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Resumo

O trabalho busca discutir com os alunos do 3◦ ano do Ensino Médio
a participação feminina na Matemática utilizando-se da História da
Matemática. Além de revisitar conteúdos de Geometria através da
construção da Curva de Agnesi.

Introdução

A História da Matemática tem um potencial pouco explorado pelos
professores no Brasil. Ela não se limita a fornecer nomes e datas, mas
oferece ao aluno o contexto em que ocorreu o desenvolvimento ou
criação do objeto matemático, possibilitando assim, que o estudante
tenha contato com os problemas que o motivaram.
A partir desta visão, foi elaborada uma aula para o 3◦ ano do En-

sino Médio que traz como ponto central a matemática Maria Gaetana
Agnesi e a curva que leva seu nome.

Objetivos

1. Trabalhar História da Matemática na Educação Básica.
2. Mostrar a participação das mulheres na ciência.
3. Construir a curva de Agnesi utilizando conteúdos já vistos pelos alu-

nos.

Quem foi Maria Gaetana Agnesi?

Figura 1: Maria Gaetana Agnesi.(Extraı́do de [3])
•Uma matemática italiana.
•Nasceu no dia 16 de maio de 1718.
•Publicou um livro sobre ciências naturais e filosofia chamado Pro-

positiones Philosophicae.
•Defendeu até o fim da sua vida o direito das mulheres a uma

educação mais profunda.
•Sua principal obra foi Analytical Institutions.
•Foi nomeada pelo Papa Bento XIV como professora honorária da

faculdade de Bolonha.
•Faleceu em 1799.

A Bruxa de Agnesi

Construção da curva utilizando régua e compasso a partir do seguinte
algoritmo [2]:

1. Construa um cı́rculo C de raio r tangente a duas retas paralelas s1 e
s2.

2. Dados O e A os pontos de tangência de C com s1 e s2, respectiva-
mente:

(a) Do ponto O trace uma semirreta em direção á reta s2. R e Q são
denotados os pontos de interseção desta semirreta com o C e s2,
respectivamente.

(b) Trace o segmento QD, perpendicular a s1 e a reta s paralela á s1
passando por R.

3. Defina P o ponto de interseção da reta s com o segmento QD.

Figura 2: Construção da curva de Agnesi.(Extraı́do de [2])
Os pontos P assim obtidos, traçando todas as semirretas que partem

de O e intersectam C, descrevem a curva denominada Bruxa de Ag-
nesi.

Figura 3: Curva de Agnesi.(Extraı́do de [2])

Referências
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