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HISTÓRIA DA MATEMÁTICA: REPRESENTAÇÃO GEOMÉTRICA DOS NÚMEROS IRRACIONAIS 
 

RESUMO- Na Grécia Antiga, os grandes matemáticos utilizavam-se apenas dos instrumentos 

euclidianos para testarem e representarem seus conceitos, pois não tinham sistema padronizado de 

números. Sendo assim, tentamos imergir o aluno ao passado e, através de duas atividades realizadas 

com números irracionais, através de investigações matemáticas, sendo as raízes quadradas dos 

números naturais e o número π (pi), utilizando-se apenas dos mesmos instrumentos, sendo 

comprovados neste processo teoremas como o de Tales e o de Pitágoras, além de outros conceitos 

aplicados à geometria plana, analítica e de teoria dos números. Desta forma, o aluno aprenderá de 

maneira mais efetiva estes conceitos, pois os reconhece de maneira mais lúdica, podendo também 

utilizar este método para realizar a comprovação de outros conceitos matemáticos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Expressão Gráfica. História da Matemática. Números Irracionais. 

  



 

1- INTRODUÇÃO 

 

No período da Grécia Antiga, sugiram grandes nomes da matemática, como 

Pitágoras, Arquimedes, Euclides, entre outros. 

Estes homens, no entanto, tiveram uma grande dificuldade em construir e 

provar as suas teorias, pois ainda não havia unidades de medida padronizadas, 

universalização dos sistemas numéricos e os instrumentos utilizados eram rústicos. 

Porém, mesmo com estas dificuldades, eles conseguiram conquistar seus 

objetivos, pois os demonstraram de modo simples e intuitivo. Essa simplicidade acaba 

se perdendo quando tentamos mostrar a um aluno estes conceitos da maneira com 

que conhecemos hoje. 

De acordo com Borralho et al (2007), o Ensino e Aprendizagem da álgebra está 

intimamente ligado à Geometria. Ainda segundo os mesmos autores, os conceitos 

matemáticos podem ser construídos a partir da observação de padrões em figuras, 

como na citação à seguir: 

 
Vários investigadores (e.g. Burton et al, 1992; Reys et al., 1995) e 

organizações (e.g.b NCTM, 1991, 2000) começaram a defender que a 
exploração de padrões ajuda os alunos a desenvolver as suas capacidades 
de raciocínio algébrico. Os padrões e as regularidades desempenham um 
papel importante no ensino da matemática, sobretudo a partir do trabalho de 
Lynn Steen (1988) quando chamou à matemática a ciência dos padrões. 
(BORRALHO, António et al. 2007, p. 1) 

 

Porém, nota-se, em sala de aula, a dificuldade dos alunos em compreender a 

existência dos números irracionais, pois, “A aproximação de números irracionais é um 

assunto pouco desenvolvido e merece ser valorizado.” (MAFFI, Caroline et al., 2015, 

p. 2). 

Com isto, que prática poderíamos adotar em sala de aula para fazer os alunos 

compreenderem os números irracionais utilizando a metodologia dos grandes 

geômetras do passado? Ao fazer o aluno trabalhar como os antigos fizeram, ele 

acabará chegando às mesmas conclusões que conhecemos e as fixará melhor. Já 

que “A maneira como as aulas de Matemática são planejadas e ministradas interferem 

de modo significativo na compreensão e na aprendizagem dos estudantes.” (MAFFI, 

Caroline et al., 2015, p. 2). 

Além de descrever a didática e a metodologia aplicada para o ensino dos 

números irracionais sem representações numéricas e de emergir o aluno através do 



 

tempo e apresentar-lhe a dificuldade que os matemáticos do passado tiveram para 

formular e provar seus conceitos, o trabalho tem por objetivo de fazer o aluno aprender 

muitos conceitos importantes de geometria euclidiana plana e analítica e de como a 

matemática representa a natureza em que vivemos. 

 

2- METODOLOGIA 

 

Será realizado um levantamento bibliográfico a respeito dos conceitos que 

serão utilizados para descrever os itens demonstrados durante o artigo. Depois, será 

realizada uma investigação matemática, onde, de acordo com OLIVEIRA, Hélia et al. 

(2016), constitui de formular conjecturas para testar e provar regras e padrões, já que 

a matemática possui essa característica própria. 

 

3- INSTRUMENTOS DE DESENHO DOS ANTIGOS GREGOS E A 

APRESENTAÇÃO DOS CONCEITOS UTILIZADOS 

 

Os esquemas construídos neste trabalho receberão o nome de expressão 

gráfica, pois: 

 
A Expressão Gráfica é um campo de estudo que utiliza elementos de 

desenho, imagens, modelos, materiais manipuláveis e recursos 
computacionais aplicados às diversas áreas do conhecimento, com a 
finalidade de apresentar, representar, exemplificar, aplicar, analisar, 
formalizar e visualizar conceitos. Dessa forma, a Expressão Gráfica pode 
auxiliar na solução de problemas, na transmissão de ideias, de concepções 
e de pontos de vista relacionados a tais conceitos. (GÓES, 2012, p. 53). 

 

Sendo assim, espera-se que, ao realizar as atividades, o próprio desenho 

explique-se por si só, falando com que o aluno compreenda os conceitos. 

Para que os anos alunos se sintam imersos no mundo antigo é importante que 

eles usem apenas os instrumentos euclidianos, que segundo Cifuentes (2013) são 

régua e compasso não graduados. Porém, para facilitar a construção de ângulos 

retos, pode-se permitir que o aluno utilize um esquadro, para que ele não tenha que 

encontrar a mediatriz de um segmento de reta através da utilização de um compasso 

todas as vezes que quiser adicionar um ângulo reto, como, por exemplo, construir uma 

reta perpendicular a este segmento de reta. 



 

Nas descrições a seguir, irá se verificar a aplicação do Teorema de Tales, que 

segundo Brandão (p. 8): “O Teorema de Tales afirma que se duas retas são 

transversais a um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos 

quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos 

correspondentes da outra.”, que será utilizado para a representação do número π (pi). 

Além deste, também será utilizado o Teorema de Pitágoras, que segundo 

Wagner (2009, p. 4): "Em qualquer triângulo retângulo, a área do quadrado cujo lado 

é a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados que têm como lados cada um 

dos catetos." 

Para a orientação da série de aplicação das atividades, vale lembrar que o país 

está passando por um processo de implementação da Base Nacional Comum 

Curricular. Para isso, será utilizada a matriz curricular do estado do Paraná, local de 

produção deste artigo e que possui um currículo já bem definido. Portanto, e 

recomendável que as atividades sejam realizadas por alunos do 9º ano do ensino 

fundamental (PARANÁ, 2008), pois é onde os estudantes aprendem sobre os 

teoremas de Pitágoras e de Tales, no estado do Paraná. 

Para fins didáticos, não há a necessidade de, em sala de aula, mencionar os 

nomes dos elementos que estão neste artigo, já que estes foram colocados para um 

melhor entendimento das descrições a seguir. Os elementos irão receber os mesmos 

nomes nos dois desenhos, porém cada um eles pertence somente ao desenho em 

que está descrito. 

 

4- EXPRESSÃO GRÁFICA DO NÚMERO PI 

 

Como os antigos gregos poderiam fazer para construir uma roda com perímetro 

ou diâmetro que eles quisessem se só dispunham dos instrumentos euclidianos para 

realizar esta tarefa? Esta atividade visa emergir o aluno no tempo a fim de apresentar-

lhe esta dificuldade. 

Será descrito a seguir a elaboração de uma expressão gráfica do número 

irracional pi, podendo auxiliar o aluno na construção de círculos e circunferência a 

partir de um modelo retirado de um objeto circular, como uma roda, uma moeda, ou 

conforme o exemplo descrito neste artigo, o cilindro interno de papelão de um rolo de 

papel higiênico, chamado de tubete. 



 

 

4.1- PREPARAÇÃO 

 

Em uma folha de papel retangular na orientação paisagem, marque a reta 

perpendicular às margens inferior e superior da folha (reta r), dividindo-a em duas 

metades. Desenhe uma reta paralela e próxima à margem superior (reta s), e outra 

paralela a esta mais centralizada na folha (reta t). 

Sobre a reta t, marque o diâmetro do objeto circular (tubete) sobre a reta t, 

iniciando no ponto de interseção com a reta r (ponto A) e terminando marcando o 

ponto B. Após, dê exatamente uma volta completa com o mesmo objeto sobre a reta 

s, iniciando no ponto de interseção com a reta s (ponto C) e marcando o ponto D no 

local que o objeto finalizou o giro sobre a reta s, marcando assim o seu perímetro. é 

importante destacar que os pontos B e D deverão ser marcados no mesmo sentido: 

se o objeto for coloca à direita da reta r para a marcação do ponto B, ele deverá ser 

rolado também para a direita da reta para marcar o ponto D. No caso do tubete, por 

ser feito de papelão, pode-se cortá-lo e abri-lo para realizar a medição do perímetro 

Basta agora desenhar a reta que passa pelos pontos B e D (reta u) e marcar o 

ponto de interseção dessa reta com a reta r (ponto F). O esquema estará pronto para 

se verificar a construção de outras circunferências seguindo a descrição abaixo. 

 

4.2- REALIZANDO A EXPRESSÃO GRÁFICA DO CONCEITO 

 

O Aluno poderá agora verificar, através do esquema, que a relação que existe 

entre no perímetro de uma circunferência e seu diâmetro é sempre a mesma, e que 

essa medida é o valor do número π (pi). 

Basta pegar qualquer outro objeto redondo e realizar os mesmos passos 

descritos anteriormente, mas agora no sentido contrário do já realizado. Agora, 

medindo o diâmetro do novo objeto sobre a reta t desde o ponto A até onde será 

marcado o ponto G, e rolando sobre a reta s o objeto a partir do ponto A até ele 

completar uma volta, onde é marcado o ponto H.  

Ao fazer a reta que passa pelos pontos G e H, nota-se que ela passará 

obrigatoriamente pelo ponto F. A partir desde princípio, pode-se construir qualquer 

circunferência. Se ao invés de medir um outro objeto redondo na segunda etapa do 



 

processo, ser marcado um diâmetro qualquer, ao se traçar uma reta que passe pelo 

ponto G criado por esse diâmetro e o ponto A, a interseção essa reta com a reta s no 

ponto H irá demonstrar o perímetro desta circunferência na distância entre os pontos 

C e H. O mesmo acontece ser marcarmos um perímetro: a interseção da reta formada 

por F e H com a reta t irá mostrar na distância entre A e G como ficará o diâmetro da 

circunferência. 

Deste modo, o aluno poderá utilizar a distância selecionada nesta expressão 

gráfica para construir a circunferência que desejar. 

 

Figura 1: Representação da proporção de pi 

 

Fonte: O autor 

 

4.3- O MOTIVO DO DESENHO SER UMA EXPRESSÃO GRÁFICA DO NÚMERO PI  

 

A expressão gráfica baseia-se no Teorema de Tales, descrito anteriormente. A 

forma com que o desenho é realizado, com retas paralelas e perpendiculares, permite, 

através da formação de triângulos semelhantes, que as proporções nos dois desenhos 

sejam mantidos pela razão proporcionada pelo número π (pi). 

Essa proporção é baseada na razão entre o diâmetro da circunferência e seu 

perímetro, que é o que representa o número π (pi). A partir do momento em que 

pegamos um objeto físico e fazemos as medições, conseguimos reproduzir estas 

rações usando a proporcionalidade.  

 



 

5- REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS RAÍZES QUADRADAS DOS NÚMEROS 

NATURAIS 

 

Esta atividade visa demonstrar graficamente as raízes quadradas dos números 

naturais em uma reta numérica, sendo esta muito próxima ao eixo das abcissas 

utilizada em um plano cartesiano, base da geometria analítica. 

 

5.1- PREPARAÇÃO 

 

Primeiramente, em uma folha de papel retangular na posição retrato, desenha-

se uma reta paralela à margem inferior da folha (reta r), dividindo-a em duas metades. 

Após, traça-se uma linha perpendicular à anterior no canto esquerdo do papel, 

podendo ser utilizada uma régua (reta s). Estas retas serão a reta numérica e a marca 

de início dela, respectivamente, indicando o número 0. 

Com o compasso em sua abertura máxima, ou até atingir a borda direita do 

papel, apoiando a ponta seca do compasso na interseção das duas retas (ponto A), e 

é traçada a circunferência no papel da forma mais leve possível, pois esta será 

apagada. Utilizando a mesma abertura de compasso, deve-se apoiar a ponta seca na 

interseção da circunferência com a reta horizontal (ponto B). Marca-se apenas os dois 

pontos de interseção da ponta do compasso com a circunferência, fazendo um 

pequeno “x” (pontos C e D). Agora, para não se confundir com o desenho, pode-se 

apagar a circunferência, exceto as marcas dos pontos de interseção com a reta 

numérica (ponto B) e os dois “x” (pontos C e D). 

Com a régua, traça-se o segmento de reta que liga os pontos C e D, que são 

os pontos de interseção das duas circunferências. Com isso, foi marcado o 

equivalente a uma unidade de medida na interseção do segmento de reta com a reta 

numérica (reta r, marcando o ponto E), equivalente ao número 1, que também é a raiz 

quadrada do número 1, e o dobro desta distância (ponto B), representando o número 

2. 

Utilizando-se do compasso, faça com que a abertura de suas pontas seja a 

mesma da distância entre o ponto A e o ponto E. Fixando a ponta seca no ponto A, 

marcamos esta distância na parte superior da reta s com o compasso (ponto F). Agora, 

desenha-se uma reta paralela à reta r e que passe pelo ponto F (reta t). Caso não seja 



 

possível de se visualizar o ponto de interseção da reta t com o segmento de reta AE 

(ponto G), deve-se prolongar o segmento até ser possível fechar o quadrado formado 

pelos pontos A, E, F e G. 

 

5.2- REALIZANDO A EXPRESSÃO GRÁFICA DO CONCEITO 

 

A partir de agora, podemos repetir o processo descrito abaixo até conseguir 

visualizar as raízes de todos os números naturais. Neste trabalho, será descrito o 

processo até se obter a representação gráfica da raiz quadrada de 4, que é 2. 

Lembrando que, caso se deseje demonstrar a posição dos demais números naturais 

na reta numérica, basta fazer com que a abertura do compasso seja a mesma 

representada por uma unidade de medida (a distância entre o ponto A e o E), fixar a 

ponta seca no número natural anterior (ponto B) e marcar o próximo número na reta 

numérica (reta r). 

Fixando a ponta seca do compasso no ponto A, colocamos a outra ponta sobre 

o ponto G. mantendo esta abertura de compasso e a ponta seca no ponto A, 

marcamos esta distância na reta numérica (reta r) que será o ponto de interseção 

desta reta com o que seria a circunferência formada pelo compasso (ponto H). 

Com a ajuda de uma régua, será traçado um segmento de reta que se inicia 

neste novo ponto (ponto H), será perpendicular à reta numérica (reta r), e terminará 

no ponto de encontro com a reta t (ponto I). 

Fixando a ponta seca do compasso no ponto A, colocamos a outra ponta sobre 

o ponto I mantendo esta abertura de compasso e a ponta seca no ponto A, marcamos 

esta distância na reta numérica (reta r) que será o ponto de interseção desta reta com 

o que seria a circunferência formada pelo compasso (ponto J). 

Com a ajuda de uma régua, será traçado um segmento de reta que se inicia 

neste novo ponto (ponto J), será perpendicular à reta numérica (reta r), e terminará no 

ponto de encontro com a reta t (ponto K). 

Como pode-se observar, o processo é repetitivo. A cada novo processo, é 

construída a raiz quadrada de um novo número. Se o processo que se inicia com a 

fixação da ponta seca do compasso for realizado mais uma vez for marcado um novo 

ponto (ponto L), poderá se observar que este coincide com o ponto B, equivalente a 

2, pois o ponto L será a representação da raiz quadrada de 4. 



 

O motivo pelo qual isto está ocorrendo será descrito a seguir. 

 

Figura 2: Representação das raízes dos números naturais 

 

Fonte: O autor 

 

5.3- O MOTIVO DO DESENHO SER UMA EXPRESSÃO GRÁFICA DAS RAÍZES 

DOS NÚMEROS NATURAIS  

 

Quando marcamos a distância entre o ponto A e o ponto G, estamos verificando 

o tamanho da diagonal deste quadro, que separa-o em dois triângulos retângulos 

isósceles, cujos catetos possuem uma unidade de medida e a hipotenusa será a 

própria diagonal. Como visto anteriormente, pelo teorema de Pitágoras, o quadrado 

da hipotenusa será a soma dos quadrados dos catetos (h²=1²+1²), resultando na raiz 

quadrada do número 2. Ao abrir o compasso nessa medida e marcando ela na reta 

numérica, está sendo feita a marcação na reta do valor equivalente à raiz quadrada 

de 2 (ponto H). 

A partir da raiz de 2 (ponto H), foi construído um retângulo formado pelos pontos 

A, F, H e I, que possui dois lado medindo o equivalente a raiz quadrada de 2 e os 

outros dois lados medindo 1. Com a repetição do processo, verificamos a medida da 



 

diagonal deste retângulo, que por Pitágoras, o seu quadrado será igual à soma de 1 

ao quadrado, pois todos os segmentos de reta construídos terão este tamanho desde 

que sejam paralelos a reta s, com a raiz de 2 ao quadrado. A raiz quadrada de 2 ao 

quadrado, pela propriedade, resulta no próprio 2, assim como 1² resultará em 1, e 

assim temos que o quadrado desta distância mede três (h²=1+2), ou seja, o compasso 

terá abertura equivalente a raiz quadrada de 3. 

Sempre que repetimos o processo, construímos um retângulo cujos lados 

menores possuem uma unidade de medida e os outros, a raiz quadrada do número 

de diagonais já construídas mais 1. E sempre o resultado do quadrado da diagonal 

deste novo retângulo será a soma de 1, pois é o resultado de 1 ao quadrado, com o 

número de diagonais já construídas mais 1, já que a potência é anulada com a raiz 

quadrada. 

Por este motivo, se o desenho estiver sendo construído da maneira certa, 

verificamos que o tamanho da terceira diagonal coincide com o ponto B, pois será a 

representação da raiz quadrada de 4, que resulta em 2. 

 

6- CONCLUSÃO 

 

Com a montagem final dos desenhos, o aluno pode comprovar e constatar 

conceitos matemáticos que poderiam ter sido feito pelos antigos gregos, pois foi 

realizado com ferramentas que eles utilizavam. E como as atividades foram realizadas 

utilizando-se de expressões gráficas, os próprios conceitos são testados e 

manipulados pelos educandos, onde podem de maneira lúdica visualizar esses 

elementos, fixando assim de melhor forma o conteúdo ministrado pelo professor, 

fazendo com que os objetivos de aprendizagem sejam cumpridos de maneira mais 

efetiva. 

É possível que, em alguma atividade, os pontos que deveriam ficar sobrepostos 

não o fiquem, devido à falta de precisão que os materiais possuem, como pontas 

grossas ou compassos que modifiquem sua abertura conforme são manipulados. 

Deve-se sempre considerar certa margem de erro. 

Com estas demonstrações, é possível exemplificar outros conceitos para os 

alunos, como por exemplo, o valor das razões trigonométricas dos ângulos notáveis, 

o número áureo utilizado na sequência de Fibonacci, entre outros. Também é possível 



 

de se realizar a atividade com o auxílio de um software matemático ou de desenho, 

como o GeoGebra, utilizado para confecção das figuras neste artigo. 

Caso esta metodologia seja aplicada após o processo de implementação da 

Base Nacional Comum Curricular, verificar a seriação correta para a realização destas 

atividades. 
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