasil. 
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Figura 56 – Verso da folha de rosto, na qual está a ficha catalográfica do livro Matemática: 1ª série, 2º 
grau. 

 

 

Na página seguinte ao verso da folha de rosto está o prefácio da obra no qual 

os autores observam que, às dificuldades intrínsecas ao ensino da Matemática, 

somam-se os problemas que uma visão distorcida sobre esta disciplina podem trazer 

ao seu ensino. Afirmam que, embora os programas estabeleçam os conteúdos a 

serem ensinados, ao se escrever um livro didático para determinada população, 

deve-se optar por determinada abordagem e que, no caso deste livro, essa escolha 

foi baseada em um questionário aplicado a professores de ensino secundário de 

escolas da rede públicas e particulares. Afirmam, também, a preocupação que 

tiveram em tratar os conteúdos matemáticos utilizando um mínimo de formalização, 
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tentando utilizar a linguagem mais natural que lhes foi possível para facilitar o 

máximo o estudo dos alunos, “[...] independentemente de ter ou não traquejo em 

lidar com símbolos” (IEZZI et al., 1974). 

De tal observação, com referência à citada formalização e ao traquejo com os 

símbolos, podemos inferir que, por um lado, há preocupação dos autores em 

elaborar os conteúdos de seus livros de forma consoante com as diretrizes do 

movimento da matemática moderna, cujas características de ensino ainda estavam 

consideravelmente presentes no cenário educacional brasileiro na década de 1970.  

Destacam, ainda, a preocupação que tiveram de elaborar um livro didático 

adequado a uma realidade em que a maioria dos alunos possui várias deficiências 

de formação, provavelmente devido à maneira pela qual ocorreram os seus 

primeiros contatos com essa disciplina. 

Orientam, no prefácio, que os exercícios resolvidos e propostos devem ser 

considerados como parte integrante da teoria abordada e, por fim, pontuam a 

preocupação que tiveram em mostrar a existência de possíveis aplicações dos 

conteúdos abordados a situações práticas e/ou em outras áreas de conhecimento, 

especialmente à Física. 

Na página de rosto da folha seguinte àquela em que o prefácio está escrito 

aparece o índice da obra. Observa-se, pela Figura 57 a seguir que, nele, os 

conteúdos a serem abordados no livro estão distribuídos em nove capítulos dentre 

os quais o último capítulo, denominado FUNÇÕES CIRCULARES, é destinado à 

trigonometria. 

 

 

 

 

 



223 

 

 

Figura 57 – Páginas do índice do livro Matemática: 1ª Série, 2º Grau. 

Fonte: Iezzi et al. (1974). 

 

 

Quanto ao projeto gráfico do livro, percebe-se a presença de um padrão 

visual que o difere daqueles presentes em outros livros publicados em períodos 

anteriores. Dentre os livros selecionados para nosso trabalho, do ponto de vista 

cronológico de publicação, este é o primeiro a apresentar cores no projeto gráfico do 

interior do livro, seja em suas páginas seja em letras integrantes do texto. Nele, há a 

presença de cores de fundo nos trechos do livro em que há exemplos resolvidos,  

figuras e resultados de demonstrações de teoremas, buscando chamar a atenção 

para a relevância deles dentro da abordagem do conteúdo. 

Esta obra também é a primeira, dentre os livros selecionados para este 

trabalho, a utilizar fotografias, mesmo que somente no início de cada capítulo. Como 

mostra a Figura 58, abaixo, aparentemente a finalidade delas fotografias é a de 

fornecer uma ideia ao leitor sobre a possibilidade de contextualizar os conteúdos 

que serão abordados no capítulo. 
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Figura 58 – Foto que antecede o início do capítulo de Funções Circulares, na p. 199 do livro 
analisado, fazendo referência à aplicabilidade do conhecimento matemático às telecomunicações. Na 
parte superior da fotografia, lê-se “Aplicações da Matemática - Telecomunicações”, e, logo abaixo da 
fotografia: “Projeto e instalação de equipamentos para transmissão e recepção de micro-ondas, 
televisão, etc.”. Na página seguinte, em fundo vermelho, o número e título do capítulo, seguindo-se, 
abaixo, os conteúdos abordados neste. 

 

 

Diferentemente das obras anteriores – além das já mencionadas cores – 

podemos perceber também a presença de legendas nas figuras utilizadas, com a 

finalidade de detalhar ou esclarecer o que consta em uma determinada figura ou no 

próprio corpo do texto.  

Exceção feita a essas questões que dizem respeito às cores e às imagens, 

quando comparamos esse material didático com os outros analisados anteriormente, 

vemos que há muito pouca  mudança, seja na sua aparência, no destaque de partes 

do texto que os autores julgam mais relevantes ou na maneira como o conteúdo são 

abordados. Também não se percebem muitos comentários adicionais que não 

estejam no corpo do texto. 

Para salientar objetos e fatos matemáticos importantes – como, por exemplo, 

definições, gráficos, figuras, diagramas, fórmulas, teorema e suas demonstrações, 

etc. – os autores os enquadram por retângulos ou paralelogramos de bordas pretas 

com cor de fundo rosa clara, como mostram a Figura 59 e a Figura 60, abaixo. Por 

outro lado, nas ilustrações relativas aos exercícios, as figuras são impressas na “cor” 

preta, mas não limitadas por bordas, cor de fundo da mesma cor da página. 
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Figura 59 – Exemplo do projeto gráfico do livro no que diz respeito ao uso de cores. 

 

 

 

Figura 60 – Ambas as figuras acima são referentes à página 202 do livro descrito. O título de 
subseção está escrito em letras maiúsculas vermelhas e negrito. Observa-se que s termos cateto 
adjacente e hipotenusa, envolvidos na definição de cosseno estão em itálico, enquanto que o termo 
cosseno, cuja definição está sendo enunciada, está em cor vermelha em negrito e letras minúsculas. 
As definições e ilustrações estão exemplificadas por meio desta página: ambas aparecem dentro de 
quadros de margens pretas e interior com fundo cor de rosa claro. 

 

 

Com relação ao número de figuras para ilustrar enunciados, de referências 

históricas e de comentários a respeito do conteúdo que estejam fora do corpo do 

texto − por exemplo, em legendas de figuras − o quadro abaixo sintetiza esse fato. 
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Matemática: 1ª série, 2º grau, de Gelson Iezzi et al (comentários e 

ilustrações) 

Seção A B C D E F G H 

ilustrar enunciados de definições ou teoremas 6 47 1 1 9 1 9 12 

ilustrar enunciados de exemplos ou de exercícios 11 20 - - - 9 - 12 

ilustrar parte de referências históricas  - - - - - - - - 

comentários fora do corpo do texto - 3 - 1 - - 1 - 

Quadro 19 – Quadro relativo à quantidade de ilustrações e quantidade de comentários fora do corpo 
do texto presentes no livro de Iezzi et al. 

Fonte: Iezzi et al. (1974). 

 

 

Do mesmo modo, como segue, podemos apresentar um quadro em que 

constam, por seção, o número de exercícios resolvidos ou exemplos, o número de 

exercícios propostos e o número de demonstrações ou deduções de teoremas 

apresentados por seção. 

 

 

Matemática: 1ª série, 2º grau, de Gelson Iezzi et al (número de exercícios 

resolvidos, propostos e demonstrações ou deduções no livro, por seção) 

Seção A B C D E F G H 

exercícios propostos, testes de vestibulares e 

desafios 
10 38 10 33 14 7 11 20 

exercícios ou exemplos resolvidos 4 13 3 11 12 9 5 6 

Demonstrações e/ou deduções 5 3 5 17 7 4 - 4 

Quadro 20 – Quadro relativo à quantidade de exercícios, resolvidos e propostos e demonstrações 
presentes no livro de Gelson Iezzi et al. 

Fonte: Iezzi et al. (1974). 

 

 

Quanto ao aspecto de haver ou não preocupação estética no corpo do texto 

do livro, podemos observar que, a julgar pela presença de cores nas já mencionadas 

situações, na capa e nas páginas do interior do livro, é possível perceber que, 

apesar de os conteúdos ainda serem abordados com relativo formalismo e 

preocupação com o uso da linguagem matemática, há uma preocupação estética 

com a apresentação visual da obra, o que pode indicar um esforço, por parte dos 

autores, para tornar mais agradável o estudo dos conteúdos nela abordados. 

Tratando da presença de aspectos históricos acerca dos conteúdos de 

Trigonometria abordados, não se percebe nenhuma referência, direta ou indireta, a 
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tais aspectos, nem a citação de situações ou personagens relacionados ao 

desenvolvimento histórico dos conteúdos de trigonometria. 

Passamos, agora, à descrição da estrutura interna do livro.  Como aparece no 

índice da obra, o capítulo destinado à abordagem da trigonometria – o nono e último 

capítulo – é intitulado Funções Circulares. Os conteúdos relativos a esse capítulo 

estão distribuídos por assuntos, em oito unidades, cada qual subdividida em seções 

ao longo de noventa e quatro páginas.  

A primeira unidade denomina-se Introdução à Trigonometria e subdivide-se 

em seis seções. A primeira seção, Noções Fundamentais, informa sobre como as 

relações entre os lados e ângulos de um triângulo retângulo estão vincularas à 

resolução de problemas e, reciprocamente, foi a busca por tais resoluções que 

colocou em evidência essas relações entre lados e ângulos. Ainda dentro desta 

seção, lista alguns fatos relativos aos triângulos retângulos, quais sejam: 

Sobre triângulos sabemos que: 
um de seus ângulos tem medida 90º 
a soma das medidas dos outros dois é também 90º 
o lado oposto ao ângulo de 90º se chama hipotenusa 
os outros lados se chamam catetos 
o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos 
(teorema de Pitágoras) (IEZZI et al., 1974, p. 199). 

Em seguida, os autores pontuam que, por uma questão de comodidade de 

linguagem, sempre que fizerem referência a um segmento, não haverá distinção 

entre ele e a sua medida, assim como não farão distinção entre um ângulo e sua 

medida. 

Na sequência, resume os resultados acima listados na forma de expressões 

matemáticas e figuras geométricas, mediante o uso da figura de um triângulo 

retângulo ABC, cujas medidas da hipotenusa e dos catetos são a, b e c, com os 

ângulos agudos medindo β e γ. A partir disso escreve, com destaque: 

 

β + γ = 90º ; a2 = b2 + c2                                          (14) 

 

A segunda seção, intitulada Seno, começa mostrando uma figura em que uma 

pessoa está descendo uma escada apoiada na parece de um edifício de modo que 

parede, escada e solo formam um triângulo retângulo. Nessa figura, a pessoa que 

desse as escadas é mostrada em duas posições (dois degraus) diferentes. Por meio 
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dessa figura, obtêm-se três razões iguais, nas quais o valor constante de tais razões 

é denominado de seno de um ângulo agudo, que é expresso como a razão entre o 

cateto oposto ao ângulo agudo considerado e a hipotenusa. 

 

sen β =                                           (15) 

 

Após, os autores mostram um exercício resolvido e um proposto cuja 

resolução utiliza a razão seno. 

A terceira seção intitula-se Cosseno e usa a mesma figura para obter três 

razões iguais que correspondem à razão cosseno e, do mesmo modo, apresentam 

esta razão como: 

 

cos β =                                          (16) 

 

Nessa seção, mostram a figura de um triângulo ABC de lados a, b e c e 

ângulos agudos β e γ para listar as razões seno e cosseno para ambos os ângulos 

agudos desse triângulo, em termos dos seus três lados. 

Na quarta seção, Relações entre o seno e o cosseno, utilizando a figura do 

mesmo triângulo ABC do final da seção anterior, observam que o seno de um dos 

ângulos agudos do triângulo é igual ao cosseno de seu ângulo complementar para 

deduzir a seguinte relação: 

 

sen2 β + cos2 β = 1                                                (17) 

 

Depois disso, apresentam um exemplo resolvido em que aplicam as relações 

supracitadas.  

Na quinta subseção, Tangente, a noção relativa a essa razão é obtida através 

da mesma figura da escada e da parede, utilizada na segunda seção para obter:  

 

tg β = 
                 

                    
                                      (18) 
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 Observa, ainda, em destaque, que o valor da tangente também pode ser 

obtido pela razão entre seno e cosseno. São listadas, então, as três razões entre 

seno, cosseno e tangente abordadas até esta subseção: 

 

        cos β = sen (90º - β), sen2 β + cos2 β = 1 e tg β = senβ/cosβ.             (19) 

 

Em seguida apresentam três exercícios. O primeiro deles é um exercício de 

aplicação prática envolvendo o uso das razões seno, cosseno e tangente. O 

segundo exercício no qual se calculam as razões seno, cosseno e tangente, 

respectivamente, para os ângulos de 30º, 45º e 60º. Após a resolução, os valores 

obtidos são organizados em uma tabela. O último exercício envolve as relações 

entre seno, cosseno e tangente vistas nesta seção. A seção termina propondo-se 

nove exercícios cuja resolução envolvendo as razões seno, cosseno e tangente em 

termos dos lados de triângulos retângulos. 

A última subseção, Considerações finais, observa para o fato de que os 

números seno e cosseno podem ser associados a números reais e não 

necessariamente a medidas de ângulos agudos. Explica que, com a associação de 

seno e cosseno a números reais, eles passam a ser consideradas como funções 

periódicas que são de grande importância em aplicações práticas.  

A segunda unidade do capítulo intitula-se As funções circulares e subdivide-

se em sete seções. A primeira delas, Arcos e Ângulos, apresenta a noção de arco, 

de arco nulo, de arco de uma volta e de ângulo central.  

Essa primeira seção está subdividida em cinco sub seções. A primeira delas, 

Medida de Arcos, fornece as definições para as unidades grau e radiano e a maneira 

pela qual uma medida em graus pode ser convertida em radianos, e vice-versa. Em 

seguida, apresenta dois exercícios de conversão entre essas duas unidades de 

medida de arco e propõe outros quatro , relativos ao mesmo problema. Observamos 

que é no terceiro desses exercícios propostos que os autores apresentam as 

subdivisões da unidade grau, sendo o uso de tais subdivisões necessário para a 

resolução desse exercício. Tais subdivisões são apresentadas da seguinte maneira: 

“Um grau se divide em 60' (60 minutos) e um minuto se divide em 60'' (60 

segundos). Por exemplo, um arco de medida 2º30' é um arco de 2,5º.” 



230 

 

Relacionado, ainda, ao título Arcos e ângulos, a segunda subseção 

denomina-se Medida de ângulos. Apresenta a figura de uma circunferência de 

centro O e raio r, com dois de seus pontos, A e B, tomados com os extremos de um 

arco AB. Consideram, assim, o ângulo AÔB. Em seguida é estipulado que, por 

definição, a medida desse ângulo é igual à medida do arco AB.  

A terceira, Comprimento de um arco, mostra a expressão 

 

ℓ = r.α,                                                        (20) 

 

que relaciona a medida ℓ de um comprimento do arco de um círculo em termos do 

produto entre a medida do raio r deste círculo e a medida do ângulo α 

correspondente a este arco. Mostra dois exercícios resolvidos, sendo que no 

primeiro se utiliza a relação ℓ = r.α e a conversão de graus para radianos e o 

segundo deve-se determinar o menor ângulo entre os ponteiros de um relógio. Aqui 

aparecem relacionadas as unidades grau, para medida de ângulos, e a unidade 

minuto, para medida de tempo, por meio de uma regra de três. Em seguida são 

propostos cinco exercícios cuja resolução exige as mesmas relações utilizadas nos 

exercícios recém resolvidos.  

Na quarta dessa subseção, Ciclo Trigonométrico, este objeto é construído a 

partir de um sistema cartesiano ortogonal uOv e de uma circunferência de centro O 

e raio r, sendo que esse ponto O coincide com a origem deste sistema. Observam 

que os quatro pontos de interseção da circunferência com os  eixos u e v dividem-na 

em quatro quadrantes, contados a partir do ponto A, de interseção do eixo u com a 

circunferência orientada no sentido anti-horário. Também observa, mediante o uso 

da relação  ℓ=α.r, que o comprimento da circunferência é igual a 2π, já que r=1.  

A seguir, pela maneira explicitada no quadro abaixo, associa, a cada número 

real x, um ponto M na circunferência e ilustra esse fato por meio de seis figuras 

mostrando arcos sobre o ciclo trigonométrico. Após esses exemplos, estabelece que 

a circunferência mostrada, de raio unitário, centro O e com origem no ponto A, será 

chamada de ciclo trigonométrico ou simplesmente ciclo. 
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Figura 61 – Quadro mostrado na página 216 do livro 

Fonte: Lezzi et al. (1974). 

 

 

São mostrados, na sequência, dois exercícios resolvidos cuja resolução pede 

a localização de determinados pontos finais de arcos sobre o ciclo trigonométrico. 

Por fim, são propostos quatro exercícios cujas resoluções são semelhantes às dos 

exercícios resolvidos recém apresentados.  

A quinta subseção é denominada Observação. Ela atenta para o fato de que, 

na subseção anterior, foi estabelecida uma aplicação associando um número real x 

a um ponto M do ciclo trigonométrico, cujo domínio é o conjunto dos números reais e 

o conjunto imagem é constituído pelos pontos do ciclo trigonométrico. Em seguida, 

obtém uma expressão geral para estes números x, como sendo a soma do número 

real x0 com um número inteiro de voltas sobre a circunferência, no sentido positivo 

ou negativo. Só então, é exibido o conjunto dos números x nessas condições como 

sendo dados por 

 

{ x | x = x0 + 2kπ, k € Z }                                          (21) 
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Na sequência, tanto o exercício resolvido quanto os quatro exercícios 

propostos no fim desta subseção, pedem a representação das imagens de números 

reais que são expressos conforme a relação explicitada acima. 

A segunda seção da segunda unidade, intitulada A função seno, aborda agora 

o seno como sendo uma função, que associa todo número real x a um único ponto 

M sobre a circunferência do ciclo trigonométrico. Essa seção está subdividida em 

cinco subseções. Na primeira delas, Definição, estabelece que o seno do número x 

é a ordenada do ponto M. Com o título Observação, pontua que desde que o valor 

de x seja maior que 0 e menor que π/2 − ou seja, que a imagem de x esteja 

localizada no primeiro quadrante −, há coerência da definição de seno de um ângulo 

agudo com a definição de seno como sendo a ordenada de um ponto M sobre o 

ciclo trigonométrico.  

Na segunda subseção, em Valores Notáveis, são apresentados dois quadros 

contendo os valores de seno para determinados ângulos e a figura de um ciclo 

trigonométrico mostrando a localização de três deles.  

A próxima subseção, Gráfico da função y = sen x, mostra o ponto M 

percorrendo o ciclo trigonométrico no sentido anti-horário e explicando como a 

função é crescente no intervalo entre 0 e π/2, pois varia entre 0 e 1 nesse intervalo. 

Mostra, a seguir, a curva característica da função seno − denominada senóide − 

como resultante de uma volta completa do ponto M sobre o ciclo.  

Na subseção denominada Observações, apresenta os conjuntos de domínio e 

imagem da função seno como sendo, respectivamente, todos os números reais e o 

intervalo [-1, 1], e o sinal que esta função assume em cada um dos quadrantes.  

A subseção seguinte é denominada Função periódica. Nela, os autores 

mostram, por meio da figura de uma senóide, que os valores da função seno 

começam a se repetir, e que toda função que apresenta tal comportamento 

−repetindo sua variação a partir de certos valores − são denominadas funções 

periódicas. Em seguida, estabelece uma definição de função periódica e, a partir da 

observação da senóide, conclui que o período da função seno é dado por p=2π. O 

exercício resolvido seguinte e o exercício proposto em seguida consistem no traçado 

de gráficos da função seno e na indicação dos seus respectivos conjuntos de 

domínio e imagem e seus períodos.  

A terceira seção da segunda unidade, denominada Função Cosseno, faz o 

mesmo tratamento que fez em relação à função seno nas seções anteriores, e está 
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subdividida em três subseções intituladas Definição, Valores notáveis e Gráfico da 

função y = cos x, respectivamente, Nelas, é definida a função cosseno como sendo 

a abscissa do ponto M da circunferência associado ao número real x, são 

apresentados quadros contendo os valores dessa função para os mesmos ângulos 

mostrados nos quadros referentes à subseção Valores notáveis na função seno. 

Mostra a curva característica da função cosseno − denominada cossenóide − e 

aponta, como fizera no caso da função seno, o domínio da função cosseno como 

sendo o conjunto dos números reais, a imagem sendo o conjunto expresso por [-1, 

1], e afirma que esta função é periódica, de período dado por p=2π. Mostra, 

também, a variação do sinal da função cosseno em cada um dos quadrantes. Ao 

final dessas subseções, é proposto um exercício que consiste no traçado de 

algumas funções cosseno e é pedido, também, a indicação de seus respectivos 

domínios, suas imagens e períodos.  

A quarta seção Propriedades das funções seno e cosseno, está subdividida 

em três subseções. A primeira delas, Função limitada, enuncia a definição desse 

tipo de função, observando que as funções seno e cosseno são consideradas como 

limitadas, pois |sen x| ≤ 1 e |cos x| ≤ 1, para todo x, e ilustra esse fato por meio de 

suas respectivas curvas, observando que “Uma função é limitada quando o seu 

gráfico situa-se numa faixa horizontal do plano cartesiano;” (IEZZI, 1974, p. 227). 

Também são fornecidos exemplos de gráficos de funções que não são limitadas.  

Na subseção Função par e função ímpar, fornece a definição para tais tipos 

de funções e observa que a função seno e a função cosseno são consideradas, 

respectivamente, ímpar e par. Na sequência, chama a atenção para o fato de que o 

gráfico de uma função par ser simétrico em relação ao eixo das ordenadas e o 

gráfico de uma função ímpar ser simétrico em relação à origem do sistema 

cartesiano. Apresenta, depois, dois exemplos de gráficos de funções pares e de 

gráficos de funções ímpares. Em seguida, propõe um exercício relativo a funções 

trigonométricas com essa propriedade. Termina essa subseção pontuando que, se o 

gráfico de uma função não goza de nenhuma dessas propriedades, então dizemos 

que essa função não é par nem ímpar. 

A terceira subseção denomina-se Período das funções senoidais. Nela, os 

autores apresentam um quadro no qual constam quatro funções senoidais 

acompanhadas de seus respectivos domínios, imagens e períodos, e comparam-nas 

com funções à função y = sen x. Essas funções são y = a + sen x, y = b.sen x, y=sen 
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mx e y = sen (x+k), observando se – e, em caso afirmativo – de que maneira os 

coeficientes presentes nessas expressões influem nas suas imagens e/ou em seus 

períodos. Concluem que: o coeficiente k leva a um deslocamento da curva senóide 

pelo eixo x, sem influir na imagem nem no período da função; os coeficientes a e b 

influem na imagem da função e; é o coeficiente m que influencia no período da 

função. Em seguida, utilizam a propriedade de função periódica para deduzir a 

fórmula que expressa o período de uma função cossenóide: p=2π/m. Nessa 

subseção, são apresentados, também, um exemplo ne dois exercícios resolvidos 

envolvendo funções senoidais. Por fim, propõe uma lista de exercícios a serem 

resolvidos. 

A quinta seção, intitulada A função tangente, está subdividida em quatro 

subseções. Na primeira delas, define a função tangente como sendo a razão entre 

as funções seno e cosseno, para todo x real diferente de π/2 + kπ. Na subseção 

seguinte, Interpretação geométrica, como o título indica, é fornecida uma 

interpretação geométrica para a função tangente. Nela, denomina o eixo horizontal 

do ciclo trigonométrico como sendo o eixo dos cossenos, o eixo vertical como eixo 

dos senos e um terceiro eixo, tangente ao ciclo trigonométrico no ponto de origem 

da circunferência deste ciclo, orientado no mesmo sentido  do eixo das ordenadas.  

A próxima subseção denomina-se Valores notáveis e, assim como feito na 

abordagem das funções seno e cosseno, apresenta dois quadros contendo 

determinados ângulos notáveis e seus respectivos valores da tangente mostrando, 

também, suas localizações em uma figura do ciclo trigonométrico.  

A próxima subseção intitula-se Gráfico da tangente y = tg x e é destinada a 

apresenta a curva característica dessa função. Após a apresentação deste gráfico, 

os autores observam – assim como foi feito para as funções seno e cosseno − quais 

são os conjuntos domínio e imagem da tangente, afirmam que ela é uma função 

periódica de período π, que não é limitada e é ímpar, demonstrando, essa última 

afirmação, por meio da razão entre seno e cosseno que tg (-x)=-tgx. Assim como foi 

feito com as funções seno e cosseno, é mostrado qual o sinal que a função assume 

em cada um dos quadrantes. É apresentado, na sequência, um exemplo resolvido 

envolvendo o domínio da função tangente e dois exercícios propostos, envolvendo, 

respectivamente, o domínio dessa função e o cálculo dos valores de seno, cosseno 

e tangente, para ângulos de 30º, 45º e 60º, de modo a completar uma tabela com 
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tais valores. Ainda quanto a esse exercício, os autores pedem que memorizem-na, 

para uso desses valores em exercícios posteriores 

A próxima seção da segunda unidade, Outras funções trigonométricas, aborda 

as funções cotangente − como sendo a razão entre as funções cosseno e seno −, a 

função secante − como o inverso da função cosseno − e a função cossecante − 

como sendo o inverso da função seno. Também é mostrado para quais valores de x 

elas são definidas. Para essas funções, não são estudados os seus gráficos, os 

seus valores notáveis nem é mostrado quais os sinais que assumem nos quatro 

quadrantes do ciclo. É apresentado, em seguida, um exercício resolvido que envolve 

a determinação da imagem da função secante. Dentro dos cinco exercícios 

propostos são pedidos, por exemplo, que se determine os dados que foram 

apresentados, na abordagem das funções seno, cosseno e tangente e não o foram 

aqui, como a tabela com os sinais da cotangente, secante e cossecante nos 

quadrantes, os períodos dessas três funções, a imagem da função cossecante.  

A sétima seção da unidade dois intitula-se Redução ao primeiro quadrante, 

trata do problema ao qual o título se refere e está subdividida em quatro subseções. 

A seção inicia com a explicação de que as fórmulas que serão abordadas em 

seguida permitem calcular o seno e o cosseno de qualquer número real, desde que 

conhecidos os valores de seno e de cosseno para números que pertençam ao 

intervalo [0, π/2], e que são chamadas de fórmulas de redução ao primeiro 

quadrante. Nas subseções seguintes, Redução do 2º ao 1º quadrante, Redução do 

3º ao 1º quadrante, Redução do 4º ao 1º quadrante e Ângulos complementares, são 

mostradas as relações utilizadas para tais cálculos. Os dois exercícios resolvidos a 

seguir envolvem as relações vistas nas quatro subseções anteriores, sendo que, no 

segundo deles, é utilizado um pequeno trecho de uma tabela trigonométrica natural 

para calcular, mediante interpolação, o seno e o cosseno para ângulos que não se 

encontram na tabela. Nos quatro exercícios propostos, os dois primeiros têm 

resolução semelhante à dos exercícios resolvidos, e os dois últimos envolvem a 

simplificação e a verificação da igualdade das expressões dadas mediante o uso das 

expressões das quatro subseções precedentes. 

A terceira unidade do capítulo ocupado pela Trigonometria intitula-se 

Relações fundamentais e possui três seções. Os autores iniciam essa unidade 

explicando que, no tratamento dado neste livro, chamam de relações fundamentais 
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as fórmulas trigonométricas que relacionam os valores das funções trigonométricas 

para um mesmo número x. 

A primeira seção, As cinco relações principais, demonstra a primeira relação 

fundamental, sen2 x + cos2 x = 1 e lista as outras quatro relações que foram vistas 

em seções anteriores109. A seção seguinte, chamada de Relações decorrentes, 

aborda as relações entre tg x e cotg x; tg x e cossec x ; cotg x e cossec x. Considera 

tais relações como decorrentes das relações fundamentais vistas na subseção 

anterior. Nos três exercícios resolvidos, o primeiro deles e os dois primeiros 

envolvem o cálculo dos valores de funções trigonométricas, dado o valor de uma 

delas e especificado a qual quadrante pertence o ângulo. Nessa seção são 

propostos, à resolução, nove exercícios.  

A terceira seção da terceira unidade, denominada Identidade, aborda a 

demonstração de identidades trigonométricas. Inicia por definir igualdade entre duas 

funções. Os autores atentam para o fato de que, para a demonstração de uma 

identidade trigonométrica, permite-se o uso das identidades demonstradas 

previamente neste livro. São demonstradas três identidades com a finalidade de 

exemplos e o exercício proposto também consiste na demonstração de identidades 

trigonométricas. 

A quarta unidade do capítulo dedicado à trigonometria, nesta obra, chama-se 

Transformações trigonométricas. Ela é constituída por três seções. A primeira 

seção, denominada Fórmulas de adição, está subdividida em seis subseções 

intituladas Cosseno da soma, Cosseno da diferença, Seno da soma, Seno da 

diferença, Tangente da soma e Tangente da diferença. Os autores abrem essa 

primeira seção, informando que, nela, serão estudadas as fórmulas relativas às 

funções trigonométricas seno, cosseno e tangente da soma ou da diferença de dois 

números quaisquer. Observamos que, naquilo a que se propõe essa seção, na 

primeira das seis subseções acima citadas, apenas a primeira das fórmulas, relativa 

ao cosseno da soma de dois números, é demonstrada geometricamente, Nas cinco 

subseções seguintes, as fórmulas para as demais funções são obtidas 

algebricamente. Os exercícios resolvidos, nessa seção, envolvendo essas fórmulas 

deduzidas, pedem o cálculo dos valores de funções trigonométricas. 

                                                           
109

 Tratam-se das relações que expressam as funções tg x, cotg x, sec x e cossec x, respectivamente, 
em função de sen x e/ou de cos x. 
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A segunda seção da quarta unidade tem como título Consequências das 

fórmulas de adição e está voltada à obtenção de fórmulas para as funções seno, 

cosseno e tangente que decorrem daquelas deduzidas na seção anterior. Essa 

seção subdivide-se em duas subseções: Fórmulas de multiplicação e Fórmulas de 

divisão. Na primeira dessas, se obtém as expressões para seno, cosseno e tangente 

de arcos duplos, seguidas de quatro exercícios resolvidos e doze propostos usando 

tais expressões. Na segunda, são obtidas as fórmulas de seno, cosseno e tangente 

para arcos-metade, expressas em termos de sen x e cos x. Também se deduz 

fórmulas que expressam seno, cosseno e tangente em função da tangente de um 

arco-metade.  

Quanto a essas últimas relações − aquelas expressas em função de tangente 

de arco-metade − os autores observam que tais fórmulas são usadas na resolução 

de equações trigonométricas, para transformar tais equações em equações 

algébricas de uma única incógnita. Em seguida, há dois exercícios resolvidos e cinco 

propostos, envolvendo as relações obtidas nas subseções precedentes, seja para 

calcular valores de funções trigonométricas ou demonstrar identidades 

trigonométricas. 

A terceira e última seção deste capítulo denomina-se Fórmulas de 

transformação em produto. Nela são deduzidas, a partir das fórmulas para seno e 

cosseno de soma e diferença de números reais, as fórmulas de transformação de 

somas em produtos:  

 

senp+senq=
   (   )

 
 
   (   )

 
 

                                                     senp - senq = 
   (   )

 
. 
   (   )

 
                               (22) 

    cosp + cosq = 
   (   )

 
. 
   (   )

 
 

 

Os três exercícios resolvidos apresentam expressões constituídas por somas 

de funções seno ou cosseno e pede-se para transformar tais somas em produtos, ou 

pede-se para fatorar expressões por meio das fórmulas obtidas na seção anterior. 

Os sete exercícios propostos envolvem: a transformação de expressões de somas 
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em produtos; a fatoração ou a simplificação de expressões trigonométricas e; a 

demonstração de certas identidades trigonométricas por meio das fórmulas obtidas 

na seção precedente. 

A quinta unidade do capítulo, intitulada Equações trigonométricas consiste 

em sete seções. Abrindo essa unidade os autores explicam o que são equações 

trigonométricas, as condições para que um número α seja solução de uma equação 

trigonométrica, atentam para o fato de que não há um método único para a 

resolução de todas as equações trigonométricas e classificam-nas em tipos básicos. 

As três primeiras seções do capítulo têm as seguintes denominações: 

Equação sen x = a, Equação cos x = a e Equação tg x = a. Para as equações de tipo 

sen x = a e cos x = a, os autores consideram três casos: estabelecem os respectivos 

conjuntos-solução para a igual a 1, -1 e 0, para, depois, chegar a um caso geral para 

sen x = a e outro para cos x = a. Após a abordagem de cada um desses tipos de 

equações, são exibidos exercícios resolvidos e outros exercícios são propostos. Em 

seguida vem a terceira seção já mencionada, intitulada, Equação tg x = a para a 

qual, diferentemente dos dois tipos anteriores, é apresentada diretamente o caso 

geral de solução. Em seguida a esse tratamento, são mostrados exercícios 

resolvidos e é proposto outro exercício de resolução semelhante.  

A quarta seção dessa unidade denomina-se Equações redutíveis a uma 

equação do 2º grau (em sen x, cos x ou tg x) e consiste na apresentação de três 

resoluções de equações trigonométricas particulares. Nessas resoluções, os termos 

de tais equações  são expressos em termos de sen x, cos x ou de tg x, para depois 

suas soluções serem calculadas por meio de equações do 2º grau.  

A quinta seção intitula-se Equação a sen x + b cos x = c. Nela, os autores 

iniciam afirmando que toda equação de tipo a sen x + b cos x = c, com a, b e c 

números reais, pode ser resolvida pelo uso de um sistema de duas equações, sendo 

uma delas a equação supramencionada e a outra equação a relação sen2 x + cos2 x 

= 1 e, desse sistema, calculam-se sen x e cos x. Em seguida mostra um exercício 

resolvido e propõe outro, ambos  consistindo na resolução de equações do tipo a 

sen x + b cos x = c. 

A sexta seção denomina-se Equações fatoráveis. Nela, os autores afirmam 

que podem ser utilizadas as transformações em produto, tratadas em capítulo 

anterior, para resolver equações em que o primeiro membro é uma soma de senos 

ou de cossenos, sendo o segundo membro é igual a 0. A isso, seguem três 
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exercícios resolvidos nos quais são utilizadas essas transformações em produto, 

que levam à resolução das equações trigonométricas do tipo sen mx = 0 ou cos  

mx = 0, sendo o coeficiente m um número real. Os dois exercícios propostos que 

seguem são resolvidos com o mesmo procedimento. 

A última seção dessa unidade denomina-se Observação e trata da obtenção 

das soluções de uma equação trigonométrica para o intervalo dado. É enunciado 

que, para a obtenção de tais soluções, primeiro encontra-se a sua solução geral 

para depois determiná-las para o intervalo dado atribuindo-se valores aos 

coeficientes da expressão dessa solução geral. Junto a esse enunciado há um 

exemplo resolvido relativo a esse caso mencionado e são propostos seis exercícios 

cuja resolução é semelhante.  

A sexta unidade do capítulo dedicado à trigonometria é chamado Inequações 

trigonométricas e se distribui em quatro seções.  

Nas duas primeiras seções da unidade, intituladas pelos autores Inequação: 

sen x > a ou sen x < a e Inequação: cos x > a ou cos x < a, a abordagem é 

semelhante àquela das equações trigonométricas de tipo sen x = a e cos x = a: 

considerando |a| ≤ 1 e lembrando que |sen x| ≤ 1  e |cos x| ≤ 1, para todo x real  

dividem a resolução em casos, conforme o valor de a ser igual a 1 ou -1.  

Na determinação do caso geral, para as inequações com seno, traça-se uma 

reta paralela ao eixo das abscissas a fim de determinar quais pontos do ciclo têm o 

valor da sua ordenada igual a a. Seguem dois exercícios resolvidos e dois propostos 

relativos a essas inequações. No caso das inequações com cosseno, traça-se uma 

reta paralela ao eixo das ordenadas a fim de determinar quais pontos do ciclo têm o 

valor da sua abscissa igual a a e, a partir disso, obter a expressão da solução geral 

para esse tipo de inequação. Em seguida, são resolvidos dois exercícios e propostos 

outros três relativamente a inequações desse tipo. 

A terceira seção trata da Inequação: tg x > a ou tg x < a. Os autores iniciam 

enunciando que − para esse tipo de inequação − a solução é obtida por marcar, 

sobre o eixo das tangentes, um ponto de ordenada a, traçar uma reta que contém 

esse ponto e o ponto de centro do ciclo trigonométrico e hachurar “ [...] a região do 

ciclo cujos pontos ligados ao seu centro determinam retas que interceptam o eixo 

das tangentes em pontos de ordenada menor (ou maior) que a” (IEZZI, 1974, 

p. 272). A seguir, são resolvidos dois exercícios e proposto um terceiro relativamente  

à resolução desse tipo de equação. 



240 

 

A última seção dessa unidade denomina-se Inequações que recaem nas 

anteriores. O conteúdo desta seção consiste na apresentação de exercícios em que 

as duas primeiras inequações aparecem resolvidas de modo semelhante ao que foi 

feito com as equações trigonométricas redutíveis a equações de 2º grau e, no 

terceiro, é resolvida uma inequação envolvendo um módulo de tangente. No final, é 

proposta a resolução de inequações de mesmo tipo das resolvidas.  

A sétima unidade do capítulo trata de Funções circulares inversas e está 

subdividida em três seções, intituladas Função arco-seno, Função arco-cosseno e 

Função arco-tangente, cada uma das quais é subdividida em três subseções. 

Antes de iniciar o tratamento específico de cada uma dessas seções, começa 

observando as condições segundo as quais uma função é inversível, usando, para 

isso o que foi abordado no capítulo 7 desta mesma obra. A partir disso, chama a 

atenção para o fato de que, embora as funções seno, cosseno e tangente não sejam 

inversíveis, pode-se obter funções inversas a elas desde que se restrinja seus 

respectivos conjuntos domínio a certos intervalos convenientes, adotados por 

convenção.  

No início da primeira seção, Função arco-seno, os autores relembram, 

relativamente à função y = sen x, o seu domínio, a sua imagem, observa que essa 

função é crescente no intervalo [-π/2, π/2] e também que, em tal intervalo, ela é 

inversível. A partir desse fato, na primeira subseção intitulada Definição, enuncia que 

a função y = arc sen x se, e somente se  sen y = x e y pertencerem ao intervalo  

[-π/2,  π/2]. Em seguida mostram dois casos que ilustram a definição dada, 

mostrando ambas também representadas no ciclo trigonométrico. A subseção 

seguinte, Domínio e imagem, explicita esses conjuntos  relativamente a função y = 

arc sen x e, na terceira subseção, Gráfico, é traçado o gráfico desta função. A 

subseção termina com uma observação, escrita entre parênteses, de que pode-se 

também obter esse gráfico utilizando a senóide, lembrando do fato de que o gráfico 

de uma função e o de sua inversa são simétricos em relação à reta que contém a as 

bissetrizes do primeiro e do terceiro quadrantes. Após tal abordagem, é apresentado 

um exercício resolvido e também são propostos outros três exercícios envolvendo a 

função y = arc sen x. 

Na segunda e terceira seções, denominadas respectivamente Função arco-

cosseno e Função arco-tangente, os autores procedem de modo semelhante ao que 

foi feito na seção anterior: lista os conjuntos domínio e imagem das funções cosseno 
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e tangente, observa que elas são inversíveis apenas em determinados intervalos e, 

a partir disso, define as funções y = arc cos x se, e somente se cos y = x e y 

pertencente ao intervalo [0, π]  e y = arc tg x = tg y = x e y pertencente a [-π/2,  π/2] , 

ilustrando tais definições com dois exemplos cada uma. Nas respectivas subseções, 

para cada função, apresenta os seus conjuntos domínio e imagem e os seus 

gráficos. No final, para cada função, mostra exercícios resolvidos envolvendo essas 

funções inversas e propõe exercícios a serem resolvidos do mesmo modo. 

A última unidade do capítulo ocupado pela trigonometria – e o último do livro – 

intitula-se Resolução de triângulos está dividido em duas seções: Triângulos 

retângulos e Triângulos quaisquer. Antes do início de tais seções, os autores 

enunciam o que entendem por resolver um triângulo, como sendo “[...] calcular as 

medidas dos seus elementos principais (lados e ângulos internos)” (IEZZI, 1974, 

p. 281). Em seguida, mediante o uso da ilustração de um triângulo qualquer ABC, 

especificam a notação a ser utilizada para representar os vértices, as medidas de 

lados e de área do triângulo. 

A primeira seção, Triângulos retângulos, subdivide-se em duas subseções. A 

primeira subseção, Relações trigonométricas, mostra um triângulo retângulo ABC, 

com ângulo reto em A, e lista as razões seno, cosseno e tangente já vistas no 

primeiro capítulo relativo à Trigonometria, para os dois ângulos agudos de ABC. A 

segunda subseção trata das Relações métricas, listando, sem demonstrar, as seis 

relações métricas do triângulo retângulo abordadas no estudo da Geometria Plana.  

Finalizando esta subseção, mostra três exercícios resolvidos e propõe a 

resolução de outros cinco exercícios utilizando as razões seno, cosseno e tangente 

e as relações métricas vistas nessa seção. Observamos que, especialmente neste 

segundo exercício resolvido, os autores indicam noções de geometria plana para a 

sua resolução: “(num triângulo isósceles a altura relativa à base coincide com a 

mediana e bissetriz interna)” (IEZZI, 1974, p. 283). 

A segunda seção deste capítulo, Triângulos quaisquer, subdivide-se nas 

seguintes subseções: Teorema dos senos, Teorema dos cossenos, Teorema das 

projeções e Teorema da área. 

Antes do início de tais subseções, os autores revisam a classificação dos 

triângulos quanto aos seus ângulos internos (retângulos, acutângulos e 

obtusângulos). 
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Na subseção intitulada Teorema dos senos demonstra este teorema − 

demonstrando primeiro para o caso de um triângulo retângulo e depois para um 

triângulo que não é retângulo − apresenta um exercício resolvido e propõe a 

resolução de outros quatro, dentre os quais, dois problemas de aplicação a 

problemas práticos.  

Na subseção Teorema dos cossenos, divide a demonstração desse teorema 

em três casos − para triângulo retângulo, para triângulo acutângulo e para triângulo 

obtusângulo − apresentando dois problemas resolvidos e propondo outros cinco 

utilizando este teorema. 

Nas subseções seguintes, Teorema das projeções e Teorema da área, são 

demonstrados esses dois teoremas para o caso de triângulos quaisquer.  

Ao fim da subseção Teorema da área, são propostos seis exercícios cuja 

resolução utiliza estes dois teoremas.  

A última página do capítulo relativo pela trigonometria é ocupada por uma 

tábua trigonométrica que exibe os valores de seno, cosseno, tangente e cotangente 

para ângulos de 1º até 45º, variando de 1º em 1º, com os valores sendo mostrados 

em cinco casas decimais. 

 

 

4.3 Roteiro para a análise de livro didático conforme o referencial da 

hermenêutica de profundidade 

 

 

Baseando-se nos referenciais teórico-metodológicos explicitados no capítulo 

anterior apresentamos, a seguir, o roteiro da análise dos livros didáticos 

selecionados. 

No que diz respeito à análise sócio-histórica dos livros didáticos selecionados 

– primeiro momento da HP – restringiremos a nossa investigação aos primeiros três 

dos cinco objetivos – categorias de análise – estipulados por Thompson (1995)110. 

No que diz respeito à primeira categoria (Objetivo 1), a nossa análise irá 

restringir-se a identificar e descrever situações específicas relativas ao espaço e ao 

tempo em que os livros didáticos foram produzidos e distribuídos enquanto formas 
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 Para maiores detalhe sobre tais objetivos (categorias de análise), vide as páginas 71 e 72 do 
capítulo anterior. 
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simbólicas. Aos objetivos do presente trabalho, tais situações específicas 

correspondem à instauração e vigência de reformas educacionais e/ou de legislação 

referente ao livro didático no País durante o século XX. Correspondem, também, à 

possível influência de tendências de ensino de Matemática na elaboração de livros 

didáticos de Matemática e, nesse caso, em particular, a possível influência das 

tendências categorizadas por Fiorentini (1995), no tratamento dado à trigonometria 

nos livros selecionados para a descrição e análise. Nesse sentido, a nossa análise 

procurará verificar se – e/ou até que ponto – a abordagem dos conteúdos de 

trigonometria num dado livro didático pode ocorrer em conformidade com tais 

leis/diretrizes e tendências. 

Para essa análise serão informados alguns dados biográficos do autor e, 

também, serão descritas brevemente as principais características sócio-político-

econômicas do contexto sócio-histórico-cultural em que o livro foi produzido e 

utilizado. Incluem-se aqui as principais relações de poder presentes neste contexto, 

com ênfase nas políticas educacionais e as relacionadas ao livro didático. Ainda, 

quando for o caso, serão observadas possíveis relações entre aquelas 

características citadas e as políticas relativas ao ensino, em particular ao de 

Matemática, e ao livro didático. 

Na segunda categoria de análise (Objetivo 2) buscaremos identificar e 

analisar o campo de interações sociais – regras, determinações e convenções – 

presente no contexto sócio-histórico em que o livro didático foi produzido e 

mobilizado que, no presente trabalho, correspondem às categorias descritivas das 

tendências de educação matemática, propostas em Fiorentini (1995), cuja 

predominância sofreu variações em diferentes períodos dentro do século XX. Por 

meio dessa análise procuraremos constatar se – e/ou em que medida – as 

características de cada uma dessas tendências podem ser verificadas na 

abordagem da trigonometria dos livros didáticos selecionados para análise no 

presente trabalho. 

Guiados pela terceira categoria (Objetivo 3), iremos analisar questões 

pertinente aos objetivos do presente trabalho relacionadas às instituições sociais 

que estabelecem regras e recursos, e criam campos de interação no contexto sócio-

histórico no qual os livros didáticos foram produzidos, divulgados e recebidos. Nesse 

quesito, restringiremos a nossa análise sobre as políticas públicas do governo 

federal que estabelecem regras e recursos, na forma de legislação e parâmetros 
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curriculares, que estiveram mais diretamente relacionadas ao ensino e às condições 

de produção, distribuição e uso do livro didático no País. Nesse caso específico, 

serão abordadas aquelas reformas educacionais consideradas mais relevantes e 

que estiveram mais diretamente relacionadas ao livro didático brasileiro. 

Para promover a análise da estrutura interna dos livros didáticos selecionados 

– segundo momento da HP – faremos uso da análise semiótica entendida, no caso 

do presente trabalho, na perspectiva de Oliveira (2008) que, basicamente, a define 

como sendo 

[...] [a] análise das características estruturais internas de uma obra, seus 
elementos constitutivos e suas inter-relações. Procura interligar essas 
estruturas aos sistemas e códigos gerais dos quais fazem parte. Os 
elementos que constituem a estrutura de um livro didático de matemática 
podem ser: gráficos, figuras, desenhos, exemplos, exercícios, definições, 
demonstrações, justificações etc. A disposição desses elementos 
contribuem para que o livro didático consiga se expressar, transmitir o que 
quer “dizer” (OLIVEIRA, 2008, p. 42). 

O roteiro dessa análise levará em consideração os seguintes elementos: 

I) a estrutura física das obras 

II)  a estrutura interna da obra: tratamento dado aos tópicos de trigonometria. 

II.1) Tomando por base as sequências nas quais os conteúdos estão distribuídos 

e são tratados nesses livros, procuraremos verificar de que maneira as 

características próprias das tendências da categorização de Fiorentini (1995) 

podem ser percebidas por um exame das estruturas internas das obras; 

II.2) as definições da função seno. Para isso, serão consideradas as fotos dos 

enunciados das definições. Nessa análise levaremos em conta se nessas 

definições são abordadas com base na teoria de conjuntos, na geometria 

euclidiana ou no cálculo vetorial; 

II.3) o teorema dos senos, mais conhecido como “lei dos senos”, no que diz 

respeito a como se estrutura a sua demonstração e/ou sua justificativa em cada 

livro analisado e no que se refere a problemas envolvendo resolução de 

triângulos utilizando esse teorema (como ele é utilizado nessas resoluções, 

como ela é aplicado em problemas, se os problemas propostos e resolvidos 

exigem a interpretação dos dados antes da aplicação do teorema, etc). 
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Ainda quanto à aplicação do teorema dos senos em exercícios resolvidos 

envolvendo esse conteúdo, se em cada resolução abordada predomina111: 

 a tendência marcante à memorização das definições, das demonstrações, 

dos raciocínios utilizados na resolução dos mesmos; 

 a tendência à memorização, com elementos de compreensão; 

 a tendência à compreensão, com elementos de memorização; 

 a tendência marcante à compreensão; 

II.4) o enfoque dado aos conteúdos de trigonometria nos livros didáticos, 

segundo o estudo feito por NACARATO, BREDARIOL e PASSOS (2006): se 

esse enfoque estrutura-se nos conteúdos de geometria euclidiana (enfoque 

geométrico), com base num tratamento vetorial (enfoque vetorial) ou na teoria 

dos conjuntos, priorizando o tratamento formal, a linguagem matemática e o rigor 

dos raciocínios (enfoque das funções circulares) 

II.5) as ilustrações: se elas explicitam parte ou todos os componentes 

necessários para a elaboração compreensível do conceito; 

III) Número e porcentagem aproximada de páginas ocupadas pela trigonometria em 

relação ao total de páginas do livro,  explicitados em um quadro discriminando 

tais dados. 

A análise elaborada a partir dessas categorias será perpassada pela análise 

sócio histórica – primeiro momento da HP – elaborada ao longo do trabalho quando 

da contextualização das obras em relação ao período em que foram publicadas e 

mobilizadas e às tendências segundo a categorização elaborada por Fiorentino 

(1995). 

No processo de interpretação/reinterpretação – terceiro momento da HP – 

procuraremos estabelecer relações a partir dos dados obtidos com a análise sócio-

histórica e com a análise da estrutura interna da forma simbólica. 

Enquanto na análise sócio-histórica há um levantamento de informações a 

respeito do contexto sócio-histórico em que o livro foi produzido e mobilizado 

(informações que podem manifestar-se na forma de legislação vigente, na forma de 

diferentes reformas educacionais e/ou das tendências predominantes de ensino da 

Matemática) e na análise discursiva (ou formal) o foco é colocado sobre elementos 

intrínsecos (internos) ao livro (definições, figuras, enunciados e demonstrações de 
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 Este item de análise foi elaborado observando categorias estipuladas por Thiengo (2005). 
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teoremas abordados no livro, etc.), esse terceiro momento analítico, o da 

interpretação/reinterpretação, trata de relacionar as informações obtidas no primeiro 

momento com o modo pelo qual os elementos internos são tratados no livro didático 

que está sendo descrito e analisado para dar significado ao objeto de análise por 

meio de uma síntese dos dados obtidos. 

Nesse sentido, a partir dessas relações estabelecidas nos dois primeiros 

momentos de análise, realizamos o que pode ser chamado de uma leitura plausível 

que procura explicar, de maneira significativa, como as categorias descritivas das 

tendências pedagógicas predominantes em certo período podem ser observadas – 

ou não – nas abordagens dos conteúdos de trigonometria nos livros didáticos 

descritos e analisados. 

 

 

4.3.1 Análise com base na estrutura física das obras 

 

 

Dentre todas as possíveis características físicas dos livros didáticos, algumas 

delas serão levadas em consideração na análise a que nos propomos fazer, em 

nosso trabalho, para verificar se essas característica podem nos dizer algo sobre a 

intencionalidade com que uma obra foi produzida, sobre a intencionalidade do(s) 

autor(es) quanto a elaboração dos conteúdos e quanto aos modos e objetivos pelos 

quais e para os quais esses conteúdos foram elaborados. Nossa justificativa para 

essa escolha decorre do fato de que, numa análise pela HP, o livro didático, tomado 

como forma simbólica, tem seus conteúdos elaborados e sua estrutura física 

confeccionada sempre em consonância a determinada intencionalidade. Ao mesmo 

tempo, o aspecto físico apresentado pelos livros retrata os recursos disponíveis na 

indústria gráfica em determinado período histórico. 

Nesse sentido, entre os objetos de nossa análise incluem-se elementos 

relacionados ao aspecto físico das obras, como suas dimensões, sua capa, as 

ilustrações presentes tanto na capa como em seu interior (sua quantidade, sua 

aparência e suas finalidades), dentre outras características gerais de seu projeto 

gráfico. 
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A fim de fornecer subsídios para realizarmos essa análise, utilizamos os três 

quadros, apresentados abaixo, contendo informações relativas a alguns elementos 

da estrutura física dos livros dentre os quais, alguns deles já foram mencionados por 

ocasião das descrições que fizemos. 

O primeiro quadro traz, como informações, as dimensões físicas dos livros, o 

número total de páginas, o número de páginas ocupadas na abordagem dada à 

trigonometria e a porcentagem desse número em relação ao total de páginas do 

livro. 

 

 

 Dimensões 

físicas dos 

livros  

Número 

total de 

páginas 

Número de 

páginas112 

ocupadas pela 

trigonometria 

Porcentagem 
aproximada 

(páginas 
ocupadas pela 
trigonometria 
em relação ao 

total de páginas 
do livro) 

Pereira 1902 11cmx18cm 367 367 100% 

FTD 1928 11,5cmx18xcm 248 248 100% 

Maeder 1953 13,5cmx21cm 246 168 68% 

SMSG 1964 18,5cmx24,5cm 268 64 24% 

Bezerra 1960 13,5cmx21cm 629 98 16% 

Iezzi e outros 

1974 
15cmx21cm 327 94 29% 

Quadro 21 – Primeiro quadro referente à estrutura física dos livros. 

 

 

O segundo quadro observa características gerais referentes ao projeto gráfico 

do interior do livro: se há uso de cores, se há variações no tipo de fonte utilizada e 

se é percebida aparente preocupação estética com as ilustrações − ou seja, se nelas 

podemos perceber alguma espécie de apelo visual ao leitor, no sentido de tornar o 

livro mais atrativo para o estudo dos conteúdos nele abordados.  
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 Não incluímos nesse quadro as contagens relativas aos livros de Pereira e por FTD, já que  estes, 
publicados anteriormente à Reforma Campos, têm todas as suas páginas ocupadas pela 
abordagem da Trigonometria. 
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 Cores no 
interior do 

livro 

Se há variações na 
fonte utilizada no 
interior do livro 

Aparente preocupação 
estética com ilustrações 

Pereira 
1902 

Preto e branco 
Fonte varia apenas em 

tamanho e estilo, sem cores 
Não 

FTD 1928 Preto e branco 
Fonte varia apenas em 

tamanho e estilo, sem cores 
Não 

Maeder 
1953 

Preto e branco 
Fonte varia apenas em 

tamanho e estilo, sem cores 
Não 

Maeder 
1953 

Preto e branco 
Fonte varia apenas em 

tamanho e estilo, sem cores 
Não 

Bezerra 
1960 

Preto e branco 
Fonte varia apenas em 

tamanho e estilo, sem cores 
Não 

Iezzi e 
outros 
1974 

Colorido 
Fonte varia em tamanho, 

estilo, cores. 
Sim 

Quadro 22 – Segundo quadro referente à estrutura física dos livros. 

 

 

O terceiro quadro abaixo apresenta, relativamente a cada livro, o número de 

figuras e sua finalidade: se é para ilustrar enunciados de definições ou teoremas, 

enunciados de exemplos ou de exercícios, referências ao desenvolvimento histórico 

da trigonometria e o número total de ilustrações por livro. 

 

 

Ilustrações no tópicos relacionados à trigonometria retilínea 

 Ilustrações em 
enunciados de 
definições ou 

teoremas 

Ilustrações  
em 

enunciados 
de exemplos 

ou de 
exercícios 

Ilustrações  em  
referências ao 

desenvolvimento 
histórico 

Número total 
de ilustrações 

do livro 

Pereira 
(1902) 

60 4 1 65 

FTD 
(1928) 

72 18 - 90 

Maeder 
(1953) 

74 2 - 76 

SMSG 
(1964) 

29  18 - 47 

Bezerra 
(1960) 

28 - - 28 

Iezzi e 
outros 
(1974) 

86 52 - 138 

Quadro 23 – Terceiro quadro referente à estrutura física dos livros 
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Observando a sequência dos livros listados no quadro antecedente, em 

ordem cronológica de publicação, percebemos que suas dimensões físicas − 

fornecidas no capítulo das descrições dos exemplares descritos neste trabalho − 

podem fornecer indícios a respeito dos períodos históricos nos quais foram 

publicados e/ou utilizados e, assim, fazer uma relação entre tais dimensões e a 

predominância de uma ou mais tendências de ensino em determinado período.  

No que diz respeito a uma possível relação entre as variações, nos livros 

didáticos, das suas dimensões físicas, da utilização − ou não − dos recursos de 

cores e de figuras e a presença de tendências de ensino em um dado contexto 

histórico, Freitas e Rodrigues, afirma, que: 

O manual escolar iniciou sua transformação em livro didático justamente a 
partir da década de 1960, quando as características do livro foram se 
adaptando à nova realidade escolar, com a democratização do ensino. Até 
este período estes livros sofreram poucas alterações e permaneceram 
muito tempo no mercado. Não eram o foco principal dos editores, nem 
tampouco possuíam uma linguagem de acordo com as faixas etárias às 
quais se destinavam. Alguns sinais mais visíveis desta transformação foram 
a mudança do formato [...] e o aspecto visual das capas que, de austeras e 
rígidas passaram a oferecer um visual mais direcionado ao público escolar, 
com ilustrações e imagens (FREITAS; RODRIGUES, 2008, p. 6). 

Com base no que essas duas autoras escrevem acima e observando as 

dimensões físicas dos livros de Pereira e por FTD − a obra de Pereira mede 

11cmx18cm e a de FTD 11,5cmx18cm − e o período no qual eles foram publicados 

− ambas, nas duas primeiras décadas do século XX – podemos concluir, a partir 

disso, que esses livros possuem dimensões próximas àquelas dos atuais livros de 

bolso que, no Brasil, costumam ser de aproximadamente 10,5 cm por 18cm. 

Também chamamos a atenção para o fato de que tais obras foram publicadas em 

uma época que Fiorentini (1995) aponta como sendo de predomínio das tendências 

formalista clássica – desde o início do século XX – e empírico-ativista − a partir dos 

anos de 1920.  

Ainda, tendo em vista a questão das dimensões físicas dos livros sob análise, 

ao examinarmos os livros de Maeder – publicado no ano de 1953113 – e de Bezerra 

– publicado, em sua primeira edição como volume único, em 1960 – observamos 

que, ambos, medem 13,5cmx21cm. Comparativamente aos livros de Pereira e de 

FTD, percebe-se nos exemplares dos livros de Maeder e de Bezerra um aumento 

                                                           
113

 A primeira edição deste livro data de 1947. 
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nas medidas de suas dimensões físicas, assim como nos livro publicados nas 

décadas seguintes que, no acervo que estamos analisando, correspondem ao livro 

de autoria do SMSG – publicado em 1964 – que mede 18,5cmx24,5cm114 e o livro 

de Gelson Iezzi e outros autores – publicada em 1974 – medindo  15cmx21cm. 

Se também levarmos em consideração a citação acima, no que ela diz sobre 

o projeto gráfico de livros didáticos das obras sob análise, percebemos que, com 

exceção daquela de autoria de Iezzi, de um modo geral, praticamente não há 

variações ao longo do corpo do texto de cada uma dessas obras, especialmente 

com relação ao tipo de letra utilizada e quanto à sua diagramação. Essa ausência de 

variações justificava-se, em parte, pela limitação dos recursos de impressão 

disponíveis para a indústria gráfica brasileira no início do século XX e, em parte, pelo 

fato de não ser o foco dos editores produzirem livros didáticos com aspecto físico 

atraente para os estudantes. 

Observamos também que tal ausência de variações contribuiu para transmitir 

a esses livros um caráter de formalismo e austeridade, sem aparente intenção  de 

tornar atrativo, para o usuário, o estudo dos conteúdos do livro didático. Essa 

característica de “uniformidade” no projeto gráfico vem ao encontro das 

características de formalismo e austeridade presentes na própria abordagem dos 

conteúdos nos moldes da tendência formalista clássica115. 

Voltemos, agora, a nossa atenção para o projeto gráfico do livro de autoria do 

SMSG. Apesar de publicado na década de 1960, também percebemos, nele, uma 

característica de formalismo e uniformidade. As únicas palavras, nessa obra, que 

são utilizadas, por exemplo, em títulos de capítulos e de seções, para anunciar uma 

nota, um dado exemplo ou exercício, ou aquelas em que os autores julgam 

necessário destacar num enunciado qualquer no corpo do texto, têm como único 

elemento de realce, percebido em relação às outras, o fato de serem sublinhadas. 

Além disso, nenhum outro recurso gráfico pode ser observado nessa obra. 

Verificamos também, nesse livro, a pouca utilização de figuras, se o comparamos às 

outras obras aqui analisadas. Dentre essas, o SMSG é único livro que possui mais 
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 Quanto a este livro, não sabemos informar se para as dimensões físicas foram adotadas as 
mesmas publicação original estadunidense ou se foram opção da empresa brasileira que 
confeccionou o livro no Brasil. 

115
 Essa tendência, segundo Fiorentini (1995), predominou no ensino de Matemática do país até o 
final dos anos de 1950. 
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figuras do que a obra de Bezerra e as únicas cores nele estampadas são o vinho e o 

vermelho de sua capa.  

Se considerarmos o que afirmaram Freitas e Rodrigues (2008), a obra de 

Bezerra pode ser considerada uma exceção no que diz respeito ao seu projeto 

gráfico: nesse quesito, apesar de publicada na década de 1960, ela apresenta o 

mesmo caráter de constância e formalismo percebido nas obras de Pereira, FTD e 

Maeder. 

Foquemos, agora, a nossa analise sobre o uso de ilustrações, como 

característica de uma obra, e à possível relação entre esse uso e a presença, nos 

livros didáticos sob análise, de uma determinada tendência de ensino presente em 

um contexto histórico. Até meados do século XIX, as ilustrações praticamente 

inexistiam em livros didáticos. Mudanças nesse sentido começam a ocorrer somente 

em meados da segunda metade daquele século. Sobre isso, Bittencourt afirma: 

Desde seu início o livro didático trouxe uma ambigüidade em relação ao seu 
público. A figura central era a do professor, porém a partir da segunda 
metade do século XIX passou a se tornar mais claro que o livro didático não 
era um material de uso exclusivo deste, para transcrever ou ditar. 
Observou-se que o livro precisava ir diretamente para as mãos dos alunos. 
Esta mudança de perspectiva, passar a ver o aluno como consumidor direto 
do livro, sinalizou tanto para autores quanto editores, que era necessário 
modificar o produto para atender novas exigências, transformando e 
aperfeiçoando sua linguagem. Neste sentido, as ilustrações começaram a 
se tornar uma necessidade, assim como surgiram novos gêneros didáticos, 
como os livros de leitura e os livros de lições (BITTENCOURT, 2004 apud 
FREITAS; RODRIGUES, 2008, p. 5). 

No que se refere aos livros que estamos analisando – todos eles, com já 

dissemos, foram publicados no Século XX. Nas obras de Pereira, de FTD, de 

Maeder e de Bezerra, as figuras parecem servir, única e exclusivamente, para 

ilustrar minimamente os enunciados de definições, teoremas, propriedades ou 

enunciados de exemplos e exercícios. Nelas, nota-se a ausência absoluta de cores 

ou de qualquer outro cuidado em tornar o visual das páginas do livro mais atrativo 

para o estudante. 

Um olhar sobre o quadro, acima, que relaciona cada obra ao respectivo 

número de figuras nela impressa para ilustrar enunciados de definições, teoremas 

ou exercícios, evidencia um aumento, nesse uso, com o passar do tempo; exceção 

feita ao livro de Bezerra, no qual o recurso de ilustrações é menos usado, se 

comparado aos outros exemplares. 
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Observando os livros didáticos publicados atualmente, somos levados a 

concluir que as ilustrações feitas com maior número de cores podem auxiliar na 

visualização dos elementos presentes nelas − formas geométricas e/ou escritos 

mais diretamente relacionados às definições, teoremas ou exercícios a que se 

referem − e, portanto, pode facilitar a interpretação dessas enunciações. 

Nesse sentido, o livro de Iezzi et al. (1974)116 pode ser considerado uma das 

obras precursoras no uso de cores. Publicado na década de 1970, esse livro – se 

comparado aos outros exemplares sob análise – possui uma maior quantidade de 

figuras e o uso de cores no corpo do texto, tanto para realçar determinados 

elementos como para destacar determinadas partes no tratamento dado aos 

conteúdos. Situações desse tipo podem ser vistas, por exemplo: 

 em páginas coloridas que indicam início de capítulos; 

 como cores de fundo realçando exercícios resolvidos; 

 para salientar relações/fórmulas importantes e termos definidos no corpo 

do texto; e 

 em cores de fundo das figuras e elementos importantes presentes nestas. 

A utilização das cores e o aumento da quantidade de figuras ou fotografias, 

ilustrando enunciados no corpo do texto de livros didáticos, vêm ao encontro de 

concepções escolanovistas − pressupostos teóricos da tendência empírico-ativista − 

que defendem esses recursos como elemento facilitador da aprendizagem. 

Podemos considerar que, dentre as concepções relativas à tendência empírico-

ativista, Fiorentini (1995, p. 9) afirma que “[...] basta a observação contemplativa da 

natureza ou de objetos/réplicas de figuras geométricas para a descoberta das ideias 

matemáticas.” Além disso, referindo-se ao surgimento dessa tendência, afirma, 

ainda, que isso “[...] favoreceu o surgimento de livros didáticos com figuras ou 

desenhos sob uma abordagem mais pragmática” (FIORENTINI,1995, p. 10). 

Como conclusão, da análise realizada sobre o uso de figuras em livros 

didáticos como facilitador da aprendizagem, pode-se dizer que todos os livros 

utilizados em nossa dissertação, a partir do livro por FTD, em diferentes proporções, 

apresentam essas características da tendência empírico-ativista de modo cada vez 

mais marcante, tanto com relação ao número de figuras presentes nesses livros 
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 Exemplos de figuras presentes nessa obra podem ser vistos na seção em que cada uma delas 
teve sua estrutura física descrita. 
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quanto pela crescente utilização de recursos da indústria gráfica na melhoria da 

qualidade e detalhamento dos elementos dessas figuras. 

Pontuamos aqui que, apesar de os livros de FTD e Maeder não apresentarem 

cores em seu interior, pudemos perceber, neles, outras características da tendência 

empírico-ativista, constatadas a partir de uma análise estrutura interna dos 

conteúdos de trigonometria abordados nessas obras, o que será tratado em seção 

posterior.  

Ainda quanto ao primeiro quadro apresentado acima, a última coluna dele 

mostra os percentuais envolvendo o número de páginas ocupadas pela 

trigonometria, em relação ao total de páginas, em cada livro analisado. Com 

exceção dos livros de Pereira e FTD − que foram publicados antes da instauração 

da Reforma Francisco Campos, em 1931, e que eram dedicados integralmente ao 

tratamento dos conteúdos da trigonometria − os livros publicados após essa reforma 

passaram a tratar a trigonometria como mais um entre os conteúdos a serem 

abordados. 

 

 

4.3.2 Análise da estrutura interna da obra: tratamento dado aos tópicos de 

trigonometria 

 

 

A análise a que nos propomos a fazer, agora, diz respeito mais diretamente à 

estrutura interna da obra – segundo momento da HP – que, para os objetivos do 

presente trabalho, restringir-se-á ao tratamento dado à trigonometria nos livros 

didáticos selecionados.  

Nessa análise, tomando por base as sequências117 nas quais os conteúdos 

estão distribuídos e são tratados nesses livros, buscaremos verificar de que maneira 

as características próprias das tendências da categorização de Fiorentini (1995) 

podem ser percebidas nas estruturas internas das obras. Do mesmo modo, 

procuraremos analisar se tais características podem ser percebidas por meio da 

presença – ou ausência – de determinados tópicos de trigonometria entre os 

conteúdos abordados. Assim como em outros itens de análise, nessa dissertação 
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 Essas sequências de conteúdos abordados em cada obra constam no índice de cada uma. Os 
índices já foram exibidos por ocasião das descrições desses livros, em seção anterior. 
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estaremos atentos para eventuais relações entre as reformas educacionais vigentes 

na época de publicação desses livros e a influências dessas reformas na maneira 

como os conteúdos foram mobilizados nos livros didáticos. 

Analisando os conteúdos de trigonometria nos livros didáticos de Pereira e de 

FTD, observamos que, em ambos, as definições das linhas (ou funções) 

trigonométricas são enunciadas nas primeiras seções de suas obras. Além disso, 

seja na nota A quem ler, na obra de Pereira, seja em Preliminares, na de FTD, 

aparecem informações de a trigonometria, nelas tratadas, tem a geometria 

euclidiana como um de seus principais pré-requisitos; isso para não dizer que é o 

único118. 

No caso do livro de Pereira, constatamos, ainda, que diversos teoremas − 

relativos às transformações trigonométricas e à resolução dos triângulos retângulos 

− são demonstrados, primeiro algebricamente e, depois, geometricamente, sendo 

que estas últimas demonstrações aparecem listadas entre os tópicos no Índice da 

obra. Entendemos que esse destaque às demonstrações geométricas, dado no 

Índice às na obra, juntamente com o comentário que aparece na seção de 

apresentação de seu livro − no qual afirma que o conteúdo de trigonometria de certo 

modo é um desdobramento de um resultado da geometria euclidiana: o teorema de 

Hiparco − são claros indícios do grande destaque que o autor dá, à geometria 

euclidiana, no seu tratamento dispensado à trigonometria.  

Referindo-nos, ainda, à seção Preliminares, do livro por FTD, nela, o autor 

comenta que “A trigonometria é indispensável em Mecânica, Geometria Analítica, 

Topografia, Geodésia e sobretudo nos cálculos astronômicos.” Aliado a isso, 

detectamos, também, que determinados conteúdos são trabalhados nessa obra 

como, por exemplo, as noções de vetores, sobre coordenadas polares, limites e 

derivadas de funções circulares. Embora os mencionados conteúdos tenham sido 

abordados nessa obra, sem que alguma lei ou reforma educacional119 os 

recomendasse, a sua inclusão entre os tópicos abordados pode ter ocorrido por 

influência de diretrizes de ensino referentes ao movimento da Escola Nova. Para 
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 Em FTD, o autor menciona os pré-requisitos para o estudo da Trigonometria: “Exige o 
conhecimento da Álgebra e um pouco da Geometria”. 

119
 O livro foi publicado em 1928, anteriormente à instauração da Reforma Francisco Campos.  Nela, 
segundo Valente (2004), entre as recomendações didático-pedagógicas relativas a esta reforma 
estava o ensino da Matemática relacionado as aplicações no domínio das ciências físicas e 
naturais. 
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Fiorentini (1995), as ideias desse movimento fizeram-se presentes no ensino da 

Matemática, no Brasil, a partir dos anos de 1920, e sobre elas baseia-se a tendência 

empírico-ativista. Portanto, na obra de FTD, a julgar pela inclusão dos mencionados 

conteúdos na sua estrutura interna, podemos perceber características dessa 

tendência na abordagem da trigonometria. Ainda assim, nesse livro, todos os 

teoremas enunciados vêm seguidos de suas demonstrações, o que não é uma 

preocupação central na abordagem dada à Matemática pela tendência empírico-

ativista, embora o seja no âmbito da tendência formalista clássica.  

Comparando, agora, a obra de FTD à de Maeder e à de Bezerra – essas duas 

última publicadas após a Reforma Campos120 –, percebemos, nas três, a presença 

de tópicos que tratam de vetores, embora na sequência de apresentação dos 

conteúdos, esses tratamentos situam-se em momentos diferentes: 

 no livro de FTD, a seção em que há o tratamento a vetores localiza-se 

após a seção ocupada pela definição das linhas (ou funções) circulares, 

de modo que essas últimas não estão definidas, nesse livro, em termos de 

vetores ou de projeção de vetores;  

 também, em FTD, o tratamento dado aos conteúdos, na seção intitulada 

Limite ou verdadeiro valor de certas expressões trigonométricas e de 

Coordenadas polares, também é um indício de que o tratamento dado à 

Trigonometria carrega consigo a preocupação com aplicações à Física, e 

isso, mesmo antes da instauração da Reforma Campos; 

 por outro lado, tanto na obra de Maeder quanto na de Bezerra, os 

capítulos envolvendo a trigonometria propriamente dita são antecedidos 

pelo capítulo dedicado a noções sobre vetores e, nessa obra, as linhas 

(funções) trigonométricas são definidas como sendo projeções de 

vetores.121 

Uma possível razão para essas mudanças nas abordagens dadas às funções 

ou linhas trigonométricas − deixando de ser estruturadas principalmente com base 

na geometria euclidiana (como acontecia em livros publicados em períodos 

anteriores) −, estruturadas numa estreita relação com o cálculo vetorial, pode ser 
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 Mesmo que publicada na vigência de uma reforma posterior à Reforma Campos, esta foi a  última 
que apresentou recomendações de tipo didático-metodológico para o ensino. 

121
 Sobre a definição de seno, em particulares, veremos os tratamentos dados a essa função em 
seção posterior, que trata da definição de seno nas diferentes obras utilizadas em nosso trabalho. 
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vista nas possibilidades de aplicação da trigonometria, juntamente com o cálculo 

vetorial, à descrição de fenômenos estudados pela Física,122 que é uma ciência 

empírica. Uma das características do ensino da Matemática encontradas em 

Fiorentini (1995) quando descreve a tendência empírico-ativista, está na ênfase da 

relação da Matemática com as chamadas ciências empíricas (Física, Química, etc.).  

No entanto, julgamos importante destacar que, do mesmo modo que em 

Pereira e FTD, em Maeder e em Bezerra também é evidente a preocupação com a 

demonstração de todos os teoremas apresentados – característica da tendência 

formalista clássica – embora, diferentemente do que ocorre no livro de Pereira, já 

estejam em maior número as demonstrações algébricas. 

 

 

4.3.3 Análise com base nas definições da função seno 

 

 

Dando sequência à análise da estrutura interna da obra, a nossa 

preocupação, agora, estará voltada ao tratamento dado à definição da função seno 

em cada uma das abordagens dispensadas à trigonometria nos livros didáticos 

selecionados. 

A justificativa para a nossa escolha recair apenas sobre o tratamento dado a 

essa função encontra argumentos em Nacarato (2003). Nele, a autora argumenta: 

A nossa opção pela razão seno se deve a dois motivos: o primeiro deles, o 
fato de que as demais razões trigonométricas serem dela decorrentes; o 
segundo foi consequência da própria análise dos livros didáticos, nos quais 
constatamos, em alguns momentos, a presença dos trabalhos de Ptolomeu 
(século II) na definição de seno, ou seja, a utilização das noções de corda 
do arco metade (NACARATO, 2003, p. 206).  

Consideremos, como mostram as figuras a seguir, as definições de seno em 

Pereira, FTD, Maeder e Bezerra. 
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 Como exemplos de aplicação da trigonometria integrada ao cálculo vetorial na Física, podemos 
citar a mecânica − no estudo de movimentos retilíneos e circulares de corpos, ou no cálculo de 
forças resultantes −, à ondulatória − na determinação da trajetória de ondas através da função 
seno −, e a eletricidade − para calcular campos elétricos resultantes gerados por diferentes 
partículas. 
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Figura 62 – A definição de seno no livro de Pereira. 

Fonte: Pereira (1902). 

 

 

 

Figura 63 – A definição de seno presente no livro por FTD. 

Fonte: FTD (1928). 
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Figura 64 – Definição primeiramente a linha trigonométrica seno, para definir a função seno em uma 
seção posterior. 

Fonte: Maeder (1953). 

 

 

 

Figura 65 – Definição de seno conforme o tratamento dado no livro de M.J. Bezerra. 

Fonte: Bezerra (1960). 

 

 

Observamos, nesses tratamentos dados, que: 

 na definição, segundo Pereira, o seno de um arco é definido como a 

medida de um segmento de reta − o segmento MP indicado na Figura 62;  

 no livro por FTD, é definido como a razão entre as medidas de dois 

segmentos − as dos segmentos MP e OA, conforme consta na Figura 63. 

Além disso, é possível observar, também, que as definições da função seno, 

nesses livros, foram enunciadas apenas com o suporte teórico da geometria 

euclidiana: segmentos de reta, arcos de circunferência e pontos. 
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Uma análise que leve em consideração as tendências da categorização de 

Fiorentini (1995), o ano de publicação de cada um dos livros e o tratamento dado à 

definição de seno permite-nos reafirmar que:  

 o livro de Pereira, publicado no ano de 1902, se insere no período de 

predomínio da tendência formalista clássica, no qual a geometria 

euclidiana ocupava lugar de destaque no ensino da Matemática.  

 o livro por FTD, pelo fato de o tratamento dado ao seno de um arco  – e à 

trigonometria, em geral – ter o suporte na geometria euclidiana, indica uma 

característica da tendência formalista clássica presente na abordagem 

desses conteúdos. Por outro lado, considerando que esse livro foi 

publicado em 1928, a apenas três anos antes da instauração da Reforma 

Campos, em 1931, num cenário do ensino da educação matemática, no 

Brasil, influenciado por ideais escolanovistas (de uma Matemática 

concebida como uma linguagem das outras ciências básicas), indica, 

também, uma característica da tendência empírico-ativista. É nesse 

sentido que dizemos que a obra por FTD se insere num do período de 

coexistência entre a tendência formalista clássica e a tendência empírico-

ativista. 

Analisando, agora, às definições de seno que constam em Maeder e Bezerra, 

observamos que: 

 em Maeder, a definição do seno está associada à medida da projeção de 

um vetor: a medida da projeção do vetor OM sobre o eixo das ordenadas;  

 no livro de Bezerra, o seno também é definido como a medida da projeção 

de um vetor: a medida da projeção do vetor 1OM sobre o eixo das 

ordenadas. 

O exemplar de Maeder utilizado em nosso trabalho, embora seja de uma 

edição publicada em 1953, sob o ponto de vista metodológico, a abordagem dos 

conteúdos123 guarda exatamente as mesmas características de sua primeira edição, 

datada de 1947. Embora orientada pelas diretrizes da Reforma Francisco Campos 

                                                           
123

 No período onde se situam os referidos anos de 1947 e 1953, observamos a vigência, 
respectivamente, das Reformas Capanema e Simões Filho. Na vigência destas, conforme já 
tratado deste trabalho, as únicas mudanças foram quanto à constituição dos programas de ensino 
de Matemática, sem alterações de tipo metodológicas, sendo que a última reforma ocorrida nesse 
sentido fora a Reforma Campos, em 1931. 
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marcada pelos ideais escolanovista, também é possível observar, nessa obra, 

características que possibilitam incluí-la tanto na tendência formalista clássica 

quanto na tendência empírico ativista.  

A obra de Bezerra, publicada em 1960, guarda as mesmas característica 

supracitadas que aparecem no livro de Maeder, o que possibilita classificá-la como 

pertencente a esse período de coexistência entre a tendência formalista clássica e a 

tendência empírico-ativista. O que salta aos olhos, no entanto, é o fato do Curso de 

Matemática, de Bezerra, ter sido elaborado e publicado num período em que, no 

Brasil, ocorriam as primeiras discussões sobre a implantação do movimento da 

matemática moderna, que viria mudar radicalmente o tratamento dado às 

matemáticas do que hoje denominamos Ensino Fundamental e Médio. 

Examinamos, agora, as abordagens da definição de seno dadas no SMSG e 

no livro de Gelson Iezzi et al. (1974), apresentadas abaixo. 

 

 

 

Figura 66 – Definição de seno dada pelo livro elaborado pelo SMSG. 
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Figura 67 – Definição de seno conforme consta no livro Matemática: 1ª série, 2º grau. 

Fonte: Iezzi et al. (1974). 

 

 

Analisando as duas definições apresentadas nas figuras 66 e 67, verificamos 

que seus enunciados são menos descritivos se comparados aos enunciados das 

definições dadas nas obras analisadas anteriormente. As definições, nesses dois 

casos, são mais sintéticas e são expressas com um uso mais amplo de símbolos 

matemáticos.  

O quadro abaixo resume o que foi analisado, acima, a respeito do tratamento 

dado à definição da função seno onde, na primeira coluna, estão dispostos os 

nomes dos autores dos livros acompanhados dos números que indicam, 

respectivamente, o ano da edição por nós utilizada e, entre parênteses, o ano de 

publicação da primeira edição de cada livro; na segunda coluna aparece o enfoque 

predominante no ensino da trigonometria, em cada livro (geometria euclidiana, do 

cálculo vetorial ou das funções circulares) e, na terceira coluna, listamos as 

tendências de ensino da Matemática, segundo Fiorentini (1995), que predominavam 

no período em que o livro teve sua 1ª edição publicada. 
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Autor (ano de 

publicação) 

Enfoque predominante 

no ensino da 

trigonometria no 

período em que o livro 

teve sua 1ª edição 

conforme Nacarato 

(2003) 

Tendências de ensino 

da Matemática 

predominantes no 

período em que o livro 

teve sua 1ª edição, 

segundo Fiorentini 

(1995) 

Timotheo Pereira (1902) Geometria euclidiana Formalista clássica 

FTD (1928) Geometria euclidiana Formalista clássica 

Algacyr Munhoz Maeder 

(1951) 
Vetores 

Formalista clássica e empírico-

ativista 

SMSG (1964) Funções circulares Formalista moderna 

Manoel Jairo Bezerra (1960) Vetores 
Formalista moderna e 

tecnicista e variações 

Gelson Iezzi e outros (1974) Funções circulares 
Formalista moderna, tecnicista 

e variações e empírico-ativista 

Quadro 24 – Quadro relacionando as tendências de ensino de geometria, estabelecidas no trabalho 
de Nacarato, às tendências da categorização proposta por Fiorentini. 

 

 

Da análise que fizemos, comparando as definições formuladas nos livros 

selecionados, verificamos que aqueles publicados até o final da década de 1950,  

apresentam as definições de seno de uma maneira bastante descritivas (descrições 

mais literais do simbólicas abstratas), com foco no modelo euclidiano e com um 

grande apelo ao rigor. Essas obras, segundo a categorização de Fiorentini (1995), 

podem ser enquadradas como pertencentes à tendência formalista clássica e, em 

parte, à empírico-ativista.  

No que diz respeito aos livros de autoria do SMSG e de Gelson Iezzi et al, na 

coleção de 1974, as suas publicações aconteceram no período histórico de 

predomínio do movimento da matemática moderna, no Brasil, que corresponde à 

tendência formalista moderna, estipulada por Fiorentini (1995). 
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4.3.4 Análise com base no teorema dos senos 

 

 

Continuando a análise da estrutura interna da obra, voltemo-nos, agora, 

estará voltada ao tratamento dado ao teorema dos senos – mais conhecido por lei 

dos senos – em cada uma das abordagens dispensadas nos livros didáticos 

selecionados. 

Essa análise será feita de forma comparativa, apontando diferenças e 

semelhanças nas abordagens de cada autor. Para realizar essa análise, 

apresentaremos as fotografias das páginas das obras adotadas para análise, nas 

quais aparecem o enunciado e a demonstração do teorema. Em seguida, buscamos 

descrever, sucintamente, a sequência dos passos seguidos por cada autor ao 

realizar a demonstração, bem como se ele a subdividiu em casos. Também 

mencionamos o(s) resultado(s) utilizado(s) por ele para demonstrar esse teorema.  

Feito isto, apresentamos um quadro relacionando os supramencionados 

resultados utilizados pelos autores, associando cada resultado aos respectivos 

autores que o utilizaram. A partir desse quadro, teceremos comentários apontando 

as similaridades e as diferenças observadas nas diferentes abordagens. 

Na análise do teorema dos senos abriremos espaço para analisar problemas 

envolvendo a aplicação desse teorema no que diz respeito a como ele é utilizado 

nessas aplicações e se os problemas propostos e resolvidos exigem a interpretação 

dos dados antes de aplicação da lei, etc. Nessa análise da aplicação do teorema à 

resolução de problemas observaremos se nela predomina:  

 a tendência marcante à memorização das definições, das demonstrações, 

dos raciocínios utilizados na resolução dos mesmos; 

 a tendência à memorização, com elementos de compreensão; 

 a tendência à compreensão, com elementos de memorização; 

 a tendência marcante à compreensão. 

Comecemos por descrever a demonstração do teorema dos senos no livro de 

Pereira. Em sua obra, esse autor enuncia e demonstra esse teorema ocupando, 

para isso, cerca de duas páginas, como mostra a figura abaixo. 
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Figura 68 – Demonstração do teorema dos senos no livro. 

Fonte: Pereira (1902). 
 

 

De modo sucinto, a demonstração pode ser descrita, segundo sua 

estruturada, da seguinte maneira: 

 Supõe um triângulo ABC qualquer inscrito em uma circunferência; 

 utilizando o resultado que diz que “a corda de um arco é o dobro do seno 

da metade deste arco”, relaciona cada lado do triângulo ao menor arco 

limitado pelos pontos extremos deste lado; assim, obtém três fórmulas, 

cada uma relacionando um lado do triângulo ao seno da metade deste 

arco; 

 em seguida, atenta para o fato de que a metade de cada arco possui 

medida igual à do ângulo oposto a ele, fazendo com que cada fórmula 

dessas passe a relacionar a medida de um lado ao dobro do seno do 

ângulo oposto; 

 a partir dessas três fórmulas, segue que a razão entre a medida de um 

lado do triângulo pelo seno do ângulo oposto é um valor constante, 

podendo-se assim igualar estas três razões e obter a expressão para esse 

teorema.  
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Descrevamos, agora, a abordagem dada a esse teorema do livro por FTD. 

Nele há duas demonstrações diferentes, com cada uma ocupando cerca de meia 

página, mostradas nas figuras 70 e 71. 

 

 

 

Figura 69 – Enunciado do teorema dos senos na abordagem do livro por FTD. 
 

 

 

Figura 70 – Demonstração do teorema dos senos por FTD. 
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Figura 71 – Conclusão da demonstração do teorema dos senos por FTD. 

 

Na primeira das demonstrações: 

 Supõe um triângulo qualquer ABC, mostrando duas de suas alturas: a 

primeira, o segmento BD de medida h e, a segunda, o segmento AE de 

medida h'; obtém-se, assim, quatro triângulos retângulos; 

 aplica a definição de seno, obtendo duas relações, entre h e o seno de A e 

o seno de C, obtendo duas razões iguais, cada uma sendo entre a medida 

de um lado e o seno do ângulo oposto; 

 faz o mesmo para a altura h' e o seno de B e o seno de C, obtendo 

também duas razões iguais; 

 reunindo as razões obtidas nos dois itens anteriores, chega ao teorema 

dos senos. 

 

Na segunda demonstração:  

 Inicia supondo um triângulo qualquer ABC inscrito em um círculo de centro 

O e raio R e a perpendicular OD124;  

 observa o fato de que um ângulo central, no caso de BÔC, mede o dobro 

de um ângulo inscrito que subtende o mesmo arco, no caso de BAC; logo, 

como BÔC mede o dobro de BÂC, então BÔD mede o mesmo que BÂC; 

 aplicando a definição de seno ao ângulo BÔD, no triângulo retângulo BOD, 

e lembrando que BO=R e BD=a/2, chega-se à razão entre o lado a e o 

seno de A, como sendo igual a 2R; 

                                                           
124

 Como o triângulo BOC é isósceles, por dois de seus lados serem raios do círculo, então OD 
também é bissetriz do ângulo BÔC, de modo que BÔD= CÔD. 
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 repetindo os passos anteriores, a partir de outras duas perpendiculares 

baixadas sobre os outros dois lados do triângulo, chega-se às outras duas 

razões, cada uma também medindo 2R, entre os outros dois lados e os 

respectivos senos dos ângulos opostos a eles; 

 como decorrência da igualdade entre as três razões, medindo 2R, conclui-

se a prova do teorema. 

Descrevamos, agora, a demonstração feita no livro de Maeder. Nela, o autor 

prova o teorema dos senos considerando dois casos: conforme o triângulo for 

acutângulo e se for obtusângulo125. As demonstrações, como mostram as três 

figuras abaixo, ocupam aproximadamente uma página para cada caso.  

 

 

 

Figura 72 – Primeira figura relativa à demonstração feita por Maeder para o teorema dos senos. 

 

 

                                                           
125

 O autor não considera a hipótese de o triângulo ser retângulo, embora possa ser demonstrado do 
mesmo modo para este caso. 
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Figura 73 – Continuação da demonstração para o teorema dos senos, conforme o tratamento dado 
por Maeder. 

 

 

 

Figura 74 – Final da demonstração relativa ao teorema dos senos feita por Maeder. 
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No primeiro caso: 

 supõe um triângulo ABC acutângulo, mostrando duas de suas alturas: a 

primeira, o segmento AH, e a segunda, o segmento CI; decorrem disso 

quatro triângulos retângulos; 

 aplica a definição de seno, obtendo duas relações, entre AH e o seno de B  

e o seno de C, obtendo duas razões iguais, cada uma sendo entre a 

medida de um lado e o seno do ângulo oposto; 

 faz o mesmo para a altura CI e o seno de B e o seno de A, obtendo 

também duas razões iguais; 

 reunindo as razões obtidas nos dois itens anteriores, chega à lei dos 

senos. 

 

No segundo caso: 

 considera o triângulo ABC obtusângulo, e traça as alturas relativas aos 

vértices A e C, obtendo, como no caso anterior, quatro triângulos 

retângulos126. 

 usa a definição de seno em dois desses triângulos: respectivamente, ao 

ângulo B do triângulo CBI e ao ângulo A do triângulo CIA; após, 

observando que o seno de um ângulo é igual ao de seu suplemento, 

obtém-se duas relações em que um dos membros é igual a CI; 

 comparando essas relações, chega à igualdade de duas razões, em que 

cada razão é entre um lado do triângulo e o seno do ângulo oposto a ele; 

 repetindo os passos dos dois itens anteriores para os outros dois 

triângulos retângulos, chega também a duas relações: igualando-as, 

obtém-se a lei dos senos para um triângulo obtusângulo. 

 

A demonstração feita no livro de Bezerra ocupa toda a página de número 563 

de seu livro e pode ser vista na figura 75, a seguir. 

 

 

 

 

                                                           
126 

Nesse caso, tais triângulos são: AHB, AHC, BCI e ACI. 



270 

 

 

Figura 75 – Demonstração do teorema dos senos feita no livro. 

Fonte: Bezerra (1960). 

 

 

Este autor demonstra o teorema da seguinte maneira: 

 considera um triângulo qualquer ABC inscrito em uma circunferência de 

centro O e raio R; 

 traça o diâmetro AD e o une ao vértice B, obtendo o triângulo ABD 

retângulo em B; 

 aplica a definição de seno ao ângulo ADB, relacionando o lado c ao 

diâmetro AD,  

 em seguida, observa que ADB=C, pois são ângulos inscritos que 

subtendem o mesmo arco, e que AD=2R; chega à razão entre o lado c e o 

seno do ângulo oposto C como sendo igual a 2R; 
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 repetindo os passos anteriores, obtêm-se as mesmas razões envolvendo 

os outros dois lados e os senos de seus ângulos opostos, também iguais a 

2R; 

 igualando estas três razões, chega-se ao teorema dos senos. 

 

A figura abaixo mostra o enunciado e a demonstração do teorema dos senos 

na obra do SMSG. Essa demonstração, como se pode ver, ocupa menos de meia 

página. 

 

 

 

Figura 76 – Demonstração do teorema dos senos realizada no livro do SMSG. 

 

 

Para demonstrar o teorema dos senos nesta obra, os autores 

 iniciam considerando um triângulo ABC inserido em um sistema de 

coordenadas cartesianas, de modo que o ângulo γ esteja em posição 

normal;127 

 reportam à fórmula que expressa a área em termos de dois de seus lados 

e do seno de um dos seus ângulos; escrevem as três possibilidades de 

expressão dessa área e igualam essas três expressões entre si, do 

seguinte modo:  
1 1 1

2 2 2
absen bcsen acsen     

 em seguida, dividem os membros dessas igualdades por 
2

abc
, obtendo 

assim o teorema dos senos. 

 

                                                           
127

 A definição relativa a ângulo em posição normal é abordada em seção anterior desse mesmo livro. 
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Sobre os resultados utilizados para a demonstração desse teorema no livro 

do SMSG, observamos que, diferentemente nas outras obras analisadas neste 

trabalho, o triângulo ABC considerado encontra-se relacionado a um sistema de 

coordenadas cartesianas. Consideramos o fato de esse objeto geométrico aparecer 

relacionado ao mencionado sistema de coordenadas como um indício de que a 

abordagem desse conteúdo está atrelada à teoria de conjuntos, que, neste livro, tem 

um papel de elemento unificador na abordagem dos conteúdos, tanto da 

trigonometria quanto de outras disciplinas da Matemática.  Nesse sentido, é 

importante lembrar que o papel unificador assumido pela teoria dos conjuntos no 

tratamento da matemática escolar é considerado como sendo uma característica 

relativa à tendência formalista moderna. 

Descrevamos, agora, a demonstração do teorema dos senos apresentada na 

obra de Iezzi et al., mostrada na figura abaixo, e que ocupa uma página. 
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Figura 77 – Demonstração do teorema dos senos conforme a abordagem feita no livro de Iezzi et al. 

Fonte: Iezzi et al. (1974). 

 

 

Para realizar a demonstração desse teorema, os autores dividem-na em dois 

casos: num deles supõe  o triângulo ABC como sendo um triângulo retângulo e, no 

outros, como sendo um triângulo qualquer. 

 

Supondo um triângulo retângulo ABC: 

 Supõe A = 90º, observando que sen90º = 1, e a/sen90º = a; 

 usa a razão seno nos ângulos B e C, obtendo a igualdade das razões 

entre os lados b e c e os respectivos senos dos ângulos opostos a eles, 

demonstrando o teorema para triângulos retângulos. 
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Sendo o triângulo ABC qualquer: 

 Considera ABC inscrito em uma circunferência de raio R; traça o diâmetro 

BA' e forma o triângulo A'CB retângulo em C, sendo BÂC = BÂ'C, pois 

subtendem o mesmo arco,  e BA' = 2R;  

 aplicando a razão seno ao triângulo BA'C, onde BC = a, chegando à razão 

entre o lado a e o seno do ângulo oposto a ele como sendo igual a 2R; 

 repetindo os passos anteriores, obtém-se as razões entre os outros dois 

lados e os respectivos senos dos ângulos opostos a eles, demonstrando o 

teorema para um triângulo qualquer. 

 

Reunamos, agora, em uma tabela, as características percebidas em cada 

demonstração e os resultados nela utilizados, relacionando cada demonstração ao 

livro sob análise. Nela, explicitaremos as semelhanças e diferenças entre as 

demonstrações apresentadas acima,  no que diz respeito aos resultados teóricos 

utilizados para levar a cabo a demonstração. Também explicitaremos o fato de a 

demonstração levar em conta se o triângulo é acutângulo, retângulo, obtusângulo 

e/ou triângulo qualquer. Essa tabela podes ser observada a seguir: 
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Característica observada na 

demonstração do teorema dos senos 
Autores 

Demonstração a partir de um triângulo ABC, 

qualquer, inscrito em uma circunferência. 

Pereira (1902), FTD (1928), Bezerra (1960) e 

Iezzi et al. (1974)
128 

. 

Demonstração a partir de traçados de alturas 

relativas a lados ou vértices do triângulo. 

FTD (1928) e Maeder (1953)
129

. 

 

Forma um triângulo retângulo inscrito no círculo, 

e deduz que as três razões são iguais a 2R. 

 

Bezerra (1960) e Iezzi et al. (1974)
130

. 

 

Deduz o teorema apenas no caso de triângulo 

qualquer. 

Pereira (1902), FTD (1928), SMSG (1964) e 

Bezerra (1960) . 

Divide a demonstração em dois casos, conforme 

o triângulo for acutângulo e obtusângulo 
Maeder (1953) 

Divide a demonstração em casos, conforme o 

triângulo for retângulo e qualquer. 
Iezzi et al. (1974). 

Utiliza, além da razão seno, apenas resultados 

da geometria euclidiana. 
Todos menos SMSG. 

Em sua demonstração, considera o triângulo 

inserido em um sistemas de coordenadas 

cartesianas. 

Apenas SMSG (1964). 

Usa o resultado segundo o qual: “a corda de um 

arco é o dobro do seno da metade deste arco” 
Apenas Pereira (1902). 

Observa o fato de que dois ângulos que 

subtendem um mesmo arco são congruentes 

FTD (1928), Bezerra (1960) e Iezzi et al. 

(1974) 

Observa o fato de que um ângulo central mede o 

dobro de um ângulo inscrito que subtende o 

mesmo arco 

FTD (1928). 

Quadro 25 – Quadro que relaciona os autores das obras utilizadas em nossa dissertação. 

 

 

Como já dissemos anteriormente, a análise a que nos propusemos fazer aqui 

será comparativa apontando as diferenças e semelhanças nas abordagens que cada 

autor deu à demonstração do teorema dos senos. Para isso, tomaremos como base, 

a sequência dos passos observados nessas demonstrações e que estão resumidas 

na tabela acima. Comparando, primeiro, a demonstração que está no FTD (1928) 

com a de Maeder (1953) percebe-se, de maneira geral, uma grande semelhança 

entre elas. Tal semelhança decorre do fato de ambas utilizarem as alturas de lados 

e/ou de vértices do triângulo no início da demonstração, dividindo este triângulo em 

dois triângulos retângulos e, também, do fato das demonstrações ocuparem 

                                                           
128

 Essa característica é apresentada por FTD em sua segunda demonstração, e em Iezzi et al. 
(1974) na segunda parte da demonstração, relativamente a um triângulo qualquer. 

129
 FTD o faz em sua primeira demonstração, enquanto Maeder procede desta maneira em ambos os 
casos da demonstração.   

130
 Este autor o faz na demonstração da lei dos senos para um triângulo qualquer. 
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aproximadamente o mesmo espaço em suas páginas. Em que pese as publicações 

dessas duas obras estarem separadas por um quarto de século, essa semelhança 

era previsível se observarmos que tanto o livro de FTD quanto o de Maeder foram 

publicados em um período no qual, segundo Fiorentini (1995), predominou a 

tendência formalista clássica que, dentre as suas características estão a profunda 

preocupação com a justificativa de seus enunciados e o amplo uso da geometria 

euclidiana na abordagem dos conteúdos trigonométricos. 

Comparemos, agora, as demonstrações que aparecem nas obras de Pereira 

(1902), de FTD (1928), Bezerra (1960) e Iezzi et al. (1974). Em todas elas, as 

demonstrações iniciam considerando um triângulo qualquer inscrito em uma 

circunferência. Quanto às semelhanças e diferenças entre essas demonstrações 

observamos: 

 especificamente em Pereira, são considerados os seguintes resultados: 

primeiro, que “a corda de um arco é o dobro do seno da metade deste 

arco” e, depois, que “a metade de cada arco possui medida igual à do 

ângulo oposto a ele”;  

 em relação ao FTD, na segunda de suas demonstrações, considera – e é 

o único a considerar esse resultado – que “um ângulo central mede o 

dobro de um ângulo inscrito que subtende o mesmo arco”;  

 Bezerra (1960) e Iezzi et al. (1974), por outro lado, traçam um triângulo 

retângulo inscrito no círculo, para demonstrar que as três razões são 

iguais a 2R. 

Como já vimos anteriormente, os livros de Pereira (1902) e FTD (1928) foram 

publicados no período de predomínio da tendência formalista clássica enquanto os 

livros de Bezerra e de Iezzi et al. (1974) o foram em anos situados dentro do período 

de predominância da tendência formalista moderna131. Embora entre essas duas 

tendências prevaleçam diferentes concepções quanto à abordagem da Matemática 

no ensino, as quatro estruturam as suas demonstrações do teorema dos Senos de 

maneira semelhante e dedicam o mesmo espaço a essa demonstrações. Se 

compararmos Maeder e Iezzi et al, embora esses autores pertençam a tendências 

diferentes na classificação feita por Fiorentini (1995), a demonstrações do teorema 

dos senos, nas obras desses dois autores tem algo em comum: ambos dividem essa 

                                                           
131

 Associada, segundo este autor, à predominância do movimento da matemática moderna no Brasil. 
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demonstração em dois casos – conforme o triângulo for acutângulo e obtusângulo e 

conforme o triângulo for retângulo e qualquer, respectivamente. No mais, as suas 

demonstrações são completamente diferentes. 

Quanto aos livros utilizados neste trabalho e que foram publicados 

consoantes às diretrizes do MMM, o livro de autoria do SMSG132 constitui exceção. 

Foi a única obra em que este teorema foi tratado com o triângulo estando inserido 

em um sistema de coordenadas, utilizando, assim, segundo consta − em um dos 

prefácios dessa obra − resultados da geometria analítica para sua demonstrá-lo133. 

Da análise das semelhanças e das diferenças constatadas, acima, para as 

demonstrações do teorema dos senos, atentamos, também, para o fato de que  

mesmo que tais obras tenham sido publicadas em diferentes décadas e seu 

conteúdos elaborados conforme as características de distintas diretrizes de ensino 

presentes ao longo do século XX134, a demonstração desse teorema, em cada uma 

dessas obras não só ocupa o mesmo espaço para sua abordagem − espaço que 

varia, aproximadamente, desde meia página a pouco mais de uma página inteira − 

como também certas obras utilizam os mesmos resultados para a prova deste 

teorema. 

 

 

4.3.5 Análise com base na utilização do teorema dos senos nos exercícios 

resolvidos 

 

 

Analisemos, agora, a maneira como o teorema dos senos é mobilizado nos 

exercícios resolvidos em cada uma das obras selecionadas. Dentre essas obras, 

verificamos que nas de autoria Pereira, FTD, Maeder e Bezerra, o teorema dos 

Senos − juntamente com o teorema dos Cossenos, o teorema das Tangentes e o 

                                                           
132

 Este livro foi elaborado por autores estadunidenses e sofreu alguma adaptações à realidade 
brasileira. 

133
 Segundo a mesma fonte, tais resultados foram abordados no volume I da mesma coleção do livro 
utilizado em nosso trabalho.  

134
 Como exemplos, temos a Reforma Campos (1931), Capanema (1942), Simões Filho (1951), as 
diretrizes de ensino do MMM (a partir, aproximadamente, dos anos de 1960 no Brasil, entre 
outros. 
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teorema  A+B+C=180º135 − é utilizado na demonstração das fórmulas referentes aos 

quatro casos clássicos − também chamados de casos notáveis − de resolução de 

triângulos obliquângulos136.  

Na resolução de problemas usando-se esses quatro casos são fornecidos três 

dos elementos principais de um triângulo obliquângulo, sendo que, dentre os dados 

fornecidos no enunciado do problema, um deles deve ser a medida de um dos seus 

lados. As incógnitas de tais problemas consistem nas medidas dos outros três 

elementos e a medida da área. 

Nas figuras que se seguem, esses quatro casos clássicos de resolução de 

triângulos obliquângulos estão anunciados com as demonstrações das fórmulas a 

ele relacionadas.  

A título de esclarecimento, na utilização do teorema dos senos para a 

obtenção das fórmulas referentes ao primeiro, segundo e quarto casos de resolução 

desse triângulo constatamos que há grande semelhança entre as demonstrações 

desses casos nas abordagens dada pelos quatro autores supramencionados, 

inclusive quanto à notação utilizada para os elementos do triângulo137. Por esta 

razão, optamos por utilizar as páginas da obra de Maeder que trataram desse tópico 

para ilustrar os enunciados que expomos abaixo, referentes a esses primeiro, 

segundo e quarto casos. 

 

Primeiro caso: Resolver um triângulo obliquângulo ABC sendo dados um lado e 

dois ângulos adjacentes a ele (dados a, A e B, calcular C, b, c e a área S).  

Na foto a seguir, a demonstração das fórmulas utilizadas conforme o primeiro 

caso.  

 

 

                                                           
135

 A relação A+B+C=180º é chamada, no livro de  Bezerra, de teorema angular de Tales. 
136

 Maeder e Bezerra, nas obras usadas em nossa dissertação, denominam-nos como “triângulos 
quaisquer”. 

137 
No livro de Bezerra, a única diferença percebida com relação aos outros três autores está na 
escolha dos dados e das incógnitas adotadas no enunciado e na demonstração de cada um dos 
casos. 
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Figura 78 – Demonstração das fórmulas utilizadas no primeiro caso de resolução de triângulos 
obliquângulos na obra Curso de Matemática. 

Fonte: Maeder (1953). 

 

 

 

Figura 79 – Demonstração das fórmulas utilizadas no primeiro caso de resolução de triângulos 
obliquângulos na obra Curso de Matemática. 

Fonte: Maeder (1953). 
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Conforme o enunciado acima, o teorema dos Senos, no primeiro caso de 

resolução, é utilizado para a obtenção: 

 das medidas desconhecidas dos dois lados desconhecidos do triângulo; e  

 da medida da área deste triângulo ABC, ficando esta expressão expressa 

em termos da medida do lado fornecido no enunciado e do seno dos três 

ângulos internos de ABC. 

 

Segundo caso: Resolver um triângulo obliquângulo ABC sendo dados dois lados e 

o ângulo formado por ambos (dados a, b e C, calcular A, B, c e a área S). 

 

 

 

 

Figura 80 – Demonstração das fórmulas utilizadas no segundo caso de resolução de triângulos 
obliquângulos na obra Curso de Matemática. 

Fonte: Maeder (1953). 

 

 

De acordo com o enunciado acima, o teorema dos senos, no segundo caso 

de resolução, é utilizado para a obtenção: 

 das medidas desconhecidas do lado desconhecido do triângulo; e  
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 da medida da área deste triângulo ABC, ficando esta expressão expressa 

em termos das medidas dos dois lados fornecidos no enunciado e do seno 

do menor ângulo por eles formado. 

 

Terceiro caso: resolver um triângulo obliquângulo ABC sendo dados os seus três 

lados (dados a, b e, c, calcular A, B, C e a área S).  

 

Não apresentamos figuras referentes ao terceiro caso de resolução pelo fato 

de o teorema dos senos não ser utilizado na obtenção das formulas referentes aos 

ângulos e à área neste caso138.   

 

Quarto caso: resolver um triângulo obliquângulo ABC sendo dados dois lados e o 

ângulo oposto a um deles (dados a, b e A. calcular B, C, c e S). 

 

 

 

Figura 81 – Demonstração das fórmulas utilizadas no segundo caso de resolução de triângulos 
obliquângulos na obra Curso de Matemática 

Fonte: Maeder (1953). 

 

 

Conforme visto acima, o teorema dos senos no quarto caso de resolução é 

utilizado para a obtenção: 

                                                           
138

 Para a resolução segundo este caso são utilizados o teorema dos Cossenos para se encontrar os 
ângulos e, para encontrar a área do triângulo, a fórmula desta em termos das medidas dos seus 
lados e do seu semiperímetro. 



282 

 

 das medidas desconhecidas dos lados desconhecidos do triângulo; e  

 da medida da área deste triângulo ABC, ficando esta expressão, idêntica à 

obtida no segundo caso: expressa em termos das medidas dos dois lados 

fornecidos no enunciado e do seno do menor ângulo por eles formado. 

 

Em cada uma das obras selecionadas, cada um dos autores, após enunciar e 

demonstrar os quatro casos supra mencionados, abordam uma discussão referente 

aos possíveis valores que satisfazem a expressão 
bsenA

senB
a

  .  A partir daí, em 

função dos possíveis valores para b, sen A e a , essa expressão poderá admitir: a). 

uma única solução; b). duas soluções; c). nenhuma solução. Mostramos, no livro de 

Maeder, na figura abaixo, um resumo feito de tal discussão. 

 

 

 

Figura 82 – Resumo apresentado no livro de Maeder a respeito das possibilidades de solução, 
conforme os valores assumidos pelos termos especificados na expressão da área do triângulo, 
referente ao quarto caso de resolução de triângulos obliquângulos. 
 

 

Uma vez demonstradas as fórmulas acima, todos os autores 

supramencionados apresentam exercícios numéricos resolvidos cuja resolução 

consiste na aplicação dessas fórmulas139.  

                                                           
139

 Reparamos que no livro por FTD, diferentemente desses outros três autores, os exercícios 
numéricos resolvidos só são abordados após a demonstração das fórmulas para todos os casos. 
Por outro lado, nas obras de Pereira, Maeder e Bezerra, em seguida à demonstração das fórmulas 
referentes a cada caso, é abordado o respectivo exercício numérico. 
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Explicitamos, abaixo, os exercícios que cada um desses autores resolveu, 

referentes ao primeiro e ao quarto casos de resolução abordados acima140. 

As figuras abaixo se referem a exercícios numéricos resolvidos para o 

primeiro caso de resolução. De antemão, chamamos a atenção do leitor para a 

semelhança no tratamento dado à resolução desses exercícios.  

Começamos pelo primeiro exercício resolvido, para este caso, no livro de 

Pereira. 

 

 

 

 

Figura 83 – Exercício numérico resolvido referente ao primeiro caso de resolução de triângulos 
obliquângulos no livro. 

Fonte: Pereira (1902). 

 

 

 

                                                           
140

 Não apresentamos as resoluções referentes ao segundo caso pelo motivo delas serem realizadas 
com procedimentos semelhantes aos utilizados nos primeiro e quarto casos. Quanto ao terceiro 
caso, não o apresentaremos pelo fato de elas não envolverem o teorema dos Senos, que é objeto 
de nossa análise. 
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Segue, abaixo, um exercício resolvido na obra de FTD, também referente ao 

primeiro caso clássico de resolução. 

 

 

 

 

Figura 84 – Exercício numérico resolvido referente ao primeiro caso de resolução de triângulos 
obliquângulos no livro por FTD. 

 

 

Na figura 85, ainda o primeiro caso clássico de resolução, na abordagem de 

Maeder. 
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Figura 85 – Exercício numérico resolvido referente ao primeiro caso de resolução de triângulos 
obliquângulos no livro. 

Fonte: Maeder (1953). 
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Outro exercício resolvido, agora em Bezerra, tratando do primeiro caso clássico de 

resolução. 

 

 

 

Figura 86 – Exercício numérico resolvido referente ao primeiro caso de resolução de triângulos 
obliquângulos no livro. 

Fonte: Bezerra (1960). 

 

 

Comparando as resoluções desses exercícios feitas pelos quatro autores, 

percebemos considerável semelhança entre as quatro − mesmo na abordagem de 

Bezerra − tanto com relação à notação utilizada para representar os elementos do 

triângulo quanto na maneira segundo a qual os cálculos são organizados: as 

fórmulas utilizadas na resolução aparecem previamente desenvolvidas  com o uso 

das propriedades operatórias dos logaritmos, além do amplo uso da tábua 

trigonométrica logarítmica. 
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 A única diferença percebida em Bezerra com relação aos outros três autores 

está na escolha de quais dos lados e quais dos ângulos serão os dados e as 

incógnitas, embora atribua notação idêntica à dos outros autores para as medidas 

de lados, de ângulos e da área. 

Analisemos, agora, o tratamento dado, pelos mesmos autores, à resolução de 

exercícios relativos ao quarto caso clássico, tratada em parágrafo anterior, 

relacionada à expressão  

 

bsenA
senB

a
                                                      (23) 

 

Novamente, comecemos, primeiro, expondo uma resolução do quarto caso no 

livro de Pereira. 
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Figura 87 – Exercício numérico resolvido referente ao quarto caso de resoluçãode triângulos 
obliquângulos no livro. 

Fonte: Pereira (1902). 
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Os três exercícios apresentados, acima, por Pereira consideram as três 

possibilidades expressas na discussão, como já dissemos, da existência ou não de 

solução, nos casos em que:  

 a solução existe e é única; 

 existem duas soluções; e  

 não existe solução, ou seja, quando não há como formar um triângulo 

segundo as condições dadas pelo enunciado do exercício. 

 

Abaixo, a abordagem por FTD ao quarto caso clássico de resolução. 

 

 

 

 

Figura 88 – Exercício numérico resolvido referente ao quarto caso de resoluçãode triângulos 
obliquângulos no livro por FTD. 
 

 

Na resolução desse quarto caso, nesse livro, o exercício leva em conta 

apenas a possibilidade em que a < b e a < 90º. Ou seja, quando há duas soluções 
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para o problema, sendo que tais condições já são informadas no enunciado do 

exercício. 

No livro de Maeder, o quarto caso clássico é abordado da maneira mostrada 

na figura abaixo: 

 

 

  

Figura 89 – Exercício numérico resolvido referente ao quarto caso de resoluçãode triângulos 
obliquângulos no livro por FTD. 

 

 

Neste livro, Maeder considera apenas as condições segundo as quais o 

exercício possui uma única solução. Nesse caso, temos A < 90º e a > b. 

Por último, a abordagem, desse caso, na obra de Bezerra. 
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Figura 90 – Exercício o numérico resolvido referente ao quarto caso de resolução de triângulos 
obliquângulos no livro. 

Fonte: Bezerra (1960). 

 

 

No exemplo dado por Bezerra, o problema em estudo considera somente o 

caso em que o problema admite duas soluções. 

Apesar de todos os quatro autores discutam teoricamente esses casos no que 

se refere a existência de soluções, Maeder é o único dentre eles a não levar em 

conta essa discussão na abordagem de exercícios numéricos resolvidos. Sobre isso, 

ele estuda apenas um exemplo que apresenta duas soluções, sem discuti-las. Os 

demais consideram as condições segundo as quais há dois valores possíveis para a 

medida de um dos lados e da área do triângulo. 

Analisando, agora, o uso das tábuas trigonométricas logarítmicas na 

resolução desses exercícios, observamos que, todos os autores de que tratamos 

neste trabalho, fizeram um amplo uso delas. Mais ainda, que os autores – SMSG e 

Iezze et al – que não utilizam também não abordam os quatro casos clássicos de 

resolução de triângulos.  

Dentre os autores que aplicam o teorema dos senos na resolução de 

triângulos segundo os quatro casos clássicos − Pereira, FTD, Maeder e Bezerra − 

mostraremos, a seguir,  exemplos de resoluções de problemas − contextualizados 

ou não − que envolvem esses casos. Dentre os problemas abordados nas obras 

desses autores, contemplaremos aqui um ou dois problemas relativos a cada autor.  

Começando por Pereira, observamos que, após os exercícios numéricos 

envolvendo os quatro casos clássicos, o autor propõe quatro problemas 



292 

 

contextualizados envolvendo a resolução de triângulos, sob o título Aplicações da 

trigonometria à determinação de distâncias, que consta na página 286 de seu livro. 

Como este título já indica, tais problemas consistem, basicamente, no cálculo de 

distâncias consideradas como sendo inacessíveis ou de difícil acesso para fins de 

medição. Chamou a nossa atenção o segundo problema – que, até por isso, serão 

examinados abaixo – cujo enunciado e respectiva figura ilustrativa são mostrados na 

Figura 90. 

Esse problema coloca como objetivo: Determinar a altura e a distância de um 

objeto vertical, mas de cuja base não se pode aproximar. Como mostra a Figura 90  

o objeto vertical a que se refere o autor é uma edificação cujo cume é denotado por 

um ponto. Nessa figura, aparecem também os pontos B e F, sendo que a medida de 

BF é a distância (na horizontal) que se quer medir de um observador, em B, até a 

edificação, em F. O problema pede, também, que se meça a altura da edificação 

que, na figura, pode ser representada pela soma das medidas EB+FC. A distância 

EB, altura do instrumento, pode ser obtida por medição. O autor não determina 

expressamente que se trate de um problema relativo a algum dos casos clássicos. 

Constataremos que ele pode ser resolvido apenas mediante a aplicação do teorema 

dos senos − e, opcionalmente pela aplicação da razão seno. 

Pereira propõe que se inicie a resolução medindo a base DE, situada entre 

dois pontos A e B  junto aos quais o instrumento de medição na figura  esteve 

posicionado − consideradas as alturas DA e EB. Esta medida DE obtida é a mesma 

da distância AB da figura. O autor também informa, nesta resolução, que o 

instrumento mediu os ângulos CAF e CBF. Deste último, podemos obter a medida 

do ângulo CBA, já que CBA= 180º - CBF.  
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Figura 91 – Segundo problema de aplicação de resolução de triângulos tratado no livro de Thimotheo 
Pereira. 

Fonte: Pereira (1902). 

 

 

Portanto, do triângulo ABC, queremos calcular a distância BC, sendo 

conhecidos a medida de um de seus lados, AB, e dos dois ângulos adjacentes a ele, 

CAB e CBA141. Aplicamos o teorema dos senos a esses dados do qual segue a 

seguinte relação: 
BC AB

senCAB senCBA
 . Deste modo, obtemos a medida de BC.  

Para calcular as medidas de BF e CF, conhecendo BC, o ângulo CBF, e 

considerando o ângulo BFC como reto, aplicamos novamente o teorema dos senos: 

CF BC

senCBF senBFC
 , do qual sai a medida CF. Esta, somada a EB, fornece a altura 

procurada. 

Resta determinar BF, da qual obtemos aplicando novamente o mesmo 

teorema, ou a razão seno ao triângulo retângulo CBF: utilizando as medidas já 

conhecidas do ângulo agudo CBF, da hipotenusa BC, obtemos o cateto BF. 

Este constitui um dos poucos problemas de aplicação contextualizado no livro 

de Pereira. De certo modo, a presença de problemas contextualizados abordados 

                                                           
141

 Tais dados configuram o primeiro caso de resolução de triângulos obliquângulos embora não seja 
pedido para se determinar todos os elementos do triângulo ABC. 
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em tópicos de trigonometria não é uma característica da tendência formalista 

clássica, na concepção de Fiorentini (1995). No caso desse problemas, percebemos 

a necessidade de um raciocínio um pouco mais elaborado do que os “exercícios 

numéricos” que explicitamos anteriormente nesta seção, relativamente aos quatro 

casos clássicos de resolução dos triângulos obliquângulos.  

Apesar de o livro de Pereira apresentar diferentes características que são 

próprias da tendência formalista clássica − seja pela importância dada às 

demonstrações e ao uso da geometria euclidiana, além do número reduzido de 

exercícios frente à abordagem teórica dos tópicos −, encontramos nesta obra a 

abordagens de exercícios contextualizados como esse142. Consideramos a presença 

de tal tipo de exercício como um indício de que não se pode afirmar peremptória e 

categoricamente que se um livro didático é produzido num período de predomínio de 

determinada tendência de ensino de Matemática, ele somente terá, nas abordagens 

de seus conteúdos, características específicas e próprias dessa tendência de 

ensino. Neste caso, mesmo que o livro de Pereira apresente diferentes 

características do ensino relacionadas à tendência formalista clássica, percebemos 

nele características que não era comum ser utilizada no interior de tal tendência. 

Essa constatação, no entanto, não invalida a classificação proposta por Fiorentini 

(1995), não nesse caso. 

De acordo com o que foi estabelecido em nosso roteiro de análise, 

consideramos que o problema abordado acima apresenta uma “tendência à 

compreensão, com elementos de memorização”, já que sua resolução, além do 

mencionado raciocínio, depende da memorização tanto do teorema dos senos como 

da razão seno. 

A seguir, abordaremos dois problemas resolvidos no livro por FTD. O primeiro 

deles consta na página 124 desse livro, relacionado ao título Problemas. É 

enunciado assim: Resolver um triângulo sabendo que os lados formam uma 

progressão aritmética de razão 1 e o maior ângulo é o dobro do menor, e aparece 

nas figuras abaixo.  

Este problema inicia estabelecendo os três lados do triângulo, onde x é a 

medida do seu lado médio e as medidas dos dois outros são x - 1 e x+1. Do mesmo 

                                                           
142

 Para considerar este problema como contextualizado, atentamos para os seguintes fatos: o 
enunciado do problema que leva em conta não apenas a medição de dimensões de objetos reais, 
passíveis de serem encontrados no cotidiano do estudante, mas também a presença dos próprios 
instrumentos de medição, mesmo que não forneça uma denominação a eles. 
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modo, com relação aos ângulos diz que y° o menor deles, 2y° é o maior e que 180º - 

3y° é o terceiro ângulo. Depois, considera que sen (180º-3y°) = sen 3y°; que o maior 

lado opõe-se ao maior ângulo, valendo o mesmo quanto ao menor lado e o menor 

ângulo, e aplica esse resultado ao teorema dos Senos, obtendo 

 

1 1

3 2

x x x

seny sen y sen y

 
  .                                               (24) 

 

O autor considera tomarmos essas igualdades, duas a duas, como sendo 

suficientes para chegarmos aos valores de x e de y, embora a solução seja obtida 

mais rapidamente considerando a igualdade 

 

1 1

2

x x

seny sen y

 
 .                                                 (25) 

 

 

  

Figura 92 – Figura referente a um problema resolvido abordado no livro de FTD. 

 

 

Em seguida, combina esta relação com aquele dada pelo teorema dos cossenos: a2 

= b2 + c2 - 2bccosA, da qual vem que: 

 
                                              

(x - 1)2 = x2 + (x + 1)2 - 2x.(x+1).cosy                                (26) 
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Também considera que sen2y = 2senycosy; logo: 

1 1

2 cos

x x

seny seny y

 
 , da qual se obtém 

1
cos

2( 1)

x
y

x





e substitui em  

 

(x - 1)2 = x2 + (x + 1)2 - 2x.(x + 1).cosy, chegando ao valor x = 5 e aos demais lados. 

 Utilizando x=5 em 
1

cos
2( 1)

x
y

x





, obtém-se

6 3
cos

8 4
y   . 

Calcula-se o valor de y utilizando uma tabela trigonométrica logarítmica, chegando 

ao valor y= 41º24'34”,6 e dos outros dois ângulos.  

Observamos que, para a resolução deste problema, o conhecimento 

necessário à sua resolução está voltado para a estrutura da própria Matemática, 

como por exemplo, a noção de progressões e da obtenção das raízes de uma 

equação polinomial. 

Pode-se perceber também, nesse caso, que os dados necessários para a 

resolução do problema não são prontamente identificáveis em seu enunciado, 

exigindo um raciocínio consideravelmente mais elaborado do que nos casos 

anteriores. Considerando o estabelecido em nosso roteiro para análise, trata-se de 

um problema com “tendência marcante à compreensão”. 

O segundo problema que abordaremos em nosso trabalho, referente ao livro 

por FTD, encontra-se na sua página 129.  Está relacionado ao título Aplicações e é 

enunciado da seguinte maneira: De um ponto inacessível B, medir a distância a 

outro ponto inacessível A. Na figura a seguir são mostradas a ilustração do problema 

e a resolução proposta pelo autor.  
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Figura 93 – Um dos problemas de aplicação da lei dos senos abordados no livro por FTD. 

 

 

O problema pede que se determine a medida da distância, considerada como 

sendo inacessível, entre os pontos B e A.  A resolução inicia pedindo que se adote 

uma distância BC, e afirmando que se medem os ângulos com vértices em B e C, 

estabelecendo assim o triângulo ABC.  

O autor pontua que, deste triângulo ABC, são conhecidos um lado e os dois 

ângulos adjacentes a ele − o lado BC e os ângulos com vértices em B e C −, de 

modo que o cálculo envolvido neste problema é uma parte do primeiro caso de 

resolução de triângulos obliquângulos. Deste modo, a determinação da distância AB 

pode ser obtida por uma aplicação do teorema dos Senos e do resultado 

A+B+C=180º (sendo o seno de um ângulo igual ao seno de seu suplemento): 

AB BC

senC senA


. 

Deste modo, segue que 
( )

senC
AB BC

sen B C



, que é a distância procurada entre 

A e B. 

Podemos encontrar problemas semelhantes a esse em autores de obras mais 

recentes. Dentre os autores cujas obras foram selecionadas para o presente 

trabalho, temos Gelson Iezzi, que propõe o problema mostrado na página 286 do 

livro Matemática: 1ª série 2º grau. Este problema, mostrado na figura abaixo, 

aparece em seu livro logo após demonstração do teorema dos senos. 
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Apesar de não ser um problema numérico, com os dados imediatamente 

identificáveis em seu enunciado, ele exige um raciocínio menos elaborado que o 

problema anterior; além de requerer que se saiba apenas o teorema dos senos para 

a sua resolução. Com base nisso e no que consta em nosso roteiro de análise, 

considerando esse aspecto, esse problema pode ser classificado como sendo de 

“tendência à compreensão com elementos de memorização”.  

 
 

 

Figura 94 – Problema proposto que consta no livro de Iezzi, semelhante o problema acima tratado 
abordado no livro por FTD. 

 

 

Analisando a obra de Maeder, observamos que, nela, não existem problemas 

de aplicação referentes ao teorema dos senos, nem aos casos clássicos de 

resolução de triângulos obliquângulos. 

O próximo livro a ser considerado é o de SMSG. Os dois problemas nele 

resolvidos de que tratamos aqui são mostrados na figura abaixo. 

 

 

 

Figura 95 – Dois dos exercícios relativos ao teorema dos senos abordados no livro do SMSG. 
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Podemos observar que o conhecimento necessário para a resolução desses 

dois exemplos, está relacionado à compreensão da definição de seno e dos valores 

extremos que o seno pode assumir, embora os dados utilizados apareçam 

explicitados no enunciado dos problemas, sem necessitar de nenhum raciocínio 

consideravelmente elaborado. De acordo com o estabelecido em nosso roteiro, 

relativamente a esse ítem de análise, entendemos o caso desses exercícios como 

sendo de tendência à memorização, com elementos de compreensão. 

Voltamos nossa atenção, agora, para os problemas abordados no livro de 

Bezerra. Constatamos que, nele, o único problema resolvido que envolve o teorema 

dos senos é o mesmo problema que consta na página 124 do livro por FTD, e que já 

foi abordado aqui, anteriormente. 

Analisemos, agora, um problema que aparece no livro de Iezzi et al., o último 

a ser analisado  em nosso trabalho. Estes autores apresentam um único exercício 

resolvido cuja resolução envolve o teorema dos Senos. A figura abaixo mostra este 

problema, cujo enunciado é: Num triângulo ABC são dados: A=60º, B=75º e c= 2 2 . 

Calcular o perímetro do triângulo. 

 

 

 

Figura 96 – Exercício resolvido envolvendo o teorema dos Senos tratado no livro. 

Fonte: Iezzi et al. (1974). 

 

 

Observamos o fato de que os dados do problema são as medidas referentes 

a um lado do triângulo e os dois ângulos adjacentes a ele. Estes são os mesmos 
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dados presentes no enunciado do primeiro dos casos clássicos de resolução de 

triângulos obliquângulos.   Embora o triângulo não seja resolvido completamente – 

ou seja, não são calculados todos os elementos desconhecidos do triângulo nesse 

problema – e embora seja utilizado o teorema A+B+C=180º, basta aplicar a relação 

dada pelo teorema dos Senos. A partir disso, temos que: 
2 2

45º

a

senA sen
  e 

Neste enunciado, os dados necessários à resolução do problema estão 

explicitados em seu enunciado, de modo que, para se resolver este problema, não é 

necessário nenhum raciocínio consideravelmente elaborado, bastando conhecer o 

teorema dos senos e o valor do seno de 45º e ter a noção do que é o perímetro de 

um triângulo. 

Desse modo consideramos esse exercício resolvido, de acordo com o 

estipulado em nosso roteiro de análise, como sendo de tendência marcante à 

memorização das definições, já que exige apenas os conhecimentos acima 

mencionados para a sua resolução. 



 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nestas considerações finais, além de fornecer a resposta ao nosso 

questionamento inicial, vamos tecer  comentários que dizem respeito a sobre como 

nossas percepções se modificaram à medida que tornamo-nos cientes de diferentes 

referenciais que possibilitaram − ou facilitaram − a realização de nossa pesquisa. 

Também trataremos das respostas obtidas ao questionamento inicial que nos moveu 

à realização desta dissertação. 

A leitura do artigo de autoria de Nacarato, Bredariol e Passos − intitulado 

Trigonometria: uma análise da sua evolução histórica e da transposição didática 

desse conhecimento presente nos manuais didáticos e propostas curriculares − nos 

permitiu perceber as possibilidades do livro didático como fonte para investigação 

sobre como os conteúdos foram tratados em diferentes períodos históricos, 

particularmente aqueles publicados na primeira metade do século XX, e em épocas 

anteriores. 

Diante disso, começamos procurar por textos e trabalhos acadêmicos cujo 

objeto de investigação fosse a utilização do livro didático, como ferramenta para o 

estudo da história do ensino de Matemática. A escolha pela trigonometria veio 

depois e a justificativa para essa escolha está na introdução deste trabalho. 

A maneira pela qual iríamos investigar o tratamento dado à trigonometria em 

livros didáticos de Matemática do Ensino Médio foi nossa pergunta seguinte. A 

nossa opção para isso veio por intermédio de meu orientador que me apresentou o 

artigo de Magda B. Soares denominado Um olhar sobre o livro didático. A escolha 

por esse referencial teórico metodológico contribuiu para que se delineasse, de 

modo mais preciso, o olhar que deveríamos assumir em nossa investigação, 

descrevendo e analisando o livro didático como ele é, sem emissão de julgamentos 

de valor de caráter didático-pedagógico, político, econômico, etc. 

Uma vez escolhida a maneira de como olhar um livro didático, perguntamo-

nos: o que olhar num livro didático? A resposta a essa pergunta se delineou quando 

no deparamos com o trabalho de Dario Fiorentini intitulado Alguns modos de ver e 

conceber o ensino da matemática no Brasil. Esse autor propôs uma categorização 

das tendências predominantes no ensino de Matemática no Brasil em diferentes 
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períodos históricos ao longo do século XX. Esse artigo de Fiorentini levou-nos a 

ponderar se as características relativas de tais tendências podem ser observadas 

em livros didáticos de Matemática publicados e mobilizados no período de vigências 

dessas tendências. 

A preocupação de elaborar uma interpretação plausível para esse recorte da 

história do livro didático, no Brasil, levou-nos à hermenêutica de profundidade − 

originalmente utilizado em estudos das Ciências Sociais −, em sua reformulação 

proposta por John B. Thompson, apresentada em sua obra denominada Ideologia e 

cultura moderna. Para o devido uso desse referencial metodológico, consideramos o 

livro didático como uma forma simbólica que carrega ideologias presentes no 

contexto em que foi produzido e/ou utilizado. Este referencial também considera o 

fato de que uma forma simbólica é passível de ser analisada de modo a estabelecer 

relações entre o seu conteúdo, o contexto sócio-histórico em que foi produzido e 

mobilizado e as ideologias das quais ela é portadora. 

Em particular, com relação à trigonometria nesses livros voltados para o 

Ensino Médio, algumas percepções foram se tornando mais definidas à medida que 

examinávamos a abordagens de diferentes livros. Estávamos acostumados à 

abordagens de livros didáticos mais atuais, especialmente aqueles publicados a 

partir dos anos de 1970, passando por outros publicados em décadas posteriores, 

até chegar àqueles que aparecem no Guia dos Livros Didáticos do Programa 

Nacional do Livro Didático − PNLD − referente ao ano de 2011. O enfoque dado por 

esses livros publicados a partir da década de setenta levava-nos a considerar que o 

estudo da trigonometria de Ensino Médio era indissociável das noções relativas à 

teoria de conjuntos. 

Essa nossa percepção começou a ser desconstruída quando nos deparamos 

com livros publicados ainda nas primeiras décadas do século XX, muito diferentes 

dos livros publicados nos últimos cinquenta anos – diferenças que perpassam o 

próprio aspecto físico das obras: a capa dura, as suas reduzidas dimensões físicas, 

ao seu projeto gráfico; diferenças na maneira como os conteúdos foram, neles, 

abordados, quase sempre sem ilustrações com o predomínio absoluto da cor preta 

no corpo de seus textos. 

Se a teoria dos conjuntos não aparecem neles como aparecem nos livros 

atuais, o uso da geometria euclidiana é sempre presente como suporte teórico para 

as demonstrações de teoremas: uma marca muito forte da tendência formalista 
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clássica nos livros a primeira metade do século XX, cuja característica marcante – 

uma delas, claro – é a preocupação com as justificativas e/ou demonstrações de 

todos os teoremas e corolários enunciados nessas obras. 

Voltemo-nos ao problema geral a ser investigado pelo presente trabalho – o 

de se saber em que medida as tendências no ensino da Matemática categorizadas 

por Fiorentini (1995) podem ser observadas em livros didáticos, para o Ensino 

Médio, de Matemática. 

Referindo-se a esse questionamento inicial, consideramos que, dentre as 

tendências propostas por Fiorentini em sua categorização, as características 

relativas a algumas dessas tendências foram mais facilmente detectadas nos livros 

didáticos analisados, a saber, a tendência formalista clássica, a tendência empírico-

ativista e a tendência formalista moderna. 

No que diz respeito à tendência formalista clássica, analisemo-na, primeiro, 

no livro Curso de Trigonometria Retilínea e Espherica, de Thimotheo Pereira. Essa 

obra é inteiramente voltada à trigonometria e na abordagem dada aos conteúdos se 

observa um amplo uso da geometria euclidiana e uma preocupação acentuada com 

o rigor formal dos enunciados e das demonstrações, fundados na lógica aristotélica. 

Em comparação com as outras obras analisadas, esse curso de trigonometria, de 

Pereira é a que propõe à resolução, o menor número de exercícios, e no qual a 

maioria deles é solúvel pela imediata aplicação de fórmulas e cujas resoluções, 

voltadas à memorização, dispensando qualquer interpretação mais elaborada ou 

qualquer aplicação a problemas relativos ao cotidiano dos alunos. 

Dentre os livros analisados no presente trabalho, esse de Thimotheo tem as 

características que nos autoriza a qualificá-lo como aquele que melhor se enquadra 

aos padrões da tendência formalista clássica. Não percebemos nele a presença de 

padrões relativos às outras tendências exceto, talvez em relação à presença de 

figuras – mais associada à tendência empírico-ativista – e de exercícios propostos 

repetitivos cuja resolução consiste na aplicação de um procedimento previamente 

demonstrado ou estipulado, que é uma característica associada à tendência 

tecnicista e cuja predominância viria a ocorrer somente na década de 1970. 

Outra obra cujas características nos autoriza a classificá-la como sendo da 

tendência formalista clássica é a de FTD. Essa obra também é inteiramente voltada 

à trigonometria e na abordagem dada aos conteúdos se observa – ainda que de 

modo não tão profuso, se comparado com o livro de Thimotheo Pereira – um amplo 
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uso da geometria euclidiana e uma preocupação sistêmica com o rigor formal dos 

enunciados e das demonstrações com base na lógica aristotélica. No que diz 

respeito aos exercícios propostos no livro, a resolução de parte considerável deles 

envolve apenas a memorização dos resultados obtidos na abordagem teórica dos 

conteúdos e, do mesmo modo que em Pereira, essas resoluções dispensam uma 

interpretação elaborada do enunciado. Além disso, a maioria dos exercícios tratados 

aqui não faz referência alguma a um contexto prático, relacionado ao cotidiano do 

estudante. No que se refere à quantidade de exercícios propostos, no Trigonometria 

Elementar, de FTD, ela é bastante superior à apresentada por Pereira: quatrocentos 

e quatorze exercícios, o que é um indício de uma característica relativa à tendência 

empírico-ativista, da qual trataremos mais adiante. 

O Curso de Matemática, de Algacyr Munhoz Maeder e o homônimo Curso de 

Matemática, de Jairo Manoel Bezerra, são obras elaboradas e publicadas depois da 

Reforma Francisco Campos e, portanto, não foram destinadas única e 

exclusivamente à trigonometria: a primeira abarca conteúdos do segundo ano do 

antigo Curso Colegial e a segunda, um compêndio com os conteúdos de Matemática 

estipulados para os cursos científicos e clássicos daquela época.  

Quando analisamos essas obras, também pudemos verificar, nelas, a 

presença de elementos por meio dos quais poderíamos classificá-las como sendo da 

tendência Formalista clássica: a abordagem dada aos conteúdos é marcada – 

embora de modo não tão acentuado como em Pereira e FTD – pelo amplo uso da 

geometria euclidiana e o tratamento dado aos conteúdos tem a preocupação com o 

rigor formal, também fundado na lógica aristotélica. Além disso, a maioria dos 

exercícios abordados por ambos os autores, em seus livros, têm as mesmas 

características dos exercícios propostos por Pereira e FTD: a falta de 

contextualização de qualquer tipo, a preocupação com a memorização de 

procedimentos e de fórmulas previamente demonstradas e a aplicação dessas sem 

nenhuma necessidade de interpretação por parte do estudante. 

No entanto, se atentarmo-nos às características atribuídas por Fiorentini 

(1995) às tendências por ele categorizadas, veremos que tanto a tendência 

formalista clássica quanto a tendência empirico-ativista têm, em comum, essas duas 

características. O que as diferencia é que a tendência empírico-ativista, em 

obediências às diretrizes curriculares ditadas pela Reforma Francisco Campos, 

orientava que o ensino de Matemática deveria ser ministrado com a preocupação de 
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aplicar os conhecimentos matemáticos às ciências empíricas como, por exemplo, à 

mecânica e a cálculos astronômicos. Uma evidência disso é a presença, nessa 

obras, do tratamento vetorial dado à trigonometria. Com base nisso, classificamos as 

obras de Maeder e de Bezerra como sendo da tendências empírico-ativista com 

fortes características da tendência formalista clássica. 

Em sua categorização das tendências da educação matemática, no Brasil, 

Fiorentini (1995) estabelece que o surgimento da tendência formalista moderna, em 

nosso país, remonta os anos iniciais da década de 1960. Uma característica que 

Fiorentini destaca como marcante nessa tendência é o tratamento dispensado aos 

conteúdos de Matemática estruturados pela teoria de conjuntos. Além disso, no 

âmbito dessa tendência, os objetos das Matemáticas passam a ser constituídos 

simbolicamente, sem a preocupação – presente nas tendências que a precederam – 

em dar uma descrição ou uma explicação extrassistêmica que viesse garantir uma 

ontologia a esses objetos: uma matemática concebida à partir da estrutura das 

operações definidas sobre esses objetos. O rigor matemático passa então, com essa 

tendência, a ser governado pela lógica simbólica, embora isso não seja levado à 

últimas conseqüências no Ensino Médio. 

Analisando os tratamentos dados à trigonometria no livro do SMSG (Vol. 2), 

publicado em 1964, e no de Iezzi et al, publicado em 1974, vimos neles 

características que são próprias dessa tendência que, no Brasil, ficou conhecida 

como movimento da matemática moderna.  

No caso do SMSG, isso pode ser visto quando, se constata que a teoria dos 

conjuntos é estudada no primeiro volume da coleção para que tudo o que venha a 

ser abordado posteriormente – como acontece com a trigonometria, no segundo 

volume – se dê fundado nessa teoria. Nessa obra percebe-se, também, a ênfase 

dada ao simbólico na notação, representação, na constituição bem mais sintética 

dos objetos matemáticos por meio das definições e nas demonstrações construídas 

algebricamente. 

No caso do livro de autoria de Iezzi et al, embora as características da 

tendência formalista moderna sejam também evidentes, elas não se apresentam tão 

fortemente como no livro do SMSG, muito provavelmente pelas críticas passou a 

recebem no Brasil e em todo mundo pelo primado do rigor em relação à intuição  e 

às ideias . Mesmo assim, a teoria dos conjuntos é o elemento unificador do 

tratamento dado a todo conteúdo matemático, em geral, e à trigonometria, em 
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particular. Nele, também, os vários resultados são demonstrados apenas 

algebricamente, diferentemente dos outros livros sob análise, em nosso trabalho, 

que fizeram uso maior da geometria euclidiana em suas demonstrações. 

Dentre os livros que selecionamos para descrição e análise, o de Iezzi et al. é 

aquele em que se observa uso de figuras de um modo mais acentuado e sistemático 

que, segundo Fiorentini (1995), representa a retomada de uma característica da 

tendência empírico-ativista, motivada pelo “fracasso” do movimento da matemática 

moderna. Além disso, em Iezzi o uso das cores é mais presente em várias dessas 

figuras para destacar algum de seus aspectos e, também, os enunciados de 

definições, de teoremas, etc. 

Apesar dessas três tendências mencionadas, acima, terem sido mais 

facilmente detectadas na abordagem da trigonometria em livros didático do Ensino 

Médio, nem todas as características apontadas pelo autor Dario Fiorentini ao 

descrever as outras tendências por ele propostas, puderam ser observadas na 

abordagem dada a esses conteúdos nos livros sob análise. 

De fato, em nenhum dos livros analisados aparecem características da 

tendência construtivista de qualquer natureza que possibilite ao aluno, na 

abordagem do conhecimento matemático, desempenhar um papel ativo na 

(re)construção desse conhecimento, nem sugere quaisquer práticas ou maneiras de 

se abordar os conteúdos trigonométricos de modo que o aluno exercesse esse papel 

ativo. 

Também não foi observado nos livros analisados características da tendência 

tecnicista, a não ser – em maior ou menor grau, em todos os livros analisados – em 

“exercícios de fixação” de conteúdo. 

Com relação à tendência socioetnocultural, não detectamos, em nenhuma 

obra sob análise, qualquer tipo de referência a conhecimentos matemáticos 

utilizados por grupos étnicos, cujo raciocínio não estivesse de acordo com a 

matemática acadêmica abordada no ensino formal, estabelecidas em documentos 

oficiais. Também não foi percebida nenhuma espécie de valorização de 

conhecimentos matemáticos não-acadêmicos. 

Não observamos, também, nos livros, qualquer indício que nos levasse a 

classificá-lo como sendo da tendência histórico-crítica. Em nenhuma das obras 

analisadas, percebemos conteúdos em cujas abordagens tenham levado o 

estudante a alguma reflexão crítica do mundo em que vive. Do mesmo modo, não se 
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percebem conexões entre o uso da Matemática e os contextos nos quais os livros 

foram produzidos ou utilizados. 

Relativamente à tendência sociointeracionista-semântica, a própria maneira 

pela qual o autor a enunciou em seu trabalho não nos forneceu quaisquer elementos 

que nos permitisse detectar indícios dessa tendência no ensino da trigonometria dos 

livros didáticos.  

Finalmente, esperamos, por meio do presente trabalho, ter dado que ajudam 

a destacar a importância do livro didático como uma fonte de pesquisa para 

reconstituir uma história do ensino da Matemática. 
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Apêndice A – Quadro com os títulos dos livros selecionados para análise 
 

 

 O quadro abaixo consiste em 4 colunas, nas quais constam, respectivamente, 

os títulos dos livros selecionados para análise, seus autores, a editora e a edição e 

ano de publicação.  

 

Título Autor Editora 
Edição; Ano 

de publicação 

Curso de 
Trigonometria 

Rectilinea e Espherica 

Thimotheo 
Pereira 

Livraria Classica de 
Francisco Alves 

1902 

Trigonometria 
Elementar 

FTD 
Livraria Paulo de 
Azevedo & Cia. 

1928 

Curso de Matemática 
2º Livro Ciclo Colegial 

Algacyr Munhoz 
Maeder 

Edições 
Melhoramentos 

5 ed., 1953 

Curso de Matemática 
Manoel Jairo 

Bezerra 
Companhia Editora 

Nacional 
1960 

Matemática Curso 
Colegial Vol. II 

School 
Mathematics 
Study Group 

Centro de 
Publicações Técnicas 

da Aliança 

 

1964 

Matemática 2º Grau 
1ª Série 

Gelson Iezzi e 
outros 

Atual Editora 3 ed., 1974 

Quadro 26 - Catalogação dos livros selecionados para descrição e análise nesta dissertação. 

 





 

 

ANEXO 

 

 

Anexo A – Capa do exemplar utilizado na dissertação de Biral (2000). 

 

 

 
Figura 97 – Capa do exemplar utilizado na dissertação. 

Fonte: Biral (2000). 

 

 

 




