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APRESENTAÇÃO 
 

A publicação da quarta versão da Coleção Educação Matemática na 
Amazônia, iniciada em 2010, pela SBEM-PA - Sociedade Brasileira de 
Educação Matemática, durante a realização do IX EPAEM - IX Encontro 
Paraense de Educação Matemática, consolida o movimento de educação 
matemática em nossa região. Essa publicação materializa o sonho de 
disponibilizar um espaço de divulgação da produção de conhecimentos no 
campo da educação matemática voltados à região Amazônica. 

 

Consideramos importante apresentar aos estudantes de nível 
superior e professores da educação básica e superior da Amazônia um 
conjunto de obras diversificadas tendo em vista os avanços dos estudos 
sobre o campo da Educação Matemática nos diversos centros de estudos 
do país e, mais recentemente, na região Norte e, principalmente, em Belém 
do Pará. Nesse sentido foram organizados os 11 volumes da Coleção IV 
Educação Matemática na Amazônia. 
 

Uma das metas estabelecidas pela Diretoria Regional da SBEM-PA é 
publicar a versão eletrônica desta coleção, para ser disponibilizada 
gratuitamente por meio do site da SBEM-PA, bem como dar seguimento ao 
projeto da revista com a publicação da revista eletrônica intitulada 
Educação Matemática na Amazônia em Revista. 
 

Neste volume os autores tomaram por base o projeto desenvolvido 
entre 2007 e 2015, intitulado Ciências, Arquitetura e Matemática na 
Amazônia do século XVII, a partir da demarcação das fronteiras da região. 
Parte das atividades didáticas faz parte da tese de doutorado intitulada 
Formação de professores de matemática: conexões didáticas entre 
matemática, história e arquitetura.(2013) Apresentam estudos 
exploratórios do patrimônio; a investigação histórica como proposta 
metodológica transversalizante; mapeamento e exploração do patrimônio 
histórico-arquitetônico de Belém a partir das obras de Antonio José Landi e 
elaboração de atividades sobre geometria e medidas com base no 
patrimônio histórico arquitetônico de Belém. 

 
 

Maria Lúcia Pessoa Chaves Rocha 
                                                                   Maria José Freitas Mendes 

   Miguel Chaquiam 
      (Organizadores) 
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INTRODUÇÃO 

 
 Este livro é originado dos resultados de um projeto de 

pesquisa desenvolvido entre 2007 e 2015 intitulado Ciências, 

Arquitetura e Matemática na Amazônia do século XVII, a partir da 

demarcação das fronteiras da região, coordenado pelo Prof. Dr. Iran 

Abreu Mendes. O referido projeto foi iniciado em fevereiro de 2007 

como uma das atividades de seu estágio pós-doutoral realizado na 

UNESP de Rio Claro durante o ano de 2008 e continuou em vigência 

atualmente. Uma parte das atividades didáticas geradas pelo projeto 

fez parte da tese de doutorado da Profa. Dra. Rita Sidmar Alencar Gil 

denominada Formação de professores de matemática: conexões 

didáticas entre matemática, história e arquitetura, concluída em 

2013, no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação do coordenador do 

projeto. 

 As atividades propostas neste livro foram elaboradas 

conjuntamente entre o orientador e a doutoranda durante a feitura 

da tese, como uma maneira de contribuir para uma Educação 

Matemática que evidenciasse uma abordagem transversalizante para 

a formação de professores de Matemática. Este livro é, portanto, um 

dos resultados de um curso de extensão intitulado Investigando e 

problematizando a arquitetura de Antonio Jose Landi em busca de 

abordagens didáticas para o ensino de geometria, que fez parte do 
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projeto de pesquisa e da tese de doutorado já mencionados 

anteriormente. O referido curso foi realizado nas dependências do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA, 

com carga horária total de 120 h/a, distribuídas em quatro unidades 

de 30 horas-aula cada uma, dividida da seguinte maneira: 20 h/a 

presenciais e mais 10 h/a de atividades orientadas realizadas nos 

intervalos das etapas presenciais. 

As quatro unidades abordaram sequencialmente os seguintes 

tópicos: Os estudos exploratórios do patrimônio; A investigação 

histórica como proposta metodológica transversalizante; 

Mapeamento e exploração do patrimônio histórico-arquitetônico de 

Belém a partir das obras de Antonio José Landi; Elaboração de 

atividades sobre geometria e medidas com base no patrimônio 

histórico arquitetônico de Belém. 

 A finalidade das atividades propostas neste livro é contribuir 

para a formação inicial do professor de Matemática, como uma 

forma de incentivá-lo a pesquisar sobre o patrimônio histórico-

arquitetônico de Belém. Pretendemos, também, promover suas 

reflexões de modo a permitir que o professor possa estabelecer 

relações entre Matemática, Arte e Arquitetura, que possibilitem 

explorar aspectos conceituais, históricos e geométricos nas obras 

arquitetônicas de Antonio José Landi, a fim de muni-lo de 

instrumentos conceituais e didáticos para o ensino de geometria e 

medidas na Educação Básica. 
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Foi com esse espírito que lançamos como principais objetivos 

do trabalho desenvolvido na pesquisa e no curso de extensão 

realizado os seguintes: 

 

 Cadastrar o acervo público disponível sobre as obras 

arquitetônicas de Antonio José Landi, com vistas à elaboração 

de uma proposta de estudos e de pesquisas em sala de aula 

com os professores de Matemática em formação inicial ou 

continuada; 

 Estabelecer possíveis relações entre arte, arquitetura e 

matemática nos estilos arquitetônicos presentes nas obras 

arquitetônicas de Antonio José Landi; 

 Elaborar junto com os professores de Matemática m formação 

inicial ou continuada, algumas atividades didáticas que 

possam revelar possibilidades de exploração didática e 

conceitual do Patrimônio Histórico Arquitetônico de Belém no 

ensino de matemática na Educação Básica. 

 Propor o uso da investigação histórica como uma abordagem 

didática para a formação inicial e continuada de professores 

de Matemática e para o ensino de Matemática na Educação 

Básica, principalmente nos anos finais do ensino fundamental 

e no ensino médio, em uma perspectiva interdisciplinar a 

partir do guia do professor, proposto pelo Fórum Landi. 
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Foi com base nas experiências realizadas e nas reflexões 

alcançadas durante o desenvolvimento da pesquisa, que nos 

próximos capítulos apresentaremos concretamente nossa proposta 

didática de uso do patrimônio arquitetônico edificado por Landi, 

como um objeto central para um ensino de Matemática 

transversalizante. 
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1 

ESTUDOS EXPLORATÓRIOS DO PATRIMÔNIO 

 

 Neste capítulo sugerimos as seguintes atividades a serem 

desenvolvidas com os alunos. 

 

1.1. Atividades Iniciais 

 1) Primeiramente, sugerimos que o professor organize uma 

atividade uma palestra ou um vídeo sobre Antonio José Landi e suas 

obras de modo a introduzir seus alunos no universo do arquiteto, seu 

contexto histórico cultural e sua formação profissional. A partir dessa 

palestra. O professor poderá explorar com os alunos, diversos 

aspectos referentes ao patrimônio histórico arquitetônico de Belém, 

contidos na obra do arquiteto de modo a evidenciar sua importância 

para a elaboração e execução de uma proposta didática para o 

ensino de geometria, a partir desse contexto. 

 2) Em seguida sugerimos que seja encaminhado um estudo 

sobre as relações existentes entre a Arte, Arquitetura e a 

Matemática, no qual o professor poderá discorrer sobre os fatos, 

acontecimentos, concepções filosóficas, políticas, e simbologias que 

poderão emergir do estudo, de modo a mostrar diversas relações 

entre Matemática, a arte e a arquitetura, presentes nos modelos 

arquitetônicos que influenciaram as obras de Landi e a sua própria 



Rita Sidmar Alencar Gil – Iran Abreu Mendes 

 
14 

obra explorada pelo professor nessas primeiras ações didáticas da 

proposta. 

 3) A partir da atividade anterior o professor poderá organizar 

outra palestra, agora com temática voltada para a Educação 

Patrimonial. Nessa palestra o professor poderá discorrer sobre a 

importância do patrimônio cultural material e imaterial, histórico, 

arquitetônico e natural; quais patrimônios de acordo com a Carta 

patrimonial da Unesco; quais os escolhidos pelo Circuito Landi e suas 

relações com os conteúdos a serem abordados na Educação Básica; 

 4) Em seguida, sugerimos que o professor discuta sobre o uso 

de fontes históricas e suas relações com o estudo investigatório 

focado nas obras arquitetônicas de Landi e a matemática a ser 

explorada nessa investigação. Nesse sentido, devem ser apontadas 

algumas questões básicas sobre como fazer pesquisas co m fontes 

patrimoniais manuscritas, encontradas em arquivos e bibliotecas e os 

procedimentos que devem ser realizados pelos historiadores quando 

da realização de uma pesquisa de investigação histórica; 

 

1.2. Atividades investigatórias 

 5) Após esse momento, o professor deve propor que os 

alunos façam um levantamento bibliográfico e aprofundamento 

teórico sobre o tema, no qual podemos mostrar os procedimentos 

para a realização de uma pesquisa bibliográfica, a partir de material 

já elaborado sobre as temáticas envolvidas nesse curso de extensão. 
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 6) Para finalizar essa primeira etapa do trabalho, o professor 

deve propor uma atividade final cujo procedimento básico é fazer um 

levantamento bibliográfico sobre as obras de Antonio José Landi e 

outros temas correlatos que estejam presentes em livros, artigos, 

dissertações, monografias, documentos e nos projetos arquitetônicos 

do autor como as plantas baixas e cortes transversais e longitudinais 

dos prédios construídos pelo arquiteto. 

 Com relação à execução da atividade final dessa etapa da 

proposta sugerimos a seguir algumas orientações metodológicas ao 

professor. 

 

1.3. Orientações metodológicas sobre a atividade final 

 O trabalho poderá ser realizado em duplas, com todas as 

informações sobre cada um dos autores dos trabalhos a serem 

realizados, como: instituição, nome completo, número de matrícula, 

turma, curso, e-mail dos componentes. 

 O aluno deve fazer o levantamento bibliográfico, fotográfico, 

iconográfico e documental sobre as principais obras de Antonio José 

Landi, etc. As informações sobre as obras levantadas e pesquisadas, 

tais como: o campo do saber que é abordado; os problemas 

significativos tratados; as conclusões alcançadas; as contribuições 

especiais em relação ao assunto do trabalho; as fontes dos dados, 

que podem ser: documentos, literatura existente, estatísticas, 

documentação direta, observação, entrevistas e etc. 
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Os elementos que constituem as citações bibliográficas, de 

acordo com as normas da ABNT: Autor; Título; Subtítulo; Edição; 

Cidade onde foi publicado; Editora; Ano de publicação; Número de 

volume (indicação de tese ou nota de série). Os elementos devem 

ser separados apenas por um espaço. 

 Para essa parte do trabalho podem ser usados como critérios 

de avaliação como: pontualidade (envio pelas duplas do trabalho 

realizado na data prevista); organização (de acordo com as 

orientações metodológicas indicadas); assiduidade (desde que o 

participante tenha frequência mínima de 75% da respectiva duração 

da unidade); participação e empenho (nas discussões e atividades 

realizadas em sala de aula). 
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2 

INVESTIGAÇÃO HISTÓRICA NA MATEMÁTICA ESCOLAR 

 

 Neste capítulo propomos que sejam realizadas as seguintes 

atividades: 

 

2.1. Fundamentação teórica dos alunos 

 1) Inicialmente o professor deve sugerir uma leitura 

aprofundada seguida de discussão a respeito dos aspectos teóricos e 

práticos referentes à investigação histórica no ensino da Matemática 

conforme está proposto por Mendes (2009), na qual o autor 

apresenta seu modelo teórico-prático sobre os modos de fazer um 

exercício investigativo da matemática a partir da exploração de 

informações históricas; 

 2) Em seguida o professor deve apresentar sua sugestão de 

atividades investigatórias para a sala de aula. Em nosso trabalho, 

desenvolvemos com os alunos a elaboração de um jornal como 

estratégia de investigação para o ensino e aprendizagem de 

Matemática, tendo como temáticas sugestões de tópicos sobre a 

arquitetura de Antonio José Landi e o Patrimônio Histórico 

Arquitetônico de Belém como contexto para uma aprendizagem mais 

significativa. O professor pode sugerir outras atividades como a 

elaboração de pequenos videoclipes sobre as obras de Landi 
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(Mendes, 2015)1, a construção de Maquetes das obras, a construção 

de roteiros de viagem pelo centro arquitetônico dentre outras. 

 

2.2. Atividades investigatórias 

 3) Daí em diante, o professor poderá propor um exercício de 

investigação em sala de aula, com foco nos temas investigados no 

capítulo I deste livro. Nesse sentido, sugerimos que pesquisem em 

livros, a leitura de textos, a exploração das informações da internet, 

tomando-os como temas para a elaboração de um jornal (por cada 

dupla de alunos), contendo elementos sobre a obra de Landi, sua 

história, os aspectos arquitetônicos, artísticos e matemáticos de suas 

obras; 

 4) Elaboração de projetos de investigação histórica a partir 

dos temas focalizados na Unidade I, de maneira que os alunos 

esquematizem seus projetos de investigação, delineando os aspectos 

relevantes a serem ser investigados, tais como: os objetivos de 

estudo, o referencial teórico, a escolha da obra arquitetônica a ser 

explorada, da turma, da série, do nível de ensino, do conteúdo de 

geometria que será abordado, do lócus da pesquisa deles e etc;  

 5) Socialização dos projetos em forma de jornal elaborados 

pelas duplas, de maneira que subsidiem os colegas com informações 
                                                        
1 Maiores detalhes sobre a criação de videoclipes sobre a arquitetura de Antonio 
José Landi e seu uso nas aulas de Matemática ver MENDES, Iran Abreu. 
Apontamentos históricos sobre práticas matemáticas, cartográficas e 
arquitetônicas na Amazônia brasileira (1750-1800). São Paulo: LF Editorial, 2015 
(no prelo). 
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sobre a temática do Patrimônio Histórico Arquitetônico de Belém e na 

preparação dos seus projetos de investigação histórica. 

 

2.3. Atividade final 

 Nesse momento sugerimos que o professor proponha uma 

atividade orientada de investigação, na qual os alunos deverão 

elaborar um projeto de investigação histórica (opcional), tomando 

como norteador os temas discutidos na unidade anterior e no jornal. 

 

2.4. Orientações metodológicas das atividades sugeridas 

 

Atividade 1: Elaboração de um jornal. 

a) Das competências e habilidades a serem desenvolvidas 

 A esse respeito consideramos que os professores em 

formação deverão: 

 aprender novas estratégias de ensino por meio da elaboração 

de um jornal ou outro projeto de investigação a ser 

desenvolvido no decorre desse capítulo; 

 Produzir uma fonte atualizada de informações sobre as 

atividades de matemática relacionadas ao patrimônio 

arquitetônico do século XVIII de Belém; 

 Praticar uma abordagem interdisciplinar da Matemática escolar 

da Educação Básica. 
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 utilizar o jornal como instrumento de pesquisa para ensinar 

matemática a partir da investigação de textos históricos como 

fonte de ensino e aprendizagem matemática. 

 

Justificativa de uso do Jornal 

 Tendo em vista as características dos alunos quanto ao 

conhecimento do código da língua escrita e de seu uso, a elaboração 

e uso do jornal em sala de aula, com foco conceitual em temáticas 

como as sugeridas anteriormente, justificam seu uso didático como 

um aliado do professor em sala de aula. 

Nesse sentido, destacamos que o jornal é uma fonte 

atualizada de informações que podem ser exploradas 

pedagogicamente, uma vez que evidencia relações entre temas e 

conceitos que possibilitam a construção de significados matemáticos 

e metamatemáticos para as informações contidas no informativo. 

Além disso, possibilita a interpretação e a análise de diferentes 

estruturas textuais e da forma como as informações matemáticas 

aparecem, bem como favorece uma leitura matemática de fatos de 

nosso cotidiano. 

Igualmente, oferece oportunidade de leitura inicial do objeto 

de estudo de modo que os estudantes possam visualizar as áreas de 

conhecimento conectadas à Matemática. Assim perceberão que o 

conhecimento não está ligado exclusivamente a uma disciplina 
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escolar, mas a um corpo de conhecimentos humanos relacionados à 

construção social de significados. 

Por todos os fatores e possibilidades de aprendizagem 

mencionados anteriormente, sugerimos a realização de projetos de 

investigação histórica para o ensino de Matemática focalizados no 

patrimônio histórico arquitetônico de Landi, de modo a considerar 

que os aspectos relacionados à arte, a arquitetura e Matemática 

referentes ao referido patrimônio histórico, são potencialmente 

viáveis de serem tomados como base material para se ensinar 

geometria na formação inicial e continuada de professores de 

Matemática, principalmente por dar ao professor embasamento para 

que o mesmo possa mobilizar situações problematizadoras na 

construção de conhecimentos matemáticos pelos alunos da Educação 

Básica. 

Nesse sentido, consideramos que a familiarização do professor 

com relação ao conteúdo matemático envolvido na exploração desse 

ambiente patrimonial pode despertar o interesse e o espírito crítico 

dos envolvidos na investigação, no que se refere aos 

questionamentos sobre as práticas sociais e as matemáticas 

implicadas. 

Assim, a investigação necessária para elaboração de um jornal 

contribui para que os alunos aprendam e façam Matemática, bem 

como explorem os espaços geográficos, as características dos 

acontecimentos históricos ocorridos em tais espaços, o que lhes 
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permitirá o desenvolvimento conjunto de habilidades e linguagens 

matemáticas, por meio da observação, experimentação, leitura, 

escrita e discussão sobre as situações investigadas, que estão 

presentes na leitura do jornal. Em termos educacionais podemos 

elaborar um jornal meramente informativo ou um jornal pedagógico, 

cujo objetivo é o de ensinar e aprender matemática. 

 

2.5. Procedimentos com os participantes das atividades 
 
1º Momento 

 A atividade deve ser realizada em grupos de duas pessoas de 

modo a favorecer a manipulação de vários tipos de jornais, revistas, 

boletins, ou similares, pelos participantes. O objetivo é que os 

participantes descrevam o sentido denotativo de um jornal, 

formulem seus conceitos a respeito desse veículo de comunicação e 

reconheçam os assuntos a serem abordados no jornal de modo a 

identificar tipos de colunas existentes nesse tipo de periódico. Caso 

seja necessário, sugerimos que o professor organize uma visita a um 

jornal para fins de conhecimento dos setores de trabalho, bem como 

a realização de possíveis entrevistas com profissionais que atuam no 

local visitado. 

 
2º Momento 

 Nesse momento o grupo deverá elaborar um jornal 

pedagógico, que relacione arte, arquitetura e Matemática a partir do 
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patrimônio histórico arquitetônico de Antônio José Landi, com vistas 

ao ensino de geometria e medidas, tomando a história como fonte 

de pesquisa. No jornal o grupo deverá desenvolver aspectos, tais 

como: o tema a ser abordado; os aspectos históricos investigados 

em documentos, fotos, jornais sobre Antonio José Landi, sua vida, 

suas obras arquitetônicas e seu estilo de trabalho adquirido na 

Academia Clementina. 

 Sugerimos, ainda, que cada grupo escolha uma obra desse 

arquiteto e descreva, ao máximo, todos os aspectos relacionados a 

ela, bem como o contexto político, religioso, social e econômico da 

época em que o arquiteto vivia quando da construção de tal obra. 

Dessa exploração, poderão surgir os conteúdos de geometria e 

medidas a serem abordados pelos professores na Educação Básica. 

 Para finalizar, sugerimos que os professores participantes 

pesquisem sobre os projetos das plantas das obras que foram 

construídas por ele. Para tal, devem pesquisar em sites 

especializados ou no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN). Além disso, sugerimos que elaborem mapas de 

localização da obra escolhida. 

 

3º Momento 

 Na elaboração do jornal deve-se priorizar os seguintes 

aspectos: nome do jornal (de preferência com o nome voltado para a 

temática); o tema (história dos números; história das operações 
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aritméticas; a descoberta do zero, etc); a ilustração (se possível, com 

fotos, charges, desenhos e etc); a criação de colunas como 

curiosidades, entrevistas, jogos, contextos históricos, biografias, 

conceitos históricos, conteúdos de matemática, problemas históricos, 

desafios, aplicações, propagandas, editorial, etc; o uso do mesmo 

como fonte de orientação párea futuras pesquisas, de preferência 

com base em livros e artigos indicados e cadastrados pelos alunos. 

 

4º Momento 

 A socialização dos jornais deve ser realizada com a 

participação de toda a turma, na forma de apresentação de cada 

jornal, pelos grupos, como uma exposição coletiva, onde todos 

visitarão os stands de cada jornal elaborado e ao final possam fazer 

suas apreciações, que serviram de base para uma discussão coletiva 

em torno dos temas relacionados aos conteúdos a serem abordados 

pelo programa de ensino de Matemática vigente na escola. 

 

2.6. Recomendações aos professores 

1. Planejamento cuidadoso da atividade em termos de como será 

o seu procedimento; 

2. Selecionar textos que sejam adequados ao nível de ensino dos 

alunos, séries, assuntos do interesse deles; 

3. Dialogar com os alunos sobre o processo de elaboração do 

jornal, indicando os passos necessários para sua execução; 
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4. Muna-se de fontes de pesquisas atualizadas, tais como livros 

(se possível traga-os para sala de aula) senão indique onde 

encontrá-los; o mesmo acontecendo com os sites da internet 

(indique o endereço eletrônico); 

5. Pedir para os alunos trazerem para a sala de aula: jornais, 

revistas, boletins, jornais para manuseio pelos mesmos; 

6. Quanto ao processo de execução você pode conversar com 

professores de outras áreas, tais como: Português, 

Informática, Artes para ajudar na confecção do mesmo; 

7. No quesito avaliação, deixe bem claro o que será avaliado 

para o seu aluno, a fim de que ele tenha clareza a esse 

respeito e se prepare adequadamente para tal etapa de sua 

aprendizagem; 

8. Finalmente, peça que na apresentação os alunos tragam 

cópias para a socialização do jornal com a turma. Ou, no caso 

do professor que ele distribua os jornais com os alunos para a 

realização das atividades pelos mesmos. Além disso, o 

professor deve divulgar o trabalho dos alunos em todas as 

turmas ou divulgá-lo nos murais e eventos da escola. 

 

Sugerimos, ainda, que os professores tomem como critérios 

de avaliação: i) Apresentação do jornal; ii) Criatividade do grupo na 

sua elaboração; iii)Aprofundamento da temática pelo grupo; iv) 
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Coerência na elaboração do projeto interdisciplinar para o uso do 

jornal (caso seja pedido); v) Execução do jornal pelo grupo. 

2.7. Orientações metodológicas sobre a atividade final: Elaboração 

de um projeto de investigação histórica  

1. O trabalho poderá ser realizado em duplas; 

2. Deverá conter informações sobre as duplas, tais como: 

instituição, nome completo, número de matrícula, turma, 

curso, e-mail dos componentes; 

3. A partir da leitura do texto: O uso de Projetos de Investigação 

Histórica, do Prof. Dr. Iran Abreu Mendes iremos elaborar um 

pré-projeto de investigação histórica, a fim de traçarmos um 

plano de observação e pesquisa (pré-projeto), de maneira 

que, serão delineados e delimitados os objetivos de estudo, o 

referencial teórico a ser abordado, a partir da escolha da obra 

de Antonio José Landi que será estudada, da turma, da série, 

do nível de ensino, do conteúdo de geometria que será 

abordado, do lócus da pesquisa. 

4.  O grupo deverá elaborar um pré-projeto usando os textos  

históricos como fonte de pesquisa. No projeto o grupo deverá 

desenvolver tópicos sobre a arquitetura de Antonio José Landi 

e o patrimônio histórico arquitetônico de Belém e as relações 

existentes entre a Arte, a Arquitetura e a Matemática. No 

projeto o grupo deverá desenvolver: i) O tema que será 
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trabalhado da história e relacionado ao patrimônio histórico 

cultural de Belém e as obras de Antonio José Landi; ii) 

Objetivos pedagógicos que querem alcançar com o projeto;  

iii) Justificativa; iv) Metodologia; v)Público Alvo; v) 

Bibliografia; 

5.  O projeto deverá conter pelo menos 05 (cinco) páginas 

(incluindo ai folha de rosto). 

6. A letra a ser redigida será a Arial, fonte 12, espaçamento 1,5 

cm e contendo citações. 

 

 Para esta atividade sugerimos os seguintes critérios de 

avaliação: pontualidade. Envio pelas duplas do trabalho realizado na 

data prevista; organização. de acordo com as orientações 

metodológicas indicadas; assiduidade. com frequência mínima de 

75% do aluno durante a atividade; criatividade da dupla; 

desenvolvimento e aprofundamento do tema. 
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3 

EXPLORAÇÃO GEOMETRIA E MEDIDAS  

NA ARQUITETURA DE LANDI 

 

 Neste capítulo apresentamos sugerimos alguns modos de 

explorae aspectos conceituais e didáticos relacionados à geometria e 

medidas a partri da arquitetura de Landi, com vistas a inserir 

pedagogicamente tais temáticas na formação de professores de 

Matemátcia e na Educação Básica. 

 

3.1. Sugestões Iniciais 

 Um dos aspectos a serem tratados refere-se aos estudos 

sobre unidades de medida padronizadas e não convencionais, 

utilizadas na arquitetura investigada, uma vez que tais aspectos 

estão presentes nas obras arquitetônicas plenejadas e erguidas por 

Landi na segunda metade do século XVIII em Belém. Nesse sentido 

consideramos fundamental inserir tal tema por meio de situações-

problemas e textos históricos sobre o patrimônio histórico construído 

por Landi. Além disso, sugerimos a inserção de fragmentos históricos a 

respeito dos antigos sistemas de pesos e medidas e sua 

sistematização formulada no século XVIII, cujos interesses 

econômicos, sociais e políticos foram fatores fundamentais para a 
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criação e oficialização do sistema utilizado atualmente, tendo em 

vista a necessidade de uma padronização, em nível internacional. 

  

A partir de nossa experiência consideramos importante que 

inicialmente seja promovida uma palestra sobre o estilo arquitetônico 

de Antônio José Landi, e a verificação concreta da presença desses 

estilos em suas obras. A partir do memento em que os alunos 

visitarem in loco as obras, o professor poderá discutir as principais 

características do estilo arquitetônico de Landi e iniciar o processo de 

exploração matemática das obras e os conteúdos específicos de 

geometria e medidas. 

 Daí em diante sugerimos que sejam feitas orientações de como 

elaborar um mapa para um roteiro geo-turistico, momento em que o 

professor poderá buscar a experiência desenvolvida pelo Grupo de 

Pesquisa de Geografia do Turismo – GGEOTUR/UFPA, que realiza um 

roteiro de visitas, possibilitando assim uma troca de experiências 

sobre este tipo de atividade monitorada. 

 Uma das maneiras de concretizar os estudos sobre medidas 

de limites e extensão e comparação dos sistemas de medição 

(passado e presente) ocorrerá quando o professor discutir os 

sistemas de pesos e medidas desdee a Pré-história, as principais 

modificações ocorridas com as dominações de territórios no mundo 

antigo, o sistema de medidas português e sua utilização no Brasil e 
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as convenções empregadas no período pós-adoção das medidas 

decimais no período em que Landi esteve em Belém. 

 Outro aspecto a ser explorado são as mais variadas formas 

geométricas expressadas nas fachadas e interiores dos prédios 

históricos construídos pro Landio, que podem ser feitas a partir das 

observações realizadas durante o circuito de visitas em busca dos 

aspectos do estilo arquitetônico das obras de Landi e que possuem 

suas formas geométricas não usualmente discutidas em sala de aula. 

 Na realização de um circuito de visitas guiadas ao centro 

histórico de Belém, denominado Circuito Landi: um roteiro pela 

arquitetura setecentista na Amazônia, promovido pelo Fórum Landi2, 

que tem como meta o desenvolvimento de uma ação formativa em 

educação patrimonial a ser concreticada na com a comudidade 

escolar de Belémr, de modo a envolver estudantes dos três niveis de 

ensino. 

 Outra sugestão didática é a realização de oficinas sobre ensino 

de geometria com os professores de Matemática em formação inicial 

ou continuada, de modo a poder mostrar atividades que podem ser 

desenvolvidas com estudantes, para explorar conteúdos matemáticos 

já estabelecidos a partir de outros estudos realizados durante nossa 
                                                        
2 Trata-se de um projeto de educação patrimonial que tem como uma de suas 
propostas, a realização de um circuito de visitas guiadas ao centro histórico de 
Belém do Pará, cujo roteiro é produzido por especialistas no tema e tem como 
princípios fundamentais: a divulgação da obra de Antonio Landi, um dos mais 
importantes acervos de arquitetura do século XVIII nas Américas, com a 
peculiaridade de já apresentar traços neoclássicos; A educação patrimonial; e 
Formação de platéias. 
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pesquisa e nos trabalhos de conclusãod e curso de alunos de 

licenciatura em Matematica. 

 Para finalizar, não podemos deixar de alertar sobre a atividade 

final relacionada a esse tipo de prática pedagógica. Nesse momento 

nos referimos à elaboração de um relatório sobre as atividades 

vivenciadas pelos estudantes, no que se refere aos conteúdos 

sugeridos neste capítulo, tendo em vista o exercício das perspectivas 

investigatórias para o ensino de Matemática focado nos capítulos 

anteriores. Nesse momento será oporutno aos estudantes 

expressarem suas impressões a respeito dos locais e das obras 

visitadas e suas relações com a Matemátcia. 

 Com relação às orientações metodológicas sobre essa 

atividade final, sugerimso que sejam feitas coim base no que já 

sugerimso nos capítulos anteriores. O trabalho poderá ser realizado 

em duplas, e incluir todas as informações sobre as duplas, tais como 

instituição, nome completo, número de matrícula, turma, curso, e-

mail dos componentes. 

 Além disso, deve-se cuidar sobre as questões norteadoras do 

relatório dos alunos tais como o nome do lugar visitado? Quem o 

construiu? Como era no passado e o que mudou? Que elementos lhe 

transmitem a impressão de passado? Por que Belém tem tantos 

monumentos? Como as informações sobre esses monumentos 

chegaram até nós? Nome do bairro onde acontece o Circuito? Qual é 

a idade deste lugar? Das moradias, prédios, monumentos e praças?  
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Como era este local no passado? O que mudou nos dias de hoje? 

Qual o estado de conservação dos locais por onde passaram? Quais 

elementos do passado permanecem? Algum elemento ou situação 

curiosa chamou a sua atenção? O que você achou mais bonito? Algo 

lhe incomodou negativamente? Qual a sua opinião sobre a limpeza e 

urbanização das ruas e calçadas? Algo a acrescentar sobre o 

trânsito? E sobre a segurança? Você conseguiu identificar aspectos 

estilísticos de Antonio José Landi nos locais visitados? Quais? Que 

aspectos matemáticos você conseguiu identificar nas obras que 

chamou a sua atenção? Você identificou algumas formas geométricas 

que foram descritas em sala de aula? E outras relações matemáticas 

que podem ser feitas com o patrimônio visitado? Em que esta 

atividade contribuiu para a sua formação docente nos aspectos 

conceitual e didático? Você conseguiu relacionar na visita in loco as 

relações existentes entre a arte, a arquitetura e a Matemática nas 

obras visitadas? 

 Sugerimos, também, que os alunos fotografem todos os 

aspectos arquitetônicos que sugerem objetos matemáticos 

(geométricos) que mais lhe chamaram sua atenção durante a visita, 

de modo a enriquecer ilustrativamente e conceitualmente seu 

relatório, bem como na elaboração das atividades solicitada spelo 

professor durante as oficinas. Além disso, os alunos devem fazer um 
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levantamento e listagem de todoa a bibliografia consultada, e 

organizar seus trabalhos sempre com base nas normas da ABNT. 

 Quanto aos critérios de avaliação, sugerimos que o profesor 

tambémleve em consideração o que já apontamentos anteriormente: 

a pontualidade na entrega do trabalho realizado conforma data 

prevista pelo professor; a organização do trabalho de acordo com as 

orientações metodológicas indicadas; a assiduidade nas atividades e 

a elaboração do relatório de acordo com as questões propostas pelo 

professor. 

 

3.2 Recomendações aos participantes do circuito de visita 

O professor deve indicar o local e o horário de saída, de modo 

que o estudante fique atento para não chegar atrasado. Deve levar 

água e lanches como frutas, biscoitos e etc. Alertar para que levem 

chapéu, sapatos e roupas confortáveis para realizar a caminhada; 

sempre que possível levem máquinas fotográficas, filmadoras, 

canetas e bloco de papel para anotação, bem como gravador para 

registra as informações orais. Não esquecer de deixar um telefone 

para contato caso algum aluno chegue atrasado e precise localizar o 

grupo. 

 

3.3. Sugestão de textos de apoio para a visita e elaboração de 

atividades 
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Texto 1 - Unidades de medidas convencionais e não convencionais 

A comparação de grandezas de mesma natureza que dão 

origem à ideia de medida é muito antiga. Afinal, tudo o que é 

observado na natureza é, de alguma forma, medido. Assim, ao longo 

do tempo usamos partes do corpo (palmos, pés, polegadas) para 

construirmos competências relacionadas à estratégia de medir, 

porque permite reconstruir historicamente os aspectos curiosos em 

que em determinadas civilizações as medidas do corpo do rei eram 

tomadas como padrão. 

Verificamos que em certas aplicações usamos medidas de 

formas convencionais e em outras situações medidas não 

convencionais. Para certas aplicações, foram utilizadas medidas que 

com o tempo tornaram-se convencionais. A velocidade, o tempo, a 

massa, são exemplos de medidas convencionais Quando usamos 

unidades de medida não convencionais, como por exemplo, usar um 

lápis como unidade de comprimento, ou um azulejo, como unidade 

de área, para fazer comparações de medidas. 

Nas atividades a serem realizadas pretendemos objetivamente 

criar situações de aprendizagem que auxiliem o aluno na 

compreensão da necessidade da padronização das unidades para 

medir, bem como conhecer algumas formas não convencionais para 

medir comprimentos, massas, volumes e etc. Igualmente os alunos 

precisam entender os modos de fazer medições de comprimento que 
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usem instrumentos de medida não convencionais. Nesse sentido, 

sugerimos que façam um estudo histórico sobre as principais 

unidades de medidas usadas ao longo do tempo que eram não 

convencionais e se tornaram convencionais. 

 No texto a seguir, extraído do livro Antonio José Landi” (1713-

1791): Um Artista entre dois Continentes, originado da tese de 

doutorado de Isabel Mayer Godinho Mendonça, retiramos alguns 

trechos sobre a chegada desse arquiteto em Belém do Pará, como 

integrante da comissão de demarcação dos limites entre Portugal e 

Espanha e adaptamos para a atividade proposta. Vejamos! 

 

A chegada de Antonio José Landi em Belém e a primeira estada na 
Amazônia (1753-1759) 

 

Quando a comissão de demarcação de limites territoriais 

chegou em 13 de janeiro de 1750, Portugal e Espanha já tinham se 

entendido sobre o Tratado dos limites na América do Sul – Tratado 

de Madrid –que davam posse efetiva de terras ocupadas muito além 

dos limites fixados pelo Tratado de Tordesilhas uma questão prática 

fundamental ficou latente: Como executar o que fora negociado? A 

justificativa para este questionamento é que nem Portugal e nem 

Espanha tinham mão de obra especializada de geógrafos, 

astrônomos, engenheiros, desenhadores, matemáticos habilitados 
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para realizar a demarcação das fronteiras. A solução encontrada foi 

contratar pessoas do estrangeiro para realizar a tarefa, as 

Universidades italianas tinham condições de fornecer esse pessoal. 

Foi encarregado de recrutar esses técnicos o padre João Alvares de 

Gusmão, a época, irmão do Secretário de D. João V, Alexandre de 

Gusmão. A partir dai uma grande história começa a ser desenhada 

entre Portugal e Brasil, na imensa Amazônia, em Belém do Pará. 

 

Figura 1  – Prospecto poente da cidade de Belém do Grão-Pará, elaborado por 
João André Schwebel em 1753. 

Fonte: Fórum Landi-Biblioteca digital Disponível 
em:<http://www.forumlandi.com.br>. Acesso em: 12 fev. de 2012. 

 
 
Em 2 de junho de 1753, finalmente a comissão de demarcação 

das fronteiras para o norte do Brasil, partiu especificamente para Belém 

do Pará, onde chegou a 19 de agosto deste mesmo ano. . O astrônomo 

Brunelli era o membro mais bem pago do grupo – 800.000 reis por ano 

-, enquanto Landi recebia apenas 300.000 por ano réis. (MENDONÇA, 

2003, p.28). 
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A partida para o interior da Amazônia vai sofrer atrasos 

relacionados às dificuldades em se obter índios para remarem as 

embarcações e os mantimentos necessários para levarem. A comissão 

levaria ainda várias caixas com instrumentos e livros matemáticos e 

astronômicos, além de papel e tinta. A expedição foi servida com uma 

gama variada e completa de instrumentos, dentre eles: relógios, 

barômetros, termômetros, quadrantes, teodolitos, níveis, barras 

magnéticas e um sector. (MENDONÇA, 2003, p.29) 

Uma pormenorizada relação dos mantimentos entregues aos 

técnicos durante a viagem e em Mariuá mostra bem que os receios 

várias vezes expressos de morrerem à fome não tinham quaisquer 

fundamentos. Cada um dos membros da expedição recebeu para a 

viagem vinte e quatro galinhas, dous patos, dês presuntos, doze patos, 

três frascos de vinho, dous frascos de azeite, hum frasco de vinagre, 

três frascos de aguardente da terra e hum barril de biscoutos (...) 

farinha, carne seca e tainhas, a que acresceram durante o percurso , 

para cada um, sincoenta e sinco galinhas, hum barril de vinho, dous 

frascos de vinho, hum barril de biscoutos, dous leitões, dous frascos de 

vinagre, hum frasco de azeite, três frascos de manteiga, huma arroba 

de arros, três frascos de aguardente do reino, huma lata de xá, mea 

arroba de asucar, outo livras de tabaco, huma mão de papel, hum anzol 

de piraiba, dous anzoes de tambaquim, hum arpão de peixe boy, dous 

arpões de tartaruga, huma linha de pescar, alem do dosse, frutas, peixe 
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fresco e tartarugas (...) e hum frasco de pólvora e seis livras de 

chumbo.(MENDONÇA, 2003, p.31). 

Um acontecimento veio alterar a opinião de Mendonça 

Furtado sobre o carácter de Landi. A 15 de Setembro, este participou 

numa missão ao rio Mariué, cujo objetivo primordial era o 

“descimento” de índios. A expedição foi mal sucedida, pela cilada 

armada pelos principais das aldeias, que levaria à morte de alguns 

dos membros da missão. A ponderação por ele revelada fê-lo cair 

nas boas graças do governador, que o recebeu calorosamente no 

seu regresso a Mariuá, convidando-o a cear consigo e enviando-lhe, 

por um soldado, um barrilinho de línguas defumadas, de Holanda, 

com outro de biscoutos. (MENDONÇA, 2003, p.33). 

Durante sua permanência no interior, Landi viu-se envolvido num 

incidente desagradável, que deu origem a várias cartas do 

governador, preocupado com o seu bem-estar. A 1 de Março de 

1757, um dia depois de regressar de Belém, onde tinha ido tratar de 

assuntos relacionados com o seu casamento, foi assaltado pelos 

soldados da guarnição de Mariuá, descontentes por terem sido 

obrigados a pagar, do seu bolso, as fardas e as farinhas para o seu 

sustento. Aguardavam que de Belém lhe fosse enviada a retribuição 

a que se julgavam com direito e que Landi fosse o seu portador. 

Roubaram então 1400 e tantos mil réis dizendo que era um principio 

de pagamento do soldo que se lhes devia, passando depois a casa 

do desenhador José Antonio Landi a roubar-lhe mais de 600$000 réis 
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em gêneros, e dando-lhe em pagamento um escripto ou 

consignações para a Fazenda Real. Levaram também as canoas 

carregadas de cacau recolhido pelos índios que Landi tinha a seu 

serviço. (MENDONÇA, 2003, P. 34) 

Atividade sugerida: A partir da leitura do texto, vamos realizar 

algumas taferas. 

 O texto promoverá uma ampliação de conceitos e possibilitará 

uma oportunidade de desenvolvimento de atividades 

interdisciplinares com professores de história, geografia e 

matemática Além disso, por citar diferentes unidades de medida, é 

útil para começar um trabalho de conceituação de medidas e 

grandezas. Para tanto, será necessário explorar e questionar o texto 

anterior sobre aspectos como:  

1. Você sabe o que significa medir? Explique esta ação com suas 
palavras; 

2. Retire do texto cinco números e explique o que eles 
representam; 

3. Tudo pode ser medido? Em caso afirmativo, explique o 
porquê, do contrário dê um exemplo de algo que não possa 
ser medido;  

4. Retire do texto palavras que são utilizadas para representar 
unidades de medida.  

 

Após a apresentação pelos alunos das atividades realizadas. 

Vamos apresentar o significado de algumas unidades de medidas 

contidas no texto, como: 

i. Frascos: Unidade de medida de capacidade  - ou às vezes no 
Brasil informalmente chamado de "vidro” é um recipiente, 
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destinado ao armazenamento e condicionamento de 
substâncias em estado gasoso, líquido ou bifásico (entre 
sólido e líquido). São de diversos tipos e tamanhos, mas, 
usualmente, em forma de peguenas garrafas com ou sem 
tampamento. De largo uso em embalagens de produtos 
comerciais, como os de higiene e beleza, e laboratoriais. 
Disponível em: <http: //pt.m.wikipedia.org/wiki/Frasco > 
.Acesso em 10 jul. 2013. 

ii. Livras: Unidades de medidas de peso “ libras”- A palavra libra 
representa uma unidade de peso romana semelhante a uma 
libra atual, e a abreviatura "lb" para a unidade de peso e o 
símbolo £ (um L cortado) para a moeda têm, portanto, origem 
romana. A própria palavra "libra" vem do Latim libra, 
"balança": "objeto que serve para pesar". Disponível em:< 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Libra_(massa) >. Acesso em: 10 
jul . 2013. 

iii. Arpão: Unidade de medida de pesca -  é uma lança utilizada 
desde a pré-história para pescar. Em princípio a sua ponta é 
separável do corpo quando atinge a presa. Também se utiliza 
na pesca submarina. Disponivel 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Arp%C3%A3o >. Acesso em 10 
jul. 2013. 

iv. Mão: Unidade de medidas de peso - antiga medida de peso 
que era usada na Índia.  Noinicio do sec. XVIII equivale a 24 
arráteis. Como medida de capacidade, tambémna Índia, 
corresponde acerca de 12 canadas, podendo, no entanto 
variar de local paralocal. Mão travessa é uma antiga medida 
de comprimento equivalente acerca de 0,45 do palmo comum, 
cerca de 10 cm. Disponível em: 
<http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/medidas-de-su-
perficie/medidas-de-superficie.php>  Acesso em 10 jul. 2013. 

v. Reis: Unidade de medida monetária - é o plural do nome das 
unidades monetárias de Portugal, do Brasil e de outros países 
lusófonos durante certos períodos da história (singular: real). 
Disponível em: <http: // pt.wikipedia.org/wiki/Réis>.Acesso 
em: 10 jul. 2013.  
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vi. Arroba: Unidade de medida convencional - do arabe ــــربع  ;ال
"ar-rub", a quarta parte) é uma antiga unidade de medida de 
massa usada em Portugal e no Brasil; de massa e volume 
usada na Espanha e na América Latina;  e de massa do 
sistema imperial de medidas.Disponível em: < http: 
//pt.wikipedia.org/wiki/Arroba> . Acesso em: 10 de jul. 2013. 

5. Agora vamos fazer uma pesquisa sobre as unidades de 
medida encontradas no texto  e suas origens. A pesquisa pode 
ser feita na biblioteca ou na Internet. 

 

 

Texto 2: O Corpo Humano como instrumento de medida 

 As medidas antropométricas, ou seja, baseadas em partes do 

corpo humano, foram utilizadas por muito tempo para calcular 

comprimentos. O padrão de referência era o próprio corpo. Usar as 

mãos, pés, dedos, a medida dos braços abertos, era um facilitador, 

já que não era necessário carregar um padrão. 

 O pé, como medida linear, foi utilizado por diversos povos, 

sendo encontrados padrões que variam entre 10 e 12 polegadas ou, 

ainda, 16 dedos. O padrão mais antigo dessa medida foi encontrado 

na cidade de Lagash, Suméria, representado na estátua de Gudea, 

datada de 2050 a.C, aproximadamente. No regaço da estátua existe 

uma régua equivalente à medida de um pé, dividida em 16 partes 

(ou dedos) tendo um comprimento  cerca de 26 centímetros. Gudea 

foi governador de Lagash no período  de 2144 a. C. a 2124 a.C 

(LEON, 2006). 
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No artigo de Isabel Meyer Godinho denominado Landi: 

Desenhador e Gravador ela faz um descrição das atividades 

desenvolvidas por Antonio José Landi em Bolonha, seu nome é 

associado à sua atividade de desenhador e gravador dos mais 

importantes edifícios construídos nessa cidade, durante o 

cinquecento e o seiscentos, reunidos no álbum conhecido como 

“Racolta di alcune facciate di palazzi e cortili de piu’ riguarderdi di 

Bologna. Neste álbum há uma descrição de algumas obras que estão 

contidas dos principais palácios e portas dessa cidade. A seguir 

mostraremos uma dessas descrições segundo Mendonça (2003, 

p.112-113). 

 
Uma portada antecede a obra, figurando uma estrutura 
retabular de três corpos rematados por frontões, o 
central enquadrando a pedra de armas do Senador Orsi; 
duas figuras femininas alegóricas, segurando 
instrumentos alusivos à arquitectura, ladeiam a 
composição. Seguem-se 30 gravuras numeradas, de 
grande formato e diferentes dimensões (entre 
276x441mm e 184x291mm) com representações de 
fachadas e pátios de edifícios  civis e religiosos de 
Bolonha –alguns dos palácios das famílias senatoriais da 
cidade (Lambertini, Orsi, Bentivoglio, Malvezi, Caprara, 
Pepoli, Isolani, Bargellini, Marescalchi, dei Banchi, 
Magnani, Poggi), o palácio episcopal, o edifício da Zecca 
( A Casa da Moeda) e os Mosteiros de S. Procolo e S. 
Giovanni in Monte – três das portas da muralha que 
então ainda circundava a cidade de Bolonha (Sant’Isaia 
ou Porta Pia, Galiera e Leme) e ainda a Fontana Vecchia, 
um fontanário adossado ao edifício do Palazzo Publico. 
Todas as gravuras são acompanhadas por uma escala 
em Pés de Bolonha. 
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 Verificamos neste texto que Antonio José Landi usava uma 

medida para realizar suas gravuras, você sabe dizer qual é? 

 
1. Pesquise sobre essa unidade de medida e faça uma conversão 

para o nosso sistema métrico decimal; 
2. Pesquise sobre quais são as unidades de medida referentes a 

partes do corpo e suas origens. A pesquisa pode ser feita usando 
como referência o texto: Dos antigos pesos e Medidas ao Sistema 
Métrico Decimal, de Elenice de Souza Londron Zuin (2009) ou na 
Internet; 

3. Procure estabelecer um sistema de múltiplos com as unidades  de 
medidas a partir do corpo humano.(vamos nos basear nas 
medidas de uma ou mais pessoas – para estabelecer uma medida 
padrão de polegada, o cúbito, o pé, a braça e a jarda). A partir 
das pesquisas sobre os aspectos históricos realizados pelos 
alunos e baseando-se na (s) medida (s) da(s) pessoas. É possível 
estabelecer algumas relações de equivalência, a saber: i)Entre o 
pé e a polegada; ii) Entre o cúbito e a polegada; iii) Entre o 
cúbito e o pé; iv) Entre a jarda e a polegada; 

4.  Leve os alunos para a quadra de esportes da escola. Solicite que 
mantenham os mesmos grupos da sala de aula. Os alunos 
deverão medir, com seu próprio corpo, a largura da trave do gol 
e a distância da marca do pênalti até o gol. Faça-os perceber que 
devemos sempre escolher a unidade de medida mais apropriada. 
Em vez de usar o palmo para medir a distância entre a marca de 
pênalti e o gol, faça-os concluir que utilizar os pés ou passos será 
bem mais fácil; 

5. Durante a visita ao Centro histórico de Belém que tal realizar 
medições utilizando: palmo, pés, braço, etc. Use sua criatividade 
para elaborar algumas propostas que poderão ser realizadas 
pelos seus alunos. Nessas atividades procure relacionar fatos 
históricos, relativos ao patrimônio escolhido e as atividades 
propostas;  
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6. Ao final, debata com os alunos o porquê o uso de partes do corpo 
não é a melhor opção para realizar medições. Procure incentivar 
a necessidade de se estabelecer padrões de medição. É o que 
veremos no próximo capítulo. 

 

 

Texto 3: Dos antigos Pesos e Medidas ao Sistema Métrico Decimal 

 
 Vamos organizar informações sobre o Sistema Métrico Decimal 

a partir do texto sobre pesos e medidas de Zuin (2009, p.16-30). Em 

seguida, realizaremos alguns exercícios de fixação. 

 
1. Descrever como foram se estabelecendo os pesos e medidas 

que vieram para o nosso país? 
2. Quais eram as principais unidades de medidas existentes em 

Portugal e que eram de responsabilidades do Almocaté Mor? 
3.  Quais eram as principais Unidades de Peso no tempo de D. 

Manuel I? 
4. Quais eram as principais medidas para volume para secos? E 

de volume para líquidos? 
5.  A partir de 1530, os portugueses iniciaram a colonização do 

Brasil e trouxeram os seus padrões de pesos e medidas. Quais 
eram esses padrões? E quais as principais unidade de medidas 
de comprimento? De massa? De volume? 

 
 Você entendeu agora quais eram as principais unidades de 

medidas usadas no período em que a Comissão Demarcatória dos 

Limites de Portugal e Espanha, veio para Belém do Pará. 
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6. Nas páginas 55 a 58 do texto sobre pesos e medidas ao 

Sistema Métrico Decimal verifique as atividades propostas e 
procure resolvê-las e propor novas atividades; 

7. Mediante o exposto, sugerimos que você utilize as 
informações dadas e os exemplos sugeridos e proponha 
algumas atividades que poderão ser realizadas pelos seus 
alunos durante a Realização do circuito de visitas guiadas ao 
centro histórico de Belém do Pará, denominado “Circuito Landi 
- Um roteiro pela arquitetura setecentista na Amazônia”. 

 

 

Texto 4: As formas geométricas mais variadas que podem ser 

encontradas nos prédios históricos construídos por Antonio José 

Landi 

Partindo do principio de que todo conhecimento produzido é 

transversalizado pela história que o precede, Mendes (2009b, p.23) 

apoia-se nas situações encontradas no conteúdo histórico em suas 

diversas manifestações e propõe:  

 
(...) a investigação, representação e formalização dos conceitos 
matemáticos pelos estudantes, pois à medida que as 
informações históricas são investigadas, interpretadas, 
experimentadas e analisadas, as mesmas se incorporam à 
estrutura cognitiva de quem a pratica. Dessa maneira, os 
estudantes iniciam um processo de elaboração mental e 
simbólica que favorece a abstração dos conceitos 
matemáticos investigados. 
 

Assim, este texto, é uma forma de subsidiar as atividades geradoras 

de pesquisa dos alunos, durante a realização deste capítulo, 

relacionado ao circuito de visitas, de maneira que ao visitarem as 
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obras de Landi, possam conhecer seu estilo arquitetônico em cada 

obra, e identificar formas geométricas contidas em sua arquitetura; a 

sua linguagem técnica utilizada, para quando da realização das 

problematizações em suas abordagens didáticas para ensino de 

geometria possam assim relacionar de forma interdisciplinar esses 

conhecimentos. 

 

 A seguir, iniciaremos contextualizando as influências estilísticas 

de Antonio José  Landi adquiridos em sua formação na Academia 

Clementina. No intuito de sintetizar as orientações estilísticas e 

tipológicas que afloram nos documentos e nos trabalhos clementinos 

da primeira metade do século  XVII, podemos enunciar os seguintes 

pontos, segundo Mendonça (1996, p. 84-87): 

 

1. Para sublinhar as características específicas dos desenhos clementinos, 
deve-se dizer que, já na apresentação dos trabalhos feitos se evidencia a 
importância atribuída à perspectiva dado que o desenho deveria ser feito 
“num traço de arquiteto” mas depois “feito em perspectiva teórica a fim de 
que se vejam os efeitos, tanto da luz como de toda a operação”. Por vezes, 
o candidato tinha também que desenvolver em perspectiva outro tema de 
mesma importância; 

2. Os projetos mais significativos eram os que realçavam os elementos típicos 
da tradição bolonhesa: a coluna destacada nos edifícios religiosos, as 
aberturas nas escadarias, a altura multiplicada nas grandes salas que se 
estendem a vários planos. 

3. A grandiosidade usual dos projetos acadêmicos alia-se a uma decoração 
superabundante. As ordens arquitetônicas encontram-se assim desenhadas 
nas suas variantes ornadas, típicas das cenografias bibienescas. Neste tipo 
de trabalho a qualidade gráfica dos estudantes é sempre excelente, 
mesmo quando se dedicam a representar o detalhe ornamental previsto 
para o escultor. As propostas fazem-se geralmente em volta da integração 
das três artes. 
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 A seguir, mostraremos essas características encontradas em 

duas das principais obras elaboradas por Landi, em Belém do Pará. 

 
 
O Palácio dos Governadores (MENDONÇA, 2003, p. 101-106) 

 
Apesar de todas as alterações a que foi submetido, o palácio 

preserva ainda na sua planta e volumetria o testemunho da 

adaptação dos palácios italianos às necessidades de representação 

do governo português no Brasil colonial. A disposição dos quatro 

corpos em torno do pátio central é uma solução corrente em Itália 

desde o século XVI, nas “ville” e em alguns palácios citadinos, 

inspirada numa tipologia proposta por Serlio e muito divulgada em 

toda a Europa. O mesmo se pode dizer da compartimentação da 

fachada principal em três panos, separados por pilastras, com o pano 

central destacado. 

O recorte dos vãos é, na sua maioria, de inspiração 

borrominesca e os capitéis, de perfis extravagantes, em forma de 

placa estriada ou com volutas convergentes, repetem soluções 

utilizadas pelos dois irmãos Bibiena nos desenhos de cenografia. A 

inspiração para alguns desses vãos pode ser encontrada na série de 

portas e janelas desenhadas e gravadas por Landi, reunidas num 

pequeno volume dado à estampa ainda em Bolonha, sobretudo as de 

sua invenção e as da autoria de Francesco Bibiena. 
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 No interior do palácio mereceu um destaque especial o 

projecto da escadaria principal e da capela, ocupando dois pisos em 

altura. Na ampla casa da escada de Landi recriou um espaço de 

representação caracteristicamente bolonhês. De lanços duplos 

divergentes e convergentes, intercalados por vários patamares 

intermédios e rodeados por balaustradas, a escadaria estabelece a 

ligação entre o átrio e as salas nobres do primeiro piso, recebendo 

luz das janelas abertas para a ampla “loggia” sobre o pátio. Para as 

paredes e para o tecto, Landi previu apainelados em estuque. 

Veremos algumas dessas características arquitetônicas nas Figuras 2 

a seguir: 

Figura 2- Características arquitetônicas de Landi no Palácio dos Governadores. 

Fonte: Acervo de Elna Trindade 
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A capela de S. João Baptista ( MENDONÇA, 2003, p. 142) 

 

 Nas imediações do palácio dos governadores foi construída 

pelo arquitecto bolonhês, entre 1769 e 1772, a pedido do 

governador Ataíde Teive, a capela de S. João Baptista, em 

substituição de um templo anterior com a mesma invocação. Na 

capela de S. João Baptista existem ainda três composições 

retabulares pintadas em perspectiva, recentemente postas a 

descoberto, as quadraturas tão comuns em Bolonha, onde nos 

surgem com frequência, quer constituindo a composição retabular 

central, quer completando retábulos realizados noutros materiais — 

mármore, estuque e, mais raramente, madeira. 

O projeto, mais uma vez oferecido pelo artista a Alexandre 

Rodrigues Ferreira, é igualmente conhecido. Constam de uma planta, 

do desenho da fachada principal e de dois cortes, um longitudinal e 

um transversal ao nível da capela mor, onde é visível uma 

composição para pintura de quadratura. 

 A fachada principal, rematada por frontão triangular, é 

enquadrada no piso inferior por pares de colunas adossadas e no 

piso superior por duplas pilastras que se prolongam no tímpano do 

frontão de remate. A planta é composta pela justaposição de dois 

quadrados, o menor dos quais – o da capela mor - se apresenta 

ladeado por anexos. Interiormente, a planta da nave é octogonal, 

coberta por cúpula sulcada por faixas, que se prolongam em pilastras 
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duplas nas arestas do prisma octogonal, abaixo do entablamento 

decorado com tríglifos. 

Uma vez mais, Landi repetiu soluções tipológicas 

quinhentistas, tanto na planta centralizada como na solução do 

prolongamento das faixas da cúpula nas paredes da nave e no 

esquema formal da fachada, igualmente presentes na igreja do 

Colégio Pontifício de Mont’alto, de Ambrosini. 

 A seguir mostraremos as descrições de algumas dessas 

tipologias nas Figuras 3 e 4, a seguir: 

 
Figura 3 – Características  arquitetônicas de Landi na Capela de São João Batista. 

 

 
Fonte: Acervo de imagens da Profª Elna Trindade 
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Figura 4 – Características arquitetônicas de Antonio José Landi  

na Capela de São João Batista 

 

Fonte: Acervo de imagens da Profª Elna Trindade 

 
 
Texto 4: Formas geométricas encontradas na arquitetura de Landi 

 
 Ao estudarmos as características arquitetônicas encontradas 

em suas obras localizaremos diversas figuras geométricas 

convencionais e não convencionais. As figuras geométricas 

convencionais podem ser planas ou espaciais. As figuras geométricas 

planas-são aquelas nas quais todos os seus pontos pertencem ao 

mesmo plano, como exemplo: ângulos, curvas, triângulos, 

quadriláteros, circunferências, polígonos: 
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Ângulos – São formados por duas semirretas (lados) de mesma origem 
(vértice). A distância entre os lados é chamada de abertura. A abertura é 
medida em graus. 
Curvas Simples – Há dois tipos de curvas simples: fechadas e abertas. 
Curvas fechadas – São aquelas em que a origem coincide com a 
extremidade da linha traçada. Em uma curva fechada simples também 
podem ser distinguidos os pontos interiores, os pontos exteriores e os 
pontos que pertencem à curva. 
Curvas abertas – São aquelas em que as extremidades (ou origem 
e extremidade) não se tocam. Basicamente, as curvas simples 
podem ser côncavas ou convexas (e determinam as figuras côncavas 
e convexas). Exemplo: A superfície de uma bola de futebol, ou de 
qualquer esfera vista por fora, o planeta Terra visto do espaço, por 
exemplo, ou a abóbada de uma igreja vistos por fora são exemplos 
de superfícies convexas. Na Figura 5, a seguir, apresentamos um 
exemplo: 
 
Figura 5 - Curvas convexas da abóbada de aresta no interior da Igreja do Carmo, 
Belém/PA. Foto tirada por ocasião do Circuito de Visitas do Fórum Landi realizado 
em 28.01.2012 com os alunos da Licenciatura em Matemática do IFPA. 
 
 

                            
                 Fonte: Acervo dos autores 

Curva convexa 
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Um frontão é um conjunto arquitetônico de forma triangular  

que decora normalmente o topo da fachada principal de um edifício, 

sendo constituído por duas partes essenciais: a cimalha (base) e as 

empenas (dois lados que fecham o triângulo). Provém da arquitetura 

clássica greco-romana 

 Na arquitetura de Landi podemos encontrar figuras na forma 

de frontão que possuem a forma triangular, principalmente em 

algumas das fachadas de suas obras, conforme mostraremos na 

figura 6 e 7 a seguir. 

 

Figura 6 - Foto tirada do frontão da fachada da Igreja de São João Batista, 
Belém/PA por ocasião do Circuito de Visitas do Fórum Landi realizado em 
28.01.2012 com os alunos da Licenciatura em Matemática do IFPA. 

  Fonte: Acervo dos autores 

Frontão triangular da 
fachada da Igreja de 
Sâo João Batista, 
Belém/PA 
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Figura 7– Foto tirada do frontão triangular da fachada do Palácio Lauro Sodré, 
Belém/Pa, por ocasião do Circuito de Visitas do Fórum Landi realizado em 
28.01.2012 com os  alunos da Licenciatura em Matemática do IFPA  

Fonte; Acervo dos autores 
 

Circunferência – é o lugar geométrico dos pontos de um plano 

equidistantes de um ponto chamado centro, que está no mesmo 

plano. Seus principais elementos são: i) Raio; ii) Flecha; iii) 

Diâmetro; iv) Disco; v) Secante; vi) Arco; vii) Corda. A circunferência 

pode apresentar os seguintes ângulos: i) Ângulo central; ii) Ângulo 

inscrito; iii) Ângulo circunscrito; vi) Ângulo de segmento. 

 No caso do estilo estilístico de Landi temos o interior da Igreja 

de São João Batista, que possui a forma de um octógono irregular e 

cujas paredes formam entre si ângulos internos. Conforme figura 8, 

a seguri. 

Frontão triangular 
do Palácio Lauro 
Sodré, Belém/PA 
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Figura 8 - Foto tirada do interior da Igreja de São João Batista da Capela em forma 
octogonal por ocasião do Circuito de Visitas do Fórum Landi realizado em 
28.01.2012 com os  alunos da Licenciatura em Matemática do IFPA 

  Fonte: Acervo dos autores 
 

 Figuras cônicas3 – são aquelas que resultam do corte ou seção, 

em ângulos diversos, de um cone. São a parábola, a circunferência, a 

elipse e hipérbole. 

 Arco4 – é um elemento construtivo em curva que emoldura a 

parte superior de um vão (abertura ou passagem) ou reentrância 

suportando o peso vertical do muro em que se encontra. 

 Em Matemática os arcos são considerados figuras 

geométricas, em que nem todos os pontos pertencem ao mesmo 

plano e que possuem volume. ex: cônicas e arcos. O arco: é um 
                                                        
3Estas figuras foram estudadas pelo matemático grego Apolônio de Perga ( 262 – 190 
a.C) e são   estudadas na Geometria Analítica. 
4 O termo arco, vem  do latim arcus. 

Interior da 
capela na forma 
octogonal e 
formando 
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elemento construtivo em curva que emoldura a parte superior de um 

vão (abertura ou passagem) ou uma reentrância. De acordo com a 

figura 9, os principais componentes de um arco são: 

 

Figura 9- Componentes de um arco 

 
Fonte:  Disponível em: 

< file:///F:/Geom%C3%A9trica%20-%20Desenho%20Geom%C3%A9trico%20-
%20Arcos.html>.Acesso em: 23 jan. 2012 

 

1. Chave: Bloco superior ou aduela de topo que “fecha” ou trava 

a estrutura e pode ser decorada. Também designa o ponto de 

fecho de uma abóbada onde os arcos que a compõem se 

cruzam, geralmente em forma estilizada de flor; 
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2. Aduela: Bloco em cunha que compõe a zona curva do arco e 

é colocada em sentido radial com a face côncava para o 

interior e a convexa para o exterior; 

3.  Extradorso: Face exterior e convexa do arco; 

4. Imposta: Bloco superior do pilar que separa o pé-direito do 

bloco de onde começa a curva, a aduela de arranque. É sobre 

a imposta que assenta esta primeira aduela que tem pelo 

menos um dos lados (junta) horizontal; 

5. Intradorso: Face interior e côncava do arco; 

6. Flecha: Dimensão que se prolonga desde a linha de arranque 

(delimitada pela imposta e pela aduela de arranque) até à 

face interior da chave. Esta área pode ser tapada dando lugar 

a um tímpano; 

7. Luz: Vão, largura do arco, geralmente maior que a sua 

profundidade. A relação entre a flecha e a luz é geralmente 

traduzida numa fracção (ex: 1/2, 1/3, etc.); 

8. Contraforte: Muro que suporta a impulsão do arco. Caso não 

exista uma parede esta impulsão pode ser recolhida por outro 

arco lateral e assim sucessivamente (arcada) 

 

Das diversas aplicações que um arco pode ter, observa-se 

principalmente a sua utilização em portas, janelas, pontes, 

aquedutos, como elementos de composição tri-dimensional de 

abóbadas e até em paredes de retenção ou barragens (onde a 
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pressão se efectua horizontalmente).Também em formações 

geológicas naturais se podem encontrar arcos como resultado da 

erosão. 

Mas além da sua função prática de distribuição da carga o 

arco possui também uma forte componente decorativa permitindo 

uma grande variedade formal. É neste sentido estético que o arco se 

torna um elemento útil à identificação e classificação dos diversos 

movimentos artísticos na arquitectura. 

 Classificação funcional dos arcos: independentemente da sua 

forma o arco pode variar consoante a sua localização e aplicação 

funcional. Seguem-se algumas das variantes por ordem alfabética. 

1. Arco cego – surge, geralmente, como elemento de relevo da 
parede. Sua área é tapada; 

2. Arco de descarga – é o arco que recebe e alivia o peso de uma 
parede. Situa-se acima de uma platibanda; 

3. Arco de escarnação – é o arco construido para servir de auxilio a 
outro arco que não pode suportar o peso sobre si exercido; 

4. Arco de penetração – é o que resulta da intersecção entre duas 
abóbadas de berço; 

5. Arco de cruzeiro – é o arco que, na igreja, separa a nave, da capela 
mor ou do coro. Exemplo de alguns desses arcos apresentaremos 
ainda na Figura 10, apresentada a seguir: 

 

 Há varios tipos de arcos, que são usados em projetos 

arquitetônicos: ogival, gótico, botante, arco angular, truncado, 

poligonal, zig-zag, redondo, escarzano, eliptico, peraltado, apontado, 

carpanel, deprimido, convexo, georgiano, ogival quebrado, agudo, 

Tudor espanhol, Tudor inglês, flamígero, multilobado, angelado e 

florentino. 
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Os arcos mais característicos são: 

Arco abatido ou asa de cesto, sarapanel ou arco 

rebaixado é um tipo de arco de forma achatada em que o valor da 

flecha é inferior à metade do raio. É composto de três curvas de 

centros diferentes. Pode ser aplicado em vários elementos 

arquitectónicos e artísticos, como portais, janelas, retábulos, etc. 

Surgiu no período do Renascimento. Apresento na Figura 10, um 

exemplo deste tipo de arco abatido. 

Figura 10 - Foto tirada do altar lateral da Igreja de São João Batista por ocasião do 
Circuito de Visitas do Fórum Landi realizado em 28.01.2012 com os alunos da 
Licenciatura em Matemática do IFPA 

  Fonte: Acervo dos autores  

 

 As figuras geométricas espaciais – são aquelas cujos 

pontos não pertencem todos ao mesmo plano. São figuras 

volumétricas, possuem volumes, por exemplo os sólidos geométricos. 

Arco abatido no 
altar lateral da 
Igreja de São João 
Batista 
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 A primeira forma que estudaremos da arquitetura é a 

abóbada. Embora de uso generalizado no Império Romano, a 

construção de abóbodas constituiu o principal problema arquitetônico 

da Idade Média europeia. O desafio de construí-las foi um dos 

fatores que impulsionaram a evolução da arquitetura ocidental. 

Os povos mesopotâmicos foram os primeiros a empregar 

abóbodas, que faziam de tijolos. No Egito e na Grécia a cobertura 

dos edifícios era feita mediante estruturas horizontais, as 

arquitraves, mas entre os cretenses e os micenianos já se 

encontravam algumas falsas abóbodas feitas de fileiras contíguas de 

tijolo e pedra. Os romanos recuperaram as técnicas originárias dos 

povos mesopotâmicos, retomadas depois no Ocidente e também em 

Bizâncio, de onde se transmitiram ao mundo islâmico. 

O período românico usou principalmente a abóbada de berço, 

que evoluiu para a aresta e a de cruzeta até chegar à abóbada de 

ogivas característica do período gótico. O Renascimento recuperou 

os valores estéticos da arte clássica e, com eles, a abóbada de berço. 

Alguns principais tipos de abóbadas: 

Abóbada de aresta - No contexto da arquitectura, consiste 

numa abóbada (construção que faz de cobertura côncava voltada 

para dentro) formada pela intersecção de duas abóbadas de berço 

com a mesma flecha. Os seus arcos mestres limitam um tramo. Um 

exemplo de abóbada de aresta, temos na Figura 11 e 12, a seguir. 
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Figura 11 – Tipo de abóbada de aresta 

 
Fonte: Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%B3bada_de_aresta>.  

Acesso em: 23. jan. 2012 
 
Figura 12 – Foto tirada da abóbada de aresta da Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo, Belém/Pa, por ocasião do Circuito de Visitas do Fórum Landi realizado em 
28.01.2012 com os alunos da Licenciatura em Matemática do IFPA. 

  Fonte: Acervo dos autores 
 
Abóbada de berço - é uma abóbada construída como um arco 

contínuo de volta perfeita. É também chamada de abóbada de 

canudo; abóbada cilíndrica; abóbada de canhão. Na figura 13 e 14, a 

seguir, apresentamos um exemplo. 

Abóbada de aresta 
encontrada na 
Igreja do Carmo, 
em Belém /PA 
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Figura 13– Abóbada de berço 

 
Fonte: Disponível em:<http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Single_vault_001.png> 

Acesso em: 23 jan.2012 
 
Figura 14 – Foto tirada da abóbada de berço da Igreja da Sé, Belém/Pa por 
ocasião do Circuito de Visitas do Fórum Landi realizado em 28.01.2012 com os 
alunos da Licenciatura em Matemática do IFPA 

 
  Fonte: Acervo dos autores 
 
 
Abobada de ogiva ou em cruzaria - Uma das principais características 

da arquitetura gótica é a aplicação das chamadas abóbadas em cruzaria 

Abóbada de 
berço 
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(derivadas das abóbadas de aresta, distinguindo - se destas pela utilização 

de nervuras diagonais estruturais que suportam o peso e o descarregam 

sobre pilares compostos ou polistilos) e a que pertencem, e geralmente 

com elas são identificadas, as abóbadas de ogivas (ou abóbadas em 

cruzaria de ogivas) e a abóbada de nervuras (ou abóbada de nervos). 

Note-se que quando se utiliza aqui o termo "ogiva" não nos referimos aos 

arcos quebrados ou ogivais, que são, de facto, também característicos do 

Gótico, mas aos arcos (quebrados ou não) que, nestas abóbadas têm a 

função de aumentar (augere, em latim) a resistência e segurança da 

estrutura. 

 Dentro desta tipologia, podemos identificar a abóbada de seis 

painéis, resultante de 6 arcos: 2 arcos torais (que se cruzam ao 

centro) e 4 arcos formeiros (que limitam os quatro lados da 

abóbada). Nas figuras 15 e 16, a seguir um exemplo. 

Figura 15 – Abóbada de Ogiva ou cruzaria 

 
Fonte: Disponível em:  

<http://arteehistoriaepci.blogspot.com.br/2011/06/o-estlilo gotico-1-m4.html>. 
Acesso em: 5 jul. 2013 



Coleção IV - Educação Matemática na Amazônia - V.3 

 
65 

 
Figura 16: Foto tirada da abóbada de ogiva do Palácio Lauro Sodré por ocasião do 
Circuito de Visitas do Fórum Landi realizado em 28.01.2012 com os  alunos da 
Licenciatura em Matemática do IFPA 

 
 Fonte: Acervo dos autores 
 

 

Adro é o nome pelo qual é chamada a área externa, em geral 

cercada, das igrejas. Por extensão, o nome também pode designar, 

em arquitetura, aos terrenos margeantes de uma construção. Pode, 

ainda, ser usada como sinônimo de períbolo e átrio. Nas igrejas mais 

antigas ainda é comum a existência de cemitérios, localizados no 

adro, mas que nas igrejas modernas nem sempre há. 

 

Obelisco é um monumento comemorativo típico do Antigo Egito, 

formado por um pilar de pedra em forma quadrangular e alongada, 

que se afunila ligeiramente em direção à sua parte mais alta. Os 

mais antigos eram feitos com uma peça única de pedra, chamado de 

monólitos. Normalmente são recobertos por inscrições. Há em várias 

Abóbada de 
ogiva 
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cidades do mundo. Na figura 17, a seguir, mostraremos o adro e o 

obelisco na Igreja de São João Batista. 

 
 
Figura 17 - Local onde encontra-se  o adro e o obelisco em homenagem ao Padre 
Antonio Vieira, na Igreja de São João Batista, Belém/Pa, por ocasião do Circuito de 
Visitas do Fórum Landi realizado em 28.01.2012 com os alunos da Licenciatura em 
Matemática do IFPA. 
 

Fonte: Acervo dos autores 

  

 Um claustro é uma parte da arquitectura de catedrais ou 

abadias. Consiste tipicamente em quatro corredores a formar um 

quadrilátero, com um jardim no meio. Apresentamos na Figura 18, a 

seguir, o claustro do Palácio Lauro Sodré. 

 

 

 

Obelisco 
localizado no 
adro da Igreja de 
São João Batista 

Adro localizado ao 
lado da Igreja de 
São João Batista 
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Figura 18 - Claustro do Interior do Palácio dos Governadores, Belém/Pa 

 

Fonte: Disponível em: 
<http://ufpa.br/forumlandi/ImmaginiLandi/ImmaginiBig/Belem/CattedraleSe/IMG_

8649_PT.html>. Acesso em 23 jan. 2012 
 

 Uma coluna é um elemento arquitetónico destinado a receber 

as cargas verticais de uma obra de arquitetura (arco, arquitrave, 

abóbada) transmitindo-as à fundação. Embora tenha a mesma 

função de um pilar, este é geralmente mais robusto e de secção 

quadrada, (o que poderia corresponder genericamente ao fuste da 

coluna). 

 Consoante o momento histórico (principalmente nas ordens 

clássicas) o capitel pode ainda ser subdividido nos seguintes 

elementos: 1) Equino - (do grego echînos, ouriço). Presente no 

capitel da ordem dórica é um elemento em forma de almofada sob o 
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ábaco; Ábaco (n no esquema) - (do grego abax, quadro, mesa). 

Placa quadrada e espessa que remata o capitel e 3) Coluna 

salomônica, ou coluna torsa, é uma coluna em forma 

helicoidal.Nas figuras 19 e 20 apresentamos um esquema de coluna 

e um exemplo na arquitetura de Landi. 

 

Figura 19 - Esquema dos componentes de uma coluna 
 

 
 

Fonte: Disponível em: <;http://pt.wikipedia.org/wiki/Coluna>.  
Acesso em 23 jan. 2013 
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Figura 20 - Foto da coluna em estilo salomônica tiradana Igreja do Carmo, 
Belém/Pa,  por ocasião do Circuito de Visitas do Fórum Landi realizado em 
28.01.2012 com os  alunos da Licenciatura em Matemática do IFPA 
 

 
 Fonte: Acervo dos autores 
 

 O púlpito é o local dentro de uma igreja onde são proferidas 

as leituras da Sagrada Escritura (Epístola, Sequência e Santo 

Evangelho). Nas igrejas mais antigas, frequentemente se compõe de 

uma pequena varanda que dá para a nave da igreja, localizada no 

mesmo nível do coro, mas à frente da igreja, bem à vista da 

congregação. Etimologicamente: "pulpeto". Do lat. "pulpitum". 

Também: Tribuna, estrado. Local elevado de onde fala um orador, 

geralmente dentro de um templo religioso. Apresentamos na figura 

21, a seguir: 

 

 

Colunas em estilo 
salomônica no Altar 
central da Igreja do 
Carmo 
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Figura 21 - Foto tirada do interior da Igreja da Sé de um dos seus Púlpitospor 
ocasião do Circuito de Visitas do Fórum Landi realizado em 28.01.2012 com os  
alunos da Licenciatura em Matemática do IFPA 
 
 

 
       Fonte: Acervo dos autores 
 
 
 A voluta é uma forma em espiral muito comum no reino 

animal, que lembra um caramujo. Há séculos vem sendo utilizada em 

exemplos aplicados na geometria, além de servir como objeto de 

adorno, no arremate de capitéis de colunas, modilhões, mísulas e 

outros. As colunas ornadas por essa forma tem origem no povo 

jônio, da Grécia antiga. É também um dos símbolos da arquitetura 

dos períodos Maneirista e Barroco. Na figura 22, a seguir, 

apresentamos este elemento arquitetônico. 

 

 

Púlpito da 
Igreja da 

Sé/Belém-Pa 
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Figura 22 - Foto tirada do interior da Igreja da Sé de uma Voluta numa coluna da 
ordem jónicados seus Púlpitos por ocasião do Circuito de Visitas do Fórum Landi 
realizado em 28.01.2012 com os  alunos da Licenciatura em Matemática do IFPA 

 
Fonte: Acervo dos autores 

 
 Abside - (do latim absis ou absidis e originariamente do 

grego apsis ou apsidos, que significa arco ou abóbada), é a ala de 

um edifício (normalmente religioso) que se projeta para fora de 

forma semi-cilíndrica ou poliédrica e em que o remate superior é 

geralmente uma semi-cúpula (planta circular) ou abóbada (planta 

poligonal). Nas igrejas orientadas, este anexo é aberto para o 

interior (capela-mor) no seguimento do eixo da nave, situando-se na 

extremidade Leste. Após o altar, na área do coro, este anexo pode 

ainda acoplar absides menores (capelas radiantes). Figura 23 a 

apresentação esquemática da planta da Igreja de São João Batista.  

Voluta encontrada  
numa coluna da 
Igreja do Carmo 
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Figura 23 - Planta da Igreja de São João Batista 

 
Fonte: Disponível em 

<http://ufpa.br/forumlandi/ImmaginiLandi/ImmaginiBig/Belem/ChiesaSanGiovanni
Battista/D-27_PT.html>.  
Acesso em: 23 jan. 2012 

 
Atividades Propostas 

1. Na apresentação sobre as formas geométricas foram apresentadas 
varias figuras como exemplo, alguns da arquitetura de Landi e outros 
usados de outros lugares. Durante o roteiro turístico procure identificar 
essas formas nos monumentos arquitetônicos realizados por Antonio José 
Landi. Bata fotografias e substitua no texto pelos exemplos locais. 
 
2. Procure fazer uma relação entre as formas geométricas da arquitetura 
com algumas formas geométricas que estudamos na escola. 

Abside na planta da 
Igreja de São João 
Batista 
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4 

ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES 
SOBRE GEOMETRIA E MEDIDAS  

A PARTIR ARQUITETURA DE LANDI 
 

 Neste capítulo sugerimos que sejam desenvolvidas atividades 

didáticas para o ensino de geometria e medidas na formaçao incial e 

continuada de professores a partir da exploração das obras 

arquietônicas de Landi. 

 A metodologia do Ensino da Geometria proposta para a 

fromação de professores e para uso com alunos do ensino 

fundamental e médio, baseadas em uma abordagem explortória dos 

aspectos arquitetôncios investigados no capítulo anterior. 

Consideramos que tal exploração é de suma importância para o 

ensino de geometria e medidas, de modo a buscar um consenso dos 

envolvidos, sobre o que se manifesta especificamente na inclusão da 

geometria em qualquer programa escolar e as linhas gerais de 

ensino geometria a partir dos fatos e das propriedades, bem como 

da relações geométricas aserem estabelecidas no programa escolar. 

 Um dos objetivos e exercitar a matematização de alguns 

aspectos das plantas referentes ás obras arquitetônicas de Landi e, a 

partir daí estudarmos alguns dos conteúdos matemáticos propostos 

pelo Fórum Landi. 

 Nesse sentido, propomos uma atividade didática para o ensino 

de Geometria centrada na arquitetura de Landi denominada A 
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origem do número de ouro, que mostra possibilidades didáticas de 

exploração do patrimônio histórico de Belém servindo de subsídios 

para elaboração das atividades pelos alunos. A in tenção é que a 

atividade possa subsidiar o professor na elaboração de abordagens 

didáticas envolvendo situações-problemas a partir da história 

construída pelos alunos, de acordo com seu projeto, de modo a 

constituir um bloco de atividades sequenciadas para o ensino de 

geometria e medidas. 

 

4.1. Orientações metodológicas sobre a atividade final 

O trabalho poderá ser realizado em duplas, seguindo a mesma 

orientação dos capítulos anteriores, onde o profesor deverá obter 

informações sobre as duplas, tais como instituição, nome completo, 

número de matrícula, turma, curso, e-mail dos componentes 

Os participantes devem usar os recursos de geometrias já 

explorados e as histórias construídas sobre os patrimônios 

arquitetônico edificado por Landi, mencionados nos capítulos 

anteriores e que supostamente já foram pesquisados. Nesta 

atividade elaboraremos atividades didáticas de ensino de geometria, 

escolhidas pelos alunos nos outros capítulos e para isso serão usados 

todos os recursos disponíveis e vistos até este capítulo. 

Para o desenvolvimento da abordagem didática o professor 

deve escolher junto com os alunos o conteúdo a ser estudado, e 

criar um título para a atividade. Em seguida deve determinar a série 
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e o nível de ensino a ser ensinado. Logo depois sugerir que criem os 

enunciados com problematizações de modo a explorar as histórias 

relacionadas ao patrimônio arquitetônico para contextualizar a 

atividade. O passos eguinte é problematizar a situação com uso de 

fotografias, vídeos, projetos arquitetôncios e desenhos da obra e 

outros elementos. 

Daí em diante os participantes devem criar suas sequências 

didáticas com orientações didáticas para os alunos e, sempre que for 

possível, sugerir o uso de régua, compasso, transferidor e lápis. 

Posteriormente pode utilizar o Geogebra, o cabri-geometre e o 

programa Paint com vistas possibilitar que os alunos percebam as 

propriedades e relações encontradas que podem advir do estudo 

investigatório e das atividades experimentais propostas. 

 

4.2. Base teórica para a introdução da atividade sobre a origem do 

número de ouro 

 A arte é o uso consciente de habilidades, engenho e 

imaginação criativa na produção do que é belo atraente e cujo 

significado transcende o comum. Uma das finalidades dos estudos 

matemáticos na Arte seria o de explicar os padrões estéticos criados 

pela natureza, que tem suas raízes ligadas ao número de ouro 

(CHING,2010,p.10). Esses padrões são associados a conceitos 

matemáticos como o de proporcionalidade que o homem conseguiu 

produzir e fazer uso desses em seu benefício. 
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De acordo com Ching (2010, p. 10) quando falamos em 

estética seria o ramo da filosofia que trata da natureza da arte, da 

beleza e do gosto, com vistas a estabelecer o significado e a validade 

dos julgamentos críticos de obras de arte. 

 Esta busca pela beleza permite ao ser humano demonstrar 

sua harmonia, através de medidas comparativas, estabelecidas 

através das proporções. A busca pela proporcionalidade é que nos 

permitiu chegarmos ao padrão estético chamado número de ouro, 

objeto de estudo deste curso. 

 A proporção (a + b)/a = a/b, conhecida desde os antigos 

gregos , é chamada de secção de ouro, ou corte de ouro, cuja 

representação é a letra grega Ф (phi), em homenagem ao escultor 

grego Fídias (Phideas). Esta proporção continha característica da 

proporção áurea nela, sendo dados dois termos, o menor está para o 

maior assim como este está para o todo. Numericamente, a relação 

a/b é denominada número de ouro, segmento áureo ou relação 

áurea, e vale (aproximadamente) 1, 618.5 

 Geometricamente, dado um segmento de reta AB, um ponto C 

divide este segmento de forma harmoniosa se existir a proporção 

AB/CB = CB/AC, sendo CB o segmento maior. Assim, a proporção 

áurea, secção ideal ou secção áurea, ou ainda divina proporção é 

uma divisão especial de um segmento que o divide de uma forma 

                                                        
5 O número de ouro é um número irracional dado pela relação ( 1 + 5  )/2, cujo valor 
aproximado é 1, 618033989.. 
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harmoniosa. O número de ouro é o valor da razão AB/CB, a chamada 

razão de ouro. (CHING, 2010, p. 15). 

 A divisão de um segmento feita de acordo com essa 

proporção é denominada divisão áurea, a que Euclides chamou 

divisão em média e extrema razão. O matemático Luca Pacioli a 

chamou de secção divina, e Leonardo da Vinci, de secção áurea. 

Entendemos que para efeito de desenvolvimento desta atividade 

seria interessante mostramos como se estabelecem as relações entre 

algumas das áreas envolvidas, dentre elas: A Matemática, a Arte e 

Arquitetura com a finalidade de produzirmos atividades didáticas 

para a matemática escolar a partir do patrimônio histórico 

arquitetônico de Belém (GIL, 2010) 

 Organizamos o mesmo de maneira que possamos explorar os 

aspectos sobre o número de ouro e suas propriedades até 

chegarmos às atividades relacionadas ao patrimônio histórico 

arquitetônico de Belém. Tentando resgatar um ensino de geometria 

com significado para o aluno e com destaque para a investigação 

histórica, propomos as seguintes atividades procurando perceber as 

relações matemáticas entre arte e arquitetura existentes no 

patrimônio arquitetônico de Belém. 
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Atividade 1. Explorando o número de ouro 

Objetivo 

 O objetivo desta atividade é relacionar o número de ouro aos 

princípios estético de beleza na arte e arquitetura sob uma 

perspectiva geométrica e aritmética a partir da história. 

 

Recursos didáticos 

Texto sobre a origem do número de ouro; material de desenho e 

papel A4. 

 

Tarefas 

 Nesta atividade o professor pode lançar aos alunos algumas 

tarefas e desafios como: 

1. Você sabe o que é medir? 

2. Quais os tipos de medidas você conhece? 

3. Quais instrumentos de medida você conhece e para que tipo de 

medida são usados? 

4. faça uma lista dos objetos identificados, por você, nas obras 

arquitetônicas de Landi, visitadas por você, e que podem ser 

medidas com os instrumentos mencionados por você. 

 

 Vejamos alguns exemplos ligados a prática de medir: O 

percurso da Corrida do Círio é 10 Km; A temperatura média Cidade 
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de Belém é 30º, a medida da frente da Casa das Onze Janelas a 

partir da planta baixa é de 14 cm. 

 Em todos os exemplos temos um número acompanhado de 

uma medida. Portanto, podemos concluir que: medir é comparar. A 

unidade de medida é o padrão com o qual comparamos o que 

queremos medir. A medida depende da unidade utilizada. 

 Podemos medir um segmento  e estabelecer vários padrões 

de unidade de medida, tais como: unidade de medida padrão  = 

5u. Acompanhe no Quadro 1, a seguir. 

 

Quadro 1 - Definição de unidade padrão no segmento  

 
Fonte: Acervo dos autores 

 

 Se usarmos os passos dos alunos para medirmos a sala de 

aula verificamos que podemos encontrar medidas diferentes. Por que 

isso acontece? Verificamos que entre essa medida passos existe 

grandes diferença de acordo com a pessoa que usa. Foi necessário, 
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portanto, a padronização dessas medidas. Isso aconteceu em 1793, 

cientistas reunidos na França propuseram a adoção de um sistema 

de medidas mais prático e eficiente, o Sistema Métrico Decimal. O 

Brasil só o aderiu em 1862. Mas em alguns países ainda usam partes 

do corpo como medida. Por exemplo, a polegada, o pé, a jarda, etc. 

Hoje tudo é padronizado, mas antigamente essas medidas eram 

estabelecidas pelos reis desses territórios, e assim a polegada, o pé, 

o palmo, a jarda, mudavam conforme o reinado. 

 Faltou o palmo, não é?! Hoje em dia o palmo não é mais 

usado, por isso não foi padronizado, mas sabemos que Antonio José 

Landi usava o palmo romano, que tem aproximadamente 0,225 

metros.  

 Será que podemos relacionar a medida da sala que vocês 

fizeram anteriormente? Sim, se dividirmos os resultados encontrados 

um pelo outro. Qual seria a interpretação geométrica disso? Significa 

que se eu medir a sala e encontrar seis passos e outra pessoa 

encontrar oito passos, a relação existente entre os meus passos e o 

dessa pessoa, seria de seis passos para oito passos, dividindo por 

dois, teríamos a cada 3 passos meus a outra pessoa daria 4 passos. 

Essa relação existente chama-se razão. Verifique o conceito de razão 

dado no Quadro 2, a seguir. 
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Quadro 2 - Conceito de razão 

 
Fonte: Acervo dos autores 

 

 O número de ouro é um número obtido a partir da razão de 

um segmento. Na leitura do texto “A origens do número de ouro” 

podemos verificar sua importância para o desenvolvimento da arte e 

da Arquitetura, vamos, portanto, realizar essa atividade para verificar 

como obtê-lo. Matematicamente, este número é a raiz positiva da 

equação  - x –1=0, que é representado por uma dízima infinita e 

não periódica. Esse segredo desvendado pelo homem recebe esta 

denominação, além de: proporção áurea, secção áurea, número 

áureo, proporção de ouro, divina proporção, secção divina e phi. A 

seguir desenvolva a atividade proposta: 

1. Tomemos um segmento , tal que seu sua medida seja, 

med ( ) = 1u  Com um ponto C vamos dividir este 

segmento em duas partes. De quantas maneiras podemos 

dividir esse segmento? 
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2. O que podemos verificar a partir dessa divisão? 

3. Será que podemos encontrar nessas divisões uma posição que 

este segmento ocupe de forma especial? 

4. Você consegue mostrar esta posição especial em termos de 

um enunciado? 

5. E mostrar matematicamente esse resultado? 

6. Como podemos chamar o resultado obtido? 

7. Como faremos para encontrar o número de ouro? 

8. Podemos fazer uma verificação para provar essa propriedade? 

9. Você sabe o símbolo que representa o número de ouro? 

10.  Este símbolo é em homenagem a quem? E por quê? 

11.  Que denominações podemos atribuir ao número de ouro? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coleção IV - Educação Matemática na Amazônia - V.3 

 
83 

 

5 

ENCAMINHAMENTOS DIDÁTICOS FINAIS 

 

Ao longo deste livro enfatizamos a importância d se 

introduzir situações investigatórias e problematizadoras que 

envolvam a exploração do patrimônio histórico-arquitetônico 

construído por Landi em Belém, de modo a ofereer aos professores 

uma oprtunidade de contruir, conjuntamente com os estudantes, 

conceitos, propriedades e relações métricas e geométricas no ensino 

e aprendizagem da matemática escolar na Educação Básica para 

que, nesse contexto seja possível tomar os objetos geométricos 

refletivos nas obras arquitetônicas como o ponto de partida para 

uma abordagem significativa da Matemática escolar. 

A partir da identificação desses aspectos artísticos e 

culturais, apontamos algumas possibilidades de exploração 

pedagógica da arquiteura de Landi, na construção da geometria no 

ensino e aprendizagem Matemática dos estudantes, de modo a 

contribuir para a melhoria do ensino da Matemática integrando arte, 

arquitetura e Matemática na Amazônia. Nesse sentido, devemos 

refletir sobre o que fazer para concretizar uma possível aliança entre 

as aulas de Matemática e as atividades envolvendo a investigação do 

patrimônio histórico, cultural e arquitetônico e suas relações 
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transversalizantes com outros aspectos do conhecimento produzido e 

praticado socialmente. 

É necessário, entretanto, um exercício de criatividade para 

explorar os conceitos matemáticos na proposição de tarefas 

escolares que conectem essas práticas sociais durante as atividades 

desenvolvidas pelos professores em sala de aula. Essa tomada de 

decisão deve ser feita conjuntamente entre o professor e os alunos, 

num espaço que possibilite aos envolvidos a exploração da 

geometria presente nessas práticas. Certamente, essas explorações 

matemáticas se concretizarão na criatividade, na imaginação 

geométrica e na exploração espacial que integre os saberes e 

práticas culturais. 
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