
 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA - EVENTO DE FORMAÇÃO DO POLO DA UAB DE FORTALEZA 

Universidade Aberta do Brasil - Polo Fortaleza 

R. Barbosa de Freitas, 2674 - anexo 2 - Dionísio Torres, Fortaleza - CE 

Fone: 32772546 

E-mail: coordenacao.uabfortaleza@gmail.com 

 

(  ) Curso     (   ) Seminário     ( X ) Palestra     (   ) Congresso     (   ) Oficina     (   ) Outros 

 

TÍTULO: Um estudo do instrumento matemático balhestilha e os conhecimentos matemáticos mobilizados 

no seu uso. 

 

OBJETIVO GERAL: Apresentar o percurso histórico da balhestilha e alguns conhecimentos matemáticos 

mobilizados a partir do seu uso. 

  

PÚBLICO ALVO: Professores da licenciatura em Matemática, História e demais professores em formação 

continuada. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 História da matemática e ensino de matemática na construção da interface; 

 Um instrumento matemático denominado por balhestilha inserido no documento chronographia, 

reportório dos tempos (1603); 

 Os conhecimentos matemáticos incorporados no uso da balhestilha. 

  

RESUMO: Movimentos recentes na área de matemática e história buscam estabelecer uma interface que 

articule história e ensino de matemática, numa perspectiva historiográfica atualizada, favorecendo a 

construção do conhecimento matemático por meio da mobilização de instrumentos específicos. Nessa 

palestra abordaremos o manuseio de um instrumento matemático chamado balhestilha, inserida na obra 

chronographia, repertório dos tempos, de Manoel de Figueiredo (1603). 
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PROFESSOR(A): Mª Antonia Naiara de Sousa Batista. 

Possui Licenciatura em Matemática (2016), pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e Mestrado 

(2018) em Ensino de Ciências e Matemática (PGECM), pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE). Atualmente é professora substituta do curso de Licenciatura em Matemática 

da Universidade Estadual do Ceará (UECE). É membro do grupo de pesquisa em educação e história da 

matemática (GPEHM/UECE). Tem experiência na área da educação matemática e da história da 

matemática, com ênfase na formação de professores de matemática, articulação entre história da 

matemática e ensino e instrumentos matemáticos. 

 

PERÍODO: 29/05/2019 LOCAL: Polo da UAB de Fortaleza - R. Barbosa de 

Freitas, 2674 - anexo 2 - Dionísio Torres, Fortaleza - 

CE. Fone: 3277 2546 

  

CARGA HORÁRIA: 2 h/a HORÁRIO: 18h às 20h VAGAS OFERTADAS: 50 

 

CERTIFICAÇÃO: Emitido em formato eletrônico, pela UECE, após participação no evento. 

 

INSCRIÇÃO: https://forms.gle/qHYbLHaPb2miJztt8 

 

AS VAGAS SERÃO PREENCHIDAS POR ORDEM DE INSCRIÇÃO. 
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