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Trazer os conteúdos curriculares para a realidade dos
alunos ou apresentá-los no formato de exemplos e exper-
imentos é uma das grandes preocupações e desafios en-
frentados na Educação Básica, especifiamente pelos pro-
fessores de matemática. Tendo isto em mente, foram
elaboradas duas aulas para o 3◦ ano do Ensino Médio,
que apresentam a matemática Maria Gaetana Agnesi e a
curva que leva o seu nome [2]. Esta proposta tem como
objetivo trabalhar a História da Matemática, mostrar a
importância e as dificuldades enfrentadas pelas mulheres
em sua vida acadêmica, relacionar o conteúdo progra-
mado com a realidade dos alunos a partir de exemplos e
experimentos, além de aguçar o interesse e a curiosidade
do alunado.

No ińıcio da primeira aula é contado um pouco sobre a
vida de Agnesi, pois além das suas habilidades intelectu-
ais, ela defendeu até o fim da sua vida o direito das mul-
heres a uma educação mais profunda [3]. Assunto que
continua presente e atual. Em seguida, é apresentada e
constrúıda a curva que leva seu nome usando materiais
concretos, baseado nas propostas de aplicação de con-
strução da ciclóide de Venceslau et al.[4], trabalhando
conceitos de geometria anaĺıtica.



Para a segunda aula, a proposta é que os alunos façam
experimentos com a curva constrúıda por eles e outras
curvas também apresentadas em maquetes distribúıdas
pelo professor, tais como ciclóide, hipérbole e reta. O ob-
jetivo é responder duas questões: dentro deste conjunto
de curvas, qual delas pode ser classificada como uma
Tautócrona e se alguma delas é a curva Braquistócrona
[1]. Para que os estudantes cheguem a suas conclusões,
utilizam-se conceitos estat́ısticos como média e desvio
padrão.

Assim, a partir da confecção da curva de Agnesi, den-
tro de um contexto histórico, conceitos de Geometria
Anaĺıtica e Estat́ıstica serão revisados e as curvas Tau-
tócrona e Braquistócrona apresentadas. Por fim, será
utilizado a arquitetura para mostrar como essas curvas
estão presentes no dia-a-dia das pessoas.
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