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CORRÊA, Priscila Rodrigues da Silva. O teorema de Pitágoras nos livros didáticos 

das escolas públicas do PNLD. 2017. 36 f. Produto Acadêmico Final (Especialização 

em Docência da Educação Básica na Disciplina Matemática) – Colégio Pedro II, Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência 

Docente, Rio de Janeiro, 2017. 

 

 

Neste trabalho é realizada uma pesquisa dos capítulos reservados ao Teorema de 

Pitágoras em três obras didáticas aprovadas pelo Plano Nacional do Livro Didático, 

distribuídos pelo MEC às escolas públicas de educação básica no país. Além disso, será 

mostrado o resultado de uma pesquisa realizada em uma escola estadual do município 

de Nova Iguaçu, para avaliar alguns problemas em relação à abordagem do Teorema de 

Pitágoras, as perspectivas dos alunos em relação aos seus estudos e a avaliação deles 

sobre a linguagem utilizada nos livros didáticos em relação a este assunto. Sabemos da 

importância da contextualização e abordagem no ensino desta disciplina e da pouca 

oferta de livros que ainda trabalhem desta maneira. A preocupação é que, com a 

modernização e avanço da tecnologia, os alunos fiquem cada vez mais desapegados aos 

livros didáticos e ligados por outras vias. Por isso, discutiremos os resultados da 

pesquisa aplicada, apresentando as conclusões, com sugestões, buscando uma visão 

mais ampla e geral dos resultados obtidos na prática em sala de aula que levem a uma 

educação significativa. 
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ABSTRACT 

 

CORRÊA, Priscila Rodrigues da Silva. O teorema de Pitágoras nos livros didáticos 

das escolas públicas do PNLD. 2017. 36 f. Produto Acadêmico Final (Especialização 

em Docência da Educação Básica na Disciplina Matemática) – Colégio Pedro II, Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência 

Docente, Rio de Janeiro, 2017. 

 

 

In this work a research of the chapters reserved to the Pythagorean Theorem is carried 

out in three didactic works approved by the National Plan of the Didactic Book, 

distributed by the MEC to the public schools of basic education in the country. In 

addition, the results of a survey conducted at a state school in the municipality of Nova 

Iguaçu will be presented to evaluate some problems related to the approach of the 

Pythagorean Theorem, the perspectives of the students in relation to their studies and 

their evaluation of the language Used in textbooks in relation to this subject. We know 

the importance of contextualization and approach in the teaching of this discipline and 

the lack of books that still work in this way. The concern is that, with the modernization 

and advancement of technology, students become more and more detached from 

textbooks and connected by other means. Therefore, we will discuss the results of the 

applied research, presenting the conclusions, with suggestions, seeking a broader and 

general view of the results obtained in the classroom practice that lead to a meaningful 

education. 

 

 

 

Keywords: Pythagorean theorem. National textbook plan.
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1 INTRODUÇÃO 

Trabalho no magistério estadual há cerca de quatro anos com o ensino de 

matemática para os últimos anos do ensino fundamental e o início do ensino médio. 

Percebo uma dificuldade muito grande dos meus alunos em acompanhar e desenvolver 

abstrações feitas em sala de aula, em especial o Teorema de Pitágoras. Mesmo com 

explicação sobre o que são os catetos e qual é a hipotenusa em um triângulo retângulo, 

os alunos sempre se confundem e acabam errando o desenvolvimento de problemas 

mais abstratos. 

Outra observação notada em minha experiência em sala de aula é a dificuldade 

dos alunos em interpretarem um texto, seja ele um enunciado de um problema, ou um 

simples exercício. Com isso, não conseguem construir uma resolução com coerência e 

entendimento. Talvez, esses obstáculos sejam pela falta de conexão de temas 

matemáticos com as demais áreas de conhecimento. 

Observando amigos que se formaram comigo, e hoje lecionam como regentes em 

turmas de matemática, pude notar que a grande maioria não faz uso da demonstração do 

Teorema de Pitágoras, e se faz, passa muito rápido por essa etapa, fazendo mais a 

exploração do teorema através de exercícios de fixação. 

Durante muito tempo o ensino de Matemática ficou associado a memorização de 

regras e a resolução de exercícios repetitivos, com isso se fez necessário modernizar a 

Matemática, dando a ela vivacidade. Como diz Miorim (1998, p.19): 

A organização da Matemática Moderna baseava-se na teoria dos conjuntos, 

nas estruturas Matemáticas e na lógica Matemática. Esses três elementos 

foram responsáveis pela ‘unificação’ dos campos matemáticos, um dos 

maiores objetivos do movimento. [...] Os alunos não precisavam ‘saber 

fazer’, mas sim, ‘saber justificar’ por que faziam. 

Dessa forma, a Matemática enfrentou dias obscuros e a necessidade se ser 

reformulada, de forma a ter significado e metodologia compatível com os dias de hoje 

para a sociedade. É importante destacar o que dizem nos PCN (1997, p. 26): 

O conhecimento matemático formalizado precisa, necessariamente, ser 

transferido para se tornar possível de ser ensinado, aprendido; ou seja, a obra 

e o pensamento do matemático teórico não são passíveis de comunicação 

direta aos alunos.[...] Esse processo de transformação do saber científico em 

saber escolar não passa apenas por mudanças de natureza epistemológica, 

mas é influenciado por condições de ordem social, e cultural que resultam na 

elaboração de saberes intermediários, como aproximações provisórias, 

necessárias e intelectualmente formadoras. É o que se pode chamar de 

contextualização do saber. 
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A metodologia de ensino-aprendizagem da Matemática vem recebendo muitos 

questionamentos quanto a forma de abordagem dos conteúdos e as dificuldades 

apresentadas, respectivamente por professores e alunos. Normalmente, notamos um 

procedimento tradicional que tem, como característica principal, a figura central do 

professor como transmissor do conhecimento e o papel passivo do aluno diante de seu 

aprendizado. Sem contar, que às vezes a linguagem e a forma de abordar o conteúdo em 

livros não são as melhores. 

O livro didático de Matemática, ao longo dos últimos anos, vem passando por 

mudanças significativas. Sabemos que ele não é o único instrumento que faz parte da 

educação da juventude, pois há a coexistência e utilização efetiva no interior do 

universo escolar de instrumentos de ensino-aprendizagem que podem estabelecer com o 

livro uma relação de concorrência ou de complementaridade, como por exemplo a 

internet. 

Compreendemos a importância de se avaliar, de um modo geral, a inclusão de 

uma abordagem significativa e construtivista nos livros didáticos de Matemática do 

PNLD. Porém nesse trabalho, enfocaremos em um tópico específico. Apresentaremos 

os resultados de uma pesquisa, a qual partiu da seguinte questão: Como os livros 

didáticos de matemática aprovados pelo PNLD apresentam o Teorema de Pitágoras? 
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2 OBJETIVO 

Realizar observações em três obras selecionadas, aprovadas pelo PNLD, 

referentes ao capítulo Teorema de Pitágoras. Além disso, investigar a posição dos 

alunos, através de uma pesquisa realizada no Colégio Estadual Jardim Alvorada, em 

Nova Iguaçu, para entender as concepções dos alunos a respeito do processo ensino-

aprendizagem e seu entendimento sobre o Teorema de Pitágoras. 

Com a observação dos capítulos referentes ao Teorema de Pitágoras nas obras 

selecionadas, pretende-se: 

 Comparar como autores abordam o conteúdo no ensino médio. 

Quanto a realização da pesquisa com os alunos, a intenção é: 

 Detectar as impressões dos alunos sobre sua relação com os livros didáticos de 

matemática distribuídos pelas escolas públicas e as outras formas que auxiliam seus 

estudos, se o aluno lembra de ter estudado o Teorema de Pitágoras e se conseguiria 

desenvolver uma atividade proposta.  

 Quanto a última etapa da pesquisa, seria realizada com alunos do último ano do 

ensino fundamental, porém por conta da greve no estado e mudanças no horário escolar 

com a mudança do ano letivo, a pesquisa foi feita com alunos do 1º ano do ensino 

médio.  

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

Para a etapa de observação dos livros didáticos selecionados a comparação 

ocorreu segundo alguns critérios:  

 Tipo de abordagem dos autores para a construção do Teorema de Pitágoras; 

 Tipo de demonstração utilizada; 

 Atividades diversificadas que tratem de situações do contexto social do aluno, 

levando em consideração, principalmente, a adequação da linguagem e as atividades 

propostas. 

Com a pesquisa na escola queria-se: 

 Levantar a opinião dos alunos sobre sua forma de estudo, testar sua lembrança 

sobre o teorema, resolvendo uma atividade sobre o tema proposto.
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3 JUSTIFICATIVA 

Por que escolhemos pesquisar sobre o Teorema de Pitágoras? Porque, além de ser 

um dos mais famosos, se não o mais conhecido teorema da matemática, por detrás dele 

existe todo um contexto histórico e sua participação está muito presente em nosso 

cotidiano. Além disso, é um tema de muitas aplicações, principalmente no ensino médio 

para a Trigonometria e Geometria Espacial. 

Muitas são as reclamações do modelo atual de ensino por modelos mais atrativos, 

lúdicos e vinculados ao cotidiano do aluno, justificando assim uma pesquisa para 

compreender através da observação de livros como o tema é abordado e a opinião dos 

alunos quanto as dificuldades no processo ensino-aprendizagem, de forma a encontrar 

sugestões para a melhoria dessa situação. 

Dessa forma, se faz necessário entendermos o PNLD, a importância na escolha 

dos livros didáticos que fazem parte do PNLD e o Teorema de Pitágoras, que é o nosso 

tema de estudo.  

É sabido a influência do livro didático na prática pedagógica do professor, por ser 

um importante instrumento de apoio aos alunos e professores, e por se tratar, muitas 

vezes, do recurso de mais fácil acesso aos alunos, merece uma atenção especial no 

processo ensino-aprendizagem. Segundo Soares (1996, p. 54): 

Professores e alunos, avaliadores e críticos, que, hoje, manipulam tão 

corriqueiramente os livros didáticos, nem sempre se dão conta de que eles 

são o resultado de uma longa história, na verdade, da longa história da escola 

e do ensino. 
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4 EMBASAMENTO TEÓRICO 

Levando-se em consideração a importância dos livros didáticos aprovados pelo 

PNLD e o Teorema de Pitágoras, faz-se necessário a investigação dos tópicos a seguir, 

para nos auxiliar no tema de estudo e reforçar sua relação com o processo ensino-

aprendizagem. 

 

4.1 Livros didáticos 

 

Os livros didáticos chegaram com o intuito de democratizar o saber, dentro de 

uma cultura tão diversificada quanto a que vivemos. Assume papel fundamental no 

processo educativo e resulta um processo contínuo na apresentação e organização de 

conteúdos, ilustrações e exercícios. 

Dentro da real situação da educação no Brasil, o livro didático é parâmetro de 

referência na formação de milhões de crianças e adolescentes matriculados em escolas 

públicas e particulares. Com o objetivo de assegurar a qualidade dos livros didáticos, 

principalmente pelas escolas públicas, foi criado um programa para a aquisição de livros 

escolares, que assegura distribuição gratuita de milhões de exemplares à rede pública de 

ensino, conhecido como Plano Nacional do Livro Didático (PNLD). O programa é 

executado em ciclos trienais alternados. Dessa forma, a cada ano o MEC adquire e 

distribui livros para todos os alunos de um segmento. 

Somente no ano de 2017, o PNLD estará cobrindo cerca de 117.690 escolas 

brasileiras, o que representa um pouco mais de 147 milhões de livros distribuídos, como 

mostra a figura a seguir1: 

Figura 1. PNLD 2017 e PNLD CAMPO 2017 – Distribuição dos livros 

 

                                            
1 PNLD 2017 E PNLD CAMPO 2017. Distribuição dos livros didáticos. Disponível em: 

<http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico>. Acesso em: 22 abr. 2017. 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico
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Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/> 

 

Os livros didáticos que vão para as escolas são escolhidos desde que inscritos no 

PNLD e aprovados em avaliações pedagógicas. Essas avaliações ocorrem por 

instituições de ensino superior, tendo como referências as orientações e diretrizes 

curriculares estabelecidas. 

No ensino médio, ciclo que analisaremos no decorrer deste trabalho, os 

parâmetros curriculares (PCNs) têm como objetivo: 

 Assegurar a todos os cidadãos a oportunidade de consolidar e aprofundar os 

conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental; 

 Aprimorar o educando como pessoa humana; 

 Possibilitar o prosseguimento de estudos; 

 Garantir a preparação básica para o trabalho e a cidadania; 

 Dotar o educando dos instrumentos que o permitam continuar aprendendo, tendo 

em vista o desenvolvimento da compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos 

dos processos produtivos. 

 

4.2 Teorema de Pitágoras 

 

O nome do teorema veio de um matemático grego que viveu entre 570 a.C e 495 

a.C, considerado como o seu criador. No entanto, alguns estudiosos argumentam que o 

conhecimento do teorema é anterior a ele, sendo segundo Boyer (1996), Pitágoras o 

primeiro que tivesse conseguido demonstrá-lo. Existem evidências de que na Babilônia 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico
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(1.700 a.C) já se detinha conhecimento de que em um triângulo retângulo, o quadrado 

da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. 

Com registros da matemática dos babilônios, o Plimpton 322 é um tablete de 

argila, na qual eles registraram uma família de números, conhecidas como “ternas 

pitagóricas”, que eram tabelas contendo listas de ternas de números inteiros com a 

propriedade de que um dos números elevado ao quadrado era igual à soma dos 

quadrados dos outros dois. 

Já os egípcios, desenvolveram métodos através de cordas, pois com as enchentes 

que ocorriam no rio Nilo, as demarcações das terras eram apagadas pelo rio. O método 

que eles utilizavam era utilizar uma corda com treze nós, igualmente espaçados, para 

construir um triângulo retângulo. Segundo Singh (2008, p. 29): 

Pitágoras adquiriu suas habilidades matemáticas em suas viagens pelo mundo 

antigo. Algumas histórias tentam nos fazer crer que Pitágoras teria ido até a 

Índia e a Inglaterra, mas o mais certo é que ele aprendeu muitas técnicas 

matemáticas com os egípcios e os babilônicos. Esses povos antigos tinham 

ido além da simples contagem e eram capazes de cálculos complexos que 

lhes permitiam criar sistemas de contabilidade sofisticados e construir 

prédios elaborados. De fato, os dois povos viam a matemática como uma 

ferramenta para resolver problemas práticos. A motivação que conduziu à 

descoberta de algumas das leis básicas da geometria era a necessidade de 

refazer a demarcação dos campos, perdida durante as enchentes anuais do 

Nilo. A palavra geometria significa “a medida da terra”.
 
 

 

 

Figura 2. Modelo da corda dos 13 nós 

   

Disponível em:<https://br.pinterest.com/pin/546202261028343746/> 

 

Segundo o filósofo Bertrand Russel, um dos mais influentes matemáticos, que 

viveu no século XX, Pitágoras foi “um dos homens mais importantes de todos os 

tempos no plano intelectual”. Por volta de 518 a.C, ele criou a escola pitagórica, em 

Crotona, Sul da Itália. Lá, realizaram muitos estudos sobre relações matemáticas e 

https://br.pinterest.com/pin/546202261028343746/
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descobriram vários fundamentos no campo da matemática. Posteriormente, em 500 a.C 

a escola foi fechada sob a acusação de ir contra o governo em regime. 
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5 A ABORDAGEM DO TEOREMA DE PITÁGORAS NOS LIVROS 

DIDATICOS 

Após falarmos sobre todos os pontos importantes para a construção do nosso 

estudo, observamos como algumas obras de Matemática tratam o capítulo Teorema de 

Pitágoras, levando em consideração os critérios já mencionados anteriormente: 

 Tipo de abordagem dos autores para a construção da ideia do Teorema de 

Pitágoras; 

 Tipo de demonstração utilizada; 

 Atividades diversificadas que tratem de situações do contexto social do aluno, 

levando em consideração, principalmente, a adequação da linguagem e as atividades 

propostas. 

Foram selecionadas as seguintes obras recomendadas pelo PNLD para análise de 

estudo: 

 Matemática ensino médio, unidade 10, p. 231, dos autores: Kátia Stocco Smole e 

Maria Ignez Diniz, 8ª edição, 2013; Editora Saraiva; 

 Matemática ciência e aplicações, cap.12, p. 236 a 254, do autores: Gelson Iezzi, 

Osvaldo Dolce, David Degenszajn, Roberto Périgo, Nilze de Almeida da Editora 

Saraiva; 

 Novo Olhar Matemática, cap. 9, p.258 a 292, do autor: Joamir Souza; Editora 

FTD. 

 A escolha destes livros se deu pela importância e contribuição de suas abordagens 

e estratégias pedagógicas, pois além de serem obras aprovadas pelo PNLD, são adotadas 

por diferentes instituições públicas, dentre elas o Colégio Pedro II. 

  

5.1 Análise do livro Matemática Ensino Médio 

 

É uma obra do primeiro ano do ensino médio, da editora Saraiva, ano 2013, 8ª 

edição, aprovada pelo PNLD referentes ao ano 2015. As autoras são Kátia Stocco 

Smole e Maria Ignez Diniz, doutoras em Matemática e coordenadoras do Mathema – 

grupo de formação e pesquisa na área de Matemática. 
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Figura 3. Capa/ sumário do livro Matemática Ensino Médio 

              

STOCCO, K. M.; IGNEZ, M. D. Matemática ensino médio. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013 

 

Na unidade 10, parte 2 desta obra, p. 231, intitulada como Trigonometria do 

Triângulo Retângulo. Antes de iniciar o estudo da Trigonometria, as autoras ressaltam 

que essa área da Matemática nasceu da necessidade de que o ser humano tinha de 

entender o mundo ao seu redor e de vencer desafios que exigissem medições de grandes 

distâncias e orientação para se aventurar por terras e mares desconhecidos, por isso traz 

um texto reproduzindo a história das grandes navegações. Após isso, relembram o 

essencial sobre o Teorema de Pitágoras e o de Tales, para entrar no estudo das razões 

trigonométricas no triângulo retângulo. 

 

Figura 4. Capítulo 10 do livro Matemática Ensino Médio 

 

STOCCO, K. M.; IGNEZ, M. D. Matemática ensino médio. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013 
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Este livro retrata o Teorema sem demonstrá-lo, apenas fazendo a enunciação e 

trazendo a relação a² = b² + c² e relembrando quem são os catetos e hipotenusa em um 

triângulo retângulo. Essas autoras tratam esse conteúdo e sua demonstração no 9º ano 

do ensino fundamental. 

Em seguida traz as aplicações do teorema na dedução de fórmulas para calcular as 

medidas da diagonal de um quadrado e da altura de um triangulo equilátero. Após isso, 

inicia-se uma série de exercícios, sendo apenas propostos dois problemas 

contextualizados (exercícios três e quatro, da imagem a seguir). 

 

Figura 5. Capítulo 10 do livro Matemática Ensino Médio – Problemas e 

exercícios 

 

STOCCO, K. M.; IGNEZ, M. D. Matemática ensino médio. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013 

 

5.2 Análise do livro Matemática Ciência e Aplicações 

 

O Teorema de Pitágoras é abordado na obra: Matemática ciência e aplicações, 

dos autores Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, David Degenszajn, Roberto Périgo, Nilze de 

Almeida, editora Saraiva, aprovada pelo PNLD 2015, no volume 1 do ensino médio, 

capítulo 12, p.236 a 252. 
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Figura 6. Capa/sumário do livro Matemática Ciência e Aplicações 

 

IEZZI, G. et al. Matemática, ciências e aplicações. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

Com o subtítulo “Semelhança e Triângulos Retângulos”, inicia conceituando os 

elementos de um triângulo retângulo: “Todo triângulo retângulo, além do ângulo reto, 

possui dois ângulos (agudos) complementares. O maior dos três lados do triângulo é o 

oposto ao ângulo reto e chama-se hipotenusa; os outros dois lados são os catetos.” 

Subsequentemente, a obra enuncia uma demonstração do teorema utilizando 

semelhança de triângulo, decompondo o triângulo retângulo em dois triângulos 

semelhantes, conforme a figura: 

 

Figura 7. Decomposição em triângulos semelhantes 

 

IEZZI, G. et al. Matemática, ciências e aplicações. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

Observa-se uma demonstração com ausência de uma interpretação lúdica, 

contextualizada, além de exigir do aluno um pré conhecimento de algumas 

propriedades, principalmente em relação a semelhança de triângulos. Os autores ainda 
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apresentam, após esta demonstração formal, ainda na pág. 249 e 250, as cinco relações 

métricas do triângulo retângulo. 

As demais atividades seguem com as mesmas condições, mudando-se apenas as 

relações envolvidas. Nas páginas seguintes é proposta, uma série de exercícios, 

envolvendo a aplicação do Teorema de Pitágoras, para encontrar valores desconhecidos 

em triângulos retângulos. Na página 251 dá lugar ao subcapítulo: “Aplicações notáveis 

do teorema de Pitágoras”, neste subcapítulo são expostas duas aplicações, uma diz 

respeito ao cálculo da diagonal de um quadrado de lado l, enquanto que a outra, define a 

altura de um triângulo equilátero de lado l. Em nenhuma parte do capítulo referente ao 

Teorema de Pitágoras, analisado nesta obra, houve por parte dos autores uma tentativa 

de contextualização prática deste conteúdo, na tentativa de relacionar o conteúdo 

exposto com cotidiano do aluno. 

Antes de encerrar o capítulo 12, o livro traz, de forma muito breve, quem foi 

Pitágoras e sua demonstração por cálculo de áreas, como mostra na imagem a seguir: 

 

Figura 8. Demonstração do Teorema de Pitágoras 

 

IEZZI, G. et al. Matemática, ciências e aplicações. São Paulo: Saraiva, 2011. 
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5.3 Análise do livro Novo Olhar Matemática 

 

Uma obra do autor Joamir Souza, 2ª edição, editora FTD, aprovada pelo PNLD 

2015, correspondente ao 1º ano do ensino médio. A abordagem ao Teorema de 

Pitágoras acontece no capítulo 9, chamado Trigonometria no triângulo, p. 258 a 292. 

 

Figura 9. Capa/sumário do livro Novo Olhar Matemática 

 

SOUZA, Joamir. Novo olhar matemática. 2.ed. São Paulo: FTD, 2013. 

 

 Sem introduzir ou revisitar a história de Pitágoras, ou a ideia que levou a 

construção do teorema, o livro já começa apresentando a relação entre os três lados de 

um triângulo retângulo, enunciando assim o teorema de Pitágoras, sem uma explicação 

prévia de quem corresponde a hipotenusa e os catetos do triângulo mencionado na 

relação, revisando os conceitos já conhecidos pelos alunos. 

 Em seguida, ilustra-se a demonstração do teorema dispondo de quatro triângulos 

retângulos congruentes que obtêm um quadrado, de forma pouca explicativa e 

instrutiva, como pode ser observado com a imagem a seguir do livro.  
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Figura 10. Demonstração do teorema de Pitágoras, livro Novo Olhar Matemática 

 

SOUZA, Joamir. Novo olhar matemática. 2.ed. São Paulo: FTD, 2013. 

 

Terminada a demonstração, o livro traz uma atividade resolvida, como pode ser 

observado na imagem abaixo, envolvendo um projeto de escada. 

 

Figura 11. Atividade resolvida, livro Novo Olhar Matemática 

 

SOUZA, Joamir. Novo olhar matemática. 2.ed. São Paulo: FTD, 2013. 
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Nas páginas seguintes inicia-se uma bateria de exercícios, alguns com simples 

aplicação de fórmula do teorema, e outros contextualizados, utilizando-se do contexto 

de construção civil. 
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6 RELAÇÃO ENTRE OS LIVROS 

Para ajudar no entendimento em relação a análise realizada neste trabalho, serão 

mostradas a seguir, as observações notadas a cada critério pré-estabelecido 

anteriormente.  

 

Abordagem introdutória do assunto/capítulo de estudo. 

Livros: 

Matemática Ensino 

Médio 

Matemática ciência e 

aplicações 
Novo Olhar Matemática 

Dentre os livros analisados, 

é o livro que menos se 

falou sobre Pitágoras para 

introduzir o assunto. 

Utiliza-se de exercícios 

sem interdisciplinaridade, 

simples e de memorização, 

com pouca 

contextualização entre o 

conteúdo exposto. 

O livro não aborda uma 

narrativa da história de 

Pitágoras, e já inicia o 

assunto trazendo a relação do 

Teorema de Pitágoras, o que 

faz com que o aluno possa ter 

dificuldade de correlação do 

conceito a prática. 

O livro não disponibiliza 

em nenhum momento da 

sua explicação um pouco 

da história e prática do 

conteúdo antes de 

introduzir o teorema, 

assim como no livro 

anterior. 
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Matemática Ensino 

Médio 

Matemática ciência e 

aplicações 
Novo Olhar Matemática 

Tipo de demonstração utilizada. 

Não realiza a demonstração 

do teorema. Essas autoras 

abordam esse tema no 9º 

ano do ensino fundamental. 

Por semelhança de triângulo, 

decompondo o triângulo 

retângulo em dois triângulos 

semelhantes. Observa-se uma 

demonstração com ausência 

de interpretação, 

contextualização, além de 

exigir do aluno um pré 

conhecimento de algumas 

propriedades, em relação a 

semelhança de triângulos. 

Por cálculo de áreas, 

dispondo de quatro 

triângulos retângulos 

congruentes que obtêm 

um quadrado, de forma 

pouca explicativa e 

instrutiva. 

Atividades diversificadas que tratem de situações do contexto social do aluno, 

levando em consideração, principalmente, a adequação da linguagem e as 

atividades propostas. 

Faz uso apenas de dois 

exercícios contextualizados 

sobre o assunto. A 

linguagem poderia se 

apropriar de recursos mais 

ilustrativos que ajudassem 

ao aluno na construção do 

assunto e na resolução de 

exercícios. 

Em nenhuma parte do 

capítulo referente ao Teorema 

de Pitágoras, analisado nesta 

obra, houve por parte dos 

autores uma tentativa de 

contextualização prática deste 

conteúdo, na tentativa de 

relacionar o conteúdo exposto 

com cotidiano do aluno. 

Apesar de ser um livro 

bem ilustrado, aborda o 

assunto com poucos 

exercícios 

contextualizados e no 

contexto social que um 

aluno da série de 

referência vive. 
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7 PESQUISA 

Foi realizada uma pesquisa com uma abordagem quantitativa no colégio estadual 

Jardim Alvorada, no município de Nova Iguaçu/ RJ. Os questionários foram realizados 

no dia 10 de março de 2017, na sala de aula, de forma individual com duas turmas do 1º 

ano do ensino médio (turmas: 1001/1002), no turno da manhã. Houve uma orientação 

quanto ao preenchimento e importância na veracidade da opinião coletada. 

A pesquisa tinha por objetivo detectar as impressões dos alunos sobre sua relação 

com os livros didáticos de matemática distribuídos pelas escolas públicas e as outras 

formas que auxiliam seus estudos, se o aluno lembra de ter estudado o Teorema de 

Pitágoras e se conseguiria desenvolver uma atividade proposta. 

Foram feitas seis perguntas no questionário, sendo quatro objetivas e duas 

discursivas com 62 alunos. Foi levado em consideração a necessidade de uma 

linguagem adequada de forma a tornar o questionário de fácil preenchimento pelos 

alunos. Abaixo seguem as perguntas realizadas: 

P1. Assinale uma única opção para cada alternativa: 

 
Sim Não 

Não 

sei 

Na sua casa há livros de matemática para 

pesquisa/estudos? 
   

Utiliza computador para pesquisa/ estudos 

de matemática? 
   

Gostaria de ver/ter aulas de matemática 

com a utilização de recursos tecnológicos 

em sua escola? 
   

 

P2. Como você avalia a linguagem utilizada nos livros didáticos de matemática 

distribuídos pela escola estadual em que estuda? (Assinale uma única alternativa). 

 

 

 

Nada fácil  

Pouco fácil  

Razoavelmente fácil  

Muito fácil  
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P3. Qual a sua forma preferida de estudar um conteúdo matemático? E qual a outra? 

 

 

 

 

 

 

P4. Dentre os conteúdos de matemática, você lembra de ter estudado no ensino 

fundamental/médio o Teorema de Pitágoras? 

 

 

 

P5. Poderia enunciar o Teorema de Pitágoras com suas próprias palavras? 

 

P6. Segue um exercício envolvendo o Teorema de Pitágoras, que gostaria que tentasse 

resolver.  

A figura mostra um edifício que tem 15 m de altura, com uma escada colocada a 8 m de 

sua base ligada ao topo do edifício. Qual é o comprimento da escada? 

 

Figura 12. Atividade da P.6 

  

Disponível em: <http://teoremadepitagoras123.com.br/p/exercicios.html/> 

 1ª opção 2ª opção 

Computador   

Caderno das aulas   

Livro didático   

Outra opção 

(citar)____________ 
_________ _________ 

Sim  

Não (Pular P5)  

http://teoremadepitagoras123.com.br/p/exercicios.html/
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Para a atividade final, muitos precisaram de ajuda para relembrar quem eram os 

catetos e hipotenusa em um triângulo retângulo. Com isso, foi necessária uma 

intervenção no final e o auxílio do quadro para explicação. 

Após o recolhimento do questionário, foi aberto um diálogo para que eu pudesse 

perceber o que acharam da pesquisa e se lembravam desse conteúdo, já visto no 

currículo mínimo do 9º ano do ensino fundamental. 

 

7.1 Análise dos resultados 

 

A aplicação ocorreu de forma satisfatória, já que nenhum aluno se opôs a 

preenchê-lo e foram muito receptivos a discussão do tema após o preenchimento. Houve 

uma grande parte dos alunos com opiniões e questionamentos sobre os livros e conteúdo 

de estudo. 

Quanto aos resultados, a maior parte (66%) afirmou ter na sua casa livros de 

matemática para pesquisa/estudos e (68%) utilizar computador para pesquisar. Agora o 

que mais impressiona, é saber que dos alunos entrevistados, 92% gostaria de ver/ter 

aulas com a utilização de recursos tecnológicos em sua escola, o que fica clara uma 

necessidade de ver conteúdos na sua prática e por aulas mais atrativas, pois a 

mecanização de copiar do quadro e/ou livro faz com que na maioria dos casos, não 

compreendam o sentido do que escrevem. 

Quando questionados sobre como avaliavam a linguagem utilizada nos livros 

didáticos de matemática distribuídos pela escola estadual, 55% considerou nada 

fácil/pouco fácil e 44% razoavelmente fácil. Uma das grandes dificuldades dos 

discentes é achar conteúdos de qualidade e que não compliquem ainda mais, já que 

muitos autores pulam conceitos e o aluno fica se perguntando: “Como ele conseguiu 

chegar nisso? ”.  

Dentre as formas preferidas de estudar um conteúdo matemático, destaca-se a 

aprendizagem pelo caderno (60%), seguido do computador (32%), celular (6%) e com 

apenas 2% os livros didáticos. Os alunos afirmam que podem ter acesso a qualquer tipo 

de informação pela internet, e o caderno funciona como um auxiliar com exemplos e 
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exercícios. Através dessa pergunta, fica claro mais uma vez, o quanto a aprendizagem 

através dos livros se enfraquece diante de uma juventude que pode ter o que quiser ao 

seu alcance e “grita” por uma transformação no modelo de aprendizagem. 

Em relação ao Teorema de Pitágoras, 66% lembra de ter estudado no ensino 

fundamental/médio, mas apenas um aluno conseguiu escrevê-lo corretamente. A 

reflexão que fica aqui, é se realmente houve uma tentativa de ensinar de forma 

contextualizada, aplicável do tema e compreensível a realidade do aluno. Como um 

tema tão relevante não é lembrado? 

Como consequência da não lembrança da definição e aplicação do teorema, 

muitos não conseguiram realizar a última atividade proposta. Então, foi necessária uma 

intervenção para relembrá-los as características de um triângulo retângulo, catetos, 

hipotenusa e um exemplo para ilustração. Após isso, dei um tempo para que tentassem 

resolver a questão, mas apenas 5% dos alunos conseguiu realizá-la corretamente e 16% 

desenvolveu o problema de forma incompleta, pois não conseguiu realizar a √289.  

Abaixo segue a ilustração de alguns questionários: 

 

Figura 13. Exemplo de questionário respondido 

 

Autor: Davi da Silva Ferreira. Turma: 1001. Colégio Estadual Jardim Alvorada.  
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Figura 14. Exemplo de questionário com a questão 5 respondida incorretamente e a 

questão 6 de forma incompleta 

 

Autora: Andreza Silva. Turma: 1001. Colégio Estadual Jardim Alvorada.  

 

Figura 15. Exemplo de questionário com a questão 6 respondida equivocadamente 

 

Autora: Cassiane Santos. Turma: 1002. Colégio Estadual Jardim Alvorada.  
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As dificuldades encontradas para responder as perguntas cinco e seis mostram a 

barreira que os alunos apresentam em explicar e argumentar sobre suas ações e 

organizar o seu pensamento de forma escrita. Além disso, uma carência de 

conhecimento das operações básicas na matemática, o que faz com que errem a conta de 

uma raiz quadrada exata, mesmo estando no primeiro ano do ensino médio. 

Sem contar nas perguntas sobre tecnologia que mostram um atraso tecnológico 

das escolas, quando comparado aos recursos disponíveis hoje no mercado, e o quanto 

ainda hoje é preciso avançar, já que quase a totalidade da amostra entrevistada gostaria 

de ter aulas com a utilização de recursos tecnológicos. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo inicial desse trabalho era analisar capítulos reservados ao Teorema de 

Pitágoras aprovados pelo Plano Nacional do Livro Didático, distribuídos pelo MEC às 

escolas públicas de educação básica no país. O que se observou, a partir dos livros 

analisados, foi a pouca utilização de exercícios contextualizados, que apresentam uma 

abordagem ao teorema de um modo tradicional, utilizando-se na sua grande maioria de 

uma única demonstração. 

O Teorema de Pitágoras auxilia os alunos do 1º ano do ensino médio não só nas 

Razões Trigonométricas, como também na Geometria Espacial, no cálculo da diagonal 

de um quadrado, altura de um triângulo equilátero, etc., o que faz com que o tema seja 

de extrema relevância para a caminhada no ensino médio. 

Primeiramente, foi realizada uma investigação sobre os livros didáticos aprovados 

pelo PNLD e uma descrição da trajetória do surgimento do Teorema de Pitágoras, na 

intenção de valorizar o conteúdo ao período ao qual se encaixa, para enfatizar que o 

Teorema não se encontra isolado de um contexto histórico, nem de um ramo da 

matemática. 

 Além disso, foi feita uma pesquisa diretamente com os alunos, protagonistas da 

aprendizagem, para entender e avaliar sua percepção quanto a sua forma de estudo, sua 

opinião quanto a linguagem utilizada nos livros didáticos e sua recordação ao teorema. 

Quase que a totalidade gostaria de ter aulas mais atrativas e se mostra insatisfeita com a 

linguagem e abordagem utilizada nos livros, sem contar a carência no uso de recursos 

tecnológicos em suas aulas. Como resultado disso, quando perguntado se conseguiam se 

recordar do teorema de Pitágoras, a maior parte afirmou que sim, mas não conseguiu 

esboçar a definição corretamente e como consequência, realizar acertadamente o 

cálculo. Essa informação mostra a relação de distanciamento que alunos possuem do 

conteúdo para sua realidade em pleno “boom” da tecnologia e acessibilidade. 

A reflexão que fica é a emergência por modelos de ensino, como a utilização de 

ambientes informatizados para diversificação do conteúdo, uso de materiais concretos, 

jogos e outras formas que facilitem a compreensão do conteúdo, para que os alunos 

possam se familiarizar e ter uma experiência mais interessante. Como diz Imenes (1996, 
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p. 3): “Para gostar de alguma coisa, é preciso conhecê-la. É preciso experimentá-la e ter 

a chance de sentir algum prazer neste contato”. 

 Através desse trabalho, fica claro a importância do professor, como agente direto 

no processo ensino-aprendizagem, além do seu papel de intermediador na busca por 

melhores resultados dos conceitos e conteúdos, através de estratégias e atividades 

diferenciadas em sala de aula. O grande desafio é a busca por uma aprendizagem 

motivadora, que supere o espaçamento entre os conteúdos estudados e a experiência 

adquirida, trazendo referências que façam com que os alunos associem o tema estudado 

a sua vida. 

 Atualmente, estamos diante de um mundo altamente dinâmico, diante de uma 

geração altamente proativa, que tem tudo a hora que quer e como quiser, por isso a 

necessidade de uma relação colaborativa, participativa e, principalmente, estimulante 

entre professor e aluno. É importante deixar claro que o básico do dia a dia não pode ser 

dispensado, mas variado, entre as maneiras de proporcionar aprendizado, do básico ao 

atual, do tradicional as novas tecnologias. 

 Por fim, esse trabalho sugere algumas contribuições a respeito do Teorema de 

Pitágoras no ensino de matemática: a alternância de práticas pedagógicas a serem 

adotadas pelos professores, as diferentes formas de demonstrações do assunto e 

aplicações relacionadas ao dia a dia do aluno. 
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