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RESUMO 

O referido trabalho aborda o ensino da matemática voltado para o Teorema de 
Pitágoras, com objetivo de demonstra as aplicações do Teorema de Pitágoras, 
e fazer com que o educador, conheça algumas propriedades do teorema, 
fazendo uma intervenção em sala de aula para sua prática. Busca interagir, 
conhecimento, didática, contextualização e realidade do aluno na aplicação do 
Teorema de Pitágoras onde em sua primeira parte visa mostrar a historia 
pitagórica, com a bibliografia de Pitágoras e suas contribuições na escola 
pitagórica, onde o estudo epistemológico se fez necessário, para, se ter uma 
abordagem compreensiva e didática sobre o tema. A abordagem, as aplicações 
do teorema foram desenvolvidas para demonstrar em quais situações podemos 
utilizar o teorema de Pitágoras, transparecendo com mecanismos lúdico e 
social para a teoria apresentada. Trabalhar com a pratica também se fez uma 
necessária, onde a teoria deixa de ser o mecanismos único e, da espaço para 
aplicação em uma realidade, mais perto da compreensão dos discentes. No 
segundo momento apresentar os resultados tem como base o estudo 
desenvolvido nas turmas de 9º ano, onde a base inicial de apresentação do 
teorema é intensificada, como obrigatório aos PCNS, destacando as 
observações gerais, assim como, apresentações de algumas respostas 
apresentadas pelo próprio aluno, onde o professor poderá criar sua própria 
conclusão, para uma aplicação eficaz em sala de aula, fortalecendo o 
ensino/aprendizagem. 

 

Palavras-chave:. Pitágoras. História. Contribuições. Aplicações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This work addresses the teaching of mathematics facing the Pythagorean theorem, in 

order to demonstrate the applications of the Pythagorean Theorem, and cause the 

educator know some properties of the theorem, making an intervention in the 

classroom to practice. Search interact, knowledge, teaching, context and reality of the 

student in applying the Pythagorean theorem which in its first part aims to show the 

Pythagorean history, with bibliography of Pythagoras and his contributions to the 

Pythagorean school, where the epistemological study was necessary to , to have a 

comprehensive and didactic approach on the subject. The approach, theorem of 

applications has been developed to demonstrate in what situations we can use the 

Pythagorean theorem, transpiring with playful and social mechanisms for the presented 

theory. Working with the practice also became a necessary where the theory is no 

longer the only mechanisms and space for application into a reality, closer to the 

understanding of the students. The second time to present the results is based on the 

study conducted in the 9th grade class, where the initial basis theorem presentation is 

intensified as required to PCNS, highlighting the general comments, as well as 

presentations of some answers given by the student where the teacher can create your 

own conclusion, for effective implementation in the classroom, strengthening the 

teaching / learning. 

 

Key words:. Pythagoras. History. Contributions. Applications. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

A matemática é uma disciplina de estudo que facilita e torna a vida da 

humanidade mais fácil de ser compreendido, o estudo que alguns temas os 

tornam bem relevantes contribuições, a escolha do Teorema de Pitágoras é 

algo que me influenciou desde o primeiro estudo no fundamental, onde também 

despertou a paixão pela matemática.  

  O estudo aprofundado do Teorema de Pitágoras começou com a minha 

experiência em sala de aula, há sete anos leciono na área da matemática, nos 

anos finais do ensino fundamental II, onde um dos conteúdos aplicados na 

grade curricular estabelecidas pelos PCN’s é a aplicação do Teorema de 

Pitágoras.  

As contribuições e formulações sobre as aplicações e contribuições são 

imensas, vários trabalhos científicos destacam a ênfase ao Teorema de 

Pitágoras. Fazer uma abordagem sobre esse tema para mim, só fortifica meu 

trabalho como educador, reconhecendo quais caminhos irá facilitar o educando 

a uma interpretação melhor do mundo.  

Conhecer Pitágoras e suas contribuições, como a criação da escola 

pitagórica, uma das maiores instituições universais, onde a filosofia estava 

baseada em que tudo era numérico, isso levava ao estudo das propriedades 

dos números, geometria, música, astronomia, tudo era parte do conteúdo 

básico ao programa pitagórico de estudos.  

Se fizer presente em um contexto amplo, desde a epistemologia, até as 

aplicações do teorema fortifica o trabalho de ser um bom profissional da área 

de matemática, relacionado sempre vida e situações adversas do educando, 

levando o mesmo a uma realidade mais próxima a sua. Assim como, conhecer 

a recíproca em algumas situações, situações problemas se tronam 

apreensíveis como se quer conquistar um melhor entendimento por parte do 

apreciador do trabalho. 

No entanto o destaque ao Teorema de Pitágoras não se pode ser 

desprezados, os diversos estudos na área da matemática, como seus teóricos, 
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que muito contribuem para formulações de questionamentos futuros para uma 

melhor compreensão do espaço em que vivemos. Uma analise posterior a 

aplicação do estudo pode ter uma contribuição posterior ao aspecto cognitivo 

do aluno, cada educador poderá aplicar a maneira mais eficaz, que se tenha 

um objetivo a pequeno prazo.  

O objetivo desse trabalho de conclusão de curso além demonstra as 

aplicações do Teorema de Pitágoras, e fazer com que o educador, conheça 

algumas propriedades do teorema, fazendo uma intervenção em sala de aula 

para sua prática. Busca interagir, conhecimento, didática, contextualização e 

realidade do aluno na aplicação do Teorema de Pitágoras.    

Conhecer a historia do teorema e sua formação epistemológica se fazem 

necessária, assim como demonstrar alguns problemas que buscam despertar o 

interesse pelo contexto completo.  

 A analise feita durante o estudo que se deu em sala de aula apresenta 

resultados priores e posteriores a analise, onde algumas intervenções podem 

ser apresentadas, assim como os objetivos que se espera ter sido alcançado.   
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2  HISTORIA DE PITÁGORAS 

 

2.1 Bibliografia de Pitágoras 

 

Pitágoras1 nasceu por volta de 572 a.C., na ilha de egeia de Samos, na 

Grécia, perto de Mileto, lugar de nascimento de Thales de Mileto, As 

representações e historia está baseada em mitos e lendas, já que não se tem 

registros originais de sua vida e trabalhos. O grande mérito de Pitágoras teria 

sido a descoberta de que os números e sua existência está alem do mundo 

concreto. Desse modo ele poderia descobrir verdades que estavam além de 

preceitos e opiniões. O que fortificaria seus trabalhos e não causariam 

distinção nas civilizações.  

Relatos dizem que ele possa ter viajado para índia, passando pelo Egito 

e Babilônia, onde observou –se que os egípcios e os babilônios calculavam   

por meio de “receitas”. Que produziam respostas exatas e eram passadas de 

gerações a gerações, evitando assim os questionamentos, os “por quê” de ser 

assim. Para ele o importante foi compreender as relações com os números e 

não como utiliza-los.  

Pitágoras é considerado o pai da matemática e da música, e é 

considerado também um dos mais importantes filósofos daquela época, como 

menciona o filósofo Bertrand Russel, que classificou Pitágoras como “um dos 

homens mais importantes de todos os tempos no plano intelectual”.  

Durante as suas caminhadas observou-se não só cálculos numéricos 

como também temas sobre astronomia, mas se buscou firmar - se em muitas 

ideias religiosas, onde ao retorno a sua terra natal, encontrou Samos sobre 

domínio persa, refugiando se então para Crotona, uma colônia situada ao sul 

da Itália. Fundou um marco na historia da humanidade, a Escola Pitagórica, 

onde concentrou estudos de filosofia, artes, matemática e ciências naturais, 

guardava mitos de rituais secretos.  

                                                             
1 Figura 1 
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Figura 1(Pitágoras) 

 

Fonte: http://www.ghtc.usp.br/server/Sites-HF/Conrado/pitagor.jpg 

 Trabalhos e contribuições da Escola Pitagórica 

A filosofia da escola pitagórica está relacionada como a causa última das 

várias características do homem e da matéria são os números inteiros. Isso 

intensificava os estudo dos números, como estudo da astronomia, da ciência 

da natureza, geometria e música era composto da grade curricular de estudo 

da escola. Um texto babilônico ântico apresentado por (Boyer, 1974, pág. 29) 

trás uma questão já referente ao Teorema de Pitágoras.  

Uma das grandes contribuições da escola pitagórica à matemática foi organizar 

algumas partes da geometria, como a teoria das paralelas, por meio do método 

demonstrativo. Ou seja, por meio de teoremas. Diga-se, a bem da verdade, 

porém, que nenhum escrito da escola pitagórica sobreviveu até hoje e, 

portanto, informações como essa derivam de fontes indiretas muito posteriores.  

Assim, por exemplo, com base em alguns depoimentos posteriores, acredita-se 

que os pitagóricos tenham sido o primeiro a fazer a demonstração daquilo que 

se tornaria conhecido como o Teorema de Pitágoras. Atualmente esse teorema 

costuma ser enunciado assim: “O quadrado da hipotenusa de um triângulo 

retângulo é igual à soma dos quadrados dos catetos”. Por volta do ano 500 

a.C., quando a escola estava no auge de seu esplendor, foi fechada sob a 

acusação de apoiar a aristocracia, contrária ao governo.  
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3  DEMONSTRAÇÕES DO TEOREMA DE PITÁGORAS 

 

3.1   Epistemologia do teorema 

 

Fazer uma analise epistemológica do Teorema de Pitágoras tem como 

finalidade caracterizar em sua essência e identificar obstáculos. Artigue(1990, 

p.244) , nos permite evidenciar diferenças que ocorrem durante a transposição 

didática, ou seja, e referencia entre o saber “sábio” do saber “ensinado”.  

Vários estudo sobre o triangulo retângulo já havia sido discutido por diversas 

culturas antigas, porém só a partir de estudos apresentados por Pitágoras, em 

uma apresentação matemática do estudo, o que fortaleceu seus estudo.  

O Teorema de Pitágoras pode ser aplicado em qualquer triângulo 

retângulo no intuito de determinar uma das medidas quando conhecidas as 

outras duas. O Teorema não se restringiu somente ao triângulo retângulo, de 

acordo com estudos da época, eram conhecidos os números inteiros e as 

frações, sendo através das aplicações do Teorema iniciado o estudo dos 

números irracionais. 

O Teorema consistia na seguinte relação: 

“A medida do quadrado da hipotenusa é igual à soma das medidas dos 

quadrados dos catetos”. (Figura 2) abaixo. 

Figura 2(Teorema, área dos catetos igual da hipotenusa) 
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Nessa maneira se compreende que um triângulo é determinado pela seguintes 

medidas: a² = b² + c²( Imagem III) , essa seria a formula principal para o 

teorema  de Pitágoras, porem muitos fundamentos e terias foram apresentados 

para se determinar e chegar tais situações. Apresentaremos no tópico a seguir 

algumas demonstrações e alguns pontos relevantes que fortalecem o estudo 

pitágorico.   

Figura 3: (Triângulo da relação do teorema de Pitágoras) 

  

 

 

3.2 Demonstrações 

 

3.2.1 Definição I 

 

Hhipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. 

Por definição, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, e os catetos são os 

dois lados que o formam. O enunciado anterior relaciona comprimentos, mas o 

teorema também pode ser enunciado como uma relação entre áreas: 

Em qualquer triângulo retângulo, a área do quadrado cujo lado é a hipotenusa 

é igual à soma das áreas dos quadrados cujos lados são os catetos. 

Para ambos os enunciados, pode-se equacionar 

 

onde c representa o comprimento da hipotenusa, e a e b representam os 

comprimentos dos outros dois lados. 
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Não se sabe ao certo qual seria a demonstração utilizada 

por Pitágoras. O teorema de Pitágoras já teve muitas demonstrações 

publicadas. O livro The Pythagorean Proposition, de Elisha Scott Loomis, por 

exemplo, contém 370 demonstrações diferentes. Há uma demonstração no 

livro Os Elementos, de Euclides. E também ofereceram demonstrações, o 

matematico indiano Bhaskarn Akaria, o polímata italiano Leonardo da Vinci, e o 

vigésimo  presidente dos Estados Unidos, James A. Garfield. O teorema de 

Pitágoras é tanto uma afirmação a respeito de áreas quanto a respeito de 

comprimentos, algumas provas do teorema são baseadas em uma dessas 

interpretações, e outras provas são baseadas na outra interpretação. 

 

3.2.3  Demonstração I – Por comparação das áreas 

 

 

Figura 4: (Demonstração por áreas do teorema) 

 

I. Desenha-se um quadrado de lado  

II. De modo a subdividir este quadrado em quatro retângulos, sendo dois 

deles quadrados de lados, respectivamente,  e : Traça-se dois 

segmentos de reta paralelos a dois lados consecutivos do quadrado, 

sendo cada um deles interno ao quadrado e com o mesmo comprimento 

que o lado do quadrado; 

III. Divide-se cada um destes dois retângulos em dois triângulos retângulos, 

traçando-se as diagonais. Chama-se  o comprimento de cada 

diagonal; 

IV. A área da região que resta ao retirar-se os quatro triângulos retângulos é 

igual a  



19 
 

V. Desenha-se agora o mesmo quadrado de lado  mas coloca-se os 

quatro triângulos retângulos noutra posição dentro do quadrado: a 

posição que deixa desocupada uma região que é um quadrado de 

lado  

VI. Assim, a área da região formada quando os quatro triângulos retângulos 

são retirados é igual a  

VII. Como  representa a área do quadrado maior subtraída da soma 

das áreas dos triângulos retângulos, e  representa a mesma área, 

então . Ou seja: num triângulo retângulo o quadrado 

da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 

 

3.2.4  Demonstração II Por semelhança de triângulos 

 

Figura 5(Semelhança de triângulos) 

 

Demonstração que utiliza o conceito desemelhança: os triângulos ABC, 

ACH e CBH têm a mesma forma, diferindo apenas pelas suas posições e 

tamanhos. 

Esta demonstração se baseia na proporcionalidade dos lados de dois 

triângulos semelhantes, isto é, que a razão entre quaisquer dois lados 

correspondentes de triângulos semelhantes é a mesma, independentemente do 

tamanho dos triângulos. 

Sendo ABC um triângulo retângulo, com o ângulo reto localizado em C, 

como mostrado na figura. Desenha-se a altura com origem no ponto C, e 

chama-se H sua intersecção com o lado AB. O ponto H divide o comprimento 
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da hipotenusa, c, nas partes d e e. O novo triângulo, ACH, é semelhante ao 

triângulo ABC, pois ambos tem um ângulo reto, e eles compartilham o ângulo 

em A, significando que o terceiro ângulo é o mesmo em ambos os triângulos 

também, marcado como θ na figura. Seguindo-se um raciocínio parecido, 

percebe-se que o triângulo CBH também é semelhante à ABC. A semelhança 

dos triângulos leva à igualdade das razões dos lados correspondentes: 

 

O primeiro resultado é igual ao cosseno de cada ângulo θ e o segundo 

resultado é igual ao seno. 

Estas relações podem ser escritas como: 

 

Somando estas duas igualdades, obtém-se 

 

que, rearranjada, é o teorema de Pitágoras: 

 

 

3.2.5  Uma variante 

 

Usando a mesma figura da demonstração acima, após ser mostrado que 

ΔABC, ΔACH e ΔCBH são semelhantes, pode-se demonstrar o teorema de 

Pitágoras usando-se o fato de que "a razão entre as áreas de triângulos 

semelhantes é igual ao quadrado da razão entre lados correspondentes", da 

seguinte forma: Chamando-se a área de ΔABC de x, a área de ΔACH é 

x*(b/c)², e a área de ΔCBH é x*(a/c)² (pois c, b e a são as hipotenusas de 

ΔABC, ΔACH e ΔCBH, respectivamente). Então, como a área do triângulo 

inteiro é a soma das áreas dos dois triângulos menores, tem-se x*(a/c)² + 

x*(b/c)² = x, então (a/c)² + (b/c)² = 1, então a² + b² = c². 
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3.2.6  Demonstração de Bhaskara 

 

Figura 6: (Demonstração de Bhaskara) 

 

 

A análise da figura acima permite computar a área do 

quadrado construído sobre a hipotenusa de um triângulo retângulo: ela é quatro 

vezes a área desse triângulo mais a área do quadrado restante, de lado (b−a). 

Equacionando-se, segue que: 

 

 

 

Logo: 

 (o termo (b-a)² é um produto notável) 

 (por comutatividade da multiplicação: 2ab = 2ba) 

 

3.3  Caso 1 – quando  A < 90º 

 

Analisamos a seguinte situação: suponhamos que b ≤ c. Neste caso, o 

ponto D, projeção de C sobre AB, está no interior do segmento AB > . 

Observe a imagem:  
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Figura 7: (Triângulo demonstração I) 

 

Logo AB = x, CD = h e DB = c – x. 

No triangulo ADC, retângulo em D, temos as seguintes relações; 

b² = h² + x² 

h² = b² - x²  

No triângulo BDC, retângulo em D, temos as seguintes relações; 

a² = h² + ( c – x)² 

a² = b² - x² + c² - 2cx + x² 

a² = b² + c² - 2cx 

Portanto nessa condição implica que a² < b² + c²  

 

 3.4  Caso 2 – quando A > 90º 

 

Nessa segunda situação apresentamos o segundo caso, vejamos: 

 Tomemos o ponto D, projeção de C, sobre a reta AB, nesse caso, o ponto 

D não pertence ao segmento AB. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: (Triângulo demonstração II) 
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Como no caso anterior sejam AD = x e CD = h.  

No triângulo ADC, retângulo em D, temos: 

b² = h² + x² 

h² = b² - x² 

No triângulo DCB, retângulo em D, temos: 

a² = h² + ( c+ x)²  

a² = h² + c² + 2xc + x²  

a² = b² - x² + x² + c² + 2cx 

a² = b² + c² + 2cx 

Logo, podemos concluir que a² > b² + c² 

Como apresentamos a situações acima, para qualquer triângulo ABC, de lados 

a, b e c tem – se que: 

 Se A = 90º então a² = b² + c² 

 Se A < 90º então a² < b² + c² 

 Se A > 90º então a> b² + c² 

 

Portanto se um triângulo de lados a, b e c é tal que a² = b² + c², então esse 

triângulo é retângulo no vértice A. Esse resultado é conhecido como a 

recíproca do Teorema de Pitágoras.   
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 4  TEOREMA NO ENSINO  

 

4.1  Aplicações do teorema de Pitágoras 

 

Foi através do Teorema de Pitágoras que os conceitos e as definições de 

números irracionais começaram a ser introduzidos na Matemática. O 

primeiro irracional a surgir foi √2, que apareceu ao ser calculada a 

hipotenusa de um triângulo retângulo com catetos medindo 1. Veja: 

 

Figura 9: (Triangulo Retângulo) 

 

 

x² = 1² + 1² 

x² = 1 + 1 

x² = 2 

√x² = √2 

x = √2 

 

√2 = 1,414213562373.... 

Para o ensino fundamental a aplicação do teorema de Pitágoras esta 

presente em diversas situações. 

Calculo de uma diagonal de um terreno; Vejamos o exemplo a seguir: 

Um terreno retangular possui as seguintes medidas: 20 metros de comprimento 

e 30 metros de largura. Determine a medida da diagonal desse terreno. 

Figura 10: (Triangulo Retângulo Exemplo) 
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A diagonal divide o retângulo em dois triângulos retângulos, consistindo na 

hipotenusa deles. Portanto, utilizaremos o Teorema de Pitágoras para 

determinar a medida da diagonal. Veja:  

 

d² = 30² + 20²  

d² = 900 + 400  

d² = 1300  

√d² = √1300  

d = 36 metros (aproximadamente)  

A relação entre altura de dois prédios e o ponto em comum;  

Vejamos o exemplo: 

Um ciclista acrobático vai atravessar de um prédio a outro com uma bicicleta 

especial, percorrendo a distância sobre um cabo de aço, como demonstra o 

esquema a seguir: 

Figura 11: Formando triângulos( Prédios como referencias) 

 

Qual é a medida mínima do comprimento do cabo de aço? 

Figura 12: (Triangulo Retângulo) 
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Pelo Teorema de Pitágoras temos: 

 

x² = 10² + 40² 

x² = 100 + 1600 

x² = 1700 

x = 41,23 (aproximadamente) 

Para ensino médio temos diversas situações, apresentaremos aqui 

algumas: 

No conteúdo aplicado ao Terceiro ano do ensino médio convencional, quando 

se determina a distância entre dois pontos. Vejamos:  

 

Observe os pontos A e B no plano cartesiano, iremos estabelecer através de 

métodos algébricos uma fórmula geral para calcular a distância entre pontos. 

Figura 13: (Plano Cartesiano, Distância entre dois pontos) 

 

 

Ao analisarmos a construção acima podemos observar o triângulo retângulo 

ABC, sendo que a distância entre os pontos A e B nada mais é que a 

hipotenusa do triângulo. Sabemos que o triângulo retângulo admite a relação 

de Pitágoras hip² = cat² + cat².  

Ao aplicarmos Pitágoras teremos a seguinte situação: 

 

Cateto: segmento AC      xB – xA 
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Cateto: segmento BC      yB – yA 

Hipotenusa: segmento AB (distância entre os pontos) 

 

d²AB = (xB – xA)² + (yB – yA)² 

 

 

Ponto Médio de um Segmento e Condição de alinhamento de três pontos 

 

Dados os pontos A e B vamos analisar a ilustração abaixo e demonstrar o 

ponto médio entre eles, sugerindo uma fórmula geral para esse tipo de cálculo. 

 

Figura 14: (Plano Cartesiano ponto médio) 

 

 

Podemos notar que no eixo x a distância entre xA:xM e xM:xB são iguais e no 

eixo y a distância entre yA:yM e yM:yB são iguais. 

 

Podemos concluir que: 

 

Para constatarmos se três pontos estão alinhados, podemos montar a seguinte 

matriz dos coeficientes: 

x1      y1           1 

x2      y2        1 

x3      y3       1 

   =0 
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Calculando o determinante e obtendo igualdade 0, podemos afirmar que os 

pontos estão alinhados. 

Exemplo 1 

Os pontos possuem as seguintes coordenadas no plano cartesiano: A(4,6) e 

B(3,1). Calcule a distância entre esses pontos. 

 

A distância entre A e B corresponde a √26 unidades. 
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5  RESULTADOS E OBSERVAÇÕES 

O estudo apresentado a seguir busca aprimorar a aplicação do teorema 

de Pitágoras com uma contextualização e didática, onde o educador 

contextualiza a teoria com uma pratica mais atrativa e dinâmica ao ver dos 

discentes. 

5.1  Atividade 1 

Demonstrações das epistemologia I 

Demonstração do Teorema por área. 

O objetivo dessa atividade e demonstrar ao aluno as relações por área, 

para se chegar a formula padrão do Teorema de Pitágoras.  

Esse material pode ser adquirido em alguma loja ou confeccionado pelo 

próprio professor com o auxilio do material dourado.  

Vejamos a demonstração: 

  Partiremos desse principio; 

Figura 15: (Triangulo Retângulo Por demarcação de área unidade) 

 

 

Desenhar um triângulo ou já levar desenhado para sala de aula em 

cartolina ou Papel Madeira. 

Em seguida desenhar áreas com as medidas indicadas;  

 3 x 3; 4 x 4 e 5 x 5. 

Vejamos:   
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Figura 16: (Formulando áreas no triângulo retângulo) 

 

Sequencia determine as áreas a¹, a², a³. Vejamos: 

Figura 17: (Formulando áreas no triângulo retângulo resultado final) 

 

a¹ = 5 x 5 ou 5², 

a² = 4 x 4 ou 4², 

a³ = 3 x 3 ou 3², 

Até agora só reformulamos já o primeiro conceito, lado ao quadrado do 

triângulo.  
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Agora demonstraremos como a área a¹ = a² + a³  

Logo a¹ = 25; a² = 16 e a³ = 9; Aplicando esse principio, vejamos: 

25 = 16 + 9 

25 = 25. O que comprova que o lado maior ao quadrado é igual a soma do 

lado B ao quadrado mais o lado C ao quadrado.  

 Nessa situação o aluno ainda tem duvidas como isso é possível, logo 

uma prática é bem interessante nesse momento. O professor para 

aprimorar sua tese pode levar uma estrutura onde pode haver uma maior 

interação com o aluno veja:  

Figura 18: Jogos Matemáticos 

 

Fonte: Jogos matemáticos/Pitágoras. 

 Quando o aluno monta todos os cubinhos dos quadrados menores, no 

quadrado maior ele percebe a relação entre os dois quadrados menores é 

igual ao quadrado maior. Onde as áreas menores somadas é igual a 

terceira área, ou área maior.  

Por formulado essa ideia, apresentamos os nomes dos lados do 

retângulo: 
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Figura 19: Triângulo demonstração do teorema 

 

Outras maneiras de representar a área podem ser desenvolvidas por 

cartolinas de cores diversificadas, vejamos: 

Figura 20:  

Figura 20: Montagem do triângulo por área de quadrados 

 

Ou por volume, onde recurso é mais difícil de ser encontrado, vejamos: 

Figura 21: Aplicação do Teorema de Pitágoras, demonstração por volume 

 

Fonte: http://i.ytimg.com/vi/1er3cHAWwIM/hqdefault.jpg. 



33 
 

5.2  Atividade 2 

 

Demonstrações das epistemologia II 

O desenvolvimento do desenho em uma cartolina ou na lousa e 

essencial. O auxilio do livro de didático também pode ajudar no 

acompanhamento. Cada aluno desenvolve a sequencia para a 

demonstração em uma folha do caderno.  

I parte  

 Desenha-se um quadrado de lado  

 De modo a subdividir este quadrado em quatro retângulos, sendo dois 

deles quadrados de lados, respectivamente,  e : Traça-se dois 

segmentos de reta paralelos a dois lados consecutivos do quadrado, 

sendo cada um deles interno ao quadrado e com o mesmo comprimento 

que o lado do quadrado; 

 Divide-se cada um destes dois retângulos em dois triângulos retângulos, 

traçando-se as diagonais. Chama-se  o comprimento de cada 

diagonal; 

 A área da região que resta ao retirar-se os quatro triângulos retângulos é 

igual a  

 Desenha-se agora o mesmo quadrado de lado  mas coloca-se os 

quatro triângulos retângulos noutra posição dentro do quadrado: a 

posição que deixa desocupada uma região que é um quadrado de 

lado  

 Assim, a área da região formada quando os quatro triângulos retângulos 

são retirados é igual a  

 Como  representa a área do quadrado maior subtraída da soma 

das áreas dos triângulos retângulos, e  representa a mesma área, 

então . Ou seja: num triângulo retângulo o quadrado 

da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 
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Ao final da atividade irá resultar nessa imagem: 

Figura 22: Demonstração do teorema por área 

 

Nessa atividade o aluno pode analizar outros modelos de área para a 

reformulçao do teorema de Pitágoras, como as áreas dos retângulos e as 

areas dos quadrados, onde dois retanglos de tamanhos iguais e dois 

quadrados com tamanhos diferentes, com relação a hipotenuza e um dos 

catetos geram as areas desses quadrados podemos determina a equação 

do teorema de Pitagoras, como apresentada acima.  

A demonstração de Bhaskara, pelo teorema de Pitagoras também é uma 

maneira de apresentalo, porém no nono ano o aluno não tem conhecimento 

sobre do desenvolvimento da formula de Bhaskara, já que esse conteúdo 

programático está acessivel posterior a apresentação do teorema de 

pitagoras. A dificuldade encontrada nessa atividade pode ser   na formução 

da equação, ja que a área desejada envolve um complexo cálculo para se 

formular a equação. Onde de acordo com o nivél da turma não devemos 

apresentar como formulação de conhecimento, mas como mostragem de 

conhecimento. Representação:  

Figura 23: (Demonstração do teorema por área formula de Baskara) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Pythagorean_proof.png
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A imagem apresentada acima resulta na equação de Bhaskara no 

teorema de Pitágoras.  

 

5.3  Atividade 3 

 

Como terceira demonstração para o ensino fundamental, 

apresentaremos a demonstração de semelhança entre triângulos.  

Partindo da imagem a seguir determinamos: 

Figura 24: (Demonstração do teorema por semelhança de Triângulo) 

 

 Esta demonstração se baseia na proporcionalidade dos lados de dois 

triângulos semelhantes, isto é, que a razão entre quaisquer dois lados 

correspondentes de triângulos semelhantes é a mesma, independentemente do 

tamanho dos triângulos. 

Como a proporcionalidade entre frações, ja é bem comum entre os alunos 

de fundamental, a compreensão seja mais acessivel. Onde os alunos ao 

desenvolver essa equação não tiveram muita dificuldade.   

Vejamos como demonstrar: 

 

Implica em:  
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Somando estas duas igualdades, obtém-se 

 

que, rearranjada, é o teorema de Pitágoras: 

 

 

No ensino médio a situação mais comum, aprentada a utilização as 

aplicações ao Teorema de Pitágoras, pode ser observada na aplicação da 

distancia entre dois pontos. Essa situação acontece para o seguinte caso:  

Observe os pontos A e B no plano cartesiano, iremos estabelecer através de 

métodos algébricos uma fórmula geral para calcular a distância entre pontos. 

 

Figura 25: (Demonstração do teorema por plano cartesiano) 

 

 

  Ao analisarmos a construção acima podemos observar o triângulo 

retângulo ABC, sendo que a distância entre os pontos A e B nada mais é que a 

hipotenusa do triângulo. Sabemos que o triângulo retângulo admite a relação 

de Pitágoras hip² = cat² + cat².  

Ao aplicarmos Pitágoras teremos a seguinte situação: 

 

Cateto: segmento AC      xB – xA 

Cateto: segmento BC      yB – yA 

Hipotenusa: segmento AB (distância entre os pontos) 

 

Teorema de Pitágoras:  (dAB)² = (xB – xA)² + (yB – yA)² 

Logo:   
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dAB =                       

 

O desenvolvimento se desenvolve em dois momentos;  

Primeiro a apresentação dos casos no ensino fundamental turma 9º ano com 

analise dos seguintes pontos: 

 O comportamento dos alunos ao desenvolver as atividades; 

 Metodologias utilizadas; 

 Recursos utilizados; 

 Resolução de atividades propostas;  

 Ficha avaliativa para obtenção de analise por parte do aluno; 

  

Segundo momento a apresentação dos casos no ensino médio turma 3º ano 

com analise dos seguintes pontos: 

 O comportamento dos alunos ao desenvolver as atividades; 

 Metodologias utilizadas; 

 Recursos utilizados; 

 Resolução de atividades propostas;  

 Ficha avaliativa para obtenção de analise por parte do aluno; 

 

6  ATIVIDADES E RESOLUÇÕES DESENVOLVIDAS NO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 

6.1 Atividade 1  

 

Aplicando a noção de área da (UFSM- RS): Observe na figura os três 

quadrados identificados por I, II e III. Se a área do quadrado I é 36 cm² e a área 

do quadrado II é 100 cm², qual é, em centímetros quadrados a área do 

quadrado III? 
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Figura 26: (Áreas do triângulo) 

  

Resolução:  

Primeiro Calculamos o lado do triangulo formado pelas áreas 

Como A = l² 

Temos: l =    

L1 =      

L1 = 6 

L2 =      

L2 = 10  

Formulamos a imagem 

Figura 27: (Triângulo retângulo) 

 

Logo para sabermos a área três logo precisamos determinar o lado que 

chamamos de x. 
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Aplicando o teorema temos:  

X² = 10² - 6² 

X² = 100 – 36 

X² = 64 

X =     

X = 8 

Determinamos a área III já temos o lado da área do quadrado III, que 8 cm. 

AIII = l² 

AIII = 8²  

AIII = 64 cm²  

Nessa atividade a observação foi onde os alunos queriam Aplicar diretamente o 

teorema de Pitágoras na área, e não no lado do Triângulo formado, pelas três 

áreas, uma segunda observação foi o conhecimento de algumas formulas 

como da área do quadrado, onde o aluno não consegue associar diretamente.  

6.2 Atividade 2 

 

 Montando quebra cabeça 

 

A montagem do quebra cabeça e desenvolver a relação, e também agilidade 

dos alunos em menor tempo. 

A imagem reproduzida em sala de aula pelos alunos despertando no mesmo a 

relação do teorema pelas áreas formadas. Material utilizado cartolinas com 

cores diversas. Resultado como mostra a figura abaixo. 

Primeiro passo é demarcar as dimensões na cartolina como mostra a imagem 

a seguir: 

Figura 28:  
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Figura 28: Demonstração pelo quebra cabeça (Primeiro passo) 

 

Observação: se quiser aumentar o tamanho da figura aumente o tamanho da 

área maior. Aqui estamos trabalhando com 15 cm de lado do quadrado maior. 

Após feita a demarcação, recorte as imagens, e como mostra a figura que 

segue representa o resultado.  

 

Figura 29 : Quebra cabeça (resultado) 

 

 

Essa atividade além de desperta o interesse dos alunos, em construção do 

próprio quebra cabeça, ele associa as dimensões e a relação do Teorema de 

Pitágoras, facilitando a aprendizagem ao final da atividade.  

 

6.3  Atividade 3 

  

Semelhança de Triângulos - Num triângulo equilátero, cada lado mede 5 cm. 

Calcule a altura desse triângulo. 

 

Resolução: 
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Com o enunciado criamos a seguinte imagem. 

Figura 30: semelhança entre triângulo atividade 

 

Pelo teoremas temos: 

h² = 5² -   
 

 
   

h²= 25 - 
  

 
  

h²= 
        

 
 

h =  
        

 
 

 

h=  
  

 
 

h = 
    

 
 

Essa atividade apresenta um grau de dificuldade maior onde o no enunciado o 

aluno teria que compreender os seguintes aspectos: 

 O que é um triângulo equilátero; 

 Identificar a altura no triângulo equilátero; 

 Criar a relação entre as medidas dos lados do triângulo equilátero e o 

Teorema de Pitágoras; 

 Desenvolver fatoração de radical; 

 E Potencia de fração; 

Alguns alunos da turma trabalhada conseguiu desenvolver a questão por 

completa, 10%, ou seja, uma turma de 30 alunos, apenas 10 conseguiu 

desenvolver. Porem muitos até desenvolveram o teorema mais na hora da 

resolução de algumas propriedades, como potencia de fração, e a fatoração de 

radical, foi a maior dificuldade encontrada. 
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Na segunda parte do estudo de caso, aplicado no terceiro ano do ensino 

médio; 

6.4  Atividade 4  

  

Distância entre dois pontos.  

 

Determine a distancia entre dois pontos A(2, 3) e B( 5, 1). 

Resolução: 

Exemplificando as coordenadas temos: 

 

Figura 31: Plano Cartesiano, Distância entre dois pontos atividade 

 

Aplicando a propriedade temos:  

Cateto: segmento AC      xB – xA 

Cateto: segmento BC      yB – yA 

Hipotenusa: segmento AB (distância entre os pontos) 

 

Teorema de Pitágoras:  (dAB)² = (xB – xA)² + (yB – yA)² 

Logo:   

dAB =                  

dAB =       

dAB =     



43 
 

Nessa atividade o aluno já tem um nível de conhecimento sobre: 

 Plano cartesiano; 

 Orientação em coordenadas; 

 Localização de pontos; 

 Aplicação da formula de distancia entre dois pontos; 

Nessa atividade 99% dos alunos acertaram toda questão. 

1% dos alunos não desenvolveu devido a não identificação dos temos nas 

coordenadas, ou os valores correspondentes a x e y. Onde essa é a falha 

comum a essa atividade. 

  

As atividades acima foram utilizadas como exemplos desenvolvidos em sala de 

aula. Um questionário se fez necessário para saber o qual nível de dificuldade 

além do conhecimento adquirido ao longo da oficina de estudo de caso. 

 

Ficha de acompanhamento 

Essa ficha refere-se ao aprofundamento de estudo cientifico apresentado no 

trabalho de conclusão de curso, apresentado a UFC – Virtual. As informações 

aqui cedidas, poderão ser divulgadas em outros trabalhos e em outras 

instituições de ensino, caso necessário.  

 

Eu _________________________________________________________ 

concordo com as possíveis divulgações, e em verdade dou fé, que todas as 

informações aqui colhidas são de intensa verdade.  

 

Explique com suas palavras o que o teorema de Pitágoras. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

Quais os modelos apresentados na oficina sobre o teorema de Pitágoras? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

Qual enunciado do Teorema de Pitágoras? 

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________  

A metodologia aplicada para associação da teoria e a pratica está bem 

apresentada?  (   ) sim. (   ) não. 

A experiência de desenvolver a aplicação da propriedade em cartolina facilitou 

a compreensão de formulas posterior? (   ) sim. (   ) não.  

Os recursos apresentados foram satisfatórios para sua aprendizagem. (    ) sim. 

(     ) não.  

Obrigado pela atenção. 

 

 

O questionário foi aplicado pós oficina e obtivemos o seguinte resultados 

Pergunta 1 - 80% dos alunos conseguiram explicar o que defini o teorema de 

Pitágoras.  

Pergunta 2 – 100 % dos alunos recordaram todos modelos apresentados; 

Pergunta 3 – 95% conseguiram apresentar com clareza a definição do 

teorema. 

 Pergunta 4 - 90 % dos alunos responderam sim. 

Pergunta 5 – 100 % afirmaram que foi satisfatória a pratica em sala, facilita a 

aprendizagem.  

Pergunta 6 – 96 % responderam satisfatório.  

 

As atividades foram desenvolvidas entre os dias 12 a 23 de outubro de 

2015, aplicados na escola de E.E.F. Abigail Antunes Marques, Independência - 

CE. Parecer INEP 23086793. A aplicação se deu nas turmas de 9° ano da 

referida escola citada acima. Os dados têm por base 120 alunos que 

responderam o questionário. 

Logo com os resultados obtidos, os alunos mostraram ter compreendido 

os conceitos e aplicações do teorema de Pitágoras, pois 80% apresentarem 

explicação informal do teorema e 100% conseguiu expor a definição mais 

formal. Cerca de, 95% dos alunos apresentaram com clareza a definição do 

teorema, usando a linguagem mais simples para sua definição. Com relação à 

prática metodológica podemos expor que, 90% dos alunos responderam 

satisfatória a metodologia usada para associação do conteúdo foi bem 
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aplicada, onde 100% responderam, que a pratica pedagógica ajuda formação 

de conceitos e do intelecto do individuo com base na prática pedagógica 

realizada. Por fim, 96% afirmam que os recursos foram suficientes para sua 

formulação da aprendizagem. 

As resposta de alguns questionários respondidos são apresentados em 

apendece. Para comprovação e questionamentos fulturos a ser desenvolvidos 

com base nas informações coletadas.  
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7  CONCLUSÃO 

 

Esse trabalho, referente ao estudo do Teorema de Pitágoras, trás uma 

análise sobre as suas aplicações e contribuições, referente a aplicação de 

teoria e pratica, que relacionam o conteúdo, as atividades desenvolvidas 

aos alunos de 9º ano. Como mostram os resultados apresentados, as 

aplicações aqui apresentadas podem ser satisfatórias, quando se interage 

de forma clara e objetiva. Criar conceitos sobre o teorema é, uma da parte 

integrante desse trabalho, porém demonstrar a importância, e contribuição, 

para vida social do aluno também se fez presente. O discente por sua 

consegue associar o conteúdo, demonstrando a relação, com suas 

palavras.  

O educador por sua vez após as analises para com as situações 

apresentadas, pode construir suas próprias conclusões e adequar a sua 

metodologia em sala de acordo com o que foi apresentado.
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