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RESUMO

O presente trabalho teve como principal objetivo analisar a possibilidade de
compreensão, por parte de alunos do 9º ano, sobre a obtenção das soluções de uma equação
do 2° grau, utilizando processos geométricos da História da Matemática. Para tanto, a
pesquisa teve como base a elaboração e aplicação de um conjunto de atividades de ensino,
baseado na teoria construtivista de Jean Piaget. A pesquisa consistiu em uma intervenção
metodológica, tendo como sujeitos os alunos de uma turma de 9º ano da escola José Martins
de Vasconcelos, situada no município de Mossoró, Rio Grande do Norte. A intervenção foi
dividida em três etapas: aplicação de uma avaliação inicial; desenvolvimento de um módulo
de ensino com ênfase em ensino construtivo e a aplicação da avaliação final. Os dados
apresentados na avaliação inicial, ou diagnóstica, revelaram um baixo nível de compreensão
dos alunos com relação ao cálculo de áreas de retângulos e resolução de equações do 1º e 2º
graus, servindo para subsidiar a elaboração do módulo de ensino. Os dados coletados na
avaliação inicial foram comentados e apresentados sob a forma de estatística descritiva. Os
resultados da avaliação final foram analisados sob o ponto de vista qualitativo, com base na
teoria de Richard Skemp sobre a compreensão de conceitos matemáticos. Os resultados gerais
mostraram um avanço com relação à compreensão dos alunos sobre os conceitos matemáticos
abordados na intervenção. Tais resultados indicam que uma metodologia que leve em
consideração os conhecimentos prévios dos alunos e o desenvolvimento de atividades de
ensino, apoiada em teoria construtivista, possibilita uma compreensão por parte dos alunos
acerca da temática proposta.

Palavras-chave: Matemática Ensino Fundamental-Equação do 2º grau; Ensino construtivo;
História da Matemática.
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ABSTRACT

The present work had as principal objective to analyze the, 9th grade students
understanding about the solutions of an equation of the 2° degree, using geometric processes
of the History of the Mathematics. To do so, the research had as base the elaboration and
application of a group of teaching activities, based on Jean Piaget's construtivism. The
research consisted of a methodological intervention, that has as subjects the students of a
group of 9th grade of the State School José Martins de Vasconcelos, located in the municipal
district of Mossoró, Rio Grande do Norte. The intervention was divided in three stages:
application of an initial evaluation; development of activities‟ module with emphasis in
constructive teaching; and the application of the final evaluation. The data presented in the
initial evaluation revealed a low level of the students' understanding with relationship to the
calculation of areas of rectangles, resolution of equations of the 1st and 2nd degrees, and they
were to subsidize the elaboration of the teaching module. The data collected in the initial
evaluation were commented and presented under descriptive statistics form. The results of the
final evaluation were analyzed under the qualitative point of view, based on Richard Skemp's
theory on the understanding of mathematical concepts. The general results showed a
qualitative increase with relationship to the students' understanding on the mathematical
concepts approached in the intervention. Such results indicate that a methodology using the
previous student‟s knowledge and the development of teaching activities, learning in the
construtivist theory, make possible an understanding on the part of the students concerning
the thematic proposal.

Key-words: Elementary Education - Mathematics - Equation of the 2nd degree; Construtivist
teaching; History of the Mathematics.
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1 INTRODUÇÃO

O currículo de matemática para o Ensino Fundamental, que data de meados do século
XX, foi reestruturado sob a influência da matemática moderna, e dividido em aritmética,
álgebra e geometria. O desenvolvimento dos conhecimentos algébrico, aritmético e
geométrico é de fundamental importância na estruturação do pensamento matemático do
aluno, pois lhe permite realizar abstrações e generalizações, compreender o significado das
operações e desenvolver as capacidades de abstração e representação do espaço.
A álgebra vem fazendo parte da vida escolar do aluno a partir das séries inicias do
Ensino Fundamental. Pode-se encontrar desde o 3º ano, mesmo que de forma muito discreta,
atividades que objetivam desenvolver o raciocínio algébrico do aluno, através da
generalização de padrões geométricos e do trato com as operações inversas, a fim de
encontrar valores desconhecidos, como podemos ver em Imenes, Jakubo & Lellis (2001, p.
79) e ainda em Smole, Diniz & Marin (2008, p.18).
Porém, mesmo tendo contato com a álgebra desde cedo, pesquisas na área de
Educação Matemática apontam as enormes dificuldades apresentadas em seu ensino e
aprendizagem. E é principalmente no 7º ano que os problemas começam a surgir, em razão do
início do trabalho com as incógnitas, variáveis e tantos outros conceitos que, para a maior
parte dos alunos, parecem não ter sentido algum, transformando a álgebra em um simples
“jogo de sinais”, regras e símbolos. As atividades requeridas pelo professor são realizadas,
sem que lhes sejam atribuídas qualquer significado.
Os conteúdos de álgebra são organizados nos livros didáticos para 7º, 8º e 9º anos, nos
quais se trabalham as equações de 1º e 2º graus, fatorações, operações com expressões
algébricas. No 9º ano, os problemas de aprendizagem em álgebra já são bem mais acentuados,
visto que, além das equações de 1º grau, o aluno agora terá que trabalhar com as equações
quadráticas, que requerem uma boa habilidade no tratamento das mesmas.
Nos livros didáticos mais recentes do 9º ano do Ensino Fundamental, percebemos uma
preocupação maior com o entendimento do processo matemático, não havendo preocupação
apenas com memorizações. É o que vemos em Dante (2006) e Guelli (2005), para quem as
soluções de equações do 2º grau são introduzidas através da História da Matemática,
trabalhando-se com área de quadrados, onde o lado do quadrado é uma das soluções da
equação. Já em Name (2005), a história é contada, mostrando-se um exemplo da História da
Matemática, mas o método de solução continua desvinculado e sempre recorrente à fórmula
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de Bhaskara. Em outros livros didáticos constam ilustrações de casos de fatoração por áreas
planas, a exemplo de Bongiovanni (1991 apud RODRIGUES NETO, 2003), os autores
Castrucci, Giovanni e Giovani Jr. (1998 apud RODRIGUES NETO, 2003) fazem uso de
interpretações do produto notável quadrado da soma de dois termos, por áreas planas, para
ilustrar a resolução de equações completas do 2º grau. Depois de alguns exemplos e
exercícios de fixação, o livro apresenta a Fórmula resolutiva ou a fórmula de Bhaskara.
Como podemos perceber, muitos livros já abordam a questão das soluções de
equações quadráticas, voltando-se agora para a História da Matemática para que o aluno
perceba as construções e possa fazê-las de forma a entender o processo, e não memorizando
apenas o produto de alguém que “pensou por ele”. Porém, resta saber como este conteúdo tem
sido trabalhando pelos professores, pois muito deles, por terem uma formação universitária
deficiente com relação à História da Matemática, não conseguem trabalhar os conteúdos
históricos de forma adequada (SILVA, 2003).
Pensando nessas questões do ensino de matemática, resolvemos desenvolver uma
pesquisa na qual pudéssemos avaliar a possibilidade de compreensão do processo de
determinação das soluções de uma equação do 2º grau, por alunos de 9º ano do Ensino
Fundamental, por meio de processos geométricos concebidos com base na História da
Matemática.
Para tal, elaboramos um módulo de atividades de ensino e realizamos uma intervenção
didática em uma turma de 9º ano, da Escola José Martins de Vasconcelos, no município de
Mossoró-RN. O módulo de ensino utilizado para a nossa pesquisa contou com seis atividades
estruturadas e três atividades extras que surgiram de acordo com as necessidades apontadas
pelos alunos. As atividades diziam respeito aos conteúdos de perímetro e área de retângulos e
a equações do primeiro e segundo graus. Além das atividades, foram utilizados materiais para
desenho e outros concretos para auxílio nas atividades. Estas foram desenvolvidas da forma
sugerida por Fossa (2001), na sala de aula, pelos próprios alunos trabalhando em grupos e
utilizando materiais concretos para manipulação por parte deles, sendo incentivados a fazerem
um registro dos resultados da atividade. Assim, segundo o autor:
A atividade fica completa no sentido de estar munida dos três tipos de representação
física (os materiais manipulativos), uma representação oral (a discussão no grupo e,
se for o caso, a apresentação dos resultados ao professor e/ou outros colegas), e uma
representação simbólica (o registro por escrito). (FOSSA, 2001, p.63)
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Antes da aplicação do módulo de ensino, aplicou-se uma avaliação inicial ou
diagnóstica com os alunos da turma e, após a intervenção, uma avaliação final, para perceber
os níveis de compreensão apresentados por eles.
Este trabalho está estruturado em quatro capítulos. O primeiro, no qual nos
encontramos, diz respeito aos fundamentos do ensino de matemática, às principais
dificuldades apresentadas no seu ensino e às justificativas para a escolha deste tema. Alguns
resultados do SAEB serão mostrados como indicadores da necessidade de mudança no ensino
de álgebra. Em seguida, serão traçados os objetivos deste estudo e o percurso metodológico
adotado. Os critérios de análise serão brevemente discutidos baseados na teoria de Skemp
(1980).
O segundo capítulo inicia-se com uma explanação teórica sobre a concepção de ensino
tradicional, passando pela teoria sociointeracionista de Vygotsky, optando pela concepção de
ensino, na qual, de acordo com Piaget (1978), o aluno é sujeito da construção do seu
conhecimento.

Além

disso,

abordaremos

rapidamente

a

história

das

equações,

especificamente da equação do 2º grau, deixando claro o método desenvolvido por AlKhowarizmi, escolhido para se trabalhar no módulo de ensino tema deste estudo. Em seguida,
discutiremos a importância sobre a utilização da História da Matemática no ensino da
Matemática.
O terceiro capítulo traz uma apresentação dos sujeitos da pesquisa e dos objetivos da
avaliação diagnóstica, como também uma discussão sobre os resultados desta avaliação, que
teve como objetivo identificar quais os conhecimentos prévios dos alunos, com relação à
temática escolhida. Há também, neste capítulo, o relato da intervenção feita na sala de aula,
com comentários das respostas dos alunos com relação às atividades aplicadas.
E por fim, o quarto capítulo apresenta a avaliação de saída e seus respectivos
objetivos. Em seguida, uma categorização das respostas dos alunos com relação aos níveis de
compreensão instrumental e relacional e, ainda, as entrevistas realizadas com alguns alunos
para melhor compreensão das respostas dadas por eles na avaliação final, assim como as
conclusões e considerações finais.
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1.1 JUSTIFICATIVA

A matemática, cujo significado original está intimamente relacionado às primeiras
expressões da razão e à fundamentação do raciocínio em todas as ciências, tem um papel
fundamental na vida do homem e de uma sociedade. Na sua evolução, aparecem períodos em
que o conhecimento matemático deriva diretamente da experiência sensível do ser humano,
como também períodos em que os conhecimentos, ainda não muito estruturados, são tratados
de forma aparentemente abstrata, conforme nos apresenta Machado (2005). Portanto, percebese que, além de sua importância para as atividades práticas do ser humano, a matemática fazse presente (e necessária) nas diversas áreas do conhecimento.
Nesta perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) evidenciam
a importância de o aluno valorizar a matemática e pensá-la como um instrumento essencial
para compreender o mundo que o cerca, assim como uma área do conhecimento que estimula
o interesse, a curiosidade e o espírito de investigação.
De forma a incentivar este espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade
de resolver problemas os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), separam em
quatro grandes blocos os conteúdos que devem ser abordados no ensino fundamental, a saber:
números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas e tratamento da informação. A
partir do 7º ano o campo dos números e operações é composto, em sua maior parte, pelos
conteúdos de álgebra, que, como sabemos, tem a sua devida importância, pois o seu estudo
representa um espaço bastante significativo para que o aluno desenvolva e exercite sua
capacidade de abstração e generalização, além de lhe possibilitar aquisição de uma poderosa
ferramenta para resolver problemas (BRASIL, 1998).
A álgebra, pode ainda auxiliar o aluno em atividade simples do seu cotidiano, pois,
como nos lembra Boole (2006), estamos fazendo álgebra sempre que queremos resolver um
problema, colocamos a nossa frente os dados que temos, tomamos consciência daquilo que
desconhecemos, organizamos todos esses fatos e nos dispomos a descobrir. Em matemática,
chamamos este desconhecido de x, e ao ramo da matemática que o estuda damos o nome de
álgebra. Porém, nas atividades do dia-a-dia, têm-se os problemas corriqueiros e aquilo que
precisamos descobrir ou resolver - então, quando os solucionamos, está-se fazendo álgebra.
Porém, não é isto que estamos vendo hoje no ensino de matemática, em especial no de
álgebra. Há uma luta por parte dos professores para deixar a matemática mais próxima dos
alunos, porém, tal aproximação só existe na escola, pois, mesmo que os professores levem à
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sala de aula problemas comuns dos alunos, estes, ao cruzarem os muros da escola, são
incapazes de perceber e pensar matematicamente sobre os fatos do seu cotidiano. Como
afirma Lins (2006), a matemática escolar é usada somente para passar nos exames, e, quando
acaba a educação escolar, acaba a razão de existir a matemática. Diz-se comumente que essas
pessoas esqueceram o conteúdo que aprenderam, mas, na verdade, elas nunca chegaram a
levar a matemática para fora da escola, mesmo na época em que estavam nela.
Assistimos ainda a uma crescente falta de interesse dos alunos com relação à
matemática. E, no ensino de álgebra, tudo se torna mais difícil, visto que surgem os valores
desconhecidos, quando, até então, trabalhava-se com conjuntos numéricos conhecidos.
Quando se chega ao estudo formal da álgebra, em média no 7º ano, no nosso sistema de
ensino, surgem as diversas dificuldades, principalmente pela introdução das incógnitas e
variáveis.
Diversas pesquisas em Educação Matemática revelam este quadro, no qual o ensinoaprendizagem de álgebra tem se mostrado diante de sérios obstáculos. Dentre eles, podemos
destacar duas pesquisas realizadas sobre a aprendizagem de álgebra, das quais observamos
que, segundo uma avaliação diagnóstica feita por Rodrigues Neto (1998), “os alunos têm
desenvolvido poucas habilidades referentes às atividades de classificação de figuras planas, de
percepção de padrões e de generalização de regularidades geométricas”. Como também na
pesquisa feita por Baraldi (1999), que traz o resultado de uma prova específica em
Matemática, na qual o índice de acerto dos conteúdos de equações e sistemas de equações é
de apenas 12,5%.
Temos, ainda, uma pesquisa feita por Da Rocha Falcão (1996), com 481 adolescentes
brasileiros de 13 a 17 anos de idade, submetidos a 20 problemas de álgebra elementar. Este
estudo mostrou que os estudantes mostram dificuldades em gerar uma equação para uma
situação-problema, como também importantes dificuldades em resolver uma equação
proposta. Em situações em que era necessário apresentar um sistema de equações com duas
incógnitas, em média, 70% dos alunos apresentaram respostas incorretas. Ainda foi levantado
pelo autor o fato de a álgebra ter sido utilizada como um sistema governado, abstrato e feito
de regras, prevalecendo o princípio do “muda o lado, muda o sinal”, em detrimento do
princípio de equivalência de uma equação.
Os resultados destas pesquisas mostram claramente como a álgebra tem sido
apresentada na sala de aula, apenas como uma ferramenta para resolução de equações, o que
faz os alunos acharem que a compreensão reside no fato de se trabalhar adequadamente com o
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“jogo de regras” e de “sinais”, corroborando com as ideias de Miguel, Fiorentini & Miorin
(1992):
De fato, o modo como a maioria dos professores ainda trabalha a Álgebra – de
forma mecânica e automatizada, dissociada de qualquer significação social e lógica,
enfatizando simplesmente a memorização e a manipulação de regras, macetes,
símbolos e expressões – tal como ocorria em várias décadas, mostra que seu ensino
não tem recebido a devida atenção. (p.40)

Corroborando com o que os professores têm vivenciado em sala de aula e com as
diversas pesquisas apontadas acima, temos os indicadores relativos ao desempenho de alunos
brasileiros em avaliações nacionais e internacionais de matemática, as quais apontam o
elevado grau de dificuldade dos alunos nesse campo de conhecimento. Em algumas áreas da
matemática, em especial, os resultados são preocupantes.
No relatório do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB, realizado em
2001, consta que os alunos da 8ª série (9º ano) do Ensino Fundamental “demonstram nível de
dificuldade com o uso da linguagem simbólica ou algébrica na resolução de problemas”
(BRASIL, 2002). A análise de questões que envolviam a habilidade do aluno na representação
algébrica de dados do enunciado de um problema aponta para um índice de acerto de cerca de
25%.
O mais recente resultado divulgado foi o do relatório comparativo 1995-2005, e,
embora sejam crescentes as discussões sobre o ensino de matemática e sua aprendizagem,
observamos, ainda assim, uma diminuição das médias de matemática no nível de 8ª série (9º
ano) nas escolas estaduais e também nas municipais. O quadro abaixo mostra as médias das
escolas estaduais, considerando o Brasil, o Nordeste e o Estado do Rio Grande do Norte.

Tabela 1: Médias e diferença proficiência em matemática nas Escolas Estaduais
2003

2005

Diferença 2003/2005

Brasil

238,6

232,9

-5,7

Nordeste

223,7

219,6

-4,1

Rio Grande do Norte

225,6

218,6

-7,0

Fonte: (BRASIL, 2007a, p.32)

A tabela 1 exibe as médias dos alunos nos exames de matemática nos anos de 2003 e
2005 - a diferença entre as médias das escolas estaduais do Estado do Rio Grande do Norte foi
de sete pontos negativos, estando o Nordeste na segunda pior colocação, perdendo somente
para o estado do Piauí, que obteve um decréscimo de 8,5 pontos.
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Vejamos agora a tabela 2 com as médias das escolas públicas municipais. A situação é
preocupante ainda, mas observamos, com relação às médias, que, no ano de 2003, o nível dos
estudantes das escolas públicas estaduais no estado do Rio Grande do Norte era maior do que
o das escolas municipais, porém, apesar do decréscimo das medias nas duas esferas,
percebemos que, praticamente, os alunos estão no mesmo nível, visto que a média das escolas
estaduais decresceu bem mais do que as médias dos alunos das municipais.

Tabela 2: Médias e diferença proficiência em matemática das Escolas Municipais
2003

2005

Diferença 2003/2005

Brasil

232,7

228,4

-4,3

Nordeste

220,4

214,3

-6,1

Rio Grande do Norte

221,3

217,2

-4,1

Fonte: (BRASIL, 2007a, p.34)

Os resultados das avaliações nacionais, de acordo com o SAEB, como citamos, visam,
por parte das escolas, à “definição de ações voltadas para a correção das distorções e
debilidades identificadas e dirigir seu apoio técnico e financeiro para o desenvolvimento e a
redução das desigualdades ainda existentes no sistema educacional brasileiro” (BRASIL,
2007a, p.2), porém, a realidade que encontramos na maior parte das escolas é um ensino que
prioriza o conteúdo e o aluno continua sendo um sujeito passivo de sua aprendizagem,
recebendo o conhecimento unicamente do professor.
Atuando no ensino de matemática, sempre tivemos preocupações sobre se os alunos
estavam aprendendo, e como estavam aprendendo. Sempre existiram diversas preocupações e
questionamentos, especialmente no ensino de álgebra, visto que, de uma forma geral, os
alunos não possuíam compreensão acerca dos conteúdos desta área de conhecimento, pois,
além de não estar relacionada aos fatos do cotidiano dos alunos, ela requer deles certo grau de
abstração, para compreensão dos problemas e resolução das equações.
No âmbito da pesquisa em matemática, desejávamos contribuir para uma melhor
compreensão das seguintes questões: como os alunos estão aprendendo equações do 2º grau?
Se há dificuldades reais para a aprendizagem de equações no 7º ano, como se encontram os
alunos do 9º ano: eles superaram possíveis dificuldades?
Para tentar responder a estas perguntas, elaboramos um projeto de pesquisa, iniciando
com uma revisão bibliográfica acerca das pesquisas em álgebra, notadamente sobre as
dificuldades dos alunos em resoluções de equações. E ainda sobre o desenvolvimento
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histórico acerca da resolução deste tipo de equações. Em seguida, elaboramos e aplicamos,
com base na teoria construtivista de Jean Piaget, um conjunto de atividades de ensino, nas
quais foram enfatizados alguns aspectos geométricos para resoluções de equações quadráticas.
Os alunos, através destas atividades, eram levados a perceber outros métodos utilizados ao
longo da história, como também a elaborar e discutir com os colegas conclusões próprias,
com utilização de materiais concretos, partindo do pressuposto de que esta forma de se
trabalhar despertar-lhes-ia o interesse pelo estudo da álgebra, proporcionando-lhes uma
aprendizagem sobre as equações do 2º grau com um significado diferente, além daquele
comumente utilizado nas aulas de matemática.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Analisar a possibilidade de compreensão, por parte de alunos de 9º ano, da obtenção
das soluções de uma equação do 2° grau, utilizando processos geométricos da História da
Matemática.

1.2.2 Objetivos específicos
A fim de alcançar o objetivo geral proposto para nossa pesquisa, estabelecemos os
seguintes objetivos específicos:

Identificar as principais dificuldades dos alunos com relação aos conhecimentos
prévios necessários para a aprendizagem de equações do 2º grau.

Desenvolver um módulo de atividades de ensino sobre equações do 2º grau para
alunos do 9° ano, baseado na História da Matemática.

Aplicar o módulo de atividades propostas em sala de aula e verificar a compreensão
do processo geométrico usado pelos alunos para encontrar as soluções de uma equação
do 2º grau.
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Verificar possíveis obstáculos cognitivos dos alunos no trabalho com o método
geométrico adotado com uso da História da Matemática.

1.3. METODOLOGIA

Nossa pesquisa teve uma abordagem predominantemente qualitativa, pois envolve a
obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação
estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e preocupa-se em retratar a perspectiva
dos participantes (BOGDAN E BILKEN apud LÜDKE & ANDRÉ, 1986). É uma pesquisa
do tipo pesquisa-ação, com intervenção, na qual os pesquisadores desempenham um papel
ativo no equacionamento dos problemas encontrados, no acompanhamento e na avaliação das
ações desencadeadas em função dos problemas (THIOLLENT, 2007).
Além do enfoque qualitativo, no qual levaremos em conta as impressões e os
processos de aprendizagem de cada um dos alunos, analisaremos quantitativamente, através
de estatística descritiva, os resultados das avaliações iniciais e finais da turma. Portanto,
segundo Marques, Manfroi & De Castilho (2006, p. 39), nossa pesquisa tem uma abordagem
chamada de quali-quantitativa por ser “aquela que envolve aspectos qualitativos e
quantitativos, dando, todavia, ênfase aos aspectos qualitativos”.
Nosso trabalho será desenvolvido com fases de avaliação e intervenção metodológica.
No qual observaremos as seguintes etapas:
Levantamento bibliográfico acerca das pesquisas que tratam do ensino/aprendizagem
das equações.
Aplicação da avaliação diagnóstica, definição do grupo sujeito da pesquisa.
Levantamento das características do ambiente onde foi realizada a pesquisa. A
caracterização foi feita com relação ao ambiente escolar, aos professores da escola e aos
alunos envolvidos.
Elaboração do conjunto de atividades, que compõem o módulo de ensino, sobre as
temáticas de cálculo de áreas e perímetros de retângulos, equações do segundo grau.
Aplicação das atividades propostas, por meio de trabalhos em grupos com utilização de
materiais concretos e aulas expositivas.
Análises dos resultados alcançados durante a intervenção metodológica.
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Aplicação e análise de uma avaliação final semelhante à avaliação diagnóstica, acrescida
de algumas questões pertinentes à pesquisa.
Entrevista com alguns alunos da pesquisa sobre a avaliação diagnóstica final.

1.3.1 Análise dos dados

Para análise das respostas da avaliação final, levaremos em consideração a
compreensão dos alunos em relação aos conceitos trabalhados. Para tanto, utilizamos as
categorias de compressão instrumental e compreensão relacional desenvolvidas por Skemp
(1976). Estes níveis de compreensão, assim como a noção de esquema, são ideias bastante
importantes na teoria de Skemp, então, trabalharemos um pouco mais com estes conceitos
para podermos utilizá-las.
Richard Skemp em seu artigo intitulado Relational understanding and instrumental
understanding nos conta que comumente ao nos depararmos com um problema de matemática
para resolver, dizemos que compreendemos aquele assunto quando conseguimos obter
respostas corretas para ele. Portanto, neste caso, a palavra compreensão tem o significado de
saber algo. Porém, para Skemp (1976), existe uma diferença entre obter respostas corretas e
haver compreensão. Um exemplo disso é dado por ele: suponha que um professor lembra a
uma classe que a área de um retângulo é dada por A = b

h. Um aluno diz que não entendeu.

Assim, o professor lhe dá a seguinte explicação “A fórmula lhe fala que, para adquirir a área
de um retângulo, você multiplica o comprimento pela altura.” “Oh, eu vejo,” diz a criança, e
adquire com o exercício. Se dissermos a esse garoto que ele não entende, ele nos mostrará
uma série de respostas corretas que obteve ao utilizar a fórmula, dizendo tê-la compreendido.
Porém, não houve uma compreensão por parte dele. Ele não saberia explicar como obteve esta
fórmula, apenas conhece sua aplicação para aquele tipo de problema.
De acordo com este exemplo, podemos entender a distinção que Skemp (1976) faz
entre compreensão instrumental e relacional. A compreensão relacional é aquela onde
coexistem o fazer e o por quê. O aluno, além de dominar as técnicas de resolução de um dado
problema, consegue fazer relações entre esse conhecimento, além de outros. É capaz de fazer
generalizações e abstrações a partir do que aprendeu.
A compreensão instrumental seria „regras sem razões‟: sabe-se o que fazer, tem-se
habilidade para um determinado tipo de problemas, porém não há significados. Apesar da
diferença entre esses níveis de compreensão, essa diferença não é quantitativa, mas
qualitativa, como nos mostra Fossa (2001). Não são dois caminhos distintos, mas são degraus
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de uma mesma escada. À medida que se vai subindo, caminha-se da compreensão
instrumental para a relacional.
Outra ideia bastante importante na teoria de Skemp (1980) é a noção de esquema,
visto que só há compreensão, para ele, se houver uma assimilação do dado novo dentro de um
esquema adequado. De uma forma geral, esquema é um termo psicológico usado para
designar uma estrutura mental. Todo novo dado, ou nova aprendizagem, é assimilado dentro
de um esquema. Se este dado é introduzido dentro de um esquema pobre, no sentido de haver
poucas ligações internas entre seus componentes e externas entre outros esquemas, diz-se que
houve uma compreensão instrumental (FOSSA, 2001). Ou seja, neste caso, não se pode dizer
que o dado foi assimilado em um esquema impróprio, pois houve uma compreensão, porém,
ela ainda é do tipo instrumental, em que o sujeito não é capaz de fazer relações entre este
novo conhecimento e o anterior. Porém, se o novo conceito foi assimilado dentro de um
esquema rico, com muitas ligações internas e externas, dizemos que houve uma compreensão
relacional.
Para uma melhor compreensão dos fatores pelos quais boa parte dos alunos prefere a
compreensão instrumental, Skemp mostra algumas vantagens desta aprendizagem: (i) a
matemática instrumental é mais fácil de entender, por não se perder tempo com explicações;
(ii) as recompensas por este tipo de aprendizagem são imediatas e visíveis; (iii) como menos
conhecimento é envolvido, a pessoa pode adquirir frequentemente a resposta certa mais
depressa e confiantemente por pensamento instrumental do que relacional.
Porém, as vantagens da aprendizagem relacional são mais duradouras e podem ajudar
em aprendizagens futuras: (i) é mais adaptável a tarefas novas. Isto é, na compreensão
relacional, o sujeito não aplica o mesmo método a todos os problemas, mas adapta o método a
problemas novos. (ii) É mais fácil de lembrar, pelo fato de pensar que as ideias são
conectadas, e não regras separadas; (iii) conhecimento relacional pode ser efetivo como uma
meta em si mesmo, pois o aluno tem como motivação sua própria aprendizagem; (iv)
esquemas relacionais são orgânicos em qualidade, isto é, funcionam como agente para o seu
próprio crescimento.
No capítulo IV deste estudo, voltaremos a estas categorias de compreensão para,
então, analisarmos os resultados da nossa intervenção. Categorizaremos cada resposta dada
pelos alunos baseados na teoria de Richard Skemp, de acordo com aquilo que entendemos o
que seja a compreensão instrumental e a compreensão relacional dos conceitos abordados nas
atividades.
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2 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS
2.1 A ABORDAGEM DE ENSINO

Apesar de tentativas de mudanças, o ensino que encontramos na maior parte das
escolas é o chamado tradicional. Este tipo de abordagem, segundo Mizukami (1986),
evidencia a figura do professor, detentor do conhecimento e do poder de decisão sobre os
conteúdos que serão abordados, sobre a metodologia e a avaliação. A aula é de forma
predominantemente expositiva, em que o professor demonstra e informa tudo aquilo que o
aluno deve saber, e o que importa, neste tipo de abordagem, é a quantidade de informações
que o aluno consegue reproduzir.
Não encontramos, na abordagem tradicional, a valorização da busca, da pesquisa por
parte dos alunos. O trabalho em grupo também não é valorizado, o aluno é visto como ser
sozinho, sendo praticamente suprimidas as relações aluno-aluno, juntamente com os
sentimentos e afetividade, e a única interação existente é aluno-professor, numa relação de
receptor-transmissor.
A pesquisa e o trabalho em grupo, com qualquer tipo de materiais, sejam
manipulativos ou as novas tecnologias da comunicação, não são utilizados porque se acredita,
segundo Mizukami (1986, p. 13), “que é falsa toda crença numa continuidade simples entre a
experiência imediata e o conhecimento e é precisamente porque há esse salto a se efetuar que
a intervenção do professor é necessária”.
Não há uma ênfase no processo da aprendizagem, a atenção está centrada no produto
final da aprendizagem. De que forma o aluno aprendeu e por que se valorizam determinados
conteúdos não são preocupações nesse caso, como afirma Mizukami (1986, p. 15):
o ponto fundamental desse processo será o produto da aprendizagem. A reprodução
dos conteúdos feita pelo aluno, de forma automática e sem variações, na maioria das
vezes, é considerada como um poderoso e suficiente indicador de que houve
aprendizagem.

Diferente da abordagem tradicional, segundo a qual o conhecimento é produto dos
fatores externos ao sujeito, encontra-se outro tipo de perspectiva chamada interacionista,
defensora de que o conhecimento provém da interação sujeito e objeto, não sendo, portanto,
nenhum mais importante do que o outro, como ocorre na abordagem tradicional.
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Na perspectiva interacionista, encontra-se o pensamento de Vigotsky, cuja abordagem
é chamada de sócio-histórica, pois enfatiza que, no desenvolvimento do sujeito, os fatores
sociais e históricos são marcantes na aprendizagem.
O papel do outro no desenvolvimento do sujeito é algo fundamental em sua teoria. É
na interação com o professor ou com outro aluno que ocorre a aprendizagem.
Para Vygotsky, existe o nível de desenvolvimento real e o potencial. Uma criança está
no nível de desenvolvimento real quando ela consegue realizar as atividades de forma
independente, sem auxílio do professor ou de outro colega, e está num nível de
desenvolvimento potencial quando ele consegue realizar uma tarefa com a ajuda de um
professor ou de companheiros mais capazes, conforme Oliveira (1993). Pode-se pensar
erroneamente que, com a ajuda de alguém, o indivíduo pode realizar qualquer tarefa, estando,
assim, sempre no nível de desenvolvimento potencial, porém, isso não acontece, pois, para
receber a colaboração de outra pessoa, o indivíduo deve estar em certo nível de
desenvolvimento. Uma criança de três anos pode construir uma torre de cubos sozinha,
porém, uma de um ano de idade, mesmo com auxílio, não conseguiria fazê-lo. Conhecendo o
que Vygotsky conceitua acerca dos níveis de desenvolvimento real e potencial, podemos
entender o que ele chama de zona de desenvolvimento proximal, que é a distância entre esses
dois níveis. Em outras palavras, é o caminho que o sujeito fará para desenvolver funções com
a ajuda de outra pessoa, até amadurecer, a ponto de fazer esta tarefa sozinho, chegando,
assim, ao nível de desenvolvimento real.
Pensando na ideia de instrução, voltamos a pensar e até mesmo a confundir a teoria de
Vygotsky sobre a instrução com a abordagem tradicional, visto que tínhamos também, nesta
abordagem, o professor-instrutor. Porém, entendemos, nas palavras de Oliveira (1993, p. 63),
que não
seria possível supor, a partir de Vygotsky, um papel de receptor passivo do
educando: Vygotsky trabalha explícita e constantemente com a idéia de
reconstrução, de reelaboração, por parte do indivíduo, dos significados que lhe são
transmitidos pelo grupo cultural.

Em outras palavras, temos, na perspectiva sócio-histórica, um afastamento brusco da
abordagem tradicional, em que o aluno é mero repetidor. O aluno, agora, é ativo no seu
processo de aprendizagem e, portanto, no seu processo de desenvolvimento. Como nos coloca
Moysés:
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As pesquisas evidenciaram que aqueles métodos que mais favorecem o
desenvolvimento mental são os que levam o aluno a pensar, que desafiam a ir
sempre mais além. São, sobretudo aqueles que o levam a começar um processo por
meio de ações externas, socialmente compartilhadas, ações que irão, mediante o
processo de internalização, transformando-se em ações mentais. Isso vem confirmar
os estudos de Vygotsky sobre a zona de desenvolvimento proximal. (MOYSÉS,
1997, p. 45)

Na perspectiva interacionista, encontramos também a abordagem cognitivista, que
busca estudar a aprendizagem como sendo algo mais que um mero produto do ambiente
externo do sujeito, mas são enfatizadas também suas emoções e pensamentos. Para os
cognitivistas, o conhecimento é considerado como uma contínua construção. Para Piaget, o
conhecimento não procede nem do sujeito, nem de objetos - o conhecimento resulta de
interações que se produzem entre os dois:
O conhecimento não procede, em suas origens, nem de um sujeito consciente de si
mesmo nem de objetos já constituídos que a ele se imporiam. O conhecimento
resultaria de interações que se produzem a meio caminho entre os dois, dependendo,
portanto, dos dois ao mesmo tempo, mas em decorrência de uma indiferenciação
completa e não de intercâmbio de formas distintas. (PIAGET, 1978, p. 3)

As estruturas mentais essenciais ao conhecimento não são advindas unicamente do
meio, como afirmavam os empiristas, e também não são puramente inatas. Os empiristas
atribuem o conhecimento e a aprendizagem às experiências externas do indivíduo, sendo as
mudanças ocorridas na formação dos órgãos explicadas como influências do ambiente
externo, faltando, assim, ao empirismo um poder próprio do indivíduo, um poder de mutação
e de recombinação das novas informações. Sendo assim, o desenvolvimento seria o somatório
de novas aprendizagens, não um processo no qual estão envolvidos também os processos
mentais de construção e adaptação do indivíduo. Os inatistas afirmavam que as estruturas do
conhecimento seriam biologicamente prontas, formadas antes da experiência. Em outras
palavras, para eles, as estruturas do saber já nascem prontas no indivíduo em sua forma
definitiva, não havendo modificação ao longo da vida.
Porém, o surgimento e a formação destas estruturas não devem ser explicados
unicamente pela ação do meio, como defendem os empiristas, nem de uma formação anterior
a esta experiência, baseada no inatismo, mas de um mecanismo chamado de auto-regulador,
que combina o surgimento de novas experiências com a modificação das formas biológicas,
de modo a buscar sempre um equilíbrio. Piaget (1998) defende essa posição mais relativista,
interpretada como se construindo durante aquisições exteriores, como instrumento que se
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aperfeiçoa no transcurso de suas aplicações, ou, para dizer melhor, como um órgão que se
estrutura ao funcionar.
Para Piaget (1998), o desenvolvimento mental é uma construção contínua, comparável
à edificação de um grande prédio que, à medida que se acrescenta algo, ficará mais sólido. O
desenvolvimento é, portanto, a busca desse equilíbrio, partindo-se de um estágio de menor
equilíbrio, para um estado mais móvel, de maior equilíbrio. Ou seja, o desenvolvimento é um
processo contínuo de sucessivas mudanças qualitativas das estruturas mentais.
Piaget (1963, apud WHADSWORTH, 1997) resumiu em quatro os estágios de
desenvolvimento. O estágio sensório motor, o pré-operacional, o das operações concretas e o
das operações formais. No estágio sensório motor (de 0 a 2 anos), a atividade cognitiva da
criança é essencialmente sensório e motora. A maior parte do conhecimento construído nesse
período é conhecimento físico, acerca das características físicas dos objetos. Alguns conceitos
lógicos matemáticos já são apresentados pelas crianças de 18 a 24 meses, como causalidade,
espaço e conceito de objeto. No estágio pré-operacional (de 2 a 7 anos), a criança evolui de
um estágio no qual o pensamento se dá através de ações, para um estágio onde ela se torna
apta representar objetos e eventos internamente. O desenvolvimento do conhecimento físico e
do lógico-matemático residem na atividade da criança, ou seja, o conhecimento é construído a
partir de suas ações espontâneas. Nesta faixa etária, a criança não é capaz de reverter as
operações e também não acompanha as transformações. Durante o estágio das operações
concretas (de 7 a 11 anos), ela atinge o uso das operações1 lógicas, tornando-se capaz de
resolver problemas que derivam unicamente da sua experiência. Porém, essas operações
lógicas, tais como reversibilidade, transformação e classificação, só conseguem ser aplicadas
pelas crianças neste estágio apenas a problemas que envolvam objetos e fatos concretos reais
e observáveis. No estágio das operações formais (dos 11 aos 15 anos ou mais), a pessoa
desenvolve a lógica necessária para resolver todos os tipos de problemas. O pensamento não
depende mais da experiência direta, consegue-se aplicar teorias e hipóteses nas soluções dos
problemas. Elas são capazes de raciocinar sobre problemas totalmente simbólicos e ainda
chegar a conclusões lógicas.
O desenvolvimento pode ser explicado por diversos fatores, e Piaget (1978) distingue
quatro: a hereditariedade, a experiência física, a transmissão social e, ainda, o fator de
equilibração.

1

Uma operação é uma “ação que pode ser internalizada ou uma ação sobre a qual se possa pensar e isto é uma
atividade mental reversível” (GALLAGHER E REID 1981, apud WHADSWORTH, 1997, p.87).
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Os três fatores: hereditariedade, experiência física e transmissão social são
insuficientes quando analisados isoladamente. A hereditariedade, também chamada de
maturação interna, é um fator insuficiente, pois nunca existe num sentido isolado, a maturação
está sempre associada às experiências vividas pelo indivíduo. A experiência física é bastante
importante, pois o sujeito age sobre o objeto a fim de descobrir suas propriedades. Porém,
sozinha, ela também não basta, pois a lógica da criança não é tirada somente de suas ações
sobre os objetos, como também a transmissão social, o fator educativo, que envolve escola,
família, sociedade, é um fator determinante no desenvolvimento, pois, para que haja
transmissão do meio social para a criança, é necessário que aconteça uma assimilação daquilo
que pretende ser transmitido por parte dela.
Pela existência dos três fatores citados acima, é necessário que haja uma equilibração
entre eles. Aí a introdução do quarto fator, no desenvolvimento, o fator de equilibração, tem
um importante papel, pois toda nova informação, nova aprendizagem deve-se equilibrar às
antigas informações. Todo novo dado é assimilado a esquemas anteriores e, ao mesmo tempo,
uma acomodação destes esquemas às novas situações. Para tanto, é necessário todo um jogo
de regulações e de compensações para atingir o equilíbrio entre assimilação e acomodação.
“Equilíbrio” não num sentido estático, mas no sentido de uma equilibração progressiva, sendo
a compensação por reação do sujeito às perturbações exteriores.
As noções de assimilação e acomodação são ideias centrais nos estudos de Piaget, para
quem todo sujeito tende a incorporar um dado novo, às suas próprias estruturas, isto é,
“assimilar” o mundo exterior às estruturas já construídas, ou seja, quando a criança tem novas
experiências (vendo coisas novas, ou ouvindo coisas novas) ela tenta adaptar esses novos
estímulos às estruturas cognitivas que já possui e só depois reorganizar as estruturas
existentes ou criar novas para, então, “acomodar” o novo dado.
Na assimilação o sujeito criança tenta c adaptar os novos estímulos aos esquemas que
ele possui até o momento. Por exemplo, imaginemos que uma criança está aprendendo a
reconhecer os animais, e até o então, o único animal que ela conhece é o cachorro. Assim,
podemos dizer que a criança possui, em sua estrutura cognitiva, um esquema de cachorro.
Quando é apresentado, à esta criança, um outro animal que possua alguma semelhança com o
cachorro, como por exemplo um cavalo, ela o chamará também como cachorro (marrom,
quadrúpede, um rabo, pescoço, nariz molhado, etc.). Neste caso, segundo Piaget (apud
WADSWORTH, 1997) houve um processo de assimilação, ou seja a semelhança entre os dois
animais e a pouca variedade de esquemas que a criança possui faz com que ela não diferencie
um do outro. A criança, apontará para o cavalo e dirá "cachorro" , no entanto um adulto
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intervém e corrige, "não, aquilo não é um cachorro, é um cavalo". Quando corrigida,
definindo que se trata de um cavalo, a criança, acomodará aquele estímulo a uma nova
estrutura cognitiva, criando assim um novo esquema. Esta criança tem agora, um esquema
para o conceito de cachorro e outro para o conceito de cavalo. A diferenciação do cavalo para
o cachorro deverá ocorrer por um processo chamado de acomodação.
Para ilustrar os conceitos de assimilação e acomodação, faremos uma analogia em
termos de álgebra Quando está sendo introduzido aos alunos o conteúdo de equações do 2º
grau, e pede-se, por exemplo, para que o aluno resolva a equação

. Até então, o

aluno sabia resolver equações do 1º grau e tenta assimilar o novo conteúdo às estruturas já
existentes, fazendo o cálculo seguinte:

No primeiro passo, o aluno adiciona

com

, aplicando a propriedade da soma de

termos semelhantes erroneamente, obtendo como resposta

, o que mostra que ele não sabe

o que é adição de termos semelhantes. Neste caso, o aluno desconhece como se trabalhar com
termos de

elevados ao quadrado (isto é, como ele não sabe resolver uma equação do 2º

grau), ele re-escreve a sentença de uma forma que saiba resolver, fazendo, assim, uma
“assimilação”. Porém, o professor o corrige, explicando como se procede na resolução desse
tipo de equação, e o aluno agora deverá “acomodar” o novo conhecimento a uma nova
estrutura cognitiva. Na estrutura que ele possuía não mais caberia este novo dado, então, para
haver a acomodação, seria necessária a criação de uma nova estrutura, chamada de esquema.
Para o presente trabalho de pesquisa, tomaremos como abordagem de ensino a teoria
construtivista, acreditando, como Piaget (apud KAMII & DEVRIES, 1985), “que todo
conhecimento é construído pelo indivíduo na medida em que ele age sobre objetos e pessoas e
tenta compreender suas ações a partir de sua experiência”.
Segundo Piaget (apud WADSWORTH, 1997), há três tipos de conhecimento: o físico,
o lógico-matemático e o social. Desse ponto de vista, destacamos, para a presente discussão
de solução das equações do 2º grau, pelo método de Al-Khowarizmi, o conhecimento lógico
matemático e o social, como já discutido em Dias & Rodrigues Neto (2007). O conhecimento
lógico-matemático será desenvolvido a partir do pensar sobre essas manipulações, usando
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material concreto (os retângulos e o completamento do quadrado) como uma possibilidade
viável, para que o aluno possa desenvolver o processo e obter a solução da equação dada e,
ainda, fazer relações para resolver outras equações. O conhecimento social se apresenta na
informação, na própria construção da linguagem simbólica. A História também permite
interpretar o conhecimento matemático como construção social. Dessa forma, o aluno
entenderá que a matemática foi feita a partir de um grupo de pessoas que sentiram
necessidade de determinados cálculos para problemas do seu dia-a-dia, e que hoje ele pode
aprender matemática no convívio com outras pessoas, construindo, intervindo e criando,
como os antigos matemáticos fizeram.
Como já dito anteriormente, nosso trabalho se propõe construtivista, trabalharemos por
meio de atividades, a partir das quais os alunos terão oportunidade de trabalhar sozinhos e em
grupo, de forma que possa, através da interação com os outros e consigo mesmo, construir seu
próprio conhecimento. Porém, apesar dessa opção, podemos dizer que, de alguma forma, os
outros dois tipos de abordagem de ensino citadas neste estudo influenciaram na nossa
pesquisa e principalmente na compreensão acerca de como, de fato, tem se dado o ensino
hoje.
O ensino tradicional, apesar de ser criticado, ainda é o que perdura na maior parte das
escolas hoje. Foi por meio deste ensino que fomos formados e que aprendemos a matemática
que sabemos hoje, portanto, ao tentar, neste trabalho, fugir do método tradicional, nos
desculpamos porque, muitas vezes, o temos praticado. Então, como diz André Revuz, “antes
de começar quero lavar-me da suspeita de ingratidão para com meus mestres. O ensino que
critico é tanto o que ministrei como o que recebi” (REVUZ apud BARALDI, 1999).
O pensamento de Vigotsky influenciou nosso trabalho, pelo fato de acreditarmos na
importância do outro na aprendizagem do indivíduo, justificando o trabalho em grupo
incentivado na nossa pesquisa, pois a formação de grupos torna-se um espaço para discussões,
reconstruções e re-elaborações por parte dos alunos. Ressaltamos, ainda, como contribuição
da teoria de Vigostsky, a importância do professor como mediador, acreditando que ele tem
uma intervenção ativa na definição dos rumos do desenvolvimento do indivíduo.
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2.2 ESTUDOS SOBRE AS PRINCIPAIS DIFICULDADES DOS ALUNOS

Em nosso estudo identificamos diversos erros dos alunos com relação a alguns
conteúdos matemáticos, sobretudo no que diz respeito aos conteúdos algébricos. Para fazer
uma melhor análise das respostas dos alunos com relação a estes conteúdos apresentaremos
aqui alguns estudos acerca desta temática.
Levaremos em consideração os estudos de Booth (1995), quando analisa os tipos de
erros cometidos pelos alunos. A autora realizou uma pesquisa com alunos de treze a dezesseis
anos, que já haviam trabalhado com simplificação de expressões algébricas, fatoração,
resolução de equações lineares simples, os estudantes de dezesseis anos, por sua vez, já
haviam estudado equações quadráticas e sistemas de equações, gráficos envolvendo
igualdades e desigualdades, além de fatorações e simplificações mais complexas.
A partir deste estudo, Booth (1995) mostra que os erros dos alunos teriam origem nas
ideias que os alunos tinham, estas foram divididas em quatro aspectos:
i) O foco da atividade algébrica e a natureza das “respostas”
A dificuldade está no foco da atividade algébrica, o aluno deve estabelecer relações e
expressar o resultado numa forma simplificada geral. Porém, muitos alunos continuam
emitindo respostas numéricas particulares, que era o foco da atividade aritmética.
Os alunos não aceitam respostas como

, uma das alunas entrevistadas na

pesquisa da autora afirma, “pensei que fosse para dar a resposta”. Outros alunos parecem
aceitar a possibilidade de uma resposta algébrica, mas pretende-se uma resposta com um
único termo.
Esta ideia de resposta com um único termo parece estar ligada ao erro, os alunos
simplificam a expressão

para

, segundo Collins (1975, apud BOOTH, 1995) esse

problema pode ocorrer porque os alunos tem dificuldades em “aceitar a ausência de
fechamento”. Ou ainda, segundo Matz (1980, apud BOOTH, 1995) os alunos refletem
expectativas derivadas do pensamento aritmético onde as respostas são expressas por um
único número, respostas sempre “bem formadas”.

ii) Notações e convenções em álgebra
Alguns erros cometidos decorrem da má interpretação dos símbolos pelos alunos, ou
seja, os alunos utilizam os símbolos na álgebra da mesma forma que os utilizam nas
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operações aritméticas. Por exemplo, os símbolos de igualdade e de adição são interpretados
em termos de ações a serem efetuadas, Kieran (1981, apud BOOTH, 1995) mostrou que
alunos de doze a quatorze anos de idade consideram o sinal de igualdade (=) como um
símbolo com direção única que pede uma resposta numérica. É necessário que sejam
apresentadas as crianças situações de igualdade como equivalência como, por exemplo, 2 + 3
= 4 + 1, e não somente a instrução 2 + 3, seguida do símbolo de igualdade.
Booth (1995) ressalta que os alunos não percebem de imediato que o símbolo de
adição pode indicar tanto o resultado da adição como a ação de somar, ou ainda que o sinal de
igualdade pode ser um indicador de equivalência e não somente um símbolo para „escreva a
resposta‟, e é justamente essa noção que é necessária para a compreensão algébrica.
Outra questão ainda é a maneira de representar uma multiplicação, os alunos logo que
são introduzidos no estudo da álgebra se deparam com as expressões do tipo

e

, o que

pode causar uma certa confusão se o aluno não está familiarizado com este tipo de notação.
Alguns deles tendem a pensar y como um número, por exemplo, 4 (quatro), escrevendo
como 54. A sugestão dada pela autora é que depois de introduzir a forma abreviada
se utilize na forma extensa

, ainda

, pelo menos por um tempo.

iii) O significado das letras e variáveis
Uma das maiores diferenças entre aritmética e álgebra é a utilização de letras para
indicar valores. Na aritmética as letras, quando eram utilizadas, serviam para simplificar
alguma palavra, geralmente uma unidade de medida, por exemplo, lemos
metros. Já na álgebra o foco é mudado, se temos

como três

queremos dizer que temos três vezes o

número de metros, ou três vezes o valor de m. Neste caso m representa uma quantidade e não
um nome como em aritmética.
Outra questão levantada é o uso das letras quando representam uma variável, pois
mesmo quando eles entendem as letras como números, alguns deles tendem a considerar as
letras como valores específicos, por exemplo,
genéricos como em

como em

, e não valores

. Como conseqüência disso é a visão de que letras diferentes

representam valores numéricos diferentes, tendo, portanto cada letra o seu valor único assim
como os símbolos 2 e 3. Um dos exemplos mostrado por Booth (1995) para ilustrar esse fato
é que os alunos entendem que

nunca pode ser igual a

, pois

deve ter um

valor diferente de , pois, segundo eles, se fossem o mesmo valor deveria se utilizar a mesma
letra.
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iv) Os tipos de relações e métodos utilizados em aritmética
As dificuldades descritas nos três itens anteriores provinham basicamente das
diferenças entre o pensamento aritmético e o algébrico, mas como sabemos a álgebra não é
isolada da aritmética, na verdade uma das concepções que a álgebra carrega é a de aritmética
generalizada (USISKIN, 1995). E justamente neste aspecto é que se encontram alguns dos
erros dos alunos, pois para compreender e se chegar às generalizações das relações aritméticas
é necessário que as relações e operações sejam compreendidas no contexto aritmético.
Both(1995) afirma que “neste caso, as dificuldades que o aluno tem em álgebra não são tanto
de álgebra propriamente dita, mas de problemas de aritmética que não foram corrigidos”.
A não utilização dos parênteses foi um dos pontos levantados com relação aos
aspectos aritméticos que podem vir a gerar erros nas respostas dos alunos. Kieran (1979, apud
BOOTH, 1995) chegou a conclusão que os estudantes não usam parênteses porque acreditam
que somente a ordem de escrita das operações já prioriza a ordem que elas devem ser
efetuadas. Alguns alunos, segundo ele, afirmam ainda que o valor de uma expressão
permanece inalterado quando se mudam a ordem dos cálculos.
Nas entrevistas feitas aos alunos eles demonstram erros aos escrever, por exemplo, a
área de um retângulo de lados
parênteses, ao invés de

e

, como sendo

, ignorando a necessidade de

.

A utilização de métodos informais para resolver problemas foi outro fator abordado
como possível causador de erros por parte dos alunos. Um exemplo desse fato seria a
resolução de equações por tentativa e erro, como na equação
verifica que
equação

, que facilmente se

, o que pode gerar complicações para o aluno ao se defrontar com a
, caso o aluno não conheça os procedimentos formais para solução deste tipo de

equações.

2.3 A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA COMO RECURSO

Compreendendo as dificuldades encontradas pelos alunos na aprendizagem da
álgebra, como mostram as pesquisas em Educação Matemática, como também a nossa
experiência em sala de aula, adotaremos a História da Matemática como recurso didático.
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Acreditando que é possível buscar na História da Matemática apoio para atingir melhoras nos
resultados dos alunos em álgebra, pois ela nos ajuda: a perceber a matemática como uma
construção humana, acessível a todos; entender as razões pelas quais as pessoas fazem e
estudam matemática; identificar as necessidades do dia-a-dia, que servem de estímulo ao
desenvolvimento das ideias desse campo de conhecimento; a perceber que a álgebra surgiu
também de necessidades sociais, de generalizações e abstrações; a compreender as percepções
que os matemáticos têm da própria matemática, as quais mudam e se desenvolvem ao longo
do tempo.
Segundo Ferreira (1992) o papel desempenhado pela História da Matemática no
ensino dependerá da concepção filosófica assumida, mesmo que implicitamente, pelo
educador matemático. Davis & Hersh (1995) apresentam duas correntes filosóficas que
dominam este século: o platonismo e o formalismo. De acordo com o platonismo os objetos
matemáticos são reais, objetos estes que não são físicos nem materiais, e sua existência
independe do nosso conhecimento sobre tais objetos. Eles existem fora do espaço e do tempo
e independem da experiência física. De acordo com esta corrente, um matemático não pode
criar objetos matemáticos, apenas descobri-los. Como decorrência desta concepção a História
da Matemática desempenha um papel passivo no ensino da mesma. Ferreira (1992) nos coloca
que, nesta concepção, cabendo aos alunos apenas reproduzir ou constatar o processo de
descobertas realizadas por homens que conseguiram “apreender” os objetos matemáticos,
deixando, portanto, de lado os fatores sociais presentes no desenvolvimento da Matemática.
Para os formalistas não há objetos matemáticos, a Matemática é formada apenas por
definições, axiomas, teoremas que não possuem significado algum. A Matemática tem
somente a forma de uma cadeia de símbolos e fórmulas, sem significado em si mesma. Nesta
visão, o ensino da Matemática consiste na apresentação dos conteúdos e da sua linguagem,
aos alunos cabe aprender os símbolos e as regras e utilizá-las corretamente. Portanto, nesta
corrente, a História da Matemática não teria significado, pois como afirma Lakatos (1986,
apud FERREIRA 1992) para a concepção formalista a Matemática não possui propriamente
história.
Porém, diferente das concepções anteriores utilizaremos a História da Matemática no
ensino acreditando nas idéias de Ferreira (1992, p. 36) que “a natureza do conhecimento
matemático é fruto tanto de uma experiência física, adquirida por percepção, como de uma
experiência intelectual do homem, em diferentes culturas.”
A História da Matemática no ensino pode ser utilizada de duas formas segundo Fossa
(2001): pelo uso ornamental e o uso ponderativo. O uso ornamental é o que geralmente
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encontramos nos livros didáticos de matemática, nos quais a História da Matemática é
utilizada para contar curiosidades, ou até mesmos fatos engraçados da vida dos matemáticos.
Encontram-se, antes de iniciar os conteúdos, ou ao final, chamadas de notas históricas,
acompanhadas de ilustrações, que podem ser fotos de matemáticos, mapas, entre outros. O
uso ponderativo, raramente, aparece nos livros, ele utiliza a própria História da Matemática
para ensinar conceitos matemáticos. O conteúdo matemático é apresentado através de temas
ou problemas retirados da História da Matemática, as formas utilizadas para resolução dos
problemas são os processos que foram utilizados pelos antigos, para resolução dos mesmos.
Pretendemos, no nosso trabalho, utilizar a abordagem ponderativa da História da
Matemática, através do uso manipulativo, em que são apresentadas aos alunos atividades
estruturadas, que abordam o conteúdo em questão, juntamente com materiais concretos que
possam ser manipulados por eles.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais enfatizam o uso da História como recurso
didático, a perspectiva que eles sugerem corroboram com a ideia do uso ponderativo:
[...] essa abordagem não deve ser entendida simplesmente que o professor deva
situar no tempo e no espaço cada item do programa de Matemática ou contar sempre
em suas aulas trechos da História da Matemática, mas que a encare como um recurso
didático com muitas possibilidades para desenvolver os diversos conceitos, sem
reduzi-las a fatos, datas e nomes a serem memorizados. (BRASIL, 1998, p. 43)

Nessa perspectiva, trabalharemos, como expresso nas ideias de Fossa (apud
MENDES, 2001), desenvolvendo um conjunto de atividades que possam conduzir o processo
de ensino-aprendizagem da álgebra através da redescoberta, objetivando estimular o interesse
do aluno pela História da Matemática, reconstruindo alguns dos problemas vivenciados por
Al-khowarizmi para a solução de equações quadrática.
Miguel & Miorim (2004) utilizam argumentos de diferentes naturezas para justificar a
utilização da História da Matemática no ensino-aprendizagem da mesma. Com relação aos
argumentos de natureza epistemológica, acreditamos, juntamente com eles, que o uso da
História da Matemática é “uma fonte de tópicos, problemas ou episódios considerados
motivadores, na busca de compreensão e de significados para o ensino-aprendizagem da
Matemática escolar” (MIGUEL & MIORIM 2004, p.61), e para o nosso caso em questão da
álgebra. Os argumentos de natureza ética afirmam que esta utilização é uma fonte que
possibilita a desmistificação da Matemática e, mais importante, uma fonte que possibilita o
desenvolvimento do pensamento crítico do aluno, de forma que ele se conscientize do seu
papel como cidadão na avaliação dos diferentes usos sociais da Matemática.
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2.4 ABORDAGEM HISTÓRICA DAS EQUAÇÕES QUADRÁTICAS

A álgebra provavelmente teve origem na Babilônia, por volta do ano de 2000 a. C. Era
retórica, ou seja, escrita totalmente em palavras, não eram usadas abreviações nem símbolos.
O sistema de numeração dos babilônios era de base sessenta e utilizavam apenas dois
símbolos na escrita dos números, um para a unidade e outro para dez unidades. Segundo Eves
(2004), os babilônios resolviam algumas equações quadráticas, pelo método da substituição
numa fórmula geral, como também pelo método de completar quadrados; discutiam ainda
algumas equações cúbicas e algumas biquadradas.
A álgebra também surgiu no Egito por volta do ano de 1850 a.C., que é a data
aproximada do papiro Moscou. Muitos dos problemas do papiro Rhind (datado por volta de
1650 a.C.) e do Moscou apresentam problemas práticos, como questões sobre pães e cervejas,
balanceamento de rações para gado e aves, e ainda armazenamento de grãos. Para solução
dessas equações, exigia-se apenas uma equação linear simples; para equações lineares, os
egípcios usavam um método de resolução consistindo em uma estimativa inicial seguida de
uma correção final, chamado também de “método da falsa posição” ou regra do falso. A
álgebra egípcia assim como a Babilônica era retórica.
Carvalho (2004), em seu artigo sobre a história das equações do 2º grau, afirma que os
Egípcios tratavam também com equações simples do 2º grau, como um exemplo encontrado
no papiro Moscou, de um problema em que é pedido para calcular a base de um retângulo
cuja altura l é igual a

de sua base e cuja área é igual a 12. Com a nossa notação moderna,

poderíamos escrever:

Ssegundo Boyer (1996) os egípcios tiveram dificuldades para solucionar equações
quadráticas, pesquisas arqueológicas e históricas mostram que a matemática dos babiblônios
era muito mais desenvolvida que a dos egípcios. Neugebauer, em 1930, revelou que tais
equações tinham sido tratadas eficientemente pelos babilônios. Por exemplo, um problema
pede o lado de um quadrado se a área menos o lado dá 14,30 em base sexagesimal, o que
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equivale a resolver a equação

em nossa notação decimal, pois 14,30 significa

no nosso sistema de numeração 14 grupos de 60 e trinta unidades, ou

Boyer

(1996, p. 22) apresenta a seguinte solução: “Tome a metade de 1, que é ½, e multiplique por
½, o que dá ¼; some isto a 870, que dá 3841/4. Isto é o quadrado de 59/2. Agora some ½ a
59/2 e o resultado dá 30 que é o lado do quadrado”. 2
O procedimento equivale à formula:

, para a equação na forma

. Como não se conheciam na época raízes negativas, as equações quadráticas na
Idade média foram classificadas em três tipos, onde p e q são positivos:

Nos textos babilônios, a maioria dos problemas relativos a equações do 2º grau são
dados nas formas que seriam escritas atualmente como
ou
ou que podem ser assim transformadas.
A álgebra grega era geométrica, foi formulada pelos pitagóricos (540 a. C.) e por
Euclides (300 a. C.). Os problemas babilônios em que eram dadas a soma e o produto de dois
lados de um retângulo e se pediam as dimensões, eram tratados pelos gregos diferentemente
da “álgebra aritmética” dos babilônios. Surgia a “álgebra geométrica”, onde não se podiam
somar segmentos com áreas ou áreas com volumes (BOYER, 1996). As equações deveriam
agora ser interpretadas geometricamente, sendo uma grande contribuição dos gregos as
interpretações geométricas para o quadrado da soma de dois números
, e a diferença de dois quadrados
Podemos também citar Diofante que, séculos mais tarde, deu novo impulso à álgebra,
introduzindo o estilo sincopado de escrever equações. Em seu livro Arithmetica, deu ênfase à
solução de equações determinadas e indeterminadas. Como afirma Boyer (1996), em certo
sentido sua obra é uma aplicação da álgebra não um texto de álgebra.
Na álgebra hindu podemos citar Brahmagupta (c. 628) e Bhaskara (c.1150), os hindus
resolviam equações quadráticas completando quadrado; aceitavam números negativos e
irracionais; e tinham conhecimento de que uma equação quadrática (com raízes reais) tem
duas raízes. (BAUMGART, 1992).

2

Esta solução é apresentada por Boyer (1996, p. 22), em notação sexagesimal, transcrevemos para o sistema
decimal, para melhor compreensão do método utilizado pelos babilônios.
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Segundo Boyer (1996), as contribuições de Brahmagupta à álgebra são de muita
importância, pois ele apresentou soluções gerais de equações quadráticas, inclusive duas
raízes quando uma delas é negativa. Bhaskara, no entanto, continuou alguns estudos a partir
da obra de Brahmagupta, chegando a fechar algumas lacunas, dando, por exemplo, uma
solução geral da equação de Pell (

onde a é um quadrado perfeito) e

considerando o problema da divisão por zero. Escreveu dois livros o Lilavati e o Vija-Ganita,
que contém problemas sobre equações lineares e quadráticas.
Mas é na Arábia que a álgebra teve um de seus pontos mais importantes, com o
matemático e astrônomo Mohammed ibu-Musa al – Khowarizmi. Ele escreveu obras de
astronomia e dois livros de aritmética e álgebra, porém foi do seu livro mais importante, Al
jabr wa’l muqabalah, que veio o termo álgebra, pelo fato de a Europa ter aprendido este ramo
da matemática através de seu livro (BOYER, 1996).
O matemático grego Diofante é comumente “chamado o pai da álgebra, porém esse
título pertence mais a al- Khowarizmi” (BOYER, 1996), mesmo a obra de Al - Khowarizmi
apresentando alguns retrocessos com relação à obra de Diofante que utilizava o estilo
sincopado de escrever equações, utilizando alguns símbolos e abreviações enquanto o estilo
de Al-Khowarizmi é ainda retórico, mesmo assim, o ol-jabr está mais próximo da álgebra
elementar de hoje do que as obras de Diofante e de Brahmagupta. O seu livro não trata de
problemas difíceis de análise indeterminada, mas apresenta uma explanação simples e direta
para solução de equações, principalmente as de segundo grau.
Até hoje, não se sabe bem o significado de al-jabr e muqabalah, mas o que se presume
é que al-jabr significa algo como “restauração” ou “completação”, e se refere à transposição
de elementos para o outro lado da equação, e o termo muqabalah, refere-se à “redução” ou
“equilíbrio”, ao cancelamento de termos iguais em lados opostos da equação.
A tradução latina da álgebra de Al-Khowarizmi resume em seis capítulos, os seis tipos
de equações formadas com as três espécies de quantidades: raízes, quadrados e números ( ,
e números). Tem-se, então, a seguinte divisão, acrescida da linguagem simbólica utilizada
nos dias de hoje. No capítulo I, ele abrange o caso de quadrados iguais a raízes,
Capítulo II, o caso dos quadrados iguais a números
de raízes iguais a números

; no

; no Capítulo III, resolve o caso

.

Nos capítulos IV, V e VI, são resolvidos os casos clássicos de equações quadráticas
com três termos que possuem pelo menos uma raiz positiva: (1) quadrados e raízes iguais a
números

, (2) quadrados e números iguais a raízes

, e (3) raízes e
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números iguais a quadrados

. Essas equações são resolvidas pelo

completamento de quadrados.
Além de utilizar as regras e a forma estritamente numérica que lembram a matemática
da Babilônia antiga e da Índia medieval, a álgebra de Al-Khowarizmi revela diversos
elementos gregos, como podemos perceber na resolução da equação
(BOYER, 1996). Os termos
quadrado de lado

e

são interpretados geometricamente como sendo um

e quatro retângulos de lados

e , respectivamente, como podemos ver

na figura 1.
Para completar o quadrado, devemos somar 4 vezes

, que dá exatamente 25.

Somando 36 com 25 obtemos, 64, que tem como raiz 8. Então, para o lado desse quadrado ser
8, x deve ser igual a 3.

Figura 1: Representação geométrica da equação

A álgebra de Al-Khowarizmi é, em geral, considerada como a primeira obra sobre o
assunto. O seu texto foi para a álgebra tão importante como Os Elementos de Euclides foi para
a geometria. Porém, sua obra tinha uma grande deficiência, precisava de uma notação
simbólica, passo que nunca deram, somente na substituição de palavras-número por sinaisnúmero.
Dentre os matemáticos posteriores a Al-Khowarizmi que contribuíram com o
conhecimento acerca das equações do segundo grau, podemos citar Fibonacci que, embora
não tenha feito grandes descobertas acerca deste assunto, fez contribuições importantes à
Matemática e difundido a Matemática árabe no ocidente. Em seu livro Liber Abacci,
apresenta as seis equações de Al-Khowarizmi e resolve uma delas, justificando
geometricamente de forma semelhante à utilizada por Al-Khowarizmi. Podemos citar também
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François Viète (1540-1603), que tratou das equações do 2º grau aceitando os números
negativos como quantidades que devem ser subtraídas. Ele foi o primeiro matemático a usar
letras para representar incógnitas e constantes e representava as incógnitas por vogais e as
constantes por consoantes. As equações

,

,

foram tratadas por Viéte, tendo sido encontradas suas soluções geométricas.
Para o presente trabalho, iremos resgatar da História da Matemática algumas
contribuições do processo utilizado por Al-Khowarizmi, para encontrar as soluções positivas
de equações do 2º grau. Entendemos que este pode ser aplicado juntamente com os alunos de
forma a alcançar uma aprendizagem por parte deles. Acreditando que o trabalho com este tipo
de equações, aliado com o significado geométrico advindo da História da Matemática, pode,
conforme colocado por Mendes (2001), viabilizar uma situação na qual os estudantes poderão
construir seu conhecimento a partir do raciocínio próprio e dos conhecimentos históricos e,
ainda, transpor este conhecimento para a situação cotidiana atual, resultando de suas próprias
experiências.
Trabalharemos com o método do completamento de quadrados para resolver o caso
“quadrados e raízes iguais a números”
quadrados”,

, e ainda “raízes e números iguais a

(com a, b e c positivos). Com relação a este último caso,

trabalharemos como sugerido em Rodrigues Neto (1998), que da área
área

podemos subtrair a

, obtendo como área restante e, em seguida, iniciar o completamento de quadrados.
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3 INTERVENÇÃO METODOLÓGICA

Neste capítulo, descreveremos a intervenção metodológica e os elementos que fazem
parte dela: a escola onde realizamos a pesquisa, os sujeitos investigados, os instrumentos
utilizados durante a intervenção, tais como a avaliação diagnóstica, atividades do módulo de
ensino. Apresentaremos a avaliação diagnóstica, assim como seus resultados, as atividades de
ensino e a dinâmica desenvolvida durante o trabalho com elas.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA ONDE FOI REALIZADA A PESQUISA

Nossa pesquisa foi realizada em uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental, turno
matutino, da Escola Estadual José Martins de Vasconcelos, localizada no bairro Liberdade I,
na cidade de Mossoró. A escola atende os bairros de Liberdade I, Liberdade II, Alto do
Sumaré, Nova Vida e Planalto.
A escolha da escola deu-se pelo fato de conhecermos alguns professores da escola,
como também a coordenação, facilitando, assim, o acesso ao espaço de investigação.
A escola funciona nos três turnos. Pela manhã, funcionam do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental, e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, contando com 285 alunos no total. No turno
da tarde, encontram-se 26 alunos em uma turma de 9º ano, com correção de fluxo 2 (alunos
que estão fora da faixa etária normal para esta série), 166 alunos do 1º ao 3º ano do ensino
médio. À noite, funcionam 6 turmas, no total de 295 alunos, do 1º ao 3º ano do Ensino Médio.
Lá atuam 16 professores efetivos e 8 contratados, os bolsistas. A maior parte dos
professores efetivos leciona em mais de um turno, não só as disciplinas de sua área de
formação, como também outras disciplinas de mesma área. Isto se faz necessário para
poderem completar sua carga horária.
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA

Para uma melhor caracterização dos sujeitos envolvidos na pesquisa, aplicamos um
questionário de identificação. No questionário, havia um espaço para os dados pessoais dos
alunos, tais como nome, idade, local onde mora e outro espaço para os dados escolares, onde
o aluno estudou a maior parte da sua vida, sobre a sua afinidade com a matemática e quais
conteúdos ele se lembrava de ter estudado, entre outros.
A turma de 9º ano na qual fizemos a intervenção funcionava no turno da manhã.
Estavam matriculados na turma 41 alunos, mas apenas 30 compareciam regularmente às
aulas. Os 30 alunos que fizeram parte desta pesquisa eram adolescentes na faixa de 13 a 17
anos, estando a maior parte na faixa etária normal para esta série. A turma era composta por
23 meninas e 7 meninos.
A partir do questionário de identificação pessoal, verificou-se que, dos 30 alunos,
46,67 % já tinham sido reprovados em alguma série, e 20% eram repetentes do 9º ano. A
maior parte dos alunos cursaram todo o Ensino Fundamental em escola pública, apenas 4
deles estudaram uma parte do ensino fundamental em escola privada. Dois alunos afirmaram
trabalhar, um menino e uma menina.
No questionário, também foram colocadas algumas perguntas sobre a experiência que
os alunos tiveram com matemática. Uma delas dizia respeito à álgebra. Perguntamos se,
durante a vida escolar, eles haviam estudado álgebra e quais assuntos lembravam de ter
estudado. Apenas um aluno deixou a questão em branco, 36,7% afirmaram não lembrar se
haviam estudado álgebra, outros 36,7% afirmaram ter estudado, porém, não lembram nenhum
assunto. Apenas 13,3% disseram ter estudado álgebra e citaram conteúdos, tais como
monômios e polinômios. Um aluno afirmou estar estudando álgebra pela primeira vez, agora
no 9º ano.
A pesquisa foi realizada de junho a setembro de 2008, durante o 3º bimestre letivo da
escola, compreendendo, em média, 3 horas-aula semanais.
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3.3 INÍCIO DA INTERVENÇÃO: A AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

O primeiro momento em que tivemos contato com a turma foi no dia da aplicação da
avaliação diagnóstica. Já havíamos combinado com a direção da escola e com o professor da
turma como ia se dar a intervenção. Além da apresentação dos pesquisadores, explicitamos
aos alunos os objetivos e a metodologia da pesquisa. Após a apresentação, seguiu-se a
aplicação da avaliação diagnóstica, deixando-se claro que não seria dada nota por aquela
avaliação, visto que todos ficaram receosos, pois não tinham sido avisados anteriormente
sobre esta avaliação.
A avaliação diagnóstica foi aplicada aos 29 alunos presentes neste dia, estando ausente
um aluno, sujeito da pesquisa, no dia do diagnóstico. Cada aluno respondia individualmente a
sua avaliação. Para as questões em que era necessário desenhar, foram disponibilizadas réguas
aos alunos, para auxílio nas respostas. Muitas dúvidas surgiram no decorrer desta avaliação,
porém pretendíamos não fazer, neste momento, nenhum tipo de intervenção. Então,
perguntávamos aos alunos o que eles compreendiam daquele conteúdo, no qual surgiu a
dúvida, de forma que eles pudessem refletir sobre o que estava sendo solicitado.
A avaliação constava de 8 (oito) questões sobre geometria e álgebra. Nosso objetivo,
com essa avaliação, era verificar os conhecimentos dos alunos sobre estes dois blocos de
conteúdos. Precisávamos descobrir quais conhecimentos prévios os alunos possuíam. Para
nossa intervenção, era necessário que os alunos possuíssem o conhecimento de cálculo de
áreas de retângulos e quadrados quando os valores são dados e quando são incógnitas, e ainda
resoluções de equações do primeiro grau.

3.3.1 Objetivos e resultados da Avaliação diagnóstica

As respostas da avaliação diagnóstica foram analisadas sob o ponto de vista
matemático e categorizadas em corretas, erradas ou em branco. Os índices de alunos que
obtiveram questões certas, erradas e em branco em cada questão estão em porcentagem e
serão apresentados através de gráficos de colunas.
Serão apresentadas as questões da avaliação diagnóstica seguida do objetivo de cada
uma, e o gráfico com os índices de erro e acerto será acompanhado por um breve comentário
das respostas apresentadas pelos alunos.
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Questão 1: Observe as seguintes figuras retangulares. Calcule a medida da área ocupada por
cada uma delas:

Figura 2: Retângulos apresentados na questão 1 para cálculo da área

Objetivo: Verificar se o aluno possui o conhecimento de cálculo de áreas de retângulos, se
consegue aplicar a fórmula, Área = base

altura, para encontrar a medida da área dos

retângulos dados.

Certo

Errado

em branco

62,1

62,1

31

27,6
10,3

6,9
item a

item b

Gráfico 1: Índice de respostas dos alunos questão 1

Como podemos verificar a partir do gráfico, a maior parte dos alunos (62,1%) afirmava
não lembrar como calcular a área de um retângulo, deixando, portanto, a questão em branco.
Sobre este fato, podemos citar o trabalho de Lima & Belemain (2002), onde
encontramos o levantamento de resultados de avaliações francesas, no nível equivalente ao 2º
e 3º ciclo do Ensino Fundamental que mostra um aproveitamento inferior a 50% nas questões
sobre área e perímetro. Eles enfatizam ainda o fato que entre os erros cometidos com mais
freqüência pelos alunos avaliados, destacam-se as confusões entre área e perímetro, a
utilização de fórmulas equivocadas (tais como, área = soma dos lados) e o uso inadequado de
unidades (a expressão da medida da área de uma superfície cujos comprimentos dos lados são
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dados em metros, por exemplo, é dada em metros, metros cúbicos ou mesmo centímetros, ao
invés de metros quadrados).
Estes tipos de erros apontados por Lima & Belemain (2002) também foram encontrados
nas respostas dos alunos sujeitos da nossa pesquisa, como se pode verificar na figura 3. Era
solicitado aos alunos que apresentassem a medida da área, e alguns deles calculavam o
perímetro, aplicando a fórmula „área= soma dos lados‟. O uso inadequado das unidades foi
apresentado pela maioria dos alunos, como podemos ver nas figuras 3 e 4. As respostas que
deveriam ser em cm2 e mm2 eram apresentadas como cm e mm.

Figura 3: Confusão entre os conceitos de área e perímetro

Alguns erros também apareceram com freqüência nos resultados das multiplicações
principalmente no item (a) (Fig. 4), sendo explicado pelo fato do lado do quadrado ser um
número decimal. O que demonstra a dificuldade enfrentada pelos alunos ao operar com
números decimais.

Figura 4: Dificuldades na multiplicação com números decimais
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Questão 2: Calcule a área das figuras abaixo, sabendo que as dimensões dadas estão numa
mesma unidade de medida:

Figura 5: Retângulos referentes à questão

Objetivo: Verificar se o aluno compreende a noção do cálculo de área quando uma das
dimensões é uma incógnita, se consegue aplicar a fórmula para cálculo de áreas de retângulos
para valores desconhecidos.

certo

errado

em branco
79,3

13,8

6,9

itens (a) e (b)

Gráfico 2: Índice de respostas questão 2

Percebe-se, nesta questão, um índice maior de respostas em branco, o que pode ser
explicado pelo aparecimento das incógnitas nas medidas dos retângulos. E a utilização das
letras em álgebra é uma das causas dos erros dos alunos apontadas por Booth (1995).
Assim como na primeira questão, a maior parte dos alunos afirmava não saber como
respondê-la. Apenas seis alunos responderam a esta questão, dois (o que equivale a 6,9%)
apresentaram erroneamente 3x2 e 5y2 como resposta. Quatro alunos (13,8%) forneceram 3x e
5y , o que consideramos correto.

Questão 3: Construa as seguintes figuras geométricas:

a) Um quadrado de lado igual a 1 unidade.
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b) Um retângulo de base 2 cm e altura 4 cm.
c) Um retângulo de área igual a 5x.
d) Um quadrado de lado x.

Objetivo: Perceber se o aluno detém a noção de construção de retângulos com auxílio da
régua, levando em consideração suas dimensões ou a medida de sua área.

certo

errado

em branco
55,2

51,7
37,9

34,5

55,2

48,3
37,9
24,1
20,7

13,8

13,8
6,9

item a

item b

item c

item d

Gráfico 3: Índice de respostas questão 3

A maioria dos alunos que responderam ao item (a) desenharam um quadrado de lado
1cm, o que foi considerado como correto, já que era solicitado um quadrado de lado igual a 1
unidade, e esta não foi especificada na pergunta. Porém, poucos indicavam no desenho a
medida do seu lado, sendo necessário, de nossa parte, conferir, com o auxílio da régua, quanto
realmente media cada lado para verificar se de fato a figura desenhada se tratava de um
quadrado. Alguns alunos desenharam neste item um retângulo com base e altura diferentes,
demonstrando falta de compreensão acerca do conceito de quadrado, como podemos observar
na resposta da aluna Heka.
O aluno Deneb desenhou um quadrado com lado igual a 2cm, o que não pode ser
considerado como uma incompreensão. Podemos considerar que a unidade adotada pelo aluno
seja 2cm.
O item (b) teve o maior índice de acerto, porém alguns alunos cometiam erros ao
confundir as dimensões, fazendo a base3 igual a 4cm e a altura igual a 2cm, o que mostra que
3

Para figuras de duas dimensões, qualquer lado pode ser a base. Porém, segundo INTERACTIVE Mathematics
Dictionary (2009), chama-se normalmente de base o lado inferior do polígono, ou seja, o lado em que o polígono
“senta” é chamado de base [Tradução nossa].
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as noções de base e altura de um polígono não são claros para eles, como mostra o protocolo
das alunas Evanescence e Tamiris (Fig. 6).

Figura 6: Respostas das alunas Evanescence e Tamiris

Outros ainda, tais como Izar e Altair, cometiam erros de proporção ao desenhar o lado
que deveria medir 2cm maior do que o lado de 4cm.
As respostas apresentadas para o item (b) demonstram a ideia que muitos dos alunos
detêm sobre o formato de um retângulo. Como podemos perceber nas figuras 6 e 7, os alunos
apresentam um retângulo sempre contendo a base maior que a altura. Na figura 6, os alunos
invertem as medidas dadas na questão, de forma a ficar coerente com o desenho apresentado.
Já na figura 7, as medidas indicadas na base e na altura são as mesmas pedidas no problema,
porém não condizem com o desenho, que mostra o lado de 2cm maior que o lado de 4cm.

Figura 7: Erros de proporção

Dos sete alunos (24,1%) que desenharam corretamente o retângulo do item (c) com área
igual a 5x, cinco deles indicaram esta medida dentro do retângulo, como podemos ver na
avaliação do aluno Polaris (Fig. 8).

Figura 8: Retângulo de área 5x
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Apenas dois alunos, Saiph e Izar, desenharam o retângulo indicando os lados como
sendo 5 e x.
No item (d), nove alunos desenharam quadrados com um dos lados indicado como
sendo igual a x. Outros cinco alunos desenharam um retângulo qualquer, com a medida da
base diferente da medida da altura, mas as dimensões não foram indicadas na figura.

Questão 4: Observe a seguinte figura:

Figura 9: Quebra-cabeça correspondente a questão 4

Ela representa um quebra-cabeça incompleto.
a) Qual a medida da área da figura que completa este quebra-cabeça para deixá-lo na forma de
um quadrado?
b) Qual a medida da área total do quebra-cabeça? Registre seus cálculos.

Objetivo: Perceber como o aluno adquire a área do retângulo que falta para completar a
figura a partir das medidas fornecidas, assim como a área total da figura.

Certo

Errado

em branco

51,7

48,3
41,4
34,5
17,2

6,9

Q.4 item a

Q.4 item b

Gráfico 4: Índice de respostas dos alunos questão 4
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Apenas dois alunos apresentaram corretamente a medida da área do item (a),
encontraram as dimensões do retângulo que falta e aplicaram na fórmula para cálculo de área
de retângulo. No item (b), cinco alunos (17,2%) obtiveram respostas corretas, calculando a
área total do quadrado.
Muitas das respostas apresentadas revelam resultados de apenas de uma das dimensões
do retângulo (base e/ou altura), quando, na verdade, é solicitada a medida da área.
Alguns alunos, quando se solicitou que eles encontrassem as medidas e depois
calculassem a área, demonstraram não ter chegado ao nível das operações formais, não foram
capazes de abstrair, ainda se detiveram no concreto para responder a suas questões. Por
exemplo, as alunas Capella e Zeta não utilizaram os dados disponíveis no problema,
recorreram à medição com a régua da figura apresentada, encontrando valores com casas
decimais. Não conseguindo, portanto, obter respostas corretas para a questão solicitada.

Figura 10: Desconsideração das medidas apresentadas no desenho aluna Capella

a) Qual a medida da área da figura que completa este quebra-cabeça para
deixá-lo na forma de um quadrado?

Figura 11: Resposta da aluna Zeta obtida com a utilização da régua

Os erros apresentados nas respostas aos itens desta questão são de diferentes
naturezas, por exemplo, a falta de clareza, por parte dos alunos, no que diz respeito à distinção
entre área e perímetro, o que pode ser percebido no protocolo dos alunos Polaris e Nêmesis,
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que, ao serem questionados sobre a medida da área total da figura, apresentam 24cm como
resposta, que é o perímetro do quadrado de lado 6cm.

Questão 5: Um quadrado possui lado igual a x + 1, sabendo que a área desse quadrado mede
49cm2. Calcule o valor de x.

Objetivo: Verificar a habilidade do aluno para interpretar e transcrever o problema na forma
de uma equação, para, então, encontrar sua solução.

Certo

Errado

Em branco
72,4

27,6
0
Questão 5

Gráfico 5: Índice das respostas dos alunos questão 5

Nenhum dos alunos conseguiu responder corretamente a esta questão. Alguns
desenharam um quadrado de lado x + 1, mostrando entender o que o enunciado dizia. Porém,
ao transcrever o problema para a forma de equação, obtinham respostas incorretas, pois
confundiam, como já colocado acima, o conceito de área com o de perímetro. Uma das
respostas mostra que o aluno estava somando x +1 quatro vezes, aplicando equivocadamente a
fórmula do perímetro do retângulo, e também desenvolvendo de maneira incorreta a igualdade
obtida, fazendo

e não igual a

ver na resposta dada pela aluna Elnath (Fig. 12).

Figura 12: Confusão entre perímetro e área

, como podemos
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Outros alunos, tais como Izar (Fig. 13), igualavam o lado do quadrado a área
fornecida, obtendo uma equação do 1º grau e encontrando erroneamente

.

Figura 13: Transcrição incorreta do problema

Ao tentar adequar a solução do problema a uma equação do 1º grau, ficou evidente
que essa aluna não sabia interpretar algebricamente a área de um quadrado de área conhecida.

Questão 6: Qual a solução das seguintes equações:
a)
b)
c)

Objetivo: Verificar a habilidade do aluno em resolver equações do 1º grau, se utiliza
corretamente as propriedades da igualdade, assim como a propriedade distributiva da adição
com relação à soma.

certo

errado

em branco

82,8

79,3

69

17,2
0
item a

24,1
6,9
item b

17,2
3,5
item c

Gráfico 6: Índice das respostas dos alunos questão 6

Como se pode perceber, a temática das equações do 1º grau é bastante problemática
para a maior parte dos alunos desta turma. Ao serem perguntados sobre se teriam estudado
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equações deste tipo, a maioria afirmou nunca ter estudado. Outros afirmaram ter visto em
“séries anteriores”, porém diziam não saber resolver este tipo de equação.
O fato de não saberem trabalhar com as equações do 1º grau fica evidenciado através do
gráfico acima. Apenas três alunos obtiveram respostas corretas em um dos itens da questão.
Dois responderam corretamente ao item (b) e um, ao item (c). Os alunos que tentaram
responder ao item (a) não foram bem sucedidos, o que pode ser explicado pelo fato de os
alunos apresentarem dificuldades nas operações com frações, eles demonstram não saber o
que fazer com o “2” do denominador.
Outro problema recorrente nos alunos que apresentaram respostas incorretas no item (b)
dizia respeito ao uso incorreto da propriedade distributiva da equação. Fato que pode ser
ilustrado pelas respostas dadas pela aluna Izar (Fig. 14). Ao realizar o produto
referida aluna aplica a propriedade somente para o termo

,a

no primeiro membro e x no

segundo membro.
b)

Figura 14: Uso incorreto da propriedade distributiva da equação

Já
aluna Capella realiza a soma

a

incorretamente, pois pretende-se para essa soma uma

resposta com um único termo (BOOTH, 1995) (Fig. 15), obtendo 5x como resultado,
mostrando que desconhece as regras de adição e a distributividade.

b)

Figura 15: Utilização incorreta das propriedades da igualdade

57

Questões 7: Verifique se 2 é raiz da equação:

Objetivo: Investigar se o aluno compreende o significado de um número ser raiz de uma
equação. Que o valor numérico da equação é igual a zero para as raízes desta equação.

Questão 8: Quais valores de x são soluções da equação:
a)
b)

Objetivo: Verificar se o aluno conhece algum processo de resolução de equações quadráticas.

certo

errado

86,2

3,5

10,3
Q.7

em branco

79,3

79,3

20,7

20,7

0

0

Q.8 item a

Q.8 item b

Gráfico 7: Índice de respostas dos alunos questões 7 e 8

Somente um aluno respondeu à questão 7, porém não apresentou os cálculos, apenas
afirmou que o número 2 era raiz desta equação. Na questão 8, o mesmo aluno apresentou uma
raiz correta para cada item dado, mais uma vez, não apresentou os cálculos. Porém, pode-se
perceber, por suas respostas, que o aluno possui alguma compreensão sobre o fato de um
número ser raiz de uma equação dada.
Alguns alunos tentaram responder às equações dadas nesta questão, porém não
obtiveram sucesso. Apenas um aluno iniciou calculando o discriminante ( ), provavelmente
para utilizar a fórmula de Bhaskara, porém não concluiu e afirmou: “não lembro direito, eu
estudei isso o ano passado”. Outros alunos responderam tentando aplicar um processo
semelhante ao que já conheciam, fazendo um processo de assimilação a um esquema
semelhante, como colocado por Piaget (apud WHADSWORTH, 1997). Por exemplo, o aluno
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Procyon somou os termos de x2 e x e, em seguida, eliminou o expoente 2, para poder resolver
a equação (Fig. 16).

Figura 16: Resolução incorreta da equação

O nosso principal objetivo nesta avaliação foi verificar os conhecimentos dos alunos
com relação a alguns conteúdos de álgebra e geometria. Precisávamos descobrir se os alunos
detinham o conhecimento acerca do cálculo da área e construção de retângulos quando suas
medidas são dadas e quando elas são desconhecidas. Assim como saber se os alunos
conheciam as técnicas de resoluções de equações, especialmente do primeiro grau. Com as
equações quadráticas, que foram inseridas também nesta avaliação, desejávamos perceber se
os alunos já haviam trabalhado com este tipo de equações e quais os possíveis métodos de
resolução utilizados por eles.
Os resultados desta avaliação diagnóstica revelaram o quanto o conhecimento
matemático dos alunos está aquém do esperado para este nível de escolaridade. A maior parte
dos alunos deixou as questões em branco, mostrando que não possuíam ideia alguma sobre os
conteúdos abordados na avaliação. Dos alunos que responderam, poucos obtiveram respostas
corretas, como se pode observar nos gráficos anteriores. Os alunos demonstraram inicialmente
confusão dos conceitos de área e perímetro, na primeira questão, em que era apenas solicitada
a área; alguns alunos recorreram à soma dos quatro lados do retângulo, demonstrando esta
confusão conceitual. Muitos alunos demonstraram sérias dificuldades nas operações com
números decimais, especialmente na multiplicação. Porém, o estado mais crítico foi
observado com relação à temática das equações. Os alunos mostraram desconhecimento das
técnicas de resolução de equações, não observando as propriedades da igualdade, assim como
as propriedades das operações. Com relação às equações do segundo grau, apenas um aluno
demonstrou que conhecia algum processo de resolução, porém não obteve sucesso na
resolução da mesma.
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Esta avaliação inicial foi um passo bastante importante da nossa pesquisa, pois, a
partir dela, pudemos perceber quais eram as reais dificuldades dos alunos com relação aos
conhecimentos prévios para o trabalho com o módulo de ensino. Conforme coloca Miras e
Solé (1996), a avaliação diagnóstica, também chamada de avaliação inicial, tem o papel de
mostrar quais alunos possuem os conhecimentos necessários para a nova aprendizagem, assim
como o papel de auxiliar o professor/pesquisador na decisão de ações voltadas a proporcionar
aos alunos que não estão preparados para os conhecimentos necessários. Ainda, segundo estas
autoras, este tipo de avaliação é indispensável para a organização e sequenciação do processo
de ensino, mostrando, a partir dos conhecimentos apresentados pelos alunos, qual a melhor
forma como os novos conceitos e habilidades devem ser trabalhados juntamente com eles.

3.4 APLICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MÓDULO DE ENSINO

A turma disponibilizada pelo professor da escola para nossa intervenção foi o 9º A,
que funcionava no turno da manhã. Neste turno, a escola dispõe de dois professores de
matemática, um para as turmas de 6º ao 8º anos, e outro para o 9º ano do Ensino Fundamental
e para as três turmas do Ensino Médio.
A carga horária para a disciplina de matemática do Ensino Fundamental é de
5horas/aula semanais, cada uma contendo 50 minutos.
O livro didático adotado pela escola é “Matemática e Realidade”, dos autores Gelson
Iezzi, Osvaldo Dolce e Antônio Machado (2005), cuja abordagem é, ainda, bastante
tradicional, segundo a análise feita no Guia Nacional do Livro Didático. Apesar de os autores
utilizarem algumas situações do cotidiano para sistematizar os conteúdos, os alunos não são
incentivados a tirar suas próprias conclusões. Após a apresentação da teoria, seguem-se
extensas listas de exercícios para fixação e aprofundamento (BRASIL, 2007b). Lemos ainda
que:
As articulações entre as representações algébricas e geométricas são conduzidas
satisfatoriamente. No trabalho com as equações e inequações, a ênfase recai sobre as
técnicas e manipulações.(...) São poucas oportunidades oferecidas aos alunos para
que façam um uso mais amplo da linguagem algébrica a fim de representar,
construir modelos, sintetizar e deduzir propriedades. (BRASIL, 2007b, p. 135)
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O livro foi escolhido pela equipe de professores de matemática deste nível de ensino.
A metodologia adotada pelo professor era de linha tradicional, o conteúdo era explicitado no
quadro, e, em seguida, os alunos utilizavam o livro didático para exercitar o conteúdo em
questão.
A nossa intervenção foi desenvolvida no 2º semestre de 2008. O tempo de duração da
intervenção foi disponibilizado pelo professor da turma de acordo com o calendário da escola.
O período para nossa pesquisa foi de junho (fim do 2º bimestre) a setembro (fim do 3º
bimestre) de 2008.
O módulo de atividades de ensino constava de nove atividades, porém o número de
atividades foi reduzido para seis, devido principalmente às limitações de tempo
disponibilizado pela escola, que nos ofereceu até outubro, pois o último bimestre letivo seria
necessário para suas atividades; também porque o tempo planejado por nós para cada
atividade era insuficiente no conjunto, visto que os alunos apresentaram diversas dificuldades
em conteúdos necessários às atividades, o que acarretou a introdução de algumas atividades
extras, a título de remediar dificuldades na aprendizagem, e algumas aulas expositivas
complementares para amenizá-las.
Todas as atividades aplicadas eram desenvolvidas pelos alunos que formavam grupos
de três, em alguns casos foram formadas duplas. Os grupos formados para a primeira
atividade foram os mesmos para as atividades 2 e 3. Porém, percebeu-se que, em alguns
grupos, apenas um aluno realizava a atividade, enquanto os outros conversavam ou
simplesmente não participavam. Para as atividades 4, 5 e 6, foram formados grupos
diferentes. Sempre que havia troca de alunos na formação dos grupos, havia resistência da
turma, pois os alunos mais interessados nas atividades nem sempre queriam ficar com aqueles
que eram considerados como mais fracos, e vice-versa. Notamos que esta troca era positiva
para determinados grupos e para outros, não.
De uma forma geral, as atividades eram desenvolvidas da seguinte forma: (1)
Formação dos grupos e entrega das atividades e materiais para cada grupo; (2) Explicação,
para toda turma, por parte da pesquisadora da atividade proposta; (3) Discussão e execução
das atividades nos grupos; (4) Conclusão das atividades com toda a turma.
Durante a aplicação do módulo de ensino, percebemos que alguns fatos tornaram esse
processo mais trabalhoso. Inicialmente, os alunos estranharam bastante a metodologia adotada
por nós. Eles não estavam acostumados a trabalhar em grupo, sendo necessária a discussão
entre eles e a interpretação do enunciado de uma atividade de matemática. Achavam que as
atividades eram “difíceis”, porque deveriam explicar como fizeram; outros chegaram a
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afirmar: “nós gostamos de fazer contas”. Outro fator era a falta de uma base matemática
sólida, eles possuíam muitas dificuldades nos pré-requisitos das atividades, o que acarretava
uma demora maior para seu início e execução. A falta de disciplina também foi outro fator
que influenciou bastante na execução das atividades, alguns alunos ficavam na sala apenas
para conversar, o que atrapalhava na concentração por parte dos outros alunos.
Durante o desenvolvimento das atividades, observamos que os alunos mantinham
certa dependência da nossa ajuda para auxílio nas atividades propostas. De uma forma geral,
os grupos não conseguiam iniciar o trabalho sem a nossa mediação. As dificuldades diziam
respeito à interpretação dos enunciados das questões e alguns conhecimentos matemáticos que
eles não possuíam para execução das mesmas. A dificuldade de interpretação foi um fator
observado com frequência, que será mais evidenciado no detalhamento das atividades. As
orientações eram feitas por nós, em sua maioria, em cada grupo, porém, certas dificuldades
eram comuns a quase todos os grupos, sendo, então, a intervenção feita no quadro para toda a
turma. No decorrer da explicação, íamos fazendo perguntas aos alunos, para que eles
pudessem interagir e, assim, construírem conjuntamente conosco aquele conhecimento.

3.5 OBJETIVOS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MÓDULO DE
ENSINO

Serão apresentados os objetivos das atividades do módulo de ensino, o material
necessário para o trabalho com as mesmas e os procedimentos que deveriam ser
desenvolvidos pelos alunos em cada parte das atividades.
Após a apresentação dos objetivos, materiais e procedimentos de cada atividade,
detalharemos como ela foi desenvolvida com comentários sobre as respostas dos alunos e as
principais dificuldades enfrentadas por eles para realização das mesmas.

3.5.1 Atividade 1: Cálculo da área de Retângulos

Objetivo: Calcular a medida da área e do perímetro de retângulos através da malha
quadriculada. Perceber o quadrado como um retângulo e onde ele está presente no cotidiano.
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Material Necessário: Papel ofício, régua e 4 retângulos feitos de cartolina: 1 retângulo 8u
7u (quadriculado), 3 retângulos quadriculados com mesma área (18u2 ou 12u2) e perímetros
diferentes.
Procedimento:
Parte 1: Cada grupo recebe um retângulo quadriculado 8u

7u. Pede-se a medida da altura e

do comprimento do retângulo dado; em seguida, os alunos devem concluir que a quantidade
de quadradinhos é a área da figura.
Parte 2: São entregues três retângulos que contêm a mesma área com perímetros diferentes
(4u

3u; 6u

2u; 12u

1u ou 6u

3u; 9u

2u; 18u

1u). Pede-se para apresentar a medida

da área e o perímetro dos retângulos dados. Perceber a diferença entre área e perímetro.
Parte 3: Exibir a área do retângulo (9cm

4cm) tomando como base o quadrado de 1cm de

lado.
Parte 4: Medir a altura e o comprimento do quadrado com auxílio da régua. Calcular a
medida da área. Perceber as semelhanças e diferenças entre um quadrado e um retângulo.

Formação dos grupos:
Grupo 1: Tau, Deneb e Tarazed; Grupo 2: Izar, Maia e Zeta; Grupo 3: Polaris, Saiph,
Procyon; Grupo 4: Alhena, Nêmesis e Keid; Grupo 5: Capella, Sigma e Tamiris; Grupo 6:
Eta, Evanescence e Heka; Grupo 7: Mira e Rigel. Grupo 8: Lalande e Sol; Grupo 9: Elnath e
Sirius; Grupo 10: Hamal e Mizar.

Desenvolvimento:

Neste dia, compareceram 26 alunos, que foram divididos em 10 grupos. As aulas
destinadas para esse trabalho foram as duas primeiras aulas do dia, que iniciava com certo
atraso devido à chegada constante de alunos depois da hora marcada. Entretanto, a turma
recebeu bem esta primeira atividade, porém, estava um pouco receosa de responder aos
questionamentos em voz alta, devido à timidez. O trabalho em grupo fluiu bem nesta primeira
atividade.
Antes de entregar a atividade escrita, foi discutido com a turma o que significava para
eles a palavra medir. Muitos responderam somente dando exemplos daquilo que poderia ser
medido, tais como a altura de uma pessoa, o comprimento de um campo de futebol, entre
outros. Então, falamos da contagem de grandezas discretas, como o número de alunos daquela
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turma, e grandezas que não podem ser contadas. Então, para estas grandezas, utiliza-se a
comparação, mostrando que medir tem o sentido de comparar. E que, na nossa atividade, para
medir áreas, utilizamos inicialmente como padrão o quadrado (

).

A primeira parte da atividade foi respondida sem dificuldades por todos os grupos. Já
na segunda parte, estava claro que a área da figura seria a quantidade de quadradinhos, porém
muitos grupos tinham dúvidas sobre o que seria o contorno. A dúvida foi, portanto, colocada
para a turma na forma de pergunta. Boa parte dos grupos mostrava no desenho que o contorno
seria o que estava “ao redor” da figura. Ao observar algumas respostas dos alunos, percebeuse que um dos grupos não sabia o que deveria “contar” se os lados dos quadradinhos, ou os
quadrados mais externos. A figura 17 mostra o procedimento incorreto adotado pelo grupo 6.
O perímetro apresentado por eles foi igual a 10, que é a quantidade de quadrados pontilhados
(os pontilhados azuis-claros representam os quadrados que foram contados por eles como
sendo a medida do perímetro). Esta contagem foi feita erroneamente, pois não indica a
medida do perímetro, que é 14u, e também não indica a medida da área que vale 12u2.

Figura 17: Contagem incorreta para cálculo do perímetro

Ao serem questionados sobre a diferença entre os retângulos, a maior parte dos grupos
afirmava ser o contorno e, ao responder o porquê de este fato acontecer, as repostas eram:
porque a forma deles é diferente; porque o tamanho deles é diferente e até mesmo, porque a
altura é diferente. Na linguagem deles, ao se terem as medidas da base e da altura diferentes,
há formas diferentes. Consideramos, portanto, que estes alunos adquiram uma compreensão
acerca da variação do perímetro quando se variam as medidas da figura, porque, como
queremos retângulos diferentes de mesma área, ao mantermos constante a medida da área, e
variarmos, por exemplo, a medida da altura, consequentemente, a medida da base vai variar
também. Como o perímetro depende das medidas da base e da altura, uma variação nessas
medidas causa uma variação do perímetro.4
4

Vejamos, como queremos A = 12u2, temos que resolver as equações
e
base é inversamente proporcional a medida da altura
, substituindo este valor em

. Nesse caso a
,
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A terceira parte desta atividade já apresenta o quadrado de lado 1cm, com área de
2

1cm , como sendo agora a unidade de medida. Em seguida, tem-se um retângulo quadriculado
com base igual a 9cm, e a altura, com 4cm. Pergunta-se sobre as medidas da base e da altura, a
sua área e perímetro, e ao se perguntar sobre a medida da área, pede-se para explicitar qual o
processo utilizado para encontrar este valor. Queríamos perceber quais alunos já conhecem a
fórmula

e quais alunos ainda utilizam o processo de contagem. Dos 10 grupos

formados nesta atividade, seis deles utilizaram o processo de contagem para encontrar a
medida da área, tendo um desses grupos apresentado 37 como resposta. Os outros quatro
grupos obtiveram respostas corretas (36 para área e 26 para o perímetro) e utilizaram a
fórmula para cálculo da área. Porém, apenas dois desses quatro grupos apresentaram a
resposta completa com suas respectivas unidades de medida (36cm2 para área e 26cm para o
perímetro) enquanto os outros não apresentavam as unidades de medidas. Com relação ao
perímetro apenas um grupo deixou em branco e todas as respostas apresentadas estavam
corretas.
Na quarta parte, apresenta-se um retângulo 3cm

3cm, questiona-se sobre as medidas

de seu comprimento e altura; qual o valor da área deste retângulo; se ele possui algum nome
especial, e pedem-se, ainda, dois exemplos do dia-a-dia de figuras semelhantes a esta. O
retângulo apresentado não estava quadriculado e foi entregue uma régua para cada grupo, de
forma que os alunos pudessem medir os lados da figura.
Uma das primeiras dúvidas que surgiu nesta atividade foi devido ao fato de que alguns
alunos não sabiam trabalhar com a régua, gerando a dúvida de onde deveriam começar a
medir, se no “0” ou no “1” (Grupos 4 e 6). A dúvida aparentemente foi esclarecida depois de
uma breve explicação sobre o uso desta. Com relação às medidas do comprimento e altura,
apenas dois grupos responderam incorretamente, apresentando 3cm2. Eles explicitaram que
não sabiam quando deveriam ou não colocar o quadrado na unidade (Grupo 5). Esta dúvida,
por ter sido recorrente, foi colocada para toda a turma e, então, explicada a diferença entre as
medidas de comprimento e área de superfície. Porém, ao que pareceu, esta diferença não ficou
logo clara para estes dois grupos.
Com relação à área da figura, um grupo respondeu 3cm2, os outros apresentaram 9
como resposta, alguns colocaram as unidades quadradas e outros, não. O processo utilizado
pela maioria foi a fórmula

obtemos a equação

. Dois grupos quadricularam a figura em quadrados de

. Ou seja, o perímetro depende da medida da base (que depende da altura),

para cada valor diferente da base, tem-se um valor diferente para o perímetro.
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1cm de lado e fizeram por contagem. Algumas dúvidas sugiram na aplicação da fórmula, por
exemplo, o grupo 8 estava fazendo da seguinte maneira:

Sol, uma das alunas deste grupo, havia memorizado a fórmula, não lembrando bem se
estava certa, e solicitou nossa ajuda, quando, então, tivemos a oportunidade de entender como
eles haviam compreendido. A explicação dada por eles para este cálculo foi que, como se
estava trabalhando com área, seria “ao quadrado”, porém, quando se tem algo “ao quadrado”,
deve-se extrair a raiz quadrada, por isso se calcula a raiz quadrada de 9, que é igual a 3.
Percebe-se pela fala dos alunos que o conceito de área, o das operações de potenciação e
radiciação e as operações inversas não foram realmente compreendidas pelos alunos.
Ainda nesta parte, encontra-se a pergunta: “Este retângulo possui algum nome
especial?”, todos os grupos responderam que sim e que se chama quadrado. Porém, ao
justificar por que isto acontece, a maior parte dos grupos explicou que é pelo fato de ele
possuir os quatro lados iguais. Dois grupos apresentaram confusão entre conceitos ao
justificar esta resposta, um grupo demonstrou, como já colocado em outro item, a confusão
entre o conceito de área e o de comprimento, colocando que era um quadrado, porque as
áreas são iguais, mas entendemos que eles queriam expressar a igualdade entre os lados
(Grupo 4).
O grupo 2 justificou, dizendo que todo retângulo é um quadrado. Este grupo, no
momento da realização desta atividade, afirmou que estava confuso, pois o que tinha
aprendido até ali era que a figura apresentada era um quadrado, e não um retângulo, como
estava sendo dito. Explicamos para a turma que todo quadrado é um retângulo, pelo fato de
ter as propriedades do mesmo (os quatro ângulos retos), porém recebe um nome específico
pela característica de todos os lados terem a mesma medida. Porém, esta explicação não ficou
clara para este grupo, que pensava que todo retângulo é um quadrado, e não o contrário.
O último item desta parte pede exemplos de figuras do cotidiano dos alunos
semelhantes ao quadrado. Este item foi bastante produtivo, pois conseguimos perceber uma
interação entre os alunos de cada grupo. Muitos deles davam exemplos, e os outros discutiam
se realmente este exemplo seria um quadrado ou o retângulo. Por exemplo, Deneb, do grupo 1
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deu como exemplo uma televisão, e gerou o debate se a tela da televisão seria quadrada ou
retangular, de onde concluíram que uma televisão pode ser quadrada, porém o campo de
futebol, não. Alguns grupos demonstraram a confusão conceitual entre o cubo (sólido
geométrico) e o quadrado (figura plana), apresentando como exemplos de quadrados, o dado,
uma caixa, a borracha, entre outros.

3.5.2 Atividade 2: Cálculo de áreas de retângulos, generalização da fórmula para cálculo
da área de retângulos.

Objetivos: Construir retângulos utilizando a régua e apresentar a medida de sua área
utilizando a fórmula

; encontrar as medidas das figuras através das informações

dadas, sem a utilização da régua.
Material necessário: Papel ofício, régua, lápis e borracha.
Procedimento:
Parte 1: Desenhar dois retângulos, utilizando a régua, as medidas são dadas em centímetros.
Em seguida calcular as áreas deles, procurando uma forma sem precisar quadricular.
Parte 2: São apresentados dois retângulos, pede-se para medir suas dimensões, calcular a área
e o perímetro de cada um deles.
Parte 3: Encontrar as dimensões das áreas coloridas, utilizando os valores fornecidos.
Comparar qual a maior área.
Parte 4: É apresentado o desenho de uma piscina, porém os valores fornecidos são as medidas
reais delas. Pergunta-se a área de cada cerâmica utilizada para cercar a piscina e quais as
medidas do lado da piscina e a área ocupada por ela.
Formação dos grupos:
Grupo 1: Tau, Deneb e Tarazed; Grupo 2: Izar, Maia e Zeta; Grupo 3: Polaris, Saiph e
Procyon; Grupo 4: Alhena, Nêmesis e Keid; Grupo 5: Capella, Sigma e Tamiris; Grupo 6:
Eta, Evanescence e Heka; Grupo 7: Mira, Rigel e Lacaille; Grupo 8: Lalande e Sol; Grupo 9:
Elnath e Sirius; Grupo 10: Altair, Dubhe e Iota.

Desenvolvimento:

Os grupos de alunos que trabalharam nesta atividade foram praticamente os mesmos
que se formaram para a Atividade 1. Compareceram, neste dia, 28 alunos.

A

primeira

parte da atividade foi realizada sem grandes dificuldades. Era necessário desenhar, no item
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(a), um quadrado de lado 1,5cm e, no item (b), um retângulo de 2cm de comprimento e 5cm
de altura. Uma aluna do grupo 1, Tarazed, expressou sua dificuldade em desenhar um
quadrado de lado 1,5cm, pois não sabia como medir na régua 0,5cm, o que indica sua falta de
habilidade com representação de medidas decimais. Porém, os outros membros do seu grupo
ajudaram-na na utilização da régua.
O item (c) desta primeira parte pedia a medida das áreas das figuras dos itens
anteriores, seis grupos aplicaram a fórmula

, os outros quatro grupos

quadricularam as figuras para em seguida utilizar o processo de contagem. O cálculo da
medida da área do quadrado de lado 1,5cm foi complicado tanto para os que fizeram por
contagem, quanto para os que utilizaram a multiplicação. Pois os grupos que preferiram
quadricular em quadrados de 1cm encontraram dificuldades por não terem medidas inteiras.
Todos estes grupos solicitaram ajuda para o cálculo desta área, só após nossa intervenção, os
alunos perceberam que poderiam quadricular, obtendo:

Figura 18: Cálculo da área do quadrado de lado 1,5cm

Depois da nossa mediação, dois desses quarto grupos obtiveram respostas corretas
para este item, encontrando o valor 2,25cm2.
Os grupos que trabalharam com a fórmula sentiram dificuldades pelo fato de não
lembrarem como realizar a multiplicação de números decimais. Quatro dos seis grupos que
utilizaram este procedimento obtiveram respostas corretas. Todos os grupos apresentaram
corretamente a área do item (b), como sendo 10, mas apenas quatro grupos apresentaram a
resposta juntamente com a unidade de medida de área (10cm2).
Na segunda parte foram apresentados um retângulo e um quadrado, onde se pedia aos
alunos que medissem suas dimensões e apresentassem a medida da área e o perímetro de cada
um deles. Apenas quatro grupos obtiveram corretamente as medidas pedidas nesta parte, dois
destes grupos quadricularam os retângulos e obtiveram respostas corretas para a área e
perímetro. O grupo 7 foi um destes grupos, o procedimento utilizado por eles, pode ser visto
na abaixo.
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Figura 19: Protocolo do grupo 7 para o cálculo da área de retângulos

Os alunos mediram, utilizando a régua, os lados do retângulo, encontraram 3,5cm e
2,5cm. Em seguida, quadricularam o retângulo utilizando quadrados de 1cm de lado,
encontrando apenas seis quadrados inteiros. Como as medidas não eram inteiras sobrou
espaços, e este foi dividido em 5 retângulos de 1cm por 0,5cm, e um pequeno quadrado de
0,25cm de lado. Somando então, os seis quadrados de 1cm2 e os cinco quadrados de área
0,5cm2, obtém-se 8,5cm2, somado ao quadrado de 0,25cm2 de área da exatamente a 8,75,
como mostrado no protocolo do grupo.
Podemos observar que alguns grupos, apesar de estarem trabalhando com a fórmula
para cálculo de áreas, utilizaram-na como regras sem atribuir significados. Como é o caso do
grupo 8, que sempre, ao calcular a área de um retângulo, aplicava os dois procedimentos, o
da contagem, através da malha quadriculada, assim como a fórmula para cálculo de áreas.
Obtendo assim respostas sem sentido, como se pode perceber no protocolo da figura 20.

Figura 20: Procedimento incorreto para cálculo da área do quadrado
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Este grupo, ao calcular a área, quadriculou o quadrado, utilizando quadrados menores
que 1cm. Ao explicar como raciocinou a aluna Sol, afirmou que obteve 16 quadradinhos de
área. Como havia medido com a régua os lados da figura, encontrou 2cm de lado, obtendo,
com relação a essa medida, 8cm de perímetro. Em seguida, apresentou a fórmula da área,
aplicando no lugar da medida da base a quantidade de quadradinhos (16) e o perímetro (8 cm)
no lugar da medida da altura.
Devido ao tempo disponível neste dia para aplicação da atividade (apenas uma
hora/aula), alguns grupos deixaram em branco esta segunda parte. As partes três e quatro
ficaram para o nosso próximo encontro.
Ao terminar esta aula, percebemos que, apesar das atividades para cálculo de área e
perímetro de figuras, muitos alunos ainda não tinham uma compreensão clara destes
conceitos. Outra dúvida que sempre surgia era sobre qual unidade de medida utilizar, o cm ou
cm2, a diferença entre unidade de medida de comprimento e unidade de medida de superfície
era algo dificilmente percebido pelos alunos.
Portanto, na aula seguinte, ao invés de iniciarmos com a Atividade II, resolvemos
retomar alguns conteúdos através de explanação oral com o uso do quadro, e aplicamos uma
atividade extra, para uma melhor compreensão destes conteúdos que, de certa forma, estavam
dificultando o avanço para as demais atividades. A aula foi iniciada com a retomada dos
conceitos de área e perímetro. Para melhor visualização por parte dos alunos, foram levados
retângulos de cartolina, em uma malha quadriculada, para retomar a ideia da contagem e
assim tentar conseguir uma generalização para o cálculo da área de retângulos. Foram
retomadas também as idéias de unidades e unidades quadradas, para as medidas de
comprimento e superfície.
Com esta explanação, chegamos, juntamente com os alunos, a uma generalização para
o cálculo de áreas de retângulos. Alguns alunos, como por exemplo, Tarazed, não
conseguiram perceber a relação entre a quantidade de quadrados com o resultado da
multiplicação entre as dimensões do retângulo. Então, trabalhamos individualmente com esta
aluna de forma que ela pudesse chegar à conclusão de que

. Esta aluna sempre

demonstra sérias dificuldades de compreensão dos conceitos, devido à falta de conhecimentos
prévios, neste caso a operação de multiplicação.
Após este momento, aplicamos uma atividade, chamada de Atividade Extra5 I, que
consistia em uma tabela na qual os alunos deveriam apresentar as medidas de retângulos
5

Durante a intervenção foi necessária a inclusão de três atividades que não faziam parte inicialmente do módulo
de ensino, e com o intuito de amenizar algumas dificuldades apresentadas pelos alunos.
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diferentes, de forma a obter 24cm2 de área e em seguida calcular os valores dos perímetros
destes retângulos. Para resolução desta atividade foi solicitado que os alunos trabalhassem
individualmente, para que utilizassem sua estratégia pessoal para investigar quais valores de
base e altura obteriam retângulos de 24cm2 de área. Esta atividade foi bastante produtiva, os
alunos, em sua maioria, se dedicaram na busca destes valores e aproveitaram o momento para
retirada das dúvidas sobre a diferença entre área e perímetro de uma figura.
Ao término da Atividade Extra I, retornamos para a Atividade 2, trabalhando com as
partes 3 e 4. Percebemos muitas dificuldades por parte dos alunos em resolver estas etapas.
Todos os grupos solicitaram a nossa ajuda, pois não sabiam como poderiam iniciar a
resolução da atividade.
Na terceira parte, foram apresentados dois quadrados que representavam duas plantas
de uma mesma escola, cada uma com uma opção para construção de um pátio. Foram
solicitadas as medidas do pátio de cada planta (Fig. 21) e, em seguida perguntava-se qual das
duas plantas teria uma maior área reservada para construção do pátio.

Figura 21: Apresentação da questão 3 atividade 2

Como se pode perceber, as informações dadas no problema eram suficientes para
encontrar as medidas das duas áreas coloridas. Os alunos apresentaram diversas dificuldades
ao iniciar esta etapa, foi necessária uma breve explanação do que pedia o problema,
mostrando que a medida do lado do quadrado da Planta 1, era o que faltava para completar
4,5cm, que era o lado do desenho completo. Com esta noção os alunos conseguiram concluir
esta atividade, porém, ainda encontramos um grupo que, apesar de parecer ter compreendido,
apresentou uma resposta incorreta (Fig. 22).
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Figura 22: Resposta dada ao item (a) grupo 9

Na quarta parte, foi dado o desenho de uma piscina, cujo tamanho do desenho não
corresponde ao seu tamanho real. As medidas eram dadas no enunciado do problema.
Inicialmente, para responder às questões, os alunos utilizavam a régua para medir a figura
apresentada. Foi necessária, portanto, a nossa intervenção, a fim de esclarecer que devia se
trabalhar com as medidas reais da piscina. Outra problemática que apareceu nesta questão foi
relativa às operações com números decimais, já que a medida dada para cada cerâmica da
piscina era de 0,5m. Os alunos apresentaram dificuldades nas operações, fornecendo respostas
incorretas, como se pode ver destacadas nas figuras 23 e 24. Para responder ao item (c), era
necessário multiplicar a quantidade de cerâmicas pela área ocupada por cada uma delas, ou
seja, 28

0,25m2, que daria resultado igual a 7m2, porém o grupo 5 apresentou:

Figura 23: Dificuldades na operação de multiplicação

O grupo 4 também demonstrou incompreensão no cálculo com números decimais:

Figura 24: Dificuldades na multiplicação com números decimais

Vale ressaltar o fato de que apenas o grupo 3 obteve respostas corretas para todos os
itens desta parte, é o que se pode observar na figura 25. Os outros grupos, que apresentavam
respostas para os itens (d) e (e), afirmavam que cada lado da piscina media 4m, levando em
consideração a quantidade de cerâmicas que havia em cada lado, não percebendo que a
piscina só possuia 6 cerâmicas em cada lado e, portanto, 3m de comprimento, ocupando uma
área de 9m2, e não 16m2, como encontrado nos protocolos de outros grupos.

72

4. Paula decidiu cercar sua piscina com cerâmicas quadradas cada uma com 0,5m de
lado. Responda:

Figura 25: Protocolo do grupo 3

Outro fator que dificultou o entendimento das atividades foi a questão da leitura e da
interpretação dos enunciados. A nossa mediação era sempre solicitada, para facilitar a
compreensão do aluno daquilo que era pedido. Os alunos liam rapidamente e logo afirmavam
não terem entendido, não conseguiam interpretar o que era solicitado e, portanto, não
conseguiam responder à questão. Nestes momentos, solicitava-se aos grupos uma leitura mais
atenta, lembrando que eles deveriam perceber sobre o que falava a atividade; em seguida,
quais as informações que eram dadas no texto para, então, chegar à conclusão do que era de
fato solicitado para a resolução da mesma.

3.5.3 Atividade 3: Cálculo de áreas de retângulos com dimensões variáveis.

Objetivo: Descobrir as medidas de um retângulo sendo dada sua área; apresentar a área de
um retângulo quando uma das medidas é desconhecida.
Material necessário: Papel ofício, cartolina, lápis e borracha.
Procedimento:
Parte I: Construir com cartolina dois retângulos, cada um com 18cm2 de área, perceber que
existem outros retângulos com medidas diferentes que possuem a mesma medida de área.
Parte II: É apresentado um quadrado, composto por quatro retângulos. As áreas de três
retângulos são fornecidas assim como uma dimensão de um deles. Pede-se para encontrar as
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medidas de cada retângulo que a compõe, escolhendo uma unidade de medida. Em seguida
encontrar a área do quarto retângulo.
Parte III: Pede-se para calcular a medida da área de um retângulo, onde apenas uma dimensão
está divida em três partes, não é possível quadriculá-lo e nem utilizar a régua para descobrir
suas medidas. Pretende-se que o aluno atribua uma incógnita para a medida desconhecida.
Parte IV: São apresentados dois retângulos, sendo uma de suas medidas uma variável, pede-se
para escrever uma expressão matemática que represente a medida da área de cada um deles.
Em seguida, atribuem-se valores para as variáveis e pede-se o valor numérico para as áreas.
Formação dos grupos:
Grupo 1: Tau, Deneb e Tarazed; Grupo 2: Izar, Maia e Zeta; Grupo3: Polaris, Saiph e
Procyon; Grupo 4: Alhena, Nêmesis e Keid; Grupo 5: Capella, Sigma e Tamiris; Grupo 6:
Eta, Evanescence e Heka; Grupo 7: Rigel e Lacaille; Grupo 8: Lalande e Sol; Grupo 9: Elnath
e Sirius; Grupo 10: Hamal e Mizar; Grupo 11: Altair, Iota e Dubhe.

Desenvolvimento:
Os mesmos grupos das atividades anteriores foram conservados nesta atividade,
compareceram 30 alunos neste dia, que se dividiram em 11 grupos. A primeira parte da
atividade, na qual os alunos deviam construir dois retângulos diferentes que contivessem
18cm2 de área cada um, foi trabalhado com facilidade pelos grupos. A maior parte dos grupos,
nove dos onze que trabalharam esta atividade, apresentou os retângulos um com dimensões
9cm

2cm e o outro 6cm

2cm e 18cm

3cm. Uma resposta diferente foi a do grupo 4, que apresentou 9cm

1cm.

A segunda parte também foi desenvolvida sem dificuldade por todos os grupos. As
áreas dos retângulos 1, 2 e 3 foram dadas, juntamente com uma dimensão do retângulo1. Para
descobrir a outra dimensão, os grupos recorreram ao processo de tentativa e erro. Com o uso
de tábua de multiplicar os alunos procuravam, por exemplo, qual o número que multiplicado
por 8 resultava em um produto igual a 48, como se pode ver no protocolo do grupo 8 (Fig.
26):

Figura 26: Encontrando a outra dimensão do retângulo
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Percebe-se que nenhum dos grupos escreveu este problema em forma de equação,
atribuindo uma letra à outra dimensão que faltava. Para os outros retângulos, os alunos
procederam da mesma forma, sempre pensando em qual número deveriam multiplicar por
aquele que já conheciam. Já para encontrar o Retângulo 4, os alunos explicitaram a forma
como obtiveram suas dimensões, como se pode ver no protocolo dos grupos 1 e 2 (Figs. 27 e
28).
d) Calcule a área do Retângulo 4. Registre o raciocínio que você utilizou para
calcular esta área.

Figura 27: Apresentação das dimensões desconhecidas do retângulo grupo 1

d) Calcule a área do Retângulo 4. Registre o raciocínio que você utilizou
para calcular esta área.

Figura 28: Apresentação das dimensões desconhecidas do retângulo grupo 2

A maior parte dos grupos sentiu dificuldades em iniciar a questão três, devido ao fato
de não poder utilizar a régua e a medida do retângulo não ter sido fornecida na questão.
Perguntava-se como se podia calcular a área deste retângulo. A nossa ajuda foi solicitada por
todos os grupos. Então, perguntávamos o que se pode fazer quando não conhecemos um
determinado valor, como podemos chamá-lo. A maioria chamava de x, esta medida
desconhecida. O grupo 5 chamou a medida do comprimento de y e apresentou a seguinte
resposta (Fig. 29).

Figura 29: Cálculo da área do retângulo
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Porém, não compreenderam que, para o item (b), podia ser utilizado o mesmo
procedimento. Afirmaram não poder ser utilizado qualquer valor.
Percebe-se que a idéia de incógnita e variável não é clara para os grupos. Pois a maior
parte deles afirmou ser possível calcular para qualquer valor, porém não apresentam de que
forma poderia ser feito isto, não conseguem expressar numa forma simplificada geral
(BOOTH, 1995). O grupo 3 atribuiu a variável x para o comprimento e y para a altura,
obtendo como área x

y. O grupo 11 deixou claro que como não se sabia o comprimento

utilizaria a variável x.

Figura 30: Cálculo da área do retângulo grupo 11

Apesar de nesta parte da atividade estar claro que a régua não poderia ser utilizada,
dois grupos mediram o comprimento do retângulo (10 cm) apresentado como resposta para a
área: 3 × 10.
O grupo esmeralda mostrou-se bastante interessado em aprender, porém percebemos
que as alunas desse grupo possuem muitas dificuldades nesses conhecimentos em matemática,
sempre necessitam da nossa intervenção e, nesta questão, afirmaram não ser possível calcular
a medida da área.
Na quarta parte, pedia-se para apresentar uma expressão para a área de dois retângulos.
No item (a) tem-se um retângulo de base 3,5 e altura x e no item (b) um retângulo de base y e
altura 2. No item (c) era atribuído um valor para x e outro para y, para os retângulos
anteriores. As alunas do grupo 2 escreveram as áreas como sendo 3,5x2 e 2y2, pois “alguém
deveria ficar ao quadrado”, para significar que haveria uma variável ao quadrado, ao invés
da medida de área. E então questionamos o fato de x ser a unidade de comprimento, depois
disto elas corrigiram o erro e colocaram 3,5x dm2 e 2y dm2. O cálculo das áreas destes
retângulos foi desenvolvido com um pouco de dificuldade por alguns grupos. Os grupos 2, 6,
8 e11 não sentiram dificuldades. Apenas dois grupos não aceitaram como resposta final uma
expressão algébrica e utilizaram os valores dados no item (c) para obter uma resposta
numérica.
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Após estas atividades, percebemos ainda que muitos alunos ainda tinham dificuldades
em calcular a área e o perímetro de retângulos, quando suas medidas são incógnitas ou até
mesmo quando são conhecidas. Então, antes de iniciar a temática das equações do segundo
grau, resolvemos aplicar duas atividades extras. Uma para fechar o cálculo com as grandezas
de área e contorno. E outra, com algumas equações do primeiro grau, a fim de amenizar
algumas dificuldades que estes alunos apresentavam no trato com este tipo de equações.

Atividade Extra II

As duas primeiras questões desta atividade apresentam retângulos para que sejam
medidas suas áreas e perímetros. Na primeira é necessária a utilização da régua para que os
alunos meçam a base a altura, na segunda as medidas são dadas, onde algumas delas são
incógnitas. A terceira questão pede que sejam desenhados cinco retângulos: (a) de lados 3cm e
6,5cm ; (b) um quadrado de lado 4cm; (c) de lados 2 e x; (d) de área 3x e (e) um quadrado de
área y2. E a última pede que se faça uma generalização para área e o perímetro de um
retângulo de base b e altura h.
A primeira questão foi trabalhada sem muitas dificuldades pelos alunos, a utilização
da régua foi feita de forma correta, e os resultados numéricos também estavam corretos. Os
erros recorrentes nesta parte diziam respeito às notações das unidades de medida. Por vezes,
os alunos apresentavam a medida da área com uma unidade de comprimento, e as medidas de
comprimento com a unidade de área, como se pode ver no protocolo de Lalande (Fig. 31).

Figura 31: Resposta da aluna Lalande

Outros apresentavam todas as medidas com unidades de comprimento, não
diferenciando as grandezas comprimento e área, como por exemplo, a aluna Alhena (Fig. 32).
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Figura 32: Resposta da aluna Alhena

Na segunda questão, os dois primeiros retângulos possuem medidas numéricas, e os
dois últimos, medidas numéricas e algébricas. As dificuldades apresentadas nos dois
primeiros são as mesmas da questão um, a falta das unidades de medida, ou a confusão entre
medida de comprimento e superfície. Porém, a resolução dos outros dois retângulos nos
mostrou o quanto o trato com as incógnitas é difícil para os alunos. Ao calcular a área do
retângulo de base x e altura 2,5, a maior parte dos alunos demonstrou compreensão
apresentando 2,5x como resposta. Apenas um aluno apresentou 2,5x2, tendo ele registrado que
a unidade de área deve estar ao quadrado e como não possui unidade o “x” deve ficar ao
quadrado. Essa observação do aluno denota entendimento limitado sobre registro de unidade
de medida. Mas, ao apresentar o perímetro deste retângulo, nenhum dos alunos demonstrou
compreensão ao trabalhar com valores numéricos e incógnitas. As repostas mais comuns eram
como as do aluno Polaris (Fig. 33).

Figura 33: Incorreções na soma com variáveis

A soma 2,5 + 2,5 é feita com facilidade por estes alunos, porém a soma

, não

possui sentido, pois, para eles, ao somarmos os números, obteremos um “único” resultado e,
portanto, como os termos são 5 e x, obtém-se 5x. O desconhecimento da soma de termos
literais indica porque ele não chegou a registrar 5+2x; vale salientar que esse aluno não
atribuiu qualquer valor numérico para a variável x para obter, por exemplo, um número inteiro
como resposta de uma solução particular.
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Eta chegou à reposta correta, porém não aceita 5 + 2x como resposta (Fig. 34). Sobre
este fato, Matz (1980, apud BOOTH, 1995) afirma que estes alunos demonstram expectativas
de obterem “respostas bem formadas”, não aceitando uma resposta com dois termos, como já
comentado por nós no item 2.2 deste estudo.

Figura 34: Incorreções na soma com variáveis aluna Eta

Outro tipo de resposta bastante encontrado para o perímetro deste item, era quando os
alunos somavam as medidas 2,5 + 2,5 e na resposta somavam x, obtendo resposta semelhante
à de Tamiris:

Figura 35: Protocolo da aluna Tamiris

A figura do item (d) é um quadrado de lado y; apesar de a medida do lado ser uma
incógnita os alunos não demonstraram tantas dificuldades. Inicialmente alguns alunos
confundiram

com

, mas logo foi percebida a diferença, obtendo y2 como medida da

área e 4y para o perímetro. A clareza da soma
soma de

em detrimento da dificuldade da

do item anterior, se dá pelo fato de que, neste item temos números

somados com incógnitas o que demonstra a não aceitação, por parte dos alunos, de uma soma
como resposta

, como já colocado acima.

Os retângulos dos itens (a) e (b) da terceira questão foram desenhados corretamente
por todos os alunos, o que pode ser explicado pelo fato de que as medidas destes retângulos
são valores numéricos. No item (c) pede-se um retângulo de lados 2 e x, que também foi
desenhado sem muitas dúvidas, poucos alunos apresentaram respostas diferentes, como por
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exemplo a aluna

desenhou um retângulo com altura 2cm e não completou o lado

correspondente a x (Fig. 36).

Figura 36: Retângulo de lados 2 e x aluna Zeta

A aluna Sirius atribuiu um valor a x, apresentando assim uma solução particular, um
retângulo de base 4cm e altura 2cm. O que, segundo Booth (1995), demonstra que esta aluna
ainda tem como foco o pensamento aritmético, não conseguindo expressar o resultado em
uma forma geral.

Figura 37: Solução particular da aluna Sirius

Tarazed apresentou uma resposta para o item (c) após a nossa intervenção, porém não
compreendeu completamente a fim de desenhar os retângulos dos itens (d) e (e).
O retângulo com área 3x foi o que gerou maiores dificuldades aos alunos para
desenhar, pois deveriam perceber quais medidas de base e altura obteria 3x como resposta.
Boa parte dos alunos desenhou um retângulo com base x e altura 3. Muitos alunos
demonstraram certa incompreensão, por exemplo, a aluna Alhena desenhou (Fig. 38) um
retângulo com altura 3x sem indicar qual seria a medida da base.

Figura 38: Retângulo de área 3x representado por Alhena
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Nos protocolos de Hamal e Procyon, percebe-se, novamente, uma falta de
compreensão do conceito de área. Hamal apresenta um quadrado de lado 1,5 e Procyon, um
quadrado de 1,5x de lado (Fig. 39), atribuindo a medida da área à soma de duas de suas
medidas. Estes dois alunos demonstram uma confusão conceitual, quando atribuem a medida
da área como sendo a soma da base e da altura. A aluna Hamal não leva em consideração a
variável x, atribuindo somente 1,5 a medida do lado, já o aluno Procyon utiliza a variável ao
atribuir as medidas, o que demonstra certa compreensão acerca das operações envolvendo
variáveis.

Figura 39: Representação do quadrado de área 3x

Vale ressaltar que na questão anterior, na qual os retângulos já estavam desenhados
cabendo a eles calcular a medida da área, estes alunos apresentaram respostas corretas, para o
caso particular do quadrado de lado y, e para o retângulo de lados 2,5 e x, apresentaram como
reposta 2,5x2, o que nos leva a concluir que estes alunos não possuem a reversibilidade com
relação ao conceito de áreas de retângulos envolvendo variáveis. Calcula-se a área quando o
retângulo está desenhado, para alguns casos, errando somente pela falta da unidade,
atribuindo o quadrado da unidade a x, porém não conseguem desenhar um retângulo quando a
medida da área é dada.
O item em que se pedia o desenho de um quadrado de área y2 foi desenhado pelos
alunos rapidamente com lado y. Apenas dois alunos apresentaram incorretamente um
quadrado de lado y2.
Para finalizar esta atividade, tem-se a questão quatro, que pergunta o que se deve fazer
para calcular a área e o perímetro de um retângulo qualquer, e em seguida pede que se deduza
uma fórmula geral para calcular a área e o perímetro de um retângulo de base b e altura h. Nos
itens (a) e (b), nos quais as questões são discursivas, os alunos tiveram facilidade em
responder, a maior parte dos alunos escreveu: “multiplicamos base e altura” para a área e “a
soma de todos os lados” para o perímetro. Alguns alunos que, mesmo trabalhando as questões
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anteriores com a fórmula

, responderam a questão sobre cálculo de áreas afirmando

que o fazia “quadriculando”. A aluna Hamal apresentou a seguinte resposta: “fazendo
quadrados de 1cm em todo retângulo ou multiplicar”.
O item que pedia a dedução de uma fórmula para o cálculo da área e do perímetro, não
foi respondido por todos os alunos, alguns só apresentaram a fórmula da área e para o
perímetro P =

. Apenas os alunos Procyon e Altair apresentaram P =

As alunas Izar e Maia chegaram à forma P =

.

.

Apesar de os alunos demonstrarem entendimento sobre os procedimentos para se
calcular a área e o perímetro de um retângulo, eles apresentaram dificuldades na hora da
generalização por meio de variáveis. Trabalham com a multiplicação das dimensões para o
cálculo de áreas e com a soma das medidas para o perímetro, porém, a falta de habilidade com
o conceito de variável dificulta a aceitação de uma expressão, mais especificamente de uma
fórmula geral, para o cálculo dessas grandezas.

Atividade Extra III

Antes de iniciar a Atividade 4, começamos a aula com breves explicações sobre
algumas dúvidas que os alunos apresentaram na atividade anterior como, por exemplo, a
diferença entre 2y e y2, que não estava clara para alguns deles.
A maioria dos alunos afirmava não saber equações, alguns chegavam a dizer que
nunca tinham visto este assunto, outros que tinham visto nas séries anteriores, porém, não
lembravam como resolver. Então, aplicamos uma atividade extra com o intuito de rever este
assunto, para que a falta deste pré-requisito não prejudicasse o andamento do nosso trabalho.
Explicamos o que é uma equação, e demos alguns exemplos de momentos em que era
necessária a resolução das mesmas, alguns exemplos de resolução também foram colocados
no quadro, e a partir daí percebemos que muitos alunos foram participando, pois começaram a
recordar este assunto.
A atividade constava de quatro equações do primeiro grau e seu objetivo era fazer com
que os alunos relembrassem como encontrar soluções de equações do primeiro grau,
utilizando as propriedades da igualdade e a propriedade distributiva.
As questões das atividades foram resolvidas sem muitas dificuldades, as dúvidas que
surgiam eram logo esclarecidas em particular, visto que nesta atividade cada aluno trabalhava
individualmente.
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3.5.4 Atividade 4: Trabalhando com as equações do tipo x2 = c
Objetivo: Encontrar a solução positiva da equação do 2º grau, da forma ax2 = c. Apresentar
as equações correspondentes dos problemas dados.
Material necessário: Lápis, borracha, régua, pedaços de cartolina com tamanhos variados.
Procedimento:
Parte I: Apresenta-se uma situação em que um pai deixa um terreno quadrado de 121 hm2 de
área para que sejam divididos entre seus três filhos de forma que o filho do meio e o mais
novo recebam terrenos quadrados de 36hm2 de área e de 200m de lado, respectivamente.
Pede-se que se construa uma tabela com as medidas dos lados dos terrenos de cada filho, a
medida da área reservada para cada um deles e a equação correspondente. Visto que, de cada
filho, somente um valor era conhecido, a medida da área ou o lado do terreno, sendo
necessário apresentar uma equação para encontrar os outros valores.
Parte II: Cada grupo que realizará a atividade recebe um retângulo de cartolina. Pedem-se as
medidas do retângulo e que ele seja divido por completo em dois quadrados e um retângulo.
Perguntam-se a área reservada para cada uma das novas figuras, as suas dimensões e em
seguida essas dimensões são chamadas de incógnitas a fim de escrever as medidas da área na
forma de uma equação.

Formação dos grupos:
Grupo 1: Keid, Mira e Rigel; Grupo 2: Capella, Alhena e Lacaille; Grupo 3: Nêmesis,
Tarazed e Heka; Grupo 4: Heka, Lakaille e Evanescence; Grupo 5: Sigma, Zeta e Lalande;
Grupo 6: Saiph e Altair; Grupo 7: Izar, Maia e Polaris; Grupo 8: Procyon, Iota e Deneb;
Grupo 9: Elnath, Mizar e Sol; Grupo 10: Hamal e Sirius; Grupo 11: Dubhe

Desenvolvimento:

A partir destas atividades, introduzimos propriamente a temática das equações do
segundo grau. Iniciamos esta aula contando um pouco sobre a história das equações
quadráticas,

especificamente

sobre

Al-Khowarizmi

e

suas

contribuições

para

desenvolvimento e solução deste tipo de equações. Levamos um cartaz com imagens de AlKhowarizmi e de folhas do seu livro mais conhecido, apresentamos ainda os seis tipos de
equações estudadas por ele.
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Nesta atividade, foi solicitado que novos grupos fossem formados, visto que nas
atividades anteriores mantiveram-se os mesmos grupos. Os alunos apresentaram resistências
para esta troca, pois estavam acostumados a trabalhar com os mesmos colegas. Deixamos
claro o fato de que a troca era necessária para que, trabalhando com outras pessoas, eles
pudessem desenvolver outras habilidades e obterem novas experiências.
A primeira parte da atividade pedia que se representassem, através de desenhos, os
terrenos quadrados, do pai (121hm2), do filho do meio (36hm2) e do filho mais novo (200m de
lado). Para desenhar os alunos perceberam que era necessário descobrir a medida do lado dos
terrenos em que eram dadas as áreas. Concluíram com facilidade que a medida do lado do
terreno do pai era 11hm, utilizando o raciocínio de qual número dever-se-ia multiplicar a ele
mesmo de forma a obter 121, e assim também procederam para obter o lado do terreno do
filho do meio, cuja área media 36hm2. Para o filho mais novo era fornecida a medida do lado,
a dificuldade desta parte se deu pelo fato de neste caso termos a medida em metros, e as
outras em hectômetros. Os alunos perceberam que para encontrar a medida da área do terreno
do filho mais velho deveriam colocar todos os valores em uma mesma unidade. Percebemos
então, dificuldades na hora da conversão de m2 para hm2, muitos erros apareceram no número
de casas decimais, porém sugerimos trabalhar com a conversão metro para hectômetro, onde
os alunos puderam perceber onde estavam cometendo erros.
Depois deste primeiro trabalho, os alunos deveriam preencher uma tabela com estes
valores, sendo solicitada uma equação correspondente para cada item. O intuito desta
atividade era fazer com que os alunos percebessem que, ao encontrar estes valores, estavam
resolvendo equações do tipo

, e então solicitamos que fossem apresentadas estas

equações. Inicialmente, os alunos tiveram dificuldades em compreender aquilo que era
pedido. Depois de uma primeira exemplificação, a maior parte dos grupos escreveu as
equações, x2 = 121, y2 = 36 e b2 = 4, para o item que era dado o lado. Dois grupos
compreenderam que a incógnita do último item era a medida da área apresentada (Fig. 40).

De acordo com as respostas acima vamos construir a tabela:

Figura 40: Protocolo do grupo 2
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Na segunda parte da atividade, cada grupo recebeu um pedaço de cartolina na forma
de um retângulo e pedia-se para dividir o retângulo de forma a obtermos dois quadrados e um
retângulo chamados de A, B e C, respectivamente. Nesta parte, constavam 6 itens. Pediam-se
as medidas da cartolina, as dimensões e as áreas de A, B e C. Em um dos itens foi sugerido
chamar o lado do quadrado A de x, e perguntou-se de que forma se poderia escrever a medida
da área dos quadrados A e B, utilizando a incógnita x. Chamando o comprimento de C de z,
pediu-se para escrever a sua área com relação à z.
As maiores dificuldades encontradas pelos grupos diziam respeito a reescrever as
áreas das figuras utilizando as incógnitas, principalmente no último item onde o comprimento
media z, e como não se tinha um quadrado a área não podia ser representada por z2. Era
necessário que os grupos percebessem que, por exemplo, como no grupo 8, o comprimento do
retângulo C era igual a 2, portanto z = 2, e a altura media 12,5, e com relação a z a altura
mediria z + 10,5. Um componente deste grupo, Deneb, percebeu rapidamente como escrever
as medidas da base e da altura com relação a z, porém eles não apresentaram a medida da
área.
O aluno Dubhe, que, nesta atividade, preferiu trabalhar sozinho, também
compreendeu, porém não escreveu a fórmula da área a partir da incógnita z (Fig. 41). O grupo
6, chamou o comprimento de z e utilizou o altura x, como foi chamado no item anterior para
escrever as áreas de A e B (Fig. 42). Os grupos 1 e 3 não apresentaram respostas neste item.
Notamos, principalmente no grupo 1, que os alunos possuíam bastante dificuldades de
interpretação de texto, como também a ausência de alguns conhecimentos matemáticos
necessários para o trabalho com estas atividades. Eles sempre solicitavam a nossa mediação,
não só para iniciar a atividade, mas também para resolução da mesma.

f) Se o comprimento de C mede z, quanto mede sua altura com relação a z?
Escreva agora a medida da área de C, utilizando a incógnita z.

Figura 41: Representação algébrica da área aluno Dubhe
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f) Se o comprimento de C mede z, quanto mede sua altura com relação a z?
Escreva agora a medida da área de C, utilizando a incógnita z.

Figura 42: Representação algébrica da área grupo 6

3.5.5 Atividade 5: Trabalhando com as equações da forma ax2=c e ax2 = bx.

Objetivos: Escrever algebricamente os dados dos problemas; encontrar as soluções das
equações da forma ax2 = bx.
Material necessário: lápis, borracha, régua, isopor.
Procedimento:
Parte I: Pede-se para construir, utilizando isopor, a maquete das paredes de uma escola. São
dadas as medidas das áreas das paredes quadradas e retangulares. Pede-se para descobrir as
dimensões destas paredes e em seguida construir com o isopor.
Parte II: Apresentam-se pares de figuras que possuem a mesma área, porém suas dimensões
são incógnitas. Ao se igualarem as medidas das áreas obtêm-se equações do tipo ax2 = bx.
Pede-se para encontrar a solução, de outra forma além da resolução algébrica das equações.
Parte III: No item (a), pede-se para resolver um problema onde se deve encontrar o valor
desconhecido. Cada passo é sugerido na própria atividade, de forma que o aluno compreenda
e encontre a solução do problema. Além da resolução algébrica, é apresentada alternativa para
perceber quais valores podem ser soluções da equação, a forma geométrica. O item (b) pede
que os alunos e resolvam utilizando o mesmo procedimento do item (a).
Formação dos grupos:
Grupo 1: Elnath e Mizar; Grupo 2: Mira, Rigel e Keid; Grupo 3: Hamal e Sirius; Grupo 4:
Procyon e Deneb; Grupo 5: Eta, Sigma e Zeta; Grupo 6: Saiph e Altair; Grupo 7: Izar, Maia e
Polaris; Grupo 8: Evanescence, Tamiris e Sol; Grupo 9: Nêmesis, Tarazed e Heka; Grupo 10:
Alhena, Capella e Lalande.

Desenvolvimento:
A primeira parte desta atividade apresentou um problema em que se devia construir,
de isopor, a maquete das paredes de uma escola. Ao iniciar o problema, era fornecida a área
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das paredes quadradas que juntas são 18cm2 de área. No item (a) desta parte, pedia-se para
escrever algebricamente, utilizando o lado do quadrado, a medida das paredes quadradas da
maquete. Todos os grupos tiveram dificuldades em iniciar este item, não compreendem
quando se pede para escrever algebricamente um problema, ou seja, não conseguem
transcrever dados do problema na forma de uma equação. Foi necessária, portanto, nossa
intervenção. Fomos ao quadro com o intuito de dar uma explicação inicial, sempre colocando
as perguntas aos alunos, para que cada passo fosse descoberto por eles. Muitos respondiam a
nossas interrogações, nem sempre de forma correta, sendo corrigidas com exemplos para uma
melhor compreensão.
Neste item, a maioria deles queria encontrar dois valores que, multiplicados, dessem
18cm2 de área, quando, na verdade, precisaríamos de dois quadrados que apresentassem,
juntos, 18cm2. Para esclarecimento do que realmente se pedia, apresentamos no quadro o
desenho de dois quadrados de lado x, explicando que as áreas destes dois quadrados deveriam,
juntas, dar 18cm2 de área. Percebemos que a maior parte dos alunos compreendeu isto.
Juntamente com eles, chegamos à equação

, porém, o passo

complicado para muitos alunos. A aluna Eta afirmou que seria

ainda era
o resultado desta

soma.
, alguns alunos pensaram da seguinte forma: “como

Para resolver a equação,

tenho dois quadrados que juntos têm área 18, cada um deles tem área 9”, chegando à
equação

. Concluindo que um quadrado com área 9 tem 3cm de lado, encontrando

como solução

. Outros alunos aplicaram as regras de igualdade, dividindo os dois

membros da equação
chegando à equação

, por 2 ou ainda “o 2 passa para o outro lado dividindo”,
, encontrando

como solução.

O grupo 4 estava bastante interessado no trabalho desta primeira parte e, ao
transcrever a equação, encontrou o lado do quadrado corretamente igual a 3cm, como consta
no protocolo da atividade. Porém, ao cortar as paredes no isopor, construíram dois quadrados
com 9cm de lado. Pois, ao compreender que

, consideraram o quadrado com lado 9,

obtendo quadrados de 81cm2 de área e, ao construir o retângulo de área 15cm2 do item (c),
consideraram o lado do retângulo como tendo base igual a 15cm e altura 9cm.
No item (b), pedia que se construíssem de isopor as paredes quadradas e, no item (c),
foi apresentada a área da parede retangular com 15cm2, a fim de que os alunos encontrassem
suas dimensões, visto que já possuíam uma delas, a partir do lado do quadrado do item (b).
Apenas cinco dos dez grupos apresentaram respostas para o item (c) encontrando 5cm para a
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base do retângulo. Este passo foi mais simples, visto que não foi pedido que fosse transcrito
sob a forma de equação.
A segunda parte desta atividade também não foi iniciada com facilidade pelos grupos,
percebe-se que a temática das equações, de uma forma geral, não foi completamente
compreendida pelos alunos, o que gera diversas dificuldades na compreensão dos novos
conteúdos algébricos que estamos trabalhando. Por exemplo, as operações básicas (soma e
multiplicação com incógnitas) e a transcrição de um problema na forma de equação são
conhecimentos necessários para o trabalho com a álgebra-geométrica que estamos propondo,
porém, não são claros para os alunos, sendo, portanto, sempre necessária a retomada destes
conteúdos durante as atividades, como também a nossa intervenção para o trabalho com as
mesmas.
Para iniciar a segunda parte, foi necessário novamente o nosso auxílio, pois, para os
alunos, não fazia sentido o que se pedia nesta parte, escrever algebricamente a igualdade
entre as áreas. O item (a) apresentava o seguinte par de retângulos (Fig. 43).

Figura 43: Retângulos com mesma área

Perguntamos como poderíamos escrever a medida da área do retângulo amarelo, e eles
afirmaram que

e, para o retângulo verde,

eles concluíram que

. Como estas medidas são iguais,

. Apenas o grupo 7 chegou a esta igualdade antes da nossa

intervenção, porém não tinham ideia de como resolver este tipo de equação. Então,
juntamente com eles, apresentamos processo descrito em seguida.
Para
equação. E, para

, estas áreas serão iguais,
, podemos fazer:

, portanto,

é uma solução desta
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Simplificando os dois membros por x, obtém-se:

Após a intervenção, os alunos conseguiram iniciar o item (b), que apresentava dois
quadrados, um de lados y e 2, outro de lado y. Todos os grupos conseguiram escrever que
. Quatro grupos simplificaram os membros da equação por y, apenas o grupo 6
lembrou o fato de y = 0 também é solução desta equação. Os outros grupos só resolveram a
equação após o nosso auxílio. Para alguns, as propriedades da igualdade não são claras e a
simplificação é feita sem compreensão, como o grupo 9 (Fig. 44).
2. Os pares de figuras abaixo têm áreas iguais, escreva algebricamente a
igualdade entre as áreas e em seguida encontre o valor desconhecido em
cada uma delas:

Figura 44: Representação algébrica da igualdade entre áreas

As duas horas/aula deste dia não foram suficientes para o término desta atividade,
sendo, portanto, retomada nas aulas seguintes. Porém, nas duas aulas que se seguiram a este
dia, não retomamos a atividade, pois, como já foi citado acima, alguns conceitos necessários
para o trabalho com as atividades não faziam parte do conhecimento dos alunos. Iniciamos,
então, a aula trabalhando com equações do tipo ax2 = c e ax2 = bx. Após algumas explicações,
foram colocados alguns exemplos para que os alunos pudessem resolver e tirar as dúvidas
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existentes. As equações que serviram de exemplos eram geradas a partir da igualdade entre as
áreas de pares de retângulos apresentados.
Na aula seguinte à de dúvidas, resolvemos retomar a Atividade 5, porém, antes de
iniciar, a diretora da escola pediu alguns minutos da aula para conversar com os alunos.
Sendo, portanto, o tempo reduzido neste dia para nossas atividades.
A atividade foi retomada a partir da terceira parte. Neste dia, ficou muito evidente a
falta de leitura e a dificuldade de interpretação de textos por parte dos alunos. Antes de
mesmo ler o que se pede nas atividades, os alunos querem saber o que tem que fazer, não
leem a questão e logo afirmam não ter compreendido. Mesmo tendo retomado, na aula
passada, as equações do tipo

, alguns grupos tiveram dificuldades em trabalhar na

terceira parte da atividade, principalmente os grupos 1 e 10. Elnath, do grupo 1, não
compreendia o que seria o quíntuplo de um número, sendo necessária a utilização de
analogias, como o dobro e o triplo de um número, para que ela compreendesse. A resolução
algébrica da equação,

(item (a)) também não ficou clara para estes grupos, em

especial, a simplificação por z. Ao fazermos:

Os alunos afirmam que o z foi “cortado”, ficando, assim, um “zero”, não
compreendendo como uma divisão em que z divido por z é igual a 1. As propriedades da
potenciação também não são compreendidas pelos alunos destes grupos. Explicamos
inicialmente a partir de exemplos concretos, tais como

dividido por 3, porém quando

estendemos para a variável z, os alunos não compreenderam por que

divido por

é igual a

.
Hamal, porém, conseguiu perceber que um retângulo de área 5z poderia ter a base
igual a z e altura igual a 5.
Esta parte da atividade foi bastante produtiva para os grupos 5, 6, 7. Eles
representaram facilmente as figuras de área z2 e 5z. As soluções, tanto pelo tratamento
algébrico quanto pelo tratamento geométrico, foram apresentadas por estes grupos.
O item (b) apresentava um problema e pedia que fosse resolvido seguindo os passos
utilizados no item (a). Apenas os grupos 5, 6 e 7 apresentaram respostas para este item,
resolvendo a equação por meio da simplificação, como se pode ver no protocolo do grupo 6
(Fig. 45).
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Figura 45: Representação e resolução da equação grupo 6

3.5.6 Atividade 6: Deduzindo geometricamente as expressões

e

Objetivos: Deduzir geometricamente o quadrado da soma e da diferença de dois números;
Trabalhar com o completamento de quadrados, de forma a obter quadrados com área (x + a)2.
Material necessário: 1 quadrado de área (a + b)2; 1 quadrado de área (a - b)2; 3 quadrados
incompletos.
Procedimento:
Parte I: Com o auxílio de materiais concretos, deduzir a expressão
. Foram entregues aos grupos um quadrado de lado a, um quadrado de lado b, e dois
retângulos de lados a e b, reproduzidos com material emborrachado. Os alunos eram levados
a perceber que ao somar as áreas destes retângulos obtém-se a mesma área do quadrado de
lado a + b.
Parte II: Foi entregue um quadrado de lado a, reproduzido de material emborrachado, e este
quadrado foi dividido em quatro partes. Um quadrado de lado
e dois retângulos de lados

e b. De forma a concluir que

, aplicando as propriedades da igualdade e isolando
se que

, um quadrado de lado b,

no primeiro membro, concluí-

.

Parte III: São entregues figuras incompletas, para que se descubra qual a área da figura que as
completa de forma que se tenham quadrados.
Formação dos grupos:
Grupo 1: Maia, Izar e Polaris; Grupo 2: Sol, Lalande e Sigma; Grupo 3: Rigel, Mira e
Laicaile; Grupo 4: Eta, Evanescence e Tamiris; Grupo 5: Heka e Alhena; Grupo 6: Tau e
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Tarazed; Grupo 7: Saiph e Procyon; Grupo 8: Capella e Keid; Grupo 9: Elnath, Hamal e
Mizar.

Desenvolvimento:
Apesar de não sentirem muitas dificuldades, os grupos só iniciaram efetivamente a
atividade após a nossa mediação. Os alunos sempre solicitavam nossa ajuda para
compreensão daquilo que se pede na atividade.
Cada passo solicitado na primeira e na segunda parte da atividade foi executado pelos
alunos com poucas dúvidas, que foram percebidas e tiradas no decorrer da realização da
mesma. Como, por exemplo, alguns alunos insistiam no fato de que a área do retângulo de
lados a e b era

. Porém, quando perguntamos o porquê disso acontecer, a resposta era

sempre a mesma, de que “alguém” devia ficar ao quadrado pelo fato de estarmos trabalhando
com área. Quando perguntados se b é a unidade, os alunos logo se corrigiam, afirmando ser
somente ab. A operação com incógnitas ainda é um ponto problemático para os alunos, ao
somar

, retornam

como resultado, e ao multiplicar

propriedade distributiva, obtendo erroneamente

por b, não aplicam a

. Corroborando com o que Booth

(1995) falava sobre da falta de percepção por parte dos alunos do uso dos parênteses, por não
conseguirem enxergar essa necessidade acabam por apresentar erros nas respostas.
O grupo 5 apresentou dificuldades ao operar com números fracionários, ao fazer
apresentavam como resposta.
Para se apresentar a medida da área do quadrado referente à figura 46, os alunos
apresentaram dificuldades, pois não compreendiam que o lado mede a + b, muitos afirmavam
que a medida do lado era ab.
A relação de parte-todo, sendo o todo a soma de suas partes, não é clara para os alunos
desta turma, quando se trabalha com incógnitas. Estes alunos só perceberam o erro quando
foram dados valores numéricos para a e b, afirmando que o lado deste quadrado era a + b.
Porém, quando perguntados qual a medida da área deste quadrado, afirmavam

Figura 46: Quadrado de lado a + b

.
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A conclusão da primeira parte da atividade de que

foi

realizada por 7 dos 9 grupos que trabalharam nesta atividade. Porém, nenhum grupo chegou à
conclusão, na atividade, de que

.

Na terceira parte, os alunos receberam figuras nas quais uma parte estava faltando,
para que elas tivessem a forma de um quadrado. Os grupos deveriam descobrir quais eram as
áreas dessas figuras e, em seguida, escrever a área do quadrado completo. Cada grupo recebia
duas dessas figuras que eram diferentes para cada grupo, os alunos encontraram com
facilidade a medida destas áreas, porém, a parte em que deveriam apresentar a área total não
pôde ser concluída devido ao término da aula.
Na aula seguinte, retomamos a atividade, a fim de que os alunos pudessem concluí-la.
Juntamente com toda a turma, voltamos ao quadro geométrico grego do quadrado da
diferença de dois números, pois, como já dito acima, nenhum grupo conseguiu chegar a esta
expressão. Voltamos para o quadrado da figura 47, de forma a achar uma expressão para a sua
área. Os alunos perceberam com mais facilidade que o lado do quadrado media
que vale . Sendo a área deste quadrado igual a

,

. Através da manipulação do quadrado, os

alunos perceberam que esta área é igual à soma das partes que a compõem. Sendo composto
pelos retângulos I, II, III e IV. Foi solicitado que os grupos encontrassem uma expressão para
área destes retângulos. Para o retângulo, os alunos logo verificaram que tratava de um
quadrado de lado

, e, portanto com área

. Os retângulos possuíam áreas iguais,

o que pode ser verificado pela manipulação do material, com lados
sem dificuldades, anotaram que o quadrado IV possui área

e

. Os alunos,

.

Figura 47: Quadrado de lado a

Solicitamos que os alunos chegassem à igualdade algébrica, já afirmada
geometricamente,

chegando

a

.

Ao

desenvolver o segundo membro da expressão acima, os alunos demonstraram, mais uma vez,
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a incompreensão das propriedades da potenciação, mas os alunos não sabiam como
multiplicar

por

, e o resultado

não possui sentido para eles. Ao operar

, o aluno Altair afirmou que o expoente 2 deveria ser “cortado”. Somente com a nossa
mediação e resolução conjunta, os alunos chegaram à expressão

.

Em seguida, colocamos no quadro alguns exemplos de quadrados da soma e da
diferença, a fim de que os alunos representassem algebricamente e geometricamente as
expressões deduzidas. Foram colocados dois exemplos

e

. Apenas os alunos

Procyon, Izar e Maia fizeram os exemplos sem dificuldades. Muitos alunos apresentaram
incompreensão ao trabalhar algebricamente. Na expressão

, o termo

faz sentido para eles, os alunos não compreendem que está se fazendo a multiplicação

não
.

Somente após a nossa explicação, os alunos utilizaram a comutatividade da multiplicação e,
em seguida, substituíram o termo

por

na expressão, obtendo:

Alguns também demonstraram falta de compreensão ao calcularem as potências,

e

obtendo 2 e 10, como resultado, respectivamente.
Após o término desta atividade, fomos avisados pela equipe pedagógica da escola de
que o terceiro bimestre estava em fase de conclusão, faltando apenas uma semana para
fechamento das notas e aplicação das provas, o que significava que o tempo para nossa
intervenção também estava se esgotando, visto que o professor da turma precisava do último
bimestre para concluir os conteúdos previstos para o 9º ano.
Após a contabilização de horas da nossa intervenção, cederam-nos 7h/aula, tempo
disponível para o término das atividades e aplicação da avaliação de final, sendo 2h/aula
destinadas à avaliação final, restando-nos 5h/aula para o trabalho com as atividades. Tendo
em vista a quantidade de horas disponíveis e o nosso objetivo nesta intervenção, resolvemos,
através de aulas expositivas, apresentar e trabalhar com os alunos como encontrar soluções de
equações do 2º grau com auxílio da geometria.

3.5.7 Encontrando as soluções das equações da forma:

e

Para conclusão do nosso trabalho, escolhemos duas das seis equações trabalhadas por
Al-Khowarizmi, as equações da forma

e

.

94

Iniciamos a explicação com um exemplo, a equação
escrita

como

.

Perguntamos

aos

alunos

, que pode ser
como

podemos

interpretar

geometricamente o primeiro membro desta equação. À pergunta como podemos interpretar o
termo x2, os alunos responderam rapidamente que representa a área de um quadrado de lado x,
e o termo 4x, pode ser representado por dois retângulos de lados 2 e x ou quatro retângulos de
lados 1 e x.

Figura 48: Representação algébrica dos termos

e

Continuamos trabalhando através de explicação no quadro: A soma

podia ser

interpretada como a junção do quadrado de área x2 e dos dois retângulos de área 2x, como
mostra a figura 49. Ao serem perguntados qual a área desta figura, a maior parte dos alunos
afirmava ser igual a 5u.

Figura 49: Representação geométrica da soma

Ao serem perguntados qual a medida da área que faltava a esta figura (Fig. 49), de
modo que ela se torne um quadrado, os alunos afirmavam ser quatro, formando, portanto, um
quadrado de área 9. A medida da figura é cinco; somando 4 do quadrado que a completa,
obtém-se um quadrado de área 9. Porém, ao serem questionados sobre a medida do lado deste
quadrado, os alunos insistiam no erro, afirmando ser 2x. Mostramos, então, um contra
exemplo, tomando x = 3, e perguntamos quanto seria a medida deste lado. Depois de verificar
qual a medida com x = 3, eles conseguiram corrigir, afirmando que o lado media x + 2.
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Figura 50: Completamento de quadrados

Os alunos já afirmaram que a área total deste novo quadrado media 9, mas, por
outro lado, tínhamos um quadrado de lado x + 2, e perguntamos como podíamos representar
área de um quadrado de lado x + 2. Após algumas correções e discussões entre eles, os alunos
chegaram à conclusão de que a área media

. Chegando, portanto à equação:

Perguntamos a eles qual deveria ser a medida do lado deste quadrado. Sabendo que
ele tem área nove, rapidamente os alunos responderam 3, para que o lado deste quadrado
fosse 3, x deveria ser igual a 1, pois
da equação

, encontrando, assim, a raiz positiva

.

Através do recurso da geometria, podemos encontrar a solução positiva de uma
equação do segundo grau. Para encontrar a solução negativa, não podemos utilizar este
artifício, pois não se pode considerar a medida do lado do quadrado, sendo um valor negativo,
porém, através de manipulação algébrica, encontramos a segunda raiz.
Partindo da equação

, podemos encontrar também as duas raízes. A

explicação dada aos alunos para encontrar os valores de x, através da manipulação algébrica,
foi da seguinte forma: como queremos encontrar um número, de tal forma que seu quadrado
seja 9, estes valores podem ser o 3 e o

, chegando às equações,

Resolvendo as duas equações, obtêm-se as soluções x = 1 e

e
.

Estas equações foram resolvidas juntamente com os alunos. Perceberam-se, nesta
hora, algumas dificuldades com relação às operações com números inteiros. O aluno Saiph
perguntou por que

é igual a

segundo ele a resposta deveria ser .

, pois ele aprendeu que “menos com menos é mais”, e
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Nas duas aulas seguintes, continuamos trabalhando com as equações do tipo
. As aulas foram proveitosas, pois se tornou um espaço para retirada de dúvidas
e aprofundamento do aprendizado dos alunos acerca dessa temática. Foi nesta aula também
que pudemos perceber como se encontra a compreensão dos alunos com relação à temática
das equações do segundo grau. Percebe-se claramente que os alunos possuem dificuldades de
concentração, quando as questões são mais elaboradas e requerem uma atenção maior os
alunos não têm paciência de acompanhar o processo. Preferem sempre questões rápidas que
não requeiram muito esforço deles.
Os alunos que estavam repetindo o 9º ano afirmaram, após as duas primeiras aulas,
que o método utilizado por nós é mais complicado e preferem utilizar a “Fórmula de
Bhaskara”.
Colocamos, como atividade para os alunos, a resolução de algumas equações do
segundo grau, as equações foram:
(1)

(2)

(3)

Os alunos trabalharam individualmente. Apesar disso, houve uma boa interação
entre eles, pois, os alunos que conseguiram compreender mais rapidamente auxiliaram os
outros colegas que tiveram dificuldades. Apesar do auxílio dos colegas, os alunos sempre
solicitavam a nossa intervenção e foi a partir dela que pudemos perceber as dificuldades
encontradas na utilização deste método. Por exemplo, ao resolverem a equação (1), alguns
alunos demonstraram incompreensão na interpretação geométrica da soma
interpretaram corretamente os termos
a obter a soma

, eles

e 3x, mas quando as figuras são justapostas de forma

não há compreensão, pelo fato de não serem respeitadas as medidas

dos lados dos retângulos, igualando a medida x com a medida 3 como se pode ver na figura
51. Há, portanto, uma inversão das medidas dos retângulos.

Figura 51: Justaposição incorreta entre as figuras
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As duas aulas seguintes foram destinadas ao trabalho com as equações do tipo
. O primeiro exemplo trabalhado foi a equação

.

Trabalhamos com os alunos este tipo de equação através de uma interpretação proposta por
Rodrigues Neto (2003) ao trabalhar com fatorações de equações do 2º grau.
A equação

, pode ser escrita como

. Os termos do

primeiro membro desta equação podem ser interpretados como um quadrado de lado x, e dois
retângulos de lados 3 e x, como mostra a figura 52.

Figura 52: Interpretação geométrica dos termos

e

Interpretando geometricamente a equação, ao subtrair dois retângulos de área 3x de
um quadrado de área x2, obtém-se 16 unidades de área. A figura 53 mostra o passo-a-passo da
resolução. Primeiramente subtraímos da área x2 o retângulo de área 3x (Fig. 53 (i)), restando
um retângulo de lados x e

. Em seguida, deste retângulo, subtraímos outro retângulo de

área 3x (Fig. 53 (ii)). Percebe-se que ao se retirar o segundo retângulo de área 3x, só é
possível retirar o retângulo b, pois o quadrado c, já havia sido retirado na figura a. Então, é
necessário que se retire o quadrado d, equivalente ao quadrado c, da figura azul de área
[Fig. 53 (iii)].

Figura 53: Passo-a-passo da subtração entre áreas
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Após a retirada dos retângulos de área 3x, restou a figura 54, que tem área igual a 16.
Para que esta figura se torne um quadrado de lado

, é necessário que seja adicionado a

ela um quadrado de lado 3.

Figura 54: Completamento de quadrados

A área da figura é igual a 16 + 9, e, como este quadrado possui lado
pode ser escrita como

, sua área

. Portanto,

Um

quadrado de lado 25 possui lado igual a 5, daí concluí-se que
A segunda solução da equação foi encontrada através de manipulação algébrica, da
mesma forma que encontramos a segunda raiz para as equações da forma

.

Este procedimento foi trabalhado juntamente com os alunos, porém, pelo tempo
reduzido para o término desta parte da intervenção, o material concreto não pode ser
manipulado por eles. Cada passo da resolução foi explicitado por nós e acompanhado pelos
alunos. Percebemos que esta parte foi um pouco complicada, pois a abstração necessária para
acompanhar estas etapas não foi desenvolvida pelos alunos. O concreto ainda é essencial para
compreensão dos conceitos por parte deles.
Em seguida, resolvemos a equação

e, após este exemplo, foram

colocadas algumas equações, de forma que os alunos pudessem trabalhar utilizando este
método e apresentar os maiores obstáculos para compreensão do mesmo.
No decorrer da resolução das equações propostas, pudemos perceber um avanço em
muitos alunos, as alunas Lalande e Sigma afirmaram ser fácil quando há uma explicação de
nossa parte, porém, quando resolvem sozinhas, não obtêm bons resultados, todavia, ao
verificar seus protocolos, percebe-se que houve compreensão por parte delas.
Os alunos repetentes afirmavam preferir a “Fórmula de Bhaskara”, no entanto, não se
lembram dela, então, dedicaram-se a resolver utilizando o auxílio da geometria. A aluna
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Sirius, por exemplo, dedicou-se e mostrava haver compreendido, porém, no seu protocolo,
percebe-se certa incompreensão. Ao resolver a equação

, juntamente com os

alunos, obtivemos a figura 55(i); Sirius, ao resolver a equação

, apresentou

a figura 55(ii). Ao subtrair do quadrado de área x2, os dois retângulos de área 4x, chegamos a
uma figura parecida com a figura 55(i), porém o quadrado que falta para que ela também se
torne um quadrado possui lado igual a 4, porém a aluna citada apresentou um quadrado com
lado 1, mostrando que não havia compreendido a retirada deste quadrado, apresentando,
portanto, uma “cópia” da resolução da equação anterior. Foi necessária, portanto, a nossa
intervenção para esclarecer estas dificuldades.

Figura 55: Interpretação incorreta

Após a resolução das equações propostas, finalizamos o nosso trabalho de intervenção.
Podemos dizer que, apesar de alguns fatores que impossibilitaram um maior avanço por parte
dos alunos, o desempenho dos alunos foi melhorando consideravelmente em cada atividade.
Muitos alunos que inicialmente possuíam dificuldades em realizar as atividades sozinhos
demonstraram independência, resolvendo as equações, como por exemplo, as alunas Keid e
Nêmesis. A aluna Alhena sempre apresentou diversas dificuldades em assuntos anteriores
necessários para o trato com as equações, e por isso se mostrou um pouco apática para realizar
as primeiras atividades. Mas percebeu-se um crescente interesse de sua parte em participar da
resolução das atividades retirando dúvidas e solicitando a nossa explicação.
A aplicação destas atividades foi um passo bastante importante da nossa pesquisa. A
avaliação diagnóstica nos serviu como elemento inicial de identificação das principais
dificuldades dos alunos, porém, somente com as atividades de ensino, através do contato
direto com os alunos, é que pudemos de fato traçar um painel acerca destas dificuldades. Não
faz parte do objeto de nossa pesquisa fazer um levantamento de quais fatores influenciaram
positivamente ou negativamente durante a aprendizagem escolar destes alunos. Porém, vale
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observar que a forma como estes conteúdos foram trabalhados pelos professores em sala de
aula foi um fator bastante ressaltado pelos alunos durante a nossa pesquisa.
As dificuldades dos alunos diziam respeito ao método por atividades trabalhado por
nós, assim como a deficiência com relação aos conhecimentos necessários a estas atividades.
Estes alunos, apesar de estarem no 9º ano do Ensino Fundamental, apresentam dificuldades
com as operações, sobretudo, com números inteiros. As operações de potenciação e radiciação
são tratadas sem compreensão para os números naturais. Porém, os conteúdos geométricos e
algébricos foram os que mais dificultaram, por diversas vezes, o avanço das nossas atividades.
Os alunos, em sua maioria, não sabiam calcular a área e o perímetro de retângulos, quando
suas medidas eram variáveis. Assim como desconheciam as regras para resolução de equações
do primeiro grau.
Podemos dizer que a falta de habilidade na resolução de equações e a dificuldade em
representar um retângulo quando as medidas dadas são variáveis, foram os fatores que
impediram um maior avanço no trato com as equações quadráticas. Nossa pretensão era
alcançar os cinco tipos de equações quadráticas que possuem uma solução positiva, assim
como deduzir a “fórmula de Bhaskara”, utilizando a geometria como recurso inicial. Porém,
devido às limitações de tempo, chegamos somente às duas equações do segundo grau tratadas
neste item.
Porém, apesar das limitações, podemos dizer que nossa intervenção cumpriu os
objetivos propostos para a pesquisa. Através das atividades em grupo, onde os alunos tinham
espaço de construir, juntamente com os colegas e conosco, o conhecimento novo a reconstruir
aqueles conhecimentos que não tinham sido bem compreendidos. Os materiais concretos
utilizados na maioria das atividades também foram bastante importantes, os alunos
inicialmente se sentiram motivados e logo aprenderam a tratar os materiais como fonte de
conhecimento juntamente com as atividades. Os conteúdos trabalhados nas atividades foram
compreendidos pelos alunos, mesmo que de forma parcial por alguns deles. Enfim, o método
geométrico proposto neste trabalho baseado na História da Matemática foi aceito pelos alunos
sujeitos da pesquisa de forma positiva. Alguns alunos que conheciam outro método
inicialmente afirmaram ser mais trabalhoso, porém, com o tempo, os alunos foram
percebendo que poderiam aliar os conteúdos algébricos com os geométricos e que sozinhos
eram capazes de encontrar as soluções das equações sem recorrer às fórmulas.
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4 REALIZAÇÃO E ANÁLISE DA AVALIAÇÃO FINAL

A Avaliação Diagnóstica Final teve por objetivo principal investigar o nível de
compreensão dos alunos quanto aos conteúdos estudados nas Atividades de ensino. Esta
avaliação foi aplicada aos alunos que participaram da intervenção metodológica. Dos 30
alunos participantes, 29 estavam presentes no dia da aplicação da avaliação.
A avaliação continha oito questões, que eram praticamente as mesmas da avaliação
diagnóstica inicial. A questão que tratava das equações do primeiro grau foi excluída da
avaliação final, pois este conteúdo não foi trabalhado especificamente nas atividades do
módulo de ensino, por não fazer parte do objeto desta pesquisa. Sua presença na avaliação
inicial serviu para fins de diagnóstico quanto aos conhecimentos dos alunos acerca desta
temática. A última questão da avaliação inicial foi desmembrada em duas, para que as
equações do segundo grau pudessem ser exploradas pelos alunos, tanto pelo método
trabalhado por nós, quanto por qualquer outro método conhecido por eles.
Os resultados obtidos na avaliação diagnóstica final foram analisados do ponto de
vista matemático, segundo os parâmetros: correto, errado ou em branco. Os resultados e
procedimentos utilizados pelos alunos também foram analisados qualitativamente, a partir das
noções de compreensão instrumental e relacional, baseados na teoria de Skemp (1980).

4.1 OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO FINAL E OS CRITÉRIOS DO NÍVEL DE
COMPREENSÃO DOS ALUNOS

Serão apresentados aqui os objetivos de cada questão da avaliação final juntamente
com os critérios de julgamento do nível de compreensão dos alunos quanto aos conteúdos
abordados em cada questão. As questões da avaliação final encontram-se no próximo item
deste capítulo (ver item 4.1.2).
A 1ª e 2ª questões são as mesmas questões da Avaliação Diagnóstica Inicial, o
retângulo que possuía medidas 35mm
retângulo de medidas 30mm

43mm na avaliação inicial, foi substituído por um

20mm. O objetivo da primeira questão continua sendo verificar
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se o aluno possui o conhecimento de cálculo de áreas de retângulos, se consegue aplicar a
fórmula, A = b

h, para encontrar a medida da área dos retângulos dados.

O aluno mostraria, neste item, compreensão relacional sobre cálculo de áreas de
retângulos se:
Apresentasse a fórmula de cálculo de áreas de retângulos: Área = medida da
base

medida da altura. Aplicando corretamente as medidas fornecidas,

juntamente com a unidade de medida correspondente. Ou seja,
para o item (a) e
para o item (b).

Um nível de compreensão entre o instrumental e o relacional seria demonstrado por
um aluno que:
Apresentasse corretamente produto das dimensões dos retângulos, sem a
correspondente unidade de medida de área. Ou seja, e
item (a) e

para o

para o item (b).

O nível de compreensão instrumental para esta questão apresentaria o aluno que:
Indicasse o produto entre as dimensões dos retângulos, porém apresentasse um
resultado incorreto. Demonstrando compreender o conceito de área, porém
ainda estando em um nível instrumental com relação à operação de
multiplicação.

O objetivo da segunda questão era verificar se o aluno compreende a noção do cálculo
de área quando uma das dimensões é uma incógnita, se consegue aplicar a fórmula para o
cálculo de área de retângulos

. O aluno demonstraria compreensão relacional ao

responder esta questão se:
Aplicasse corretamente a fórmula para cálculo de áreas de retângulos,
apresentado para o item (a)

, e para o item (b)
.

O aluno demonstraria um nível de compreensão instrumental se:
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Apresentasse somente o produto entre as dimensões, ou seja, a expressão
para o item (a) e

para o item (b). Demonstrando que não compreende o

sentido de uma fórmula, e sim somente de uma expressão algébrica.

A terceira questão trata da construção de retângulos, e o objetivo era perceber se o
aluno detinha a noção de construção de retângulos a partir de sua área, onde a medida da área
é uma expressão algébrica. Após a construção do retângulo, solicitava-se ao aluno que
apresentasse a medida do perímetro do retângulo construído, com o intuito de verificar, além
do conceito de perímetro, a compreensão do aluno acerca das operações com incógnitas.

O aluno nesta questão mostraria um nível de compreensão relacional se:
Para o item (a) desenhasse um retângulo indicando as medidas da base e da
altura, de tal forma que o produto entre elas fosse exatamente

. Para

demonstrar esta compreensão maior, as medidas deveriam ser diferentes dos
valores 5 e x.
Porém, se os alunos apresentassem as medidas 5 e x, pode-se dizer que este
aluno encontra-se num nível de compreensão entre o instrumental e o
relacional.

Para o item (b), o perímetro deveria ser escrito com a utilização da propriedade
distributiva da multiplicação,

.

Ou seja, além do conceito de perímetro o aluno mostraria plena compreensão
acerca das propriedades das operações com incógnitas.
O aluno que apresentasse o perímetro como a soma termo a termo dos lados
deste retângulo,

. Não levando em

consideração a propriedade distributiva, estaria num nível de compreensão
entre o instrumental e o relacional.

O aluno estaria em um nível de compreensão instrumental se:

Para o item (a), apresentasse um retângulo qualquer, afirmando possuir área
igual a 5x, através da escrita desta medida no interior do retângulo, sem
apresentar as medidas da base e da altura.
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Para o item (b), o perímetro fosse escrito como a soma dos lados deste
retângulo,

. Porém, o aluno obtém respostas

incorretas ao realizar a soma

, mostrando que possui uma

compreensão acerca do conceito de perímetro, porém ainda instrumental pelo
fato de não operar corretamente com valores numéricos e incógnitas.

A quarta questão teve como objetivo perceber como o aluno adquire as dimensões do
retângulo que falta para completar a figura, a partir das medidas fornecidas e em seguida
encontrar sua área, assim como a área total da figura, com o intuito de iniciar no aluno a
percepção do completamento de quadrados.

Uma compreensão do tipo relacional seria demonstrada por um aluno que:
Encontrasse as medidas do retângulo que falta (4cm e 2cm), aplicando
corretamente na fórmula para cálculo da área de retângulos

, obtendo

como medida da área para o item (a).
Para o item (b) calculasse a área do quadrado completo fazendo
, ou ainda perceber que a área total da figura é a soma das partes que a
compõe: A figura dada e o retângulo encontrado no item (a).

Um nível de compreensão entre o instrumental e o relacional seria demonstrado por
um aluno que, após encontrar as medidas corretas do retângulo, apresentasse o produto dessas
medidas para o cálculo das áreas, obtendo assim o resultado correto, sem evidenciar a fórmula
utilizada e a respectiva unidade de medida.
Um aluno estaria em um nível de compreensão instrumental se apresentasse
corretamente as medidas dos retângulos dos itens (a) e (b), indicasse os produtos para o
cálculo das áreas, mas obtivesse resultados incorretos, demonstrando que sua dificuldade no
trato com a multiplicação não permitia um avanço para um nível de compreensão mais alto.
Os alunos que apresentaram como respostas somente as dimensões dos retângulos,
sem calcular a medida da área, estão em um nível de compreensão abaixo do instrumental,
pois não conseguiam perceber a área como uma medida, atribuindo a palavra medida somente
às dimensões do retângulo.
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Na quinta questão foi apresentada uma situação em que se pretendia verificar a
habilidade do aluno em transcrever a situação na forma de uma equação quadrática,
interpretando-a corretamente e em seguida encontrar sua solução.
Dizemos que um aluno alcançou o nível de compreensão relacional se, nesta questão
ele:
Apresentasse a equação
lado

, como interpretação para o quadrado de

e área igual a 49cm. E através da manipulação algébrica obtém

como resposta

.

Um nível de compreensão entre o instrumental e o relacional seria demonstrado por
um aluno que apresenta a equação

, demonstrando compreender que o lado deste

quadrado é igual a 7 cm, e obtém a resposta correta x = 6cm.

Um nível de compreensão instrumental seria demonstrado por um aluno que:

Apresentasse

, mas não conclui que o valor de x deve ser igual a 6.

Ou seja, o aluno interpreta o enunciado da questão, compreendendo que o lado
do quadrado deve ser 7cm, porém não demonstra conhecimento das técnicas de
resolução de equações, de forma a encontrar a solução do problema.

A sexta questão teve como objetivo investigar se o aluno compreendia o significado de
um número ser raiz de uma equação e que o valor numérico da equação é igual a zero para as
suas raízes.
Consideramos o aluno que calculou o valor numérico da expressão

para x

= 2, e obteve zero como resposta, afirmando que 2 é raiz desta equação, como se encontrando
num nível de compreensão relacional.
O aluno que utilizou como recurso a geometria e chegou a equação

em

seguida encontrou 2 como uma das raízes, pode ser categorizado como em um nível de
compreensão entre o instrumental e o relacional, mostrando assim que atribui o significado de
que 2 é raiz da equação quando ele é substituído na mesma de forma a obter um quadrado de
área

.
Um aluno que, para responder a esta questão, utilizou a Fórmula de Bhaskara, obtendo

2 como uma das raízes, e só assim afirmou que 2 era raiz desta equação, estaria num nível de

106

compreensão instrumental com relação ao objetivo desta questão, pois demonstrava não saber
o significado de um número ser raiz de uma equação, trabalhando apenas com as regras, não
atribuindo sentido para os valores que encontra como solução.
As questões 7 e 8 tratavam das soluções das equações do 2º grau. Estas questões
objetivavam investigar o conhecimento dos alunos acerca do método geométrico trabalhado
nas atividades para encontrar soluções de algumas equações quadráticas. No entanto, a 8ª
questão abre espaço para que os alunos encontrassem as soluções por algum outro método
conhecido por eles.
Para a sétima questão o aluno demonstraria uma compreensão relacional se:

Interpretasse geometricamente a equação de forma a completar um quadrado,
obtendo a equação

. Em seguida, apresentasse corretamente as

duas raízes da equação, a primeira solução positiva
geometria e a segunda raiz

com o auxílio da

, manipulando algebricamente a equação

encontrada. Ou ainda, manipulasse algebricamente a equação encontrada de
forma a achar as duas raízes da equação.

Um nível de compreensão instrumental seria demonstrado por um aluno que:

Interpretou geometricamente a equação

e, após o

completamento do quadrado, obteve a equação

. Porém, ao

apresentar as soluções, realizou os cálculos e obteve soluções incorretas.
Interpretou geometricamente a equação

, e obteve a equação

. Em seguida optou somente para o tratamento algébrico fazendo:

ou

Não apresentando as soluções, deixando apenas indicado

ou

Demonstrando não compreender o significado desta equação, nem como trabalhar com ela.

Na oitava questão, o aluno demonstraria compreensão relacional se:

.
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Apresentasse as duas raízes da equação, interpretando geometricamente a
equação

, completando o quadrado de forma a obter a

equação

. Obtendo a solução positiva

geometria, e resolvendo a equação encontrasse
Ou ainda após chegar a equação

, através da

como segunda solução.
, utilizar as propriedades da

igualdade para encontrar as soluções da mesma.

Outro procedimento seria utilizar corretamente a fórmula resolutiva de
equações do 2º grau, a chamada fórmula de Bhaskara. Encontrando as duas
soluções,

e

.

A compreensão do tipo instrumental seria demonstrada por um aluno que:
Ao optar pela utilização da geometria, interpretasse corretamente a equação
obtendo após o completamento de quadrado a equação

.

Apresentando, porém, erros nos cálculos, e, portanto, soluções incorretas.
Ao trabalhar com a fórmula de Bhaskara o aluno utilizar incorretamente a
fórmula e, mesmo assim, encontrar respostas corretas; ou ainda trabalhar
corretamente com a fórmula, e apresentar erros nas operações, obtendo
resultados incorretos.

4.2 A AVALIAÇÃO FINAL E SEUS RESULTADOS

Questão 1: Calcule a medida da área das figuras abaixo, lembrando que suas medidas estão
dadas em cada uma delas:

Figura 56: Retângulos referentes à questão
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Esta questão era semelhante à primeira questão da avaliação diagnóstica inicial, a
diferença existente entre elas era com relação ao retângulo do item (b), pois na primeira
avaliação as medidas deste retângulo eram 35mm

45mm. Como a mudança só ocorreu em

termos numéricos podemos considerar esta questão semelhante em termos de aprendizagem
por parte dos alunos, visto que um aluno que calculou a área de um retângulo 35mm

45mm

não encontraria dificuldades de calcular a área do retângulo apresentado acima. Então, para
efeitos de comparação, consideraremos como sendo o mesmo retângulo. A tabela6 3 traz os
resultados, em porcentagem, desta questão na avaliação inicial e na avaliação final.

Tabela 3: Desempenho dos alunos nas avaliações inicial e final Questão 1
Itens
C
%C
I
%I
B
%B
Avaliação
2
6,9
9
31
18
62,1
Inicial 1(a)
Avaliação
Final 1 (a)
11
37,9
18
62,1
0
0
Avaliação
Inicial 1 (b) 3
10,3
8
27,6
18
62,1
Avaliação
Final 1 (b) 16
55,2
13
44,8
0
0

Total
100

100
100
100

Ao responder a esta questão na avaliação final, os alunos, mesmo os que obtiveram
respostas erradas, apresentaram maior segurança com relação ao cálculo de áreas de
retângulos. É o que se pode perceber inicialmente pelo índice de respostas em branco. Este
índice que era de 62,1% dos alunos na avaliação inicial, reduziu para zero nos dois itens desta
questão. O crescimento do índice de respostas corretas no item (a) foi bastante sensível,
porém bastante significativo para o item (b).
Quatro dos onze alunos que responderam corretamente o item (a) estão em um nível
relacional com relação à compressão do conceito de área. Eles, que representam 13,8% do
total de alunos, apresentaram corretamente a medida da área do quadrado, substituindo os
valores na fórmula e obtendo uma resposta correta juntamente com a unidade de medida de
área. Outros quatro alunos apresentaram corretamente o resultado numérico, porém
apresentaram a unidade de medida incorreta, cm ao invés de cm2, ou omitiram a unidade de
medida de área. Estes alunos estão em um nível de compreensão entre o instrumental e o
relacional. Aos outros três alunos que participaram da entrevista, solicitamos que eles
efetuassem novamente os cálculos, visto que as respostas apresentadas por eles continham
6

Leia-se nas tabelas C = Correto, I = Incorreto e B = Em branco
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erros somente no resultado final, ou seja, na multiplicação
conseguiram apresentar a medida correta

2

. Estes alunos

para área, somente após a nossa ajuda,

sendo, portanto, estes alunos considerados como estando em um nível de compreensão ainda
instrumental. A aluna Keid, apresentou como medida da área

. Na entrevista esta aluna

refez o algoritmo explicando o seu raciocínio.
Ao realizar a soma
,

e , baixa o

a aluna explicou que, “ e

e o .Conta duas casas e fica

baixa o ,

e

baixa o

”. O que mostra que a soma

é realizada sem compreensão, e a idéia de “baixar” foi memorizada e executada sem
significado pela a aluna.

Figura 57: Algoritmo da multiplicação

O índice de crescimentos de respostas corretas no item (a) foi um pouco menor do que
o do item (b). Este fato pode ser explicado pela dificuldade encontrada pelos alunos ao
realizar a operação de multiplicação de números “com vírgula”. Dos 18 alunos (62,1%) que
apresentaram respostas incorretas, 13 deles (44,8% do total) demonstraram incompreensão
com relação ao algoritmo da multiplicação. No entanto, estes alunos demonstraram
compreensão com relação à fórmula para o cálculo de áreas, o que nos leva a categorizá-los
em um nível de compreensão instrumental com relação a este conceito. Este fato pode ser
claramente percebido na resposta dada pela aluna Eta (Fig. 58). Esta aluna trabalhou
corretamente com o algoritmo, porém, ao obter a resposta não percebeu o seu erro. Este fato
pode ser explicado pela incapacidade dos alunos em verificar se o resultado encontrado faz
sentido ou não.

Figura 58: Algoritmo da multiplicação aluna Eta
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A quantidade de respostas corretas do item (b) aumentou significativamente de 10,3%
para 55,2% dos alunos. Apenas três alunos, Izar, Maia e Procyon, chegaram a uma
compreensão relacional do conceito de área neste item. Eles apresentaram corretamente a
fórmula da área,

, em seguida substituíram os valores da base e da altura,

juntamente com suas unidades de medidas, apresentando como resposta final

.

Destes alunos que apresentaram a resposta correta, 8 deles (27,6% do total) foram
categorizados em um nível entre a compreensão instrumental e a relacional, eles demonstram
compreensão acerca do conceito de área, calculando o produto entre as dimensões e
apresentam respostas corretas do ponto de vista numérico, porém suas respostas estão de
alguma forma incompletas. Como por exemplo, o aluno Deneb, que apresenta a fórmula
, substituiu corretamente os valores, conclui afirmando que

, não levando

em consideração a unidade de medida de área. Outros alunos, não utilizaram a fórmula, porém
calcularam o produto de 30 por 20, apresentando como resposta

.

Os alunos Dubhe e Nêmesis obtiveram como respostas, 600m e 600cm,
respectivamente, quando neste item as medidas apresentadas estavam em mm. Estes alunos
particularizaram a resposta para medidas mais utilizadas comumente por eles, o m e o cm, de
onde podemos concluir que estes alunos apresentam respostas com unidades de medidas
particulares, o que demonstra ainda o nível instrumental de compreensão deste conceito. A
aluna Capella obteve somente a indicação do produto 30

20 seguida da palavra área, o que

também demonstra um nível instrumental de compreensão do conceito de área; esta aluna
compreende que ao pedirmos a medida da área, estamos pedindo as medidas da figura na qual
se deve encontrar a área.
Dos 44,8% alunos que obtiveram respostas incorretas, 11 deles (37,9% do total)
puderam ser categorizados num nível instrumental de compreensão. Estes alunos
demonstraram uma compreensão do conceito de área, apresentado a indicação de que
, substituindo os valores corretos para base e altura. Porém, ao realizar
a multiplicação das dimensões, os alunos demonstravam incompreensão do algoritmo. A
compreensão relacional fica comprometida por este erro, porém o conceito de área foi
compreendido ainda que de forma instrumental. Para ilustrar esse fato, vejamos o protocolo
da aluna Sol (Fig. 59). Esta aluna ao realizar o produto do zero das unidades pelo “3” das
dezenas, obteve “3” como resultado, comprometendo, assim, o resultado final da operação.
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Figura 59: Erro na multiplicação aluna Sol

Apenas dois alunos, Evanescence e Lacaille, demonstraram incompreensão do
conceito de área, a aluna Evanescence apresentou a seguinte resposta:

Figura 60: Cálculo da área aluna Evanescence

Esta aluna foi entrevistada, vejamos um trecho desta entrevista, onde a aluna deixa
clara a sua confusão acerca deste conceito:
P7: Você começou fazendo A= b × h, em seguida fez A = 30

20, eu queria que você me

explicasse como raciocinou ao escrever A= 30 × 20 e depois escreveu A = 60 + 40.
Evanescence: Eu coloquei 30 + 30 = 60 e 20 + 20= 40, por isso a área é igual a 60 + 40.
P: Mas isso é a área ou o perímetro?
Evanescence: Eu calculei a área.
P: Mas por que você mudou a operação?
Evanescence: Porque eu confundo e troco, porque, na verdade, não sabia se era de vezes eu
de mais.
P: Mas você compreendeu este assunto?
Evanescence: Na hora que estava fazendo as atividades, eu sabia, mas, no teste, eu não sabia
mais.
7

Nas entrevistas denotaremos P, como sendo a pesquisadora.
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Questão 2: Escreva uma expressão algébrica que represente a área A de cada um dos
retângulos abaixo:

Figura 61: Retângulos referentes à questão 3

Por esta questão ser a mesma da avaliação inicial, podemos mostrar uma tabela
comparativa dos índices de respostas dos alunos.

Tabela 4: Desempenho dos alunos nas avaliações inicial e final Questão 2
Itens
C
%C
I
%I
B
%B
Avaliação
4
13,8
2
6,9
23
79,3
Inicial 2 (a)
Avaliação
24
82,8
4
13,8
1
3,4
Final 2 (a)
Avaliação
4
13,8
2
6,9
23
79,3
Inicial 2 (b)
Avaliação
24
82,8
5
17,2
0
0
Final 2 (b)

Total
100
100
100
100

Através da tabela, podemos perceber um crescimento significativo das respostas certas
e erradas em detrimento das respostas em branco. Atribuímos isto a uma maior segurança por
parte dos alunos em responder a esta questão, adquirida pelo trabalho com as atividades do
módulo de ensino propostas por nós.
Na tabela, pode-se ver que 82,8% dos alunos responderam corretamente os dois itens
desta questão na avaliação final. A diferença entre as porcentagens de erros e questões em
branco se deve ao fato de que, uma aluna deixou em branco o item (a) e respondeu o item (b)
incorretamente. Quinze alunos (51,7%) foram categorizados como compreendendo
relacionalmente o conceito de área quando uma de suas medidas é desconhecida. Estes alunos
calcularam corretamente a medida da área dos retângulos dos itens (a) e (b), apresentando
e

, respectivamente. Entre estes alunos podemos citar a aluna Sol, que em sua
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avaliação diagnóstica inicial, apresentou uma resposta que mostrava a sua incompreensão
acerca deste conceito. A figura seguinte apresenta as duas respostas da aluna, da avaliação
diagnóstica inicial e da avaliação final.

Avaliação Diagnóstica Incial

Avaliação Final

Figura 62: Comparação das respostas da aluna Sol

Outra aluna que demonstrou um nível crescente de compreensão deste conceito foi a
aluna Izar. Em sua avaliação inicial ela apresentou para o item (b)

, já na

avaliação final, a referida aluna obteve como resposta:

A aluna Lacaille apresentou

e

, como respostas para os itens (a) e (b)

respectivamente, o que, pela nossa categorização, estaria em um nível relacional de
compreensão. Porém, esta aluna, na questão anterior, obteve respostas incorretas para o
cálculo de áreas de retângulos quando suas medidas são conhecidas, como também não
explicitou de que forma obteve estes valores. Ou seja, não apresentou a fórmula da área, nem
utilizou algum outro processo. Enfim, esta aluna não demonstrou compreensão acerca do
conceito de áreas na primeira questão, assim como também não explicitou de que forma
obteve

e

na segunda questão. Portanto, categorizamos esta aluna como em

um nível ainda instrumental do conceito de área, pois só aplicou o conceito para casos
particulares.
Oito alunos (27,6%) apresentaram corretamente as expressões

para o item (a) e

para o item (b), porém julgamos que eles encontram-se em um nível de compreensão
instrumental, pois não compreendem o sentido de uma fórmula, apresentando somente uma
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expressão algébrica. Procyon obteve como resposta

e

; julgamos inicialmente esta

resposta como incorreta. Mas tivemos oportunidade de entrevistar este aluno, perguntando-lhe
de que forma havia raciocinado para obter estas respostas. Procyon prontamente respondeu: É
que eu confundi, a área desse é 3x e a área desse é 5x. Por causa da unidade ao quadrado,
acabei me confundindo, mas o certo é 3x e 5x. O aluno, ao olhar a questão rapidamente,
percebeu o seu erro, mostrando que possui compreensão sobre estes conceitos, podendo,
portanto, ser categorizado em um nível de compreensão instrumental, pois também não
apresenta a igualdade Área = 3x e somente a expressão algébrica.

Questão 3: Faça o que se pede em cada questão, não se esqueça de registrar seus cálculos:

a) Desenhe um retângulo de área igual a 5x.

b) Qual o perímetro da figura do item anterior?

Na questão correspondente a esta na avaliação inicial, havia mais itens que solicitavam
a construção de outros retângulos, porém observamos nas atividades que os alunos obtiveram
compreensão de construção de retângulos quando as dimensões dos retângulos eram valores
conhecidos. Portanto, para fins de verificação do nível de compreensão deixamos somente o
retângulo em que é dada a medida da área, onde esta medida é uma variável. Para efeitos de
comparação, utilizaremos somente o item (a), que corresponde ao item (c) avaliação
diagnóstica inicial. O item (b) desta avaliação não constava na avaliação inicial, com relação a
este item faremos somente os comentários acerca das respostas dadas pelos alunos.

Tabela 5: Desempenho dos alunos nas avaliações inicial e final Questão 3
Itens
C
%C
I
%I
B
%B
Avaliação
7
24,1
6
20,7
16
55,2
Inicial
Avaliação
23
79,4
3
10,3
3
10,3
Final

Total
100
100

Como foi categorizado por nós no item 4.1.1, uma compreensão relacional da
construção de retângulos a partir da sua área seria apresentada pelo aluno que desenhasse um
retângulo com área

, porém conseguisse obter outros valores para as dimensões além de 5 e

x. Então segundo esta categorização nenhum aluno chegou a um nível relacional deste
conceito. Porém, 20 alunos (72,4%) desenharam um retângulo no qual as dimensões eram 5 e
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x, obtendo corretamente um retângulo com área

como pedia a questão. Categorizamos

estes alunos como estando em um nível de compreensão entre o instrumental e o relacional.
Pois foram capazes de atribuir valores para as dimensões de forma a obter a medida correta da
área.
Alguns alunos, como a aluna Maia, desenharam o retângulo e, ao lado, apresentaram o
cálculo da área deste retângulo, de forma a mostrar que, com essas medidas, obteríamos uma
área igual a

. A aluna Nêmesis representou o que se pedia de duas formas, desenhou um

retângulo com dimensões 5 e x, e outro retângulo com a medida

escrita em seu interior. A

aluna Keid desenhou um retângulo semelhante ao da aluna Nêmesis, escrevendo

no seu

interior. Esta aluna foi entrevistada e perguntamos quais seriam as dimensões deste retângulo,
ela prontamente respondeu que seriam 5 e x. Apesar desta aluna não ter especificado no seu
teste esta resposta, o conceito está claro para ela, o que pode ser concluído através da rápida
resposta apresentada pela aluna na entrevista. Esta aluna também foi categorizada como em
um nível entre o instrumental e o relacional.
As três alunas citadas acima obtiveram um crescimento significativo em termos de
compreensão quando comparamos suas respostas da avaliação diagnóstica inicial com a da
avaliação final. A aluna Maia, na avaliação diagnóstica inicial, desenhou um retângulo com
lados

e

, em seguida calculou

e obteve

como resposta,

demonstrando incompreensão na multiplicação com incógnitas. Já a aluna Nêmesis, deixou
este item em branco afirmando não saber como desenhar este retângulo. E por último a aluna
Keid que apresentou um retângulo sem dimensões, pois não tinha idéia de quais seriam suas
dimensões de forma a obter

.

Para categorizar o nível de compreensão dos alunos no item (b) vejamos a seguinte
tabela, com o índice de acertos, erros e questões em branco para este item.

Tabela 6: Desempenho dos alunos na avaliação final questão 3 item (b)
Item (b)
C
%C
I
%I
B
%B
Avaliação
12
41,4
13
44,8
4
13,8
Final

Total
100

A maior dificuldade apresentada nesta questão não se encontrou no conceito de
perímetro, visto que a maior parte dos alunos apresentou o perímetro do retângulo como
sendo a soma dos seus lados. Porém, as dificuldades se apresentaram nos conceitos
necessários para uma compreensão relacional deste conceito. Como por exemplo, a
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propriedade distributiva da multiplicação com relação à soma. Dez alunos (34,5%) obtiveram
respostas corretas, porém nenhum deles apresentou o perímetro utilizando a distributividade.
Apresentaram a igualdade:

Obtendo como resposta

. E por não utilizarem esta propriedade,

categorizamos estes alunos em um nível entre o instrumental e o relacional.
A aluna Lalande havia deixado em branco este item, e só conseguiu fazer após a nossa
ajuda. Vejamos um trecho da entrevista onde a aluna demonstra certa confusão nas operações
de soma e multiplicação com variáveis. Após ela ter desenhado o retângulo no item (a)
juntamente conosco.

P: Continuando... Agora você saberia dizer como é o perímetro?
Lalande:
P: Como realizamos esta soma?
Lalande: Eu não posso somar 5 com x não é?
P: Então, como será?
Lalande: 5 com 5 é 10.
P: E x com x é?
Lalande: x2.
P: Se x + x é x2 , como seria x.x?
Lalande: x2.
P: Então, algo está errado. Quanto é x + x?
Lalande: 2x.
P: Então o perímetro seria quanto?
Lalande: 10 + 2x.

Os alunos Lalande, Keid e Altair estão em um nível ainda instrumental de
compreensão do conceito de perímetro, pois só obtiveram respostas corretas após os nossos
questionamentos e auxílio na entrevista.
Dos alunos que obtiveram respostas incorretas para o cálculo do perímetro, somente
dois demonstraram alguma compreensão, ainda que não possa ser chamada de instrumental. A
figura seguinte mostra o protocolo dos alunos Sirius e Elnath.
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Figura 63: Cálculo do perímetro alunos Enalth e Sirius

As repostas mostram a tentativa dos alunos em calcular o perímetro, indicando a soma
dos lados do retângulo, porém estes alunos, além de não aceitarem a expressão
, também não entendem como uma fórmula

Concebendo somente

expressões contendo variáveis, como uma equação, sendo, portanto, necessário encontrar a
solução. O símbolo de igualdade inserido na expressão não foi compreendido como uma
equivalência, mas sim como um símbolo que solicita uma resposta numérica, este tipo de
erros segundo Booth (1995) se dá pela má interpretação das notações e dos símbolos em
álgebra pelos alunos.
Outra resposta bastante comum foi o cálculo do perímetro utilizando apenas duas
dimensões, alguns alunos que desenharam corretamente o retângulo do item (a) indicando as
dimensões, calculavam o perímetro fazendo

, e obtinham como resposta

,

demonstrando incompreensão acerca do conceito de perímetro e das operações com
incógnitas.

Questão 4: Observe a seguinte figura:

Figura 64: Quebra-cabeça referente à questão
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Ela representa um quebra-cabeça.
a) Qual a medida da área da figura que completa este quebra-cabeça para deixá-lo na forma de
um quadrado?
b) Qual a medida da área total do quebra-cabeça? Registre seus cálculos.

Vejamos a tabela comparativa das respostas dos alunos com relação à avaliação
diagnóstica inicial e a avaliação final.

Tabela 7: Desempenho dos alunos nas avaliações inicial e final
Itens
C
%C
I
%I
B
Avaliação
2
6,9
15
51,7
12
Inicial 4 (a)
Avaliação
Final 4 (a)
21
72,4
7
24,1
1
Avaliação
Inicial 4(b)
5
17,2
10
34,5
14
Avaliação
Final 4 (b)
18
62
10
34,5
1

%B
41,4

Total
100

3,5

100

48,3

100

3,5

100

Com esta questão, pretendia-se verificar a percepção do aluno com relação ao
completamento do quadrado. Através dos dados tabela, verificamos o quanto os alunos
estavam mais confiantes com relação a este conhecimento. Dos vinte e um alunos que
responderam corretamente ao item (a), dez (34,5%) obtiveram uma compreensão relacional
acerca deste conhecimento. Os alunos conseguiram, a partir da figura, descobrir suas medidas
e em seguida calcularam a área. Apresentaram a fórmula para cálculo de retângulos, e
obtiveram 8cm2 como resposta, explicitando a unidade de medida de área (cm2). Um dos
procedimentos que vale a pena destacar é o do aluno Deneb, que explicitou de que forma
obteve as medidas do retângulo.

Figura 65: Resposta do aluno Deneb

As alunas Izar e Elnath também utilizaram o mesmo procedimento, demonstrando
assim um crescimento do ponto de vista qualitativo.
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Apresentaram raciocínios corretos para o item (b), oito deles obtiveram corretamente a
área total do quebra-cabeça como sendo 36cm2. Porém, dois deles não tiveram sucesso na
resposta final devido a alguns problemas de interpretação. A aluna Alhena indicou o produto
, efetuou a soma apresentando como resposta

. E o aluno Saiph não interpretou

corretamente a solicitação da questão, obtendo somente a área da figura que estava desenhada,
não compreendendo que era a figura completa juntamente com o retângulo encontrando no
item (a).
Alguns alunos, 17,2%, foram categorizados como estando em um nível entre o
instrumental e o relacional. Eles encontraram as medidas do retângulo do item (a) e
utilizaram a fórmula do cálculo da área do retângulo, porém não explicitaram a unidade de
área, fazendo o mesmo para o item (b). Obtiveram como respostas 8 cm e 36 cm, ou somente
8 e 36, para os itens (a) e (b) respectivamente, mostrando entendimento acerca do cálculo de
áreas, porém a frágil compreensão acerca das grandezas envolvidas na questão.
Os alunos Iota e Zeta ao invés de apresentarem a área como pedia os dois itens desta
questão, obtiveram somente as dimensões dos retângulos pedidos. Suas respostas eram do
tipo, “4 de base e 2 de altura”, para o item (a), ou “6cm2 por 6cm2”para o item(b). Além de
não interpretarem corretamente o enunciado, estes alunos demonstraram uma confusão
conceitual acerca das unidades de medidas. As alunas Keid e Lalande foram entrevistadas,
Keid em sua avaliação forneceu respostas incorretas, Lalande deixou os itens em branco. Na
entrevista, as duas alunas conseguiram, com o nosso auxílio, obter as respostas corretas para
os dois itens solicitados. Julgamos, portanto, que tanto os alunos Iota e Zeta como as alunas
Lalande e Keid estão ainda em um nível de compreensão instrumental com relação aos
conhecimentos necessários nesta questão.
Dois alunos encontraram as medidas do retângulo do item (a), um deles apresentou
como resposta a soma dessas medidas, o outro deixou a questão em branco. Estes alunos,
apesar de não apresentarem uma resposta coerente, encontraram as dimensões do retângulo, o
que demonstra uma compreensão com relação ao objetivo desta questão, mesmo que de forma
parcial.
Os erros mais comuns são reincidentes, dizem respeito à confusão entre área e
perímetro. As respostas dos alunos mostram também que muitos deles, por não haver
compreendido o conceito de área, ou o enunciado do problema, obtêm respostas sem
significado. Como por exemplo, o aluno Dubhe, apresentou para o item (b) os seguintes
cálculos:
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Figura 66: Cálculo da área total aluno Dubhe

Este aluno obteve a área da figura completa, e pelo que parece calculou a área do
quadrado menor, em seguida apresentou como a área um número próximo do produto entre os
dois valores encontrados. Como não tivemos oportunidade de entrevistar este aluno, a
conclusão de que ele realizou estes cálculos sem compreensão partem somente da
participação do aluno nas atividades propostas.

Questão 5:
Um quadrado possui lado igual a x + 1. Sabendo que a área desse quadrado mede 49cm 2,
calcule o valor de x.
Tabela 8: Comparativa Resultados Questão 5
Itens
C
%C
I
%I
Avaliação
0
0
8
27,6
Inicial
Avaliação
Final
13
44,9
7
24,1

B
21

%B
72,4

9

31

Total
100

100

Como podemos verificar na tabela anterior, apenas 27,6% dos alunos tentaram
responder a esta questão na avaliação diagnóstica inicial, porém nenhum deles obteve êxito
nesta tentativa.
Os alunos, Procyon e Maia, que representam 6,9% da turma, transcreveram
corretamente o problema em forma de equação, obtendo

. Em seguida

resolveram o problema, utilizando as propriedades da igualdade, chegando à resposta

.

Julgamos que estes alunos encontram-se no nível relacional da compreensão acerca da
transcrição e resolução de um problema na forma de equação.
Cinco alunos (17,2%) foram categorizados em um nível de compreensão entre o
instrumental e o relacional. Eles concluíram, através do auxílio da geometria, que o lado do
quadrado em questão deveria ser igual a 7. E só a partir daí transcreveram o problema em
forma de equação, escrevendo

, encontrando

como solução desta equação.

As alunas Alhena e Nêmesis concluíram, de maneira semelhante a estes alunos, que
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, porém não prosseguiram de forma a encontrar a solução da equação. Concluímos, portanto,
que estes alunos estão em um nível ainda instrumental, visto que, apesar de chegarem à
conclusão de que o lado do quadrado era igual a 7, transcrevendo na forma de equação:
, não tinham o domínio das técnicas necessárias para resolução da mesma.
A aluna Sol chegou à equação

, porém não prosseguiu, não

apresentando solução para o problema. Esta aluna compreendeu o que dizia o problema,
porém não possuía habilidade em resolver equações. Por este motivo, dizemos que esta aluna
está ainda em nível de compreensão instrumental acerca desse conceito.
Quatro alunos foram entrevistados sobre o modo como procederam para responder a
esta questão, todos eles pareciam ter compreendido algo. Nos seus protocolos, aparecia uma
tentativa da transcrição do problema na forma de uma equação. Porém, não chegaram com
sucesso a nenhuma forma categorizada no item 4.1 deste estudo. Os alunos Altair, Procyon e
Keid, na entrevista, chegaram à equação

sem muitas dificuldades, porém só

chegaram a este resultado após a nossa entrevista, estando então em um nível ainda
instrumental deste conceito.
A aluna Evanescence, que também foi entrevistada, demonstrou, como já foi dito
acima, certa incompreensão ao calcular a área dos dois retângulos da questão 1, porém ao
resolver juntamente conosco, demonstrou compreensão sobre o trabalho com a fórmula para
cálculo de áreas. Vejamos o protocolo desta aluna e um trecho da entrevista feita com ela.

Figura 67: Solução aluna Evanescence

P: Seu desenho está muito bom, agora vamos interpretar o que você fez. Como calculamos a
área de um quadrado?
Evanescence: Base x altura.
P: Muito bem! Base x altura. Então, como seria a área desse quadrado?
.

Evanescence:
P: Então,

seria igual a?

Evanescence: (Silêncio).
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P: Vamos ler novamente a questão. Um quadrado possui lado
Evanescence:

, sua área é 49.

.

P: Se um quadrado tem área 49, quanto mede o seu lado?
Evanescence: 7.
P: Por quê ?
Evanescence:

.

P: Temos também que o lado mede

, então

tem que ser igual a quanto?

Evanescence: 49.
P: Quanto mede esse lado?
Evanescence: 7.
P: Mas esse lado mede quanto também?
Evanescence:

.

P: Esse lado mede 7 e também mede

, quanto tem que ser

para que

?

Evanescence: Como é?
P: Quanto tem que ser o valor de , para quando fizermos

dar exatamente 7?

Evanescence: 7, não, 6.
P: Por quê?
Evanescence:

.

Esta aluna foi categorizada como compreendendo instrumentalmente o conceito de
área. Assim como a transcrição de um problema em forma de equação, pois só foi capaz de
encontrar o resultado após o nosso auxílio, assim como só utiliza o conceito de área para
alguns casos particulares.

Questão 6:
Verifique se o número 2 é raiz da equação x2 + x – 6 = 0. Além da forma que você utilizou,
existe outra forma para saber se um número é raiz de uma equação?

Tabela 9: Comparativa Resultados Questão 6
Itens
C
%C
I
%I
Avaliação
1
3,5
3
10,3
Inicial
Avaliação
9
31
9
31
Final

B
25

%B
86,2

11

38

Total
100
100
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O único aluno que respondeu corretamente a esta questão na avaliação inicial foi
Saiph. Sua resposta foi considerada correta, porém ele não explicitou de que forma encontrou
esta solução. Já na avaliação final, demonstrou um salto qualitativo ao responder a esta
questão, utilizou como recurso a geometria, chegando à conclusão de que o número 2 era raiz
desta equação.
Além de Saiph, oito alunos responderam corretamente, como pode ser percebido nos
números da tabela anterior. Estes alunos utilizaram o mesmo procedimento para resolução da
mesma, calcularam o valor numérico da equação para

. Encontrando zero como valor

numérico, e concluindo, portanto que 2 é raiz desta equação.
O aluno Iota preferiu utilizar a fórmula resolutiva da equação do segundo grau,
conhecida no Brasil como fórmula de Bhaskara (IEZZI, DOLCE & MACHADO, 2005). Esta
fórmula é apresentada no livro adotado pela escola como sendo

Porém, ao

apresentar a fórmula, o aluno incorreu em um erro, que aparecerá novamente na sua solução
ao invés de – , o que interfere no

da questão oito. Na fórmula acima o aluno escreve

resultado final. Este aluno é repetente no 9º ano e provavelmente trabalhou com esta fórmula,
no entanto, não a lembrava corretamente. Obtendo, portanto, resultados incorretos devido a
sua falta de habilidade de memorizar a fórmula. Chegando a conclusão de que 2 não era raiz
daquela equação
Alguns alunos que responderam incorretamente esta questão tentaram calcular o valor
numérico para

, apresentaram dificuldades ao trabalhar com as operações de

potenciação, soma e subtração com números inteiros, não chegando à conclusão de que 2 era
raiz desta equação. Estes alunos não foram capazes de perceber onde estava o erro, visto que
não chegaram a algum valor numérico, pararam o procedimento antes de concluir a questão.
Categorizamos estes alunos como estando em nível de compreensão abaixo do instrumental.

Questão 7:
Encontre as soluções da equação

Tabela 10: Resultados Questão 7
Itens
C
%C
Avaliação
7
24,2
Final

, utilizando como recurso a geometria.

I
13

%I
44,8

B
9

%B
31

Total
100
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Uma compreensão relacional sobre a resolução de equações do segundo grau,
utilizando como recurso a geometria, foi alcançada por cinco alunos (17,2%) que participaram
da intervenção. Os alunos Maia, Izar, Saiph, Procyon e Elnath demonstraram uma crescente
compreensão acerca dos conteúdos e conceitos trabalhados durante as atividades.
Eles utilizaram procedimentos semelhantes para encontrar as soluções da
equação acima. Interpretaram geometricamente a equação

, chegando a

2)2=9. Como podemos ver no protocolo de Maia na figura 68.
Ou seja, assim como Maia, os outros alunos preferiram manipular algebricamente a
equação

, com o intuito de encontrar as duas soluções, chegando a

e

.
Ao observar as repostas dos alunos, verificamos que ao resolver à equação
, chegavam à equação

. Salientamos o que está subentendido ao escrever

. Ao resolver

, pretendemos descobrir que valores de y, fazem com que o

primeiro membro da equação seja igual a 9. Queremos resolver às equações
, pois

e

. Relembramos a eles que a raiz quadrada de um

número é um número positivo, e que para contemplar os valores
utiliza-se

e

e

, de forma resumida

. A partir disso, os alunos continuaram utilizando esta notação, porém sempre

que possível lembrávamos a eles o significado da mesma.

Figura 68: Solução da equação aluna Maia

Os alunos Altair e Keid foram entrevistados sobre os seus procedimentos de resolução.
Eles haviam demonstrado certa compreensão ao trabalhar com este método durante as
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atividades. Porém, na avaliação final, iniciaram a interpretação geométrica da equação
e não conseguiram transcrever corretamente a equação após o completamento
de quadrado. Vejamos inicialmente o protocolo de Keid.

Figura 69: Solução da equação aluna Eta

A entrevista feita com esta aluna esclarece como ela procedeu para responder a esta
questão.

P: Olhe para o seu desenho. Quanto mede esse lado? (referindo-nos à altura do quadrado que
falta para completar a figura).
Keid: 2.
P: E o outro?
Keid: 2.
P: Então, quanto a área mede?
Keid: 4.
P: E o quadrado completo?
Keid: 9. Eu errei, coloquei 25, foi esse o meu erro.

Como se pode ver na entrevista, Keid logo entendeu onde estava o seu erro. A aluna
foi refazendo juntamente conosco e, sem nenhuma dificuldade, percebeu que a área total era
9, ao invés de 25, como havia respondido inicialmente. Após chegar à equação

,

a aluna prosseguiu sem dificuldades. Utilizando as propriedades da igualdade, chegou às
soluções

ou

O aluno Altair apresentou o procedimento exposto na figura 70.
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Figura 70: Solução da equação aluno Altair

Este aluno foi entrevistado e, com a nossa mediação, chegou a concluir que
, mas deixou claro que não sabia o que fazer depois disto. Vejamos um trecho da
entrevista feita com ele.

P: Você conseguiria me explicar como você fez esta questão?
Altair: (Silêncio).
P: Vamos olhar o desenho que você fez. Quanto seria aqui, cinco mesmo? (referindo-nos ao
fato de a área do quadrado que completa a figura ser igual a 5).
Altair: É.
P: Mas veja: não é a soma desses outros retângulos que deve dar 5 ?
Altair: É o

.

P: Certo. Então, quanto deveria dar essa área que completa o quadrado?
Altair: (Silêncio).
P: Quanto mede a base e a altura?
Altair: 2 e 2.
P: Então quando mede a área?
Altair: 4
P: Então, a área total, seria quanto?
Altair: 5 + 4 = 9.
P: Vamos montar novamente nossa equação.

tem que dar quanto?
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Altair:

.

P: Vamos tentar fazer, sem olhar para o que você já fez.

tem que dar essa área

toda. Que é quanto?
Altair: Igual a 9.

.

P: Daqui você conseguiria resolver?
Altair: Acho que sim. O quadrado passa raiz.
P: Fica como então?
Altair:

?

P: A raiz continua aqui?
Altair: Fica

?

P: Vamos novamente.
Altair: =

é igual a quanto?

.

P: Altair, seja bastante sincero, você não compreendeu isto daqui?
Altair: Compreendi.
P: E qual foi sua dificuldade?
Altair: Depois que chega nos parênteses, eu não sei mais fazer. (Referindo-se ao passo
= 9 ).

A aluna Zeta, em seu protocolo, demonstrou estar muito próxima do nível de
compreensão relacional. Ela interpretou geometricamente a equação
completando o quadrado, obtendo a equação
primeira raiz

,

. Apresentou corretamente a

, porém, ao calcular a segunda raiz, obteve um erro ao subtrair números

inteiros. Fazendo:

Ao ser entrevistada, a aluna percebeu o seu erro, fazendo a correção para

.

Como a aluna havia demonstrado compreensão na interpretação geométrica, seu erro, que
dizia respeito às operações com números inteiros, foi percebido e corrigido por ela. Podemos
categorizar esta aluna como estando em um nível de compreensão entre o instrumental e o
relacional.
Apenas cinco alunos foram categorizados como compreendendo instrumentalmente
esta abordagem das equações do segundo grau. As respostas deles foram julgadas
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matematicamente como incorretas, pois os alunos não conseguiram apresentar as duas
soluções da equação. Os erros diziam respeito ao desconhecimento das propriedades da
igualdade, como se pode observar no protocolo de Eta:

Figura 71: Solução da equação aluna Eta

Ou ainda a dificuldade em atribuir significado à equação
chegavam corretamente às equações

e

. Muitos alunos

. Porém, os passos seguintes

eram desenvolvidos sem coerência, com se pode ver nos protocolos das alunas Alhena e
Nêmesis.

Figura 72: Solução da equação aluna Alhena
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Figura 73: Solução da equação aluna Nêmesis

A aluna Tamiris chegou até a equação

3e

3, porém, assim como o

aluno Altair, não sabia como proceder a partir daí, não encontrando, portanto, nenhuma
solução. Quatro alunos (13,8%) completaram o quadrado, porém, ao escrever a equação que
representava a área total do novo quadrado, chegaram a

, ao invés de

. Estes alunos, apesar de interpretarem geometricamente a equação inicial, não foram
capazes de transcrever em forma de equação corretamente. Podemos dizer que ainda estão em
um nível abaixo da compreensão instrumental deste conceito.

Questão 8:
Apresente as soluções da equação abaixo, utilizando o método que você preferir:

Tabela 11: Comparativa dos resultados Questão 8
Itens
C
%C
I
%I
Avaliação
Final

8

27,6

15

51,7

B
6

%B
20,7

Total
100
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Como se pode observar na tabela anterior, oito alunos responderam corretamente a
esta questão. Porém, uma compreensão relacional acerca do conhecimento de soluções de
equações do tipo

foi alcançada apenas por cinco alunos (17,2%), que foram os

mesmos a obter uma compreensão relacional nas equações do tipo

, o que pôde

ser demonstrado na questão 7.
Os alunos Maia, Iza, Saiph, Procyon e Elnath utilizaram o mesmo
procedimento trabalhado por nós nas atividades para encontrar as soluções deste tipo de
equações, que foi explicitado no item 3.4.1.8. Para ilustrar de que forma os alunos
encontraram as soluções, vejamos o protocolo do aluno Saiph:

Figura 74: Solução da equação aluno Saiph

A equação

foi interpretada da seguinte forma: do quadrado de lado x

são subtraídos dois retângulos de área x cada um, restando uma figura com área igual a 15u,
de forma a completar o quadrado o aluno adiciona um quadrado de lado 1. Obtendo, agora,
um novo quadrado de lado

e área igual a 16. Chegando, portanto, à seguinte equação:

. Após esta interpretação geométrica, o aluno Saiph, assim como os outros
quatro, utilizou as propriedades da igualdade de forma a obter as soluções

e

.

Eta, Keid e Capella obtiveram respostas corretas na questão 8. Porém, não puderam
ser categorizadas como compreendendo relacionalmente este conhecimento, pois o
procedimento utilizado por eles pareceu, muitas vezes, uma regra que foi memorizada como
uma “receita”, em que alguns passos foram esquecidos ou absorvidos sem compreensão. A
aluna Eta, além de apresentar uma incoerência na construção dos retângulos, mostrou
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novamente a sua falta de habilidade em resolver equações. Como pode ser visto em seu
protocolo (Fig. 75).

Figura 75: Solução da equação aluna Eta

A aluna Capella, apesar de não ter resolvido a equação da questão 7, obteve sucesso ao
resolver esta equação. Pelo seu protocolo da questão 7 e da 8, demonstra uma maior
habilidade ao se trabalhar com equações em que a equação final é da forma
onde

,

é um número positivo. Não pudemos categorizar esta aluna como tendo uma

compreensão relacional, pois só foi capaz de apresentar uma das raízes da equação. Ela
chegou corretamente a equação
chegou a

, concluindo que

, de onde

.

Já a aluna Keid, apesar de ter representado corretamente a equação
após completar o quadrado, chegou à equação

,

. Na entrevista, ela afirma que, ao

invés de escrever dezesseis, confundiu com o “1” do quadrado que foi adicionado à figura.
Corrigindo, portanto, o seu protocolo, obtendo a nova equação
concluiu que

. De onde

. A aluna só encontrou, portanto, uma das raízes, demonstrando

também incompreensão ao operar com números inteiros.
A aluna Zeta obteve resposta incorreta. Mesmo assim, seu procedimento foi
categorizado como havendo uma compreensão, ainda que instrumental. Ela interpretou
geometricamente a equação, obtendo

, concluindo, ainda, que

e

. Porém, assim como na questão 7, pela falta de conhecimento sobre operações
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com números inteiros e das propriedades da igualdade, não conseguiu encontrar as soluções
corretas, sendo categorizada como compreendendo instrumentalmente este conhecimento.
Nesta questão, solicitava-se que o aluno apresentasse as soluções da equação pelo
método escolhido por eles. Caso os alunos conhecessem outro método além do trabalhado por
nós nas atividades, eles poderiam utilizá-lo. Quatro alunos escolheram resolver esta equação
utilizando a “fórmula de Bhaskara”. As soluções encontradas por eles foram

e

.

Porém, mesmo encontrando as soluções corretas, os alunos utilizaram a fórmula de maneira
incorreta. Ao calcular a solução x, os alunos escreveram

. Vejamos o

procedimento utilizado por eles, através do protocolo da aluna Sirius.

Figura 76: Solução da equação aluna Sirius

Os alunos substituíram “

” da fórmula utilizada por eles, por “2”, o que, no final,

não alterou o resultado.
Por seus protocolos, tanto da questão 7 como da questão 8, pudemos verificar que
estes alunos não obtiveram compreensão acerca do trato das equações do segundo grau com
auxílio da geometria. Os alunos Iota e Sirius, por serem repetentes, diziam não entender este
método, não demonstrando interesse em trabalhar com ele.
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4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo geral analisar a possibilidade de compreensão,
por parte dos alunos de 9º ano, da obtenção das soluções de uma equação do 2° grau,
utilizando processos geométricos da História da Matemática. Para chegar a este objetivo,
traçamos alguns objetivos específicos - relembraremos aqui quais foram eles, com o intuito de
tecer considerações sobre o nosso estudo, a partir da análise qualitativa que fizemos acerca da
compreensão destes alunos, com relação à avaliação diagnóstica inicial, as atividades do
módulo de ensino e a avaliação diagnóstica final.

Os objetivos específicos do nosso trabalho foram:
Identificar as principais dificuldades dos alunos com relação aos conhecimentos
prévios necessários para as atividades.

Desenvolver um módulo de atividades de ensino com alunos do 9° ano, baseado na
História da Matemática.

Aplicar as atividades propostas em sala de aula e perceber a compreensão do processo
geométrico para encontrar as soluções de uma equação do segundo grau.

Verificar a aceitação e possíveis obstáculos do trabalho com o método geométrico
adotado, baseado na História da Matemática.

As dificuldades com relação aos pré-requisitos foram observadas em todas as fases da
pesquisa, sobretudo na avaliação inicial e na execução das atividades. Elaboramos as
atividades e a partir da aplicação das mesmas pudemos perceber a compreensão dos alunos na
utilização do processo proposto bem como os obstáculos encontrados no decorrer do trabalho.
Os objetivos acima propostos foram cumpridos e os fatores identificados nas três fases da
nossa pesquisa serão mais detalhadamente comentados em seguida.
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Avaliação Diagnóstica

Com relação à avaliação diagnóstica inicial, podemos tecer os seguintes comentários:

(i) - Um conceito bastante importante para o nosso trabalho era o de área. Visto que,
ao trabalhar com o método geométrico para encontrar as soluções de uma equação quadrática,
necessitamos interpretar a equação como a área de um quadrado e, achando a medida do seu
lado, encontraríamos uma das soluções da equação, a solução positiva. Perceberam-se, a partir
da avaliação inicial, que os alunos possuíam diversas dificuldades acerca deste conceito. A
maior parte dos alunos não sabia qual o significado da área de um retângulo, e outros
confundiam com o conceito de perímetro.
(ii) - Os alunos pesquisados demonstraram ainda dificuldades com relação à operação
de multiplicação. O algoritmo foi utilizado com pouca compreensão pela maioria dos alunos.
Esse erro se intensificou quando os números em questão eram números racionais.
(iii) - Quanto aos conceitos algébricos, os alunos não possuíam o domínio das técnicas
de resolução de equações do 1º grau, e ainda desconheciam as propriedades da igualdade, o
que pôde ser demonstrado e comprovado pelos protocolos e a fala dos próprios alunos nas
mediações da pesquisadora. As propriedades operatórias, tais como a distributividade e a
comutatividade, assim como as operações com incógnitas, também não eram dominadas por
eles.
(iv) - Ainda sobre os conhecimentos algébricos, podemos dizer que, de um modo
geral, as equações do 2º grau não foram estudados pelos alunos antes desta pesquisa. Exceto
os alunos que eram repetentes, nenhum deles demonstrou conhecimento acerca de métodos de
solução deste tipo de equações. Os alunos repetentes mostraram conhecer a fórmula de
“Bhaskara”, porém sem compreensão acerca do seu significado.

As atividades de ensino

Algumas observações puderam ser feitas a partir do desenvolvimento das atividades
do módulo de ensino.
(i) – Inicialmente, a dificuldade dos alunos em trabalhar com este método. A maioria
dos alunos não estava acostumada a trabalhar em grupo com este tipo de atividades, o que
causava certo estranhamento da parte deles. As dificuldades de leitura e interpretação daquilo
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que era solicitado na atividade foi outro fator que dificultou o processo e ainda a falta de
autonomia dos alunos com relação ao trabalho com elas.
(ii) - Com relação aos conceitos necessários para aprendizagem dos conteúdos
abordados nas atividades, no campo da aritmética, os alunos demonstraram sérias dificuldades
nas operações com números racionais, em especial na multiplicação de números decimais e
soma e subtração de inteiros. Em referência ao campo das grandezas e medidas, os alunos
demonstraram dificuldades em se trabalhar com a régua, e ainda com as unidades de medida.
As grandezas área e perímetro eram corriqueiramente confundidas uma com a outra, problema
também identificado em várias pesquisas, em Teles (2008), por exemplo, assim como a não
compreensão acerca das suas respectivas unidades.
(iii) - A falta de habilidade no tratamento com os conceitos algébricos foi o que mais
se evidenciou durante as atividades. As operações com variáveis, tais como a soma,
multiplicação e potenciação, eram realizadas inicialmente sem qualquer compreensão. Os
alunos não possuíam habilidade com as técnicas para resolução de equações do 1º grau, tais
como o desconhecimento das propriedades da igualdade, que também foi identificado em
Souza (2006). A respeito da compreensão acerca das equações do 2º grau do tipo
e

, onde a, b e c são positivos, os alunos apresentavam habilidade na

interpretação geométrica dos termos das equações. As maiores dificuldades encontraram-se na
manipulação algébrica das equações após estarem escritas na forma de um quadrado perfeito.
As dificuldades são reincidentes e já foram descritas nos itens (ii) e (iv) da avaliação
diagnóstica, tais como as operações com números inteiros e a falta de habilidade nas técnicas
de resolução de equação.
(iv) - Com relação ao uso de materiais concretos, podemos dizer que eles foram
bastante necessários para extrair alguns conceitos trabalhados nas atividades. Dentre eles,
podemos citar os retângulos quadriculados feitos com cartolina para trabalhar os conceitos de
área e perímetro, e uma maquete de isopor para o trato com as equações do tipo

.

Podemos citar também os emborrachados que foram essenciais para a interpretação
geométrica para o quadrado da soma e da diferença de dois termos.
(v) – Com relação ao cálculo de medidas de áreas de retângulos, os alunos
demonstraram, no trato com atividades, uma crescente compreensão acerca deste conceito. O
cálculo de medida da área de retângulos, quando suas dimensões são desconhecidas, foi
utilizado para interpretação de equações do segundo grau, o que denota uma aplicação do
conceito trabalhado durante as atividades, como, por exemplo, as equações do tipo
(Ver APÊNDICE F).
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(vi) - Podemos ressaltar que o desenvolvimento das atividades contribuiu para a
compreensão dos alunos no trato com as equações do tipo

e

.

Avaliamos que o cálculo de áreas de retângulos, a interpretação geométrica do quadrado da
soma e da diferença entre dois números, assim como o trabalho como método por atividades,
permitiram que os alunos se sentissem mais seguros para encontrar as soluções destas
equações.

Avaliação Final

A partir dos resultados da avaliação final, pudemos constatar que:
(i) - Com relação ao conceito de área de um retângulo, ficou demonstrado que boa
parte dos alunos obteve compreensão quando os valores eram dados para cálculo da mesma e
também quando as dimensões eram incógnitas. A compreensão de que o perímetro de um
retângulo é a soma de seus lados também ficou evidenciado por estes alunos.
(ii) - Na avaliação final, o trato com as variáveis iniciou-se pelo cálculo de áreas de
áreas e construção de retângulos (Ver APÊNDICE H). Os resultados mostraram que muitos
alunos evoluíram qualitativamente com relação às operações com incógnitas, em relação à
avaliação inicial, porém, ainda de forma superficial. As respostas dadas eram de casos
particulares demonstrando assim um nível de compreensão abaixo do relacional, sendo
categorizado por nós como uma compreensão entre o instrumental e o relacional.
(iii) - No tratamento com as equações do 2º grau, os alunos demonstraram um grande
avanço quando comparados com as respostas da avaliação diagnóstica inicial. Com relação à
interpretação e transcrição do enunciado de um problema para a forma de uma equação,
alguns alunos chegaram ao nível de compreensão relacional; alguns deles, mesmo não tendo
sido solicitados, interpretaram geometricamente o problema e transcreveram-no em forma de
uma equação.
(iv) - Com relação ao tratamento geométrico das equações do tipo

e

, que foram abordados em duas questões na avaliação, cinco alunos
demonstraram uma compreensão relacional. Estes alunos interpretaram geometricamente a
equação e após encontrarem a equação que representa a área do quadrado completo, optaram
pelo tratamento algébrico de forma a encontrar as duas raízes da equação. Tanto nas
atividades de ensino como na avaliação final estes alunos mostraram uma compreensão
crescente sobre os conteúdos trabalhados. Observamos que outros alunos chegaram a um
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nível de compreensão instrumental, julgamos que a falta de habilidade com as operações entre
números inteiros prejudicou o avanço destes alunos para um nível de compreensão relacional.

4.3.1 Conclusões

Após a realização da avaliação diagnóstica, percebemos que a maioria dos alunos não
possuía os pré-requisitos necessários para o trabalho com o enfoque geométrico, que foi
objeto da nossa pesquisa. Isto dificultou um pouco o nosso trabalho, sendo necessária, em
alguns momentos, uma pequena pausa nas nossas atividades principais, quando retomamos
alguns conceitos matemáticos básicos, de forma a amenizar algumas dessas dificuldades. O
que acarretou na redução do número de atividades programadas para esta pesquisa.
Porém, apesar de alguns resultados do ponto de vista numérico não terem sido como
esperados, verificamos que os alunos, de um modo geral, evoluíram muito na aprendizagem
dos conteúdos matemáticos da pesquisa. A opção por trabalhar as atividades em grupos
facilitou bastante a interação aluno/aluno, visto que, para executar as atividades, os alunos
precisavam escutar o outro de forma a obter a melhor solução para determinada atividade. A
interação professor/aluno foi um ponto bastante ressaltado no depoimento final dos alunos,
pois eles começaram a perceber a importância do professor como mediador na construção da
sua aprendizagem.
A utilização do material concreto, além de motivar os alunos, exerceu um importante
papel na percepção de propriedades e na construção dos conceitos matemáticos abordados.
Em alguns momentos, optamos por não utilizar o material concreto, visto que estes alunos já
estariam no nível das operações formais, o uso de materiais concretos não seria mais
necessário, pois de acordo com a teoria de Piaget (WHADSWORTH, 1997) neste estágio os
alunos estão aptos a aplicar o raciocínio lógico a todas as classes de problemas. Porém,
observamos que esta não utilização implicou em algumas dificuldades de abstração por parte
dos alunos, pois alguns deles só demonstravam habilidade em aplicar o pensamento lógico a
problemas concretos, o que é um indício de que estes alunos, apesar da faixa etária entre 14 e
17 anos, ainda estariam no nível das operações concretas.
Após a nossa intervenção, estamos cientes de que a metodologia aqui utilizada, com
atividades de ensino para o aluno, atingiu os objetivos propostos para a nossa pesquisa.
Corroborando as idéias de Jean Piaget, de que a aprendizagem é algo que se dá com a
interação do aluno com o mundo que o cerca e que essa aprendizagem não parte de uma
imposição, mas de uma construção pessoal.
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Podemos ainda ressaltar como contribuição da nossa pesquisa, a viabilidade de um
módulo de atividades de ensino para se aplicar em sala de aula de forma a trabalhar com os
alunos a temática das equações do segundo grau, utilizando como recurso o processo
geométrico advindo da História da Matemática. Os alunos tiveram oportunidade de trabalhar
este conteúdo de forma contextualizada dentro da própria matemática, conteúdo este que
geralmente é trabalhado com a memorização de fórmulas.
Queremos lembrar que o método aqui utilizado não é suficiente para encontrar as
soluções de qualquer equação do segundo grau. Podemos utilizar o método geométrico para
encontrar soluções de equações que tenham pelo menos uma solução positiva. Uma
alternativa que pode ser deixada como sugestão para outras atividades, seria utilizar a
interpretação geométrica para facilitar a dedução da fórmula resolutiva de uma equação do
segundo grau.
Podemos sugerir, para investigações futuras, a utilização de diversos métodos para
soluções de equações quadráticas advindos da História da Matemática, de forma que os
alunos tenham oportunidade de conhecer outros métodos, para então fazermos uma análise
comparativa da compreensão dos alunos nos diversos métodos utilizados.
Esperamos, dentro dos limites na nossa pesquisa, ter contribuído para a escola na qual
realizamos esta pesquisa, na compreensão de algumas dificuldades enfrentadas pelos alunos
com relação à matemática, notadamente sobre o ensino de álgebra, assim como na busca de
superação dessas dificuldades. Podemos citar também que metodologia aqui utilizada, foi um
fator evidenciado pela equipe pedagógica da escola, onde puderam observar uma maior
interação entre os próprios alunos, e um maior empenho deles na construção do seu próprio
conhecimento matemático. Esperamos ainda ter contribuído na solidificação e compreensão
dos alunos com relação aos conceitos algébricos e geométricos aqui trabalhados.
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APÊNDICE A
AVALIAÇÃO INICIAL
NOME: _____________________________________________________
SÉRIE: __________________ DATA: ___ /___ /___

LEIA E RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES QUESTÕES.
LEMBRE-SE DE REGISTRAR SEUS CÁLCULOS.

1.Observe as seguintes figuras retangulares. Calcule a medida da área ocupada por cada uma
delas:

2. Calcule a área das figuras abaixo, sabendo que as dimensões dadas estão numa mesma
unidade de medida:

3. Construa as seguintes figuras geométricas:
a) Um quadrado de lado igual a 1 unidade.
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b) Um retângulo de base 2 cm e altura 4 cm.

c) Um retângulo de área igual a

.

d) Um quadrado de lado x.

4. Observe a seguinte figura:
Ela representa um quebra-cabeça.
a) Qual a medida da área da figura
que completa este quebra-cabeça para
deixá-lo na forma de um quadrado?

b) Qual a medida da área total do quebra-cabeça? Registre seus cálculos.

5. Um quadrado possui lado igual a
Calcule o valor de .

6. Qual a solução das seguintes equações:
a)

, sabendo que a área desse quadrado mede

.

146

b)

c)

8. Verifique se 2 é raiz da equação:

9. Quais valores de x são soluções da equação:
a)

b)

Sua opinião! O que você achou desta avaliação?
Em qual questão você sentiu mais dificuldade? Você saberia dizer porquê?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Qual questão você teve mais facilidade em responder? Por qual motivo essa questão foi mais
fácil?
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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APÊNDICE B
ATIVIDADE 1- DATA: ____/ ____/____
Cálculo da área e perímetro de retângulos
ALUNOS: ______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
GRUPO: ___________

Objetivo: Calcular a medida da área e do perímetro de retângulos através da malha
quadriculada.
Material Necessário: 1 retângulo 8u

7u quadriculado, 3 retângulos com mesma área (18u2

ou 12u2) com perímetros diferentes, régua

1. Medir é um processo de comparação, para medir a área de uma superfície usaremos como
unidade o

(quadrado). Você recebeu um retângulo quadriculado, responda as questões

abaixo:
a) Em cada fileira da altura há ______

.

b) Em cada fileira do comprimento há ______
c) O total de

.

do retângulo é ______.

d) Podemos dizer então que a área desse retângulo é de ____

.

2. Você recebeu três retângulos diferentes, todos eles são formados por quadrados que estão
numa mesma unidade de medida (u).

Discuta com seus colegas e responda:

a) Qual a área da figura 1? Qual é a medida do seu contorno?

b) Qual a área da figura 2? Qual é a medida do seu contorno?

c) Qual a área da figura 3? E o seu contorno?

d) Existe algo em comum entre esses três retângulos? O quê?
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e) Existe alguma diferença entre esses retângulos? Você saberia dizer porque isso
acontece?

3. Vamos usar agora o quadrado de 1cm de lado como unidade de medida.
tem área igual a 1cm2.

O quadrado de 1cm
1 cm

Observe o seguinte retângulo:

a) Quanto mede o comprimento do retângulo?

b) E a altura?

c) Quanto mede a área desse retângulo? Qual processo você utilizou para encontrar este
valor?

d) Quanto mede o contorno dessa figura? Esse valor é igual ao da área?
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4. Observe o seguinte retângulo:

a) Qual a medida de seu comprimento? E de sua altura?

b) Você saberia dizer o valor da área desse retângulo? Como você encontrou esse valor?

c) Esse retângulo possui outro nome especial? Se sim, qual e porquê?

d) Dê dois exemplos do seu dia-a-dia de figuras semelhantes a esta.
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APÊNDICE C
ATIVIDADE 2 - DATA: ____/ ____/____
Cálculo de áreas de retângulos, generalização da fórmula para cálculo da área de
retângulos.

ALUNOS: ______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
GRUPO: ___________

Objetivos: Construir retângulos utilizando a régua e apresentar a medida de sua área
utilizando a fórmula A = b

h; encontrar as medidas das figuras através das informações

dadas, sem a utilização da régua.

Material necessário: régua, lápis e borracha.

1. Desenhe e faça o que se pede:

a) Um quadrado de lado igual a 1,5cm.

b) Um retângulo de 2cm de comprimento e 5cm de altura.

c) Calcule as áreas dessas figuras.

d) Que procedimento você utilizou para calcular a área dessas figuras? Como podemos
calcular a área de um retângulo qualquer, sem precisar quadriculá-lo?
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2.Observe os seguintes retângulos. Utilizando a régua, descubra suas medidas e em seguida
calcule a área e o contorno (perímetro) de cada uma delas.

a)

3.

b)

Uma escola deve ser reformada, o arquiteto fez o projeto do novo prédio da escola, e

mostrou à diretora duas opções onde poderia ser colocado o pátio da escola. As duas opções
estão representadas nas figuras abaixo, a primeira delas mostra um pátio de forma quadrada e
a segunda um pátio de forma retangular.
Dimensões da planta da escola: (4,5cm

4,5cm)

1,5

1,25

1,25

Figura 1

3

Figura 2

As partes coloridas representam as áreas reservadas para o pátio da escola.

- Quais as dimensões do pátio da figura 1 e do pátio da figura 2? (Tente responder sem utilizar
a régua).

- Qual das duas figuras terá uma maior área para construção do pátio? Mostre como você
procedeu para chegar a esta conclusão.
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4. Paula decidiu cercar sua piscina com cerâmicas quadradas cada uma com 0,5m de lado.
Responda:

a) Qual a área de cada cerâmica?

b) Quantas cerâmicas foram usadas para cercar a piscina?
c)Qual é, em m2, a área ocupada pelas cerâmicas?

d)Qual a medida de cada lado da piscina?
e) Qual é, em m2, a área ocupada pela piscina?
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APÊNDICE D
ATIVIDADE 3- DATA: ____/ ____/____
Cálculo de áreas de retângulos com dimensões variáveis.
ALUNOS: ______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
GRUPO: ___________

Objetivo: Descobrir as medidas de um retângulo sendo dada sua área; apresentar a área de
um retângulo quando uma das medidas é desconhecida.

Material necessário: Cartolina, lápis e borracha.

1. Vamos trabalhar juntos. Faça o que se pede em cada questão:
a) Desenhe um retângulo de área igual a 18cm 2.

b) Existe outro retângulo diferente deste que você desenhou que tenha também 18 cm 2 de
área? Se sim, desenhe-o.

2. Um quadrado ABCD foi dividido em quatro retângulos menores, numerados de 1 a 4 como
nos mostra a figura abaixo:
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As áreas de cada retângulo estão expressas em cada um.
a) A única dimensão dada foi o comprimento do Retângulo 1. Calcule a outra dimensão desse
retângulo escolhendo uma unidade de medida.

c) Calcule o comprimento e a altura do Retângulo 2 e em seguida a do Retângulo 3.
Utilizando a mesma unidade de medida da letra a.

d) Calcule a área do Retângulo 4. Registre o raciocínio que você utilizou para calcular esta
área.

3. Observe o retângulo abaixo:

Mário queria medir a área desse retângulo e começou o a tentar quadriculá-lo, porém antes de
terminar, percebeu que poderia calcular a área sem precisar quadricular.

a) Você saberia dizer como Mário fez para calcular a medida dessa área, sem utilizar a régua e
sem quadriculá-lo? Se sim, mostre como você procedeu.

b) Sabendo agora que o comprimento pode ser qualquer valor. A resposta seria diferente?
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4. Qual a área dos seguintes retângulos?
b)

a)

2
x
y
3,5

c) Sabendo que as áreas dos retângulos da questão anterior estão expressas em dm 2, e que o
valor de x é 4dm e o de y 1,7dm, qual seria a medida dessas áreas?
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APÊNDICE E
ATIVIDADE 4- DATA: ____/ ____/____
ALUNOS: ______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
GRUPO: ___________
Objetivo: Encontrar a solução positiva da equação do 2º grau, da forma ax2 = b. Apresentar
as equações correspondentes dos problemas dados.

Material necessário: Lápis, borracha, régua, pedaços de cartolina com tamanhos variados.

Vamos iniciar o estudo das chamadas equações do 2º grau, que são chamadas assim devido ao
expoente de x ser 2(dois).

Um pai possuía um grande terreno de forma quadrada e gostaria de dividi-lo entre seus
filhos, confiando em seu filho mais velho, entregou todo seu terreno para ele, para que
ele dividisse entre seus irmãos. O terreno possuía uma área de 121 hm 2. Vamos
representar este terreno através de um desenho indicando a medida dos seus lados.

O filho mais velho, como pediu seu pai, resolveu dividir o terreno, porém não dividiu
igualmente, resolveu dar ao irmão do meio um terreno também quadrado possuindo
agora uma área de 36hm2. Quanto mede o lado do terreno deste irmão? Qual a área do
terreno que restou?

Para o irmão mais novo ele deu um terreno com 200m de lado, qual a área reservada à
este irmão?
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De acordo com as respostas acima vamos construir a tabela:
Filho

Área do terreno

Medida do Lado Equação
do Terreno
correspondente

Pai
Mais velho
Meio
Mais novo

-----

Agora chegou a hora de construirmos o nosso problema.
Você e seu grupo de amigos receberam um pedaço de cartolina. É preciso dividir esta
cartolina para todos do seu grupo. Onde dois devem receber um quadrado e um de vocês um
retângulo
.
Exemplo:

Este retângulo mede 3cm de altura e 8cm de comprimento.
Podemos dividi-lo da seguinte forma:

A

B

C

Faça um processo semelhante na sua folha de cartolina. Enumere cada pedaço de acordo com
a figura acima.
Agora responda:
a) Quais as medidas da sua cartolina?

b) Quais as medidas dos lados de A, B e C ?
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c) Qual a área reservada para cada um?

d) Se agora chamamos o lado do quadrado A de x, qual a equação que representa a área
do quadrado, para os quadrados A e B?

e) Seria possível fazer o mesmo com a figura C? Se chamarmos seu comprimento de z,
qual seria a equação correspondente a sua área?

f) Se o comprimento de C mede z, quanto mede sua altura com relação a z? Escreva
agora a medida da área de C, utilizando a incógnita z.
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APÊNDICE F
ATIVIDADE 5 - DATA: ____/ ____/____
ALUNOS: ______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
GRUPO: ___________

Objetivos: Escrever algebricamente os dados dos problemas; encontrar as soluções das
equações da forma ax2 = bx.

Material necessário: lápis, borracha, régua, isopor.

1. O professor de Artes pediu que os alunos do 9º ano construíssem uma maquete da escola e
para fazer o muro da escola, receberam isopor. Porém, precisavam saber as medidas deste
muro, observaram que eram quatro paredes, duas de forma quadrada e duas de forma
retangular. E então, resolveram fazer suas maquetes, o professor informou que as duas
paredes quadradas da maquete teriam que possuir juntas 18cm2 de área.

a) Escreva algebricamente, utilizando o lado do quadrado, a medida das áreas das paredes
quadradas de sua maquete.

b) Utilizando o isopor que você recebeu, construa essas duas paredes.

c) Sabendo que a área da parede retangular mede 15cm2, quais as medidas da parede
retangular?

2. Os pares de figuras abaixo têm áreas iguais, escreva algebricamente a igualdade entre as
áreas e em seguida encontre o valor desconhecido em cada uma delas:
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a)
x
x
8
b)
y

y
2

y
x

Foi necessário resolver as equações para descobrir os valores de x e y? Se sim, tente encontrar
estes valores sem realizar os cálculos algébricos, e escreva de que modo você fez.

3. Tente resolver as seguintes situações problemas:

a) Um número real positivo é tal que o seu quadrado é igual ao seu quíntuplo. Qual é esse
número. Vamos resolver juntos.
1º Passo: Como este número é desconhecido vamos chamá-lo de z.
2º Passo: Seu quadrado pode ser representado por _____ .
3º Passo: Desenhe a figura que tem esta área.

4º Passo: Utilizando ainda o valor z, o seu quíntuplo pode ser representado por : ____.
5º Passo: Que pode ser entendida como a medida da área de um retângulo, desenhe este
retângulo.

6º Passo: Agora, vamos escrever a equação que representa a igualdade entre as áreas das
figuras acima:______________________________
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7ºpasso: Como podemos resolver geometricamente esta equação? Resolva e apresente seus
cálculos.

8º Passo: E algebricamente como podemos resolver?

b) Um professor pediu que os alunos criassem problemas utilizando as suas idades,
surgiram diversas questões dentre elas, temos a de um aluno, que percebeu que o
dobro do quadrado da sua idade é a mesma coisa de oito vezes a sua idade, vamos
descobrir a idade dele?
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APÊNDICE G
ATIVIDADE 6 - DATA: ____/ ____/____
ALUNOS: ______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
GRUPO: ___________

Objetivos: Deduzir geometricamente o quadrado da soma e da diferença de dois números;
Trabalhar com o completamento de quadrados, de forma a obter quadrados com área (x + a)2.
Material necessário: 1 quadrado de área (a + b)2; 1 quadrado de área (a - b)2; 3 quadrados
incompletos.

1. Você recebeu dois quadrados, observe o Quadrado 1 e responda:

a) Qual a expressão algébrica que representa a área de cada parte deste quadrado (I, II, III
e IV)?
b) Utilizando os dados que você encontrou, escreva uma expressão algébrica que
represente a soma das áreas das partes do quadrado.
c) Agora escreva uma expressão algébrica que represente a área do quadrado de lado
(a+b)
d) O que podemos concluir agora?

2. Utilizando agora o Quadrado 2, responda juntamente com o seu grupo:

a) Escreva uma expressão algébrica que represente a área de cada figura que faz parte
deste quadrado (I, II, III e IV).
b) Qual a expressão que representa a soma das áreas destas figuras?
c) Qual a expressão que representa a área do quadrado de lado a?

3. Você recebeu algumas figuras, descubra qual a área das figuras que as completam para que
tenhamos um quadrado.
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APÊNDICE H
AVALIAÇÃO FINAL
Aluno: ________________________________________________
Data: ____/ ____/____

Leia com atenção e responda as questões abaixo, registrando todos os seus cálculos.

1. Calcule a medida da área e do perímetro das figuras abaixo, lembrando que suas medidas
estão dadas em cada uma delas:
a)

Resposta:
20 mm

30 mm

b)

Resposta:
2,5 cm

2,5 cm

2. Escreva uma expressão algébrica que represente a área A de cada um dos retângulos
abaixo:
a)

Resposta:
3

x
Resposta:
b)
y
5
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3. Faça o que se pede em cada questão, não se esqueça de registrar seus cálculos:

a) Desenhe um retângulo de área igual a 5x.

c) qual o perímetro do retângulo da letra b)?

4. Observe a seguinte figura:
Ela representa um quebra-cabeça.
a) Qual a medida da área da figura
que completa este quebra-cabeça para
deixá-lo na forma de um quadrado?

b) Qual a medida da área total do quebra-cabeça?

5. Um quadrado possui o lado igual a x + 1, sua área mede 49 cm2. Utilizando as informações
dadas, encontre o valor de x.

6. Verifique se o número 2 é raiz da equação x2 + x – 6 = 0. Além da forma que você utilizou,
existe outra forma para saber se um número é raiz de uma equação?
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7. Encontre as soluções da equação y2 + 4y – 5 = 0, utilizando como recurso a geometria.

8. Apresente as soluções da equação abaixo, utilizando o método que você preferir:
x2 - 2x – 15 = 0

Sua opinião é muito importante!!
Fale um pouco sobre o que você achou desta experiência.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Muito obrigada pela sua colaboração!
Ela foi bastante importante para o nosso trabalho!

