
   

Boletim de Educação Matemática

ISSN: 0103-636X

bolema@rc.unesp.br

Universidade Estadual Paulista Júlio de

Mesquita Filho

Brasil

Bonfim, Sabrina Helena

Um Estudo sobre Elementos Matemáticos presentes na Narrativa da descrição do Templo de

Jerusalém

Boletim de Educação Matemática, vol. 20, núm. 27, 2007

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

Rio Claro, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=291221869018

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2912
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=291221869018
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=291221869018
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2912&numero=21869
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=291221869018
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2912
http://www.redalyc.org


 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
“JULIO DE MESQUITA FILHO” 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS E CIÊNCIAS EXATAS 

Seção de Pós-Graduação 

 

 

 

Rua 10 nº 2527 - CEP 13500-230 - Rio Claro-SP - Brasil - Cx. Postal, 178 �Fone (19) 3526-2210/2213  Fax (19) 3524-9051 
e-mail: spgigce@rc.unesp.br 

Um Estudo sobre Elementos Matemáticos presentes na  

Narrativa da descrição do Templo de Jerusalém  

 

 

Aluna:  Sabrina Helena Bonfim 

Orientador:  Prof. Dr. Ubiratan D’Ambrosio 

 

 

RESUMO 

 

O escopo dessa pesquisa trata de identificar elementos matemáticos presentes na narrativa da 

descrição do primeiro templo do povo judeu, ou seja, do Templo de Jerusalém, em quatro 

versões bíblicas distintas. Deste modo, durante seu desenvolvimento, fizeram-se presentes 

determinadas ticas de matema relacionadas a essa descrição que corroboram o quadro da 

análise efetuada. Para tanto, a condução do trabalho teve como aportes os “olhares” da 

Etnomatemática, além de recorrências a estudos de História da Arquitetura, bem como de 

Geometria Sagrada e Simbolismo Religioso.  Um conciso relato sobre a história do povo 

judeu, compreendendo desde a sua formação até a destruição da última reconstrução do 

Templo, com a conseqüente invasão da cidade de Jerusalém pelos romanos, compõe o texto 

com vistas a uma contextualização histórica. Ao final, verificaram-se características de uma 

descrição de natureza simples, embora a obra tenha possuído um caráter suntuoso. Além 

disso, depreende-se também a existência de uma matemática voltada à aplicabilidade 

construtiva, à presença de formas geométricas, unidades de peso, comprimento, capacidade, 

etc., possivelmente relacionadas à edificação do Templo e às atividades realizadas. Essas 

características se constituem como parte do quadro dos elementos matemáticos procurados.  

 

Palavras-chave: História da Matemática. Educação Matemática. Templo de Jerusalém.  

 

 



 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
“JULIO DE MESQUITA FILHO” 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS E CIÊNCIAS EXATAS 

Seção de Pós-Graduação 

 

 

 

Rua 10 nº 2527 - CEP 13500-230 - Rio Claro-SP - Brasil - Cx. Postal, 178 �Fone (19) 3526-2210/2213  Fax (19) 3524-9051 
e-mail: spgigce@rc.unesp.br 

ABSTRACT 

 

 

This research aims to identify mathematical elements in the narrative of the description 

concerned with the first temple of the Jewish people, the Temple of Jerusalem, in four 

different biblical versions. In that way, during the development of this research, it has turned 

out determined ticas of matema related to those descriptions that corroborate an outline of the 

analysis. For that, the drive of this work had contributions of Ethnomathematics, studies of 

History of Architecture, Sacred Geometry and Religious Symbolism.  A concise report on 

history of the Jewish people, seeking an understanding of their formation and the destruction 

of the last reconstruction of the Temple with the consequent invasion of the city of Jerusalem 

by Romans compose a text, which aims to present a historical context. In the end, 

characteristics of a description of simple nature were verified, although the work has got a 

magnificent character. Besides that, it has also been inferred the existence of mathematics 

turned to a constructional applicability, the presence of geometric shapes, units of weight, 

length, capacity, etc., possibly related to the construction of the temple and to the carried out 

activities. Those characteristics constitute part of an outline of the sought mathematical 

elements.   
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