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RESUMO 

 

 

 

O presente estudo tem como objetivo verificar se o uso de atividades mediadas pela História 

da Matemática pode contribuir para a melhoria da compreensão da resolução da equação do 2º 

grau para professores e licenciandos que reproduzem métodos de resolução de tais equações, 

de maneira acrítica, sem o domínio das justificativas de suas ações. Para isso, adaptamos uma 

sequência didática com atividades que tem como propósito fazer com que haja uma 

redescoberta da fórmula resolutiva da equação do 2º grau através do método denominado 

corte e cole. Por fim, apresentamos o módulo de atividades contendo a sequência didática 

utilizada durante o estudo, como sugestão para uso em sala de aula, pelo professor de 

matemática. 

 

 

Palavras-chaves: Sequência didática. História da Matemática. Método corte e cole. Equação 

do 2º grau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

The present study aims to check whether the use of activities mediated by the History of 

Mathematics can contribute to improve the understanding of resolution the 2nd degree 

equation for teachers and undergraduates that reproduce methods of solving such 

equations, uncritically, without domain of the justifications for their actions. For this, we 

adapted a didactic sequence with activities that aims to cause a rediscovery of resolutive 

formula of 2nd degree equation through the method known as cut and paste. Finally, we 

presented the activity module containing the didactic sequence used during the study, as 

suggestion for use in the classroom, by the math teacher. 

 

 

 

Key words: Didactic sequence. History of Mathematics. Cut and paste method. 2nd degree 

equation. 
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1 PROBLEMÁTICA 

 

 

 Para alguns alunos a dificuldade em matemática é algo presente em sua vida escolar. 

Seja por pensar que a matemática é inacessível para ele, seja por considerá-la uma disciplina 

abstrata ou até mesmo pela forma que a matemática é ministrada pelos professores. A álgebra 

é um dos ramos da matemática em que as dificuldades dos alunos podem ser identificadas. 

São muitas as dificuldades que percebemos em alguns alunos. A falta de compreensão da 

simbologia matemática, o não reconhecimento das estruturas algébricas além das dificuldades 

em resolução de equações são exemplos de obstáculos a serem vencidos por alguns alunos. 

Buscando trazer uma compreensão de uma parte da álgebra, através da resolução da 

equação do 2º grau, resolvemos aplicar uma sequência didática com professores atuantes em 

sala de aula e licenciandos em matemática plena. A sequência adotada é mediada pela 

História da Matemática e a abordagem utilizada contempla além da representação algébrica a 

representação geométrica para resolução das atividades propostas. 

Apresentaremos a seguir os elementos que estabeleceram a problemática do nosso 

estudo como as dificuldades envolvidas no ensino e aprendizagem da álgebra, da prática 

docente pela pesquisadora onde foi possível identificar as dificuldades em álgebra de alguns 

alunos, a primeira aproximação ao campo de estudo através da aplicação da sequência 

didática por meio de um minicurso, do uso da História da Matemática no ensino de 

matemática, da apresentação da justificativa, assim como do problema, das questões e 

objetivos do estudo.  
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1.1 Dificuldades envolvidas no ensino e aprendizagem da álgebra 

 

 

De acordo com Lins e Gimenez (1997, p.137) “A álgebra consiste em um conjunto de 

afirmações para as quais é possível produzir significado em termos de números e operações 

aritméticas, possivelmente envolvendo igualdade ou desigualdade”. Porém, algumas 

pesquisas citadas no corpo do texto mostram que os alunos possuem dificuldades na 

aprendizagem da álgebra pela não produção de significado, possivelmente proveniente de 

“um processo de aprendizagem que investe numa atuação mecânica, caracterizada por uma 

manipulação automática e cega de variáveis e operações” (OLIVEIRA, 2002, p.36). A 

deficiência na compreensão da linguagem simbólica, do uso de memorização de regras sem 

priorizar o contexto do estudo do cálculo algébrico e das equações, sem que haja uma 

problematização, podem ser citadas como tais dificuldades no estudo da álgebra, propiciando 

uma abordagem deficitária já que os alunos, muitas vezes, não conseguem entender nem 

interpretar conceitos algébricos. Essa abordagem acrítica dos conceitos algébricos, por parte 

do professor de matemática, “pode estar dificultando ainda mais a sua aprendizagem, fazendo, 

com que o aluno tenha verdadeiro horror à Matemática, já que não consegue compreendê-la” 

(GIL, 2008, p.11). 

 

Segundo Gil (2008), para a construção de conceitos e apropriação de procedimentos é 

fundamental a produção de significados para seu estudo. Porém, a autora ressalta que “o 

trabalho com o estudo algébrico não vai muito adiante de manipulações de símbolos que na 

maioria das vezes não possuem nenhum significado, sendo o seu estudo desenvolvido de 

forma mecânica” (GIL, 2008, p.40). Desta forma, o ensino fica limitado, cabendo ao aluno a 

memorização de regras. Segundo a autora, a utilização do livro didático como único recurso 

pode ser limitador considerando que a maioria dos livros traz os conteúdos sem significação, 

fazendo uso de uma explicação (técnica) em sua apresentação, seguida de uma lista de 

exercícios (prática) que privilegiam o trabalho mecânico. Com isso, o professor privilegia o 

cálculo algébrico e procedimentos de solução de equações, muitas vezes sem a 

problematização, não facilitando a aquisição do pensamento algébrico. 
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Porém, é possível encontrar atualmente livros didáticos que contemplam a aplicação 

dos conceitos matemáticos no cotidiano do aluno, buscando uma significação para tais 

conceitos. Isto se dá através da inversão da ordem citada por Gil (2008), visto que 

inicialmente são apresentados exemplos do cotidiano para a aplicação dos conceitos, para só 

então, através da comparação dos exemplos citados, identificar uma regra por meio da 

generalização. Sendo estes exemplos problematizados, o aluno pode identificar a necessidade 

de utilização do conceito a ser trabalhado, não fazendo uso de uma reprodução de técnicas 

sem que haja uma compreensão do método. Ao introduzir o conceito através da aplicação do 

cotidiano, há a possibilidade de responder a uma pergunta tão freqüente entre os alunos 

quando se trata de conceitos matemáticos: para que serve isso? Além desta possibilidade, a 

construção do conceito através de exemplos pode ter como conseqüência mais importante, 

para o aluno, o entendimento da construção das regras de tais conceitos.  

 

Além da abordagem mecânica de conceitos algébricos, existem outros fatores, 

indicados pelos pesquisadores que dificultam o aprendizado em álgebra, tais como a 

dificuldade em relacionar letras com valores desconhecidos, identificar e diferenciar o 

significado entre letras e variáveis. Para exemplificar estas dificuldades iremos citar duas 

situações. A primeira é que para alguns alunos a letra “b”, em álgebra, poderia representar 

algo que tivesse como letra inicial do nome o “b” e não um valor desconhecido. A segunda é a 

diferença do significado de uma letra na representação de uma medida na aritmética. Podemos 

citar como exemplo a letra “m” que, como medida, significa metros, mas não pode ser 

representada como a quantidade de metros como se dá na aritmética. Por outro lado, na 

álgebra, a letra “m” poderia representar, por exemplo, a massa de um objeto. Esta diferença 

nem sempre é identificada pelo aluno que pode não conseguir associar uma letra a um valor 

qualquer. Outros fatores, como o formalismo e a abstração são pontos que geram insegurança 

no estudo do tema em questão.  

 

Gil (2008, p.30) afirma que “escrever e se comunicar por meio da linguagem 

matemática, assim também como ler e entender é mostrar-se portador dessas habilidades”. 

Oliveira (2002) comenta o estranhamento dos alunos quando se deparam com letras não 

usuais para representação de incógnitas, havendo uma escravidão das letras x, y e z como as 



13 

 

únicas possíveis. Em sua opinião, a variedade de aplicações em contextos que exijam solução 

de equações, contribuiria para evitar essa tendência, “tornando o aluno flexível e contribuindo 

para a compreensão de que as relações entre raízes e os valores destas raízes estão 

preservados dentro de uma mesma equação, seja x, n, etc.” (OLIVEIRA, 2002, p.36). Porém, 

tal estranhamento dos alunos em relação ao uso das letras x, y e z como usuais para 

representar incógnitas poderia ser evitado pela justificativa histórica do seu uso. O 

matemático francês François Viète contribuiu para o desenvolvimento do simbolismo 

algébrico com sua obra In artem publicada em 1591. Segundo Eves (2004), Viète introduziu a 

prática de se usar vogais para representar incógnitas e consoantes para representar constantes. 

Mas, foi com o filósofo e matemático René Descartes, na obra La géométrie, que se começou 

a fazer uso das últimas letras do nosso alfabeto para indicar as incógnitas e as primeiras para 

indicar as constantes. 

 

Oliveira (2002) ainda destaca que as dificuldades em aritmética, assim como a 

utilização, em álgebra, de procedimentos aritméticos não procedentes, podem configurar 

outras barreiras para o estudo algébrico. Para contribuir na redução das dificuldades dos 

alunos, a autora sugere a exploração simultânea de mais de um contexto. Ela cita como 

exemplos a representação geométrica de uma expressão algébrica por meio de equivalência de 

área; a transformação da região hachurada de um quadrado em um retângulo de área 

equivalente, indicando a nova área por meio de uma expressão; e a resolução de inequações 

usando o conceito de distância. 

 

Para ilustrar tais sugestões, escolhemos dois exemplos citados pela autora. O primeiro 

é descrito como: “A partir do quadrado, transformar a região hachurada em um retângulo de 

área equivalente. Indicar a área da nova região com uma expressão representada pelas 

medidas de seus lados.” (OLIVEIRA, 2002, p. 38). A autora começa a resolução afirmando 

que a região hachurada no quadrado tem área igual à x² - 1. Ela sugere transpor um retângulo 

de lados medindo x – 1 e 1 para o lado direito da figura restante, chegando a um retângulo de 

área (x - 1) (x + 1). Assim, por meio deste artifício geométrico, é possível verificar o produto 

notável x² - 1 = (x - 1) (x + 1). 
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No segundo exemplo Oliveira (2002), pede que considerando o retângulo de área 6k, 

realize a sua decomposição em dois outros retângulos de áreas iguais. Segundo a autora, “No 

estudo da álgebra, esta construção facilita expressivamente entender a soma de monômios, 

pois permite a compreender que é igual a 6k.” (OLIVEIRA, 2002, p. 38). Tal decomposição 

pode ser representada pelas construções geométricas seguintes: 

 

 

 

 

 

 

É importante ressaltar que os conceitos algébricos foram desenvolvidos pelos 

matemáticos ao longo dos séculos. Assim, o progresso partiu de uma álgebra retórica, em que 

era utilizada a linguagem falada, evoluindo para uma álgebra sincopada (com abreviações de 

palavras) para, finalmente, uma álgebra simbólica, como conhecemos hoje. Nessa perspectiva, 

a abordagem histórica do desenvolvimento algébrico pode contribuir para a compreensão e 

atribuição de significado às representações e métodos de resolução das equações algébricas, 

relacionando a álgebra abordada na escola com situações práticas, mostrando a necessidade de 

superar desafios, na busca de solução de problemas que envolvem a álgebra. 
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1.2 A prática docente pela pesquisadora 

 

 

Durante a prática docente exercida nos níveis de ensino fundamental e superior a 

pesquisadora percebeu as deficiências apresentadas por alguns estudantes quanto ao 

reconhecimento da estrutura algébrica das equações e quanto ao uso de técnicas para sua 

resolução, sem que houvesse entendimento do processo. É possível que essas deficiências 

sejam oriundas de uma reprodução imediata dessas técnicas.  

 

Alguns alunos utilizam a fórmula resolutiva da equação do 2º grau substituindo os 

valores referentes a cada letra sem entender o que significa tal procedimento. Outros alunos 

não conseguem identificar corretamente o valor referente a cada letra indicando que não 

reconhece a estrutura algébrica da equação completa ax² + bx + c = 0.  

Durante a prática docente da pesquisadora nos deparamos com a falta de entendimento 

da linguagem matemática, dificuldades em relacionar uma letra a um valor desconhecido, em 

encontrar um valor numérico em uma expressão, dificuldades nas operações com valores 

equivalentes, falta de compreensão do conceito de equação, além da reprodução acrítica do 

método para sua resolução. Em resumo, todas estas dificuldades podem contribuir para 

impedir um entendimento significativo da resolução de equação, seja ela de qual grau for. 

 

Além disso, há a resistência por parte de alguns alunos em aceitar a utilização de uma 

metodologia alternativa para o ensino da resolução da equação do 2º grau. Um exemplo de tal 

metodologia seria a utilização de uma sequência de ensino que pudesse abordar o 

desenvolvimento da fórmula resolutiva da equação do 2º grau possibilitando um significado 

para o método utilizado na resolução destas equações, sem que houvesse apenas a reprodução 

do procedimento através do uso de uma fórmula “decorada”.  
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As deficiências identificadas no ensino superior foram, principalmente, em turmas dos 

cursos de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e Matemática Licenciatura Plena. Nesta 

última, a preocupação da pesquisadora em relação às deficiências dos alunos foi maior, pois 

eles serão futuros professores que provavelmente irão reproduzir seus procedimentos em sala 

de aula de maneira acrítica caso não haja uma intervenção.  

 

Alguns alunos, porém, querem apenas uma fórmula pronta para encontrar uma 

resposta não tendo interesse em compreender o procedimento. Isto dificulta o 

desenvolvimento do ensino, mas precisamos tentar fazer com que a reprodução acrítica de tais 

procedimentos ceda lugar ao entendimento do processo para construção do conhecimento. 

Neste intuito, aplicamos uma sequência de ensino, que visa à reinvenção da fórmula 

resolutiva da equação do 2º grau, com alunos e professores durante um evento ocorrido na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde tivemos nossa primeira 

aproximação ao campo de estudo e de onde retiramos nossas primeiras impressões e foi 

possível, a partir deste momento, buscar um melhoramento para as etapas seguintes do nosso 

estudo. 

 

A partir da identificação das dificuldades em alguns alunos durante os anos seguintes 

de escolaridade, é possível supor que tais dificuldades em relação à álgebra podem ser 

acumuladas ao longo do período escolar podendo ser também identificadas no nível superior 

quando é necessário recorrer a essas estruturas para a resolução de equações algébricas. Estas 

questões foram percebidas durante a docência de cinco anos de ensino fundamental em 

escolas públicas e privadas e durante o período de um ano e nove meses no ensino superior 

em cursos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. 

 

 

 

 



17 

 

1.3 Primeira aproximação ao campo de estudo 

 

 

A primeira aproximação ao campo de estudo ocorreu durante a XXI Semana de 

Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no período de 20 a 23 

de outubro de 2009 através do minicurso intitulado A matemática babilônica e a álgebra 

geométrica. Neste minicurso foram aplicadas as atividades mediadas pela História da 

Matemática sendo possível a identificação de fatores positivos em relação à utilização desse 

tipo de atividade. O minicurso foi ministrado por dois docentes da UFRN: Profa. Dra. 

Bernadete Morey e Prof. Dr. Paulo Cézar de Faria. A pesquisadora foi apresentada aos 

participantes como colaboradora e atuou como observadora durante todo o processo.  

 

Durante este minicurso foi possível observar traços comuns aos participantes dos 

grupos. A resistência em encontrar números irracionais na resolução dos problemas 

apresentados, a construção de outras figuras que não fossem um quadrado (figura construída 

pelo método abordado), além da dificuldade em manipular expressões literais, foram alguns 

aspectos identificados durante a resolução das atividades propostas.  

 

Uma descrição mais detalhada desta primeira aproximação será apresentada no 

capítulo 3. 
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1.4 O uso da História no ensino de Matemática 

 

 

O uso da História no ensino de Matemática é um tema que vem se intensificando por 

parte de pesquisadores em Educação Matemática objetivando melhorar a formação do 

professor de matemática assim como o ensino dessa disciplina. Dentre os pesquisadores 

selecionados todos ressaltam como vantagem a utilização da História para este fim. São 

citadas pelos pesquisadores algumas vantagens na utilização da História como podemos 

identificar a seguir.  

 

Mendes (2001) defende a História como alternativa metodológica de ensino da 

matemática por resgatar situações problematizadoras conduzindo os estudantes à redescoberta 

da matemática através de atividades. Segundo o pesquisador, essas atividades de redescoberta 

favorecem o amadurecimento do aluno, pois possibilita se deparar com situação similar 

àquela que os matemáticos vivenciaram, quando procuraram investigar a solução de 

determinados problemas ou a compreensão de certos fenômenos que não apresentavam 

solução até o momento.  Dessa forma, Mendes defende que o aluno precisa ser ativo e o 

professor um orientador dessas atividades. 

 

Ele deve participar da construção do próprio conhecimento da forma mais 
ativa e crítica possível, relacionando cada saber construído com as 
necessidades históricas e sociais nele existentes. Para isso o professor deve 
adotar a conduta de orientador das atividades, priorizando as experiências 
teóricas ou práticas dos alunos a fim de formular conceitos ou propriedades 
e interpretar essas formulações visando aplicá-las na solução de problemas 
práticos que assim o exijam. (MENDES, 2001, p. 57). 

 

Nesta perspectiva, Motta (2005) afirma que a possibilidade do aluno em perceber as 

diversas etapas da construção do pensamento matemático, trabalhar as diversas linguagens e 

formas simbólicas que o constitui e condiciona; e do professor em problematizar a ação 

pedagógica para uma apropriação significativa das idéias matemáticas é um importante papel 
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psicológico da História da Matemática no processo de ensino-aprendizagem tanto em relação 

ao professor quanto em relação ao aluno. Motta resume as diversas contribuições da História 

da Matemática como sendo: 

  

(...) apresentar a importância das muitas formas de atividade intelectual, 
negar o pressuposto de uma Matemática pronta e acabada e apresentá-la 
como uma ciência em construção, mostrar os caminhos percorridos na 
criação da Matemática que temos hoje e as outras possibilidades de sua 
construção, apresentar o erro como uma tentativa de resolução e não como 
uma falha, etc. (MOTTA, 2005, p. 2). 

 

Além disso, Miguel e Brito (1996) apresentando diferentes enfoques da História da 

Matemática, defendem que sua utilização não deve ser de maneira factual, sobrecarregando o 

currículo escolar além de propiciar o aparecimento desses elementos históricos como 

curiosidade, sem atuação de forma efetiva no processo de construção interna da própria teoria. 

Sendo assim, a História poderia ser uma fonte de problematização contemplando as várias 

dimensões da matemática e da educação matemática, possibilitando discutir “as relações de 

influência recíproca entre matemática e cultura, matemática e sociedade, matemática e 

tecnologia, matemática e arte, matemática e filosofia da matemática etc.” (MIGUEL; BRITO, 

1996, p. 49). Prosseguindo, Miguel e Brito (1996) afirmam que a participação da História 

pode contribuir para compreensão de tópicos tais como: a concepção da natureza dos objetos 

da matemática, a função da abstração e da generalização, a noção de rigor e o papel da 

axiomatização, a maneira de se entender a organização do saber, os modos de se compreender 

a dimensão esférica da matemática e a valorização da dimensão ético-política da atividade 

matemática. 

 

Todas essas indicações podem ser destacadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1998). Neste documento a História da Matemática é ressaltada como um recurso 

que pode oferecer uma importante contribuição ao processo de ensino e aprendizagem, pois 

revela a matemática como uma criação humana, mostrando a necessidade e preocupações de 

diferentes culturas, sendo um instrumento de resgate da própria identidade cultural. É posto 

que: “Ao verificar o alto nível de abstração matemática de algumas culturas antigas, o aluno 
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poderá compreender que o avanço tecnológico de hoje não seria possível sem a herança 

cultural de gerações passadas.” (BRASIL, 1998, p. 42). Este recurso pode, também, “(...) 

esclarecer idéias matemáticas que estão sendo construídas pelo aluno, especialmente para dar 

respostas a alguns ‘porquês’ e, desse modo, contribuir para a constituição de um olhar mais 

crítico sobre os objetos de conhecimento”. (BRASIL, 1998, p. 43). 

 

 Nessa perspectiva, “(...) a própria história dos conceitos pode sugerir caminhos de 

abordagem deles, bem como os objetivos que se pretendem alcançar com eles”. (BRASIL, 

1998, p. 43). Com isso, a História da Matemática poderá ser utilizada como um recurso que 

possibilita o desenvolvimento, sem que haja uma memorização, de diversos conceitos. 

 

Miguel (1997) lista 12 argumentos a favor do uso da História da Matemática no ensino 

de matemática, compilados em artigos de revistas nacionais e internacionais de Educação 

Matemática, anais de Encontros nacionais e internacionais de Educação Matemática, capítulos 

de livros e obras de matemática, historiadores de matemática e educadores matemáticos.  

 

O primeiro é a história como uma fonte de motivação para o ensino e aprendizagem da 

matemática, tentando fazer com que os alunos se interessem pelos conteúdos, compreendendo 

a importância, a natureza e os métodos presentes na história da matemática.  

 

O segundo argumento indica a história como uma fonte de objetivos para o ensino da 

matemática, mostrando-a, por exemplo, como criação humana, as razões pelas quais as 

pessoas fazem matemática, as necessidades práticas, sociais, econômicas e físicas que servem 

de estímulo ao desenvolvimento das idéias matemática. 

 

 O terceiro argumento mostra a história como uma fonte de métodos adequados de 

ensino da matemática, buscando métodos pedagogicamente adequados e interessantes para a 
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abordagem de tópicos como resoluções de equações e sistemas de equações, métodos de 

extração de raiz quadrada, da determinação da área de um círculo, de construção de polígonos 

regulares, dentre outros.  

 

No quarto argumento o autor apresenta a história como uma fonte de seleção de 

problemas práticos, curiosos, informativos e recreativos a serem incorporados nas aulas de 

matemática. Esses problemas motivam o aluno por possibilitarem o esclarecimento e o 

reforço de muitos conceitos ensinados, sendo veículos de informação cultural e sociológica 

refletindo as preocupações práticas e teóricas de diferentes culturas em diferentes momentos 

históricos, permitindo mostrar a existência de uma analogia ou continuidade entre conceitos e 

processos matemáticos do passado e do presente.  

 

O quinto argumento mostra a história como um instrumento que possibilita a 

desmistificação da matemática e da desalienação do seu ensino, tentando mostrar que a 

matemática não é harmoniosa, nem está pronta e acabada. Em geral, essa idéia, muitas vezes, 

é causada pela exposição dos conteúdos matemáticos logicamente organizados, ocultando os 

obstáculos do processo criativo, frustrações e o longo caminho percorrido para obtenção dos 

conceitos apresentados, não propiciando ao aluno os acontecimentos reais para formação de 

um conceito. 

 

 O sexto argumento indica a história como um instrumento de formalização de 

conceitos matemáticos, sendo possível perceber as diferentes formalizações de um mesmo 

conceito.  

 

Neste sentido, Miguel (1997), no sétimo argumento sugere a história como um 

instrumento de promoção do pensamento independente e crítico.  
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O oitavo visa à história como instrumento unificador dos vários campos da matemática 

fornecendo uma perspectiva globalizadora da matemática, através do relacionamento de seus 

diferentes campos.  

 

O nono argumento indica a história como instrumento promotor de atitudes e valores. 

Para isso, os erros, as lacunas e as hesitações pelos quais os matemáticos passaram devem ser 

expostos aos alunos para que eles tenham uma atitude de coragem para enfrentar o problema, 

além de persistência e tenacidade na busca de suas soluções.  

O décimo indica a história como um instrumento de conscientização epistemológica. 

Segundo Miguel (1997), esta tese foi proposta pelo matemático e filósofo Henri Poincaré na 

sua obra intitulada Science et Méthode publicada em 1908. Em um dos capítulos desta obra, 

Poincaré, de acordo com Miguel (1997), tem como questão central do objeto de reflexão a 

pergunta: “por que as crianças frequentemente não conseguem compreender aquelas 

definições que satisfazem os matemáticos?” (MIGUEL, 1997, p. 89). Para tratar de tal questão 

de maneira satisfatória, Poincaré, segundo Miguel (1997), obriga-se a considerar outras 

questões que lhe são vizinhas, tais como o papel dos padrões atualizados de rigor e da 

instituição no ensino da matemática e o significado da compreensão da demonstração de um 

teorema. Partindo deste pressuposto, a idéia apresentada por Poincaré é que caberia a história 

desempenhar o papel pedagógico conscientizador da necessidade de submissão aos padrões 

atualizados de rigor. Sendo assim, Miguel (1997) afirma que a função didática é psicológica, 

mas o objetivo que se busca é estritamente epistemológico. 

 

O décimo primeiro visa à história como um instrumento que pode promover a 

aprendizagem significativa e compreensiva da matemática. Através da ordem histórica da 

construção da matemática poderia ser possível compreender as razões para aceitação de certos 

fatos, raciocínios e procedimentos por parte dos estudantes.  
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O último argumento sugere a história como um instrumento que possibilita o resgate 

da identidade cultural, mostrando as criações de diversos povos, incluindo as massas 

populares que não são reconhecidas pela classe matemática dominante.  

 

Miguel (1997) também cita alguns argumentos questionadores, que podemos 

considerar como obstáculo à utilização pedagógica do uso da História da Matemática no 

ensino da matemática, os quais citaremos a seguir.  

 

O primeiro argumento seria a ausência de literatura adequada referente a História da 

Matemática anterior aos dois últimos séculos, o que impediria a utilização pedagógica da 

história, pois a maior parte daquilo que usualmente é ensinado em nossas escolas de 1º e 2º 

graus pertence a esse período.  

 

O segundo argumento que se coloca em continuidade direta com o primeiro, afirma 

que a natureza da literatura histórica disponível a torna particularmente imprópria à utilização 

didática, pois nas produções descatam unicamente os resultados matemáticos e ocultam sua 

forma de produção. Assim, a reconstituição constituiria um empreendimento extremamente 

complexo mesmo para um historiador profissional. 

 

O terceiro argumento afirma que a introdução do elemento histórico no ensino da 

matemática, em vez de facilitar a aprendizagem, acabaria por complicá-la ainda mais. Isso 

porque o estudante, quando confrontado com os problemas originais e com as soluções que 

historicamente lhes foram dadas, despenderia um tempo e um esforço sem precedentes, 

tentando reconstituir um contexto que não lhe é familiar. 

 

O quarto argumento refere-se ao pouco ou nenhum sentido do progresso histórico que 

as crianças têm, pelo menos para os temas científicos que elas associam com as coisas 
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imediatas. Esse argumento nos proporciona o questionamento referente ao momento 

adequado para o início escolar do aprendizado da própria história. 

 

Como vimos, existem vários argumentos a favor do uso da história para propiciar uma 

compreensão de conceitos, através de seu desenvolvimento, as necessidades de sua criação, 

suas condições de evolução, buscando humanizar, problematizar, e tornar acessível o domínio 

daquela que ainda hoje é tão temida pelo aluno: a matemática. Porém, também há argumentos 

contrários a utilização histórica por possibilitar um obstáculo à aprendizagem matemática. 

 

 

1.5 Justificativa do estudo 

 

 

Um estudo relacionado à compreensão que professores em exercício e licenciandos em 

matemática têm a respeito das equações algébricas pode contribuir para a melhoria do ensino 

deste conteúdo e servir de subsídio à prática docente. Nesse sentido, uma abordagem das 

equações algébricas por meio de atividades mediadas pela História da Matemática poderá 

contribuir para a melhoria de tal compreensão para os professores e licenciandos que 

reproduzem métodos de resolução de equação sem o domínio das justificativas de suas ações. 

Assim, justificamos este estudo por julgamos pertinente verificar tal processo compreensivo, 

pois ele possibilitará trazer mais conhecimento ao tema em estudo.   

 

Para alguns alunos a simbologia algébrica é um dificultador do entendimento do 

processo de resolução de equações. Quando apresentada uma resolução geométrica, associada 

à simbologia algébrica dessas equações, poderá haver uma compreensão do processo de 

resolução propiciando ao aluno a aprendizagem. Nessa perspectiva, a aplicação de uma 

sequência de ensino mediada pela História da Matemática pode auxiliar na compreensão do 
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processo de resolução de tais equações. A sequência didática utilizada neste trabalho busca 

mostrar uma resolução geométrica para problemas que remetem ao que atualmente chamamos 

de equações do 2º grau. Tal resolução foi elaborada por pesquisadores em Educação 

Matemática que julgaram que o pensamento babilônico para resolução de problemas similares 

aos apresentados foi um pensamento geométrico. O que abordaremos na resolução das 

atividades da sequência didática é a associação do pensamento geométrico ao pensamento 

algébrico para possibilitar a compreensão do método abordado para resolução das equações 

do 2º grau. 

 

Nosso trabalho limita-se a resolução das equações do 2º grau devido à identificação, 

durante a prática docente da pesquisadora, das dificuldades de reconhecimento das estruturas 

algébricas e compreensão do processo de resolução dessas equações. 

 

 

1.6 Apresentando o Problema e as Questões do estudo 

 

 

Diante do que foi anteriormente citado neste estudo, relacionado às equações do 2º 

grau, as dificuldades no ensino e na aprendizagem de tais equações, as percepções da 

pesquisadora durante sua prática docente, a aplicação de uma sequência de ensino e os 

benefícios da utilização da História da Matemática como um recurso didático, apresentamos 

como problema de pesquisa o não entendimento do significado histórico das equações 

algébricas pode contribuir para a reprodução acrítica de técnicas de resolução das equações 

do 2º grau, sem que haja a compreensão do procedimento de solução. 

 

Quando há um conhecimento de fatos históricos associados ao desenvolvimento 

algébrico, por exemplo, da resolução das equações do 2º grau, podemos identificar elementos 
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da evolução de tal conceito que promoveria uma possibilidade de compreensão de 

procedimentos que utilizamos atualmente. Uma abordagem mediada por aspectos históricos 

poderia auxiliar no ensino e na aprendizagem da resolução destas equações. 

 

O presente estudo pretende averiguar a pertinência do uso dessa abordagem para a 

compreensão da resolução das equações do 2º grau. Assim, buscando trabalhar com uma 

abordagem significativa através da História da Matemática, para resolução das equações do 2º 

grau, o problema apresentado remete à busca de resposta às seguintes questões:   

 

� Qual é a compreensão que professores em exercício e licenciandos em matemática têm 

a respeito da resolução de equações do 2º grau? 

� O uso de atividades mediadas pela História da Matemática pode contribuir para a 

mudança da compreensão, destes participantes, acerca da resolução das equações do 2º grau? 

� Será que os professores e licenciandos em matemática estão preparados para 

trabalharem com esse tipo de atividade? 

 

 

1.7 Objetivos do estudo 

 

 

O presente estudo tem por objetivo geral verificar se o uso de atividades mediadas pela 

História da Matemática pode contribuir para a melhoria da compreensão da resolução das 

equações do 2º grau para os professores e licenciandos que reproduzem métodos de resolução 

de tais equações, de maneira acrítica, sem o domínio das justificativas de suas ações.  
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Julgamos pertinente verificar tal processo compreensivo, pois ele poderá trazer mais 

conhecimento ao tema em estudo.   

 

A partir do objetivo geral, apresentamos os seguintes objetivos específicos: 

 

� Identificar qual é a compreensão que professores em exercício e licenciandos em matemática 

têm a respeito das equações algébricas; 

� Adaptar e aplicar as atividades envolvendo o método corte e cole para a resolução das 

equações do 2º grau. 

� Elaborar um módulo de atividades para uso didático contendo sugestões para os professores 

de matemática visando o uso das atividades apresentadas em sala de aula.  

 

Apresentaremos a seguir uma rápida descrição do que foi abordado em cada um dos 

capítulos desse estudo visando uma abordagem panorâmica. A estrutura do estudo está 

sequenciada pelos capítulos 1, 2, 3 e 4, considerações finais, referências, apêndices e anexos. 

 

No capítulo 1 apresentamos a problemática através das dificuldades envolvidas no 

ensino e aprendizagem da álgebra, da prática docente da pesquisadora, da primeira 

aproximação ao campo de estudo e do uso da História da Matemática no ensino de 

matemática. Apresentamos ainda à justificativa, o problema, as questões e os objetivos do 

estudo. 

 

No capítulo 2 apresentaremos uma abordagem algébrica contemplando as equações, 

aspectos históricos relacionados à equação do 2º grau, além das dificuldades na compreensão 

do pensamento algébrico. 
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No capitulo 3 discorreremos sobre os aspectos metodológico do estudo descrevendo os 

participantes, os instrumentos de coletas utilizados, além da sequência didática e suas etapas 

de aplicação. Houve um detalhamento das etapas realizadas através de minicurso com 

professores de matemática e licenciandos; investigando informações que pudessem contribuir 

para nosso estudo. 

 

No capítulo 4 discutiremos os resultados do estudo, buscando responder as questões 

apresentadas anteriormente no corpo do texto. 

 

Em seguida exibiremos as considerações finais em que fizemos algumas sugestões 

para o professor de matemática utilizar as atividades abordadas neste estudo, propondo 

adaptações de acordo com a realidade da sala de aula de cada professor. Finalmente, 

apresentaremos as referências, apêndices e anexos que auxiliaram nosso estudo. 
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2 UMA ABORDAGEM ALGÉBRICA  

 

 

O capítulo constará de três tópicos. O primeiro será referente a equações, abordando a 

noção de equação de alguns povos antigos, as fontes de problemas matemáticos desses povos, 

métodos de resolução de problemas que remetem a resolução do que chamamos atualmente de 

equações. No segundo tópico uma abordagem histórica da equação do 2º grau é feita 

mostrando resolução de problemas por métodos diferentes. Estes problemas atualmente 

poderiam ser resolvidos por meio da resolução de equações do 2º grau. Há ainda neste tópico 

os tipos de equações, com simbologia atual, que os problemas babilônicos remetiam e que 

estes povos conseguiam resolvê-los. As dificuldades na compreensão do pensamento 

algébrico são abordadas no último tópico. 

 

 

2.1 Equações 

 

 

Registros históricos de civilizações antigas mostram que a equação está relacionada à 

resolução de problemas. Povos antigos, como do Egito, da Babilônia, da China, da Grécia, 

entre outros, deixaram registros de problemas envolvendo o que hoje denominamos equações. 

Dentre as fontes egípcias, os papiros se destacam, sendo o Papiro de Rhind e o Papiro de 

Moscou os mais conhecidos. O primeiro é constituído de um texto matemático contendo 85 

problemas copiados em escrita hierática pelo escriba Ahmes, e juntamente com o último são 

as principais fontes da matemática egípcia antiga.  
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Os povos babilônios deixaram como registro tábuas de argila, em escrita cuneiforme. 

Essas tábuas contêm problemas matemáticos envolvendo o uso de equações, incluindo a 

utilização de sistemas de equações com dois ou mais elementos.  

 

A obra Nove capítulos sobre a arte matemática se apresenta como um dos mais 

antigos textos matemáticos da China que contém enunciados de 246 problemas práticos do 

dia-a-dia, sobre agricultura, procedimentos em negócios, engenharia, agrimensura, resolução 

de equações e propriedades de triângulos retângulos, com regras de resolução, mas sem 

demonstração do método utilizado para resolvê-los.  

 

Na Grécia a quantidade de registros matemáticos é maior, podendo ser citados 

trabalhos de Thales de Mileto, Pitágoras, Euclides e Diofanto. Hindus como Brahmagupta e 

Bhaskara, além dos árabes, como Al-Khwarizmi e Omar Khayyam, contribuíram para o 

estudo sobre equações. Na Europa, Fibonacci, Luca Pacioli, Cardano, François Viète, 

Tartaglia são alguns dos nomes de destaque no desenvolvimento da resolução de equações. 

 

Porém, a noção que esses povos tinham sobre equação era diferenciada. Para os 

babilônios e os egípcios, segundo Ribeiro (2007), a maior parte dos problemas era de ordem 

prática. A noção de equação tinha um caráter pragmático, que, de forma intuitiva, igualava 

duas quantidades, buscando encontrar o valor da quantidade desconhecida. Esses problemas 

eram na maioria das vezes, específicos, com métodos utilizados relacionados a idéias 

aritméticas sem a preocupação de encontrar soluções gerais. A matemática chinesa, segundo 

Eves (2004), continha cálculos orientados, com teoria e prática ligadas numa sequência de 

problemas aplicados. Em relação aos gregos, Ribeiro (2007) ressalta que eles não tinham a 

preocupação de resolver equações originadas de problemas de ordem prática, como os 

babilônios e os egípcios. Eles contemplavam um caráter geométrico e de forma dedutiva, a 

resolução repousava em manipulações geométricas. Porém, a busca pelas soluções ainda 

estava relacionada a equações particulares. O autor segue relatando que os árabes e os hindus 

trabalhavam tanto com equações originárias de ordem prática, quanto em situações que 

recaiam em interpretações e manipulações geométricas, tendo a noção de equação um caráter 
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mais algébrico, mais generalista, buscando todas as formas canônicas possíveis. Ribeiro 

(2007) salienta que Omar Khayyam interpretava as soluções das equações como a intersecção 

de curvas geométricas. Para os europeus, Ribeiro (2007) afirma que a equação estava 

relacionada a aspectos estruturais com propriedades e características bastante definidas, 

operando sobre ela mesma, com finalidade de encontrar soluções gerais. Nesse contexto 

Ribeiro observa que: 

 

Após a descoberta das fórmulas gerais para a resolução das equações de 
terceiro e quarto graus, há uma modificação no rumo das investigações, a 
nova questão que norteia as investigações passa para: será que existe 
algoritmo para resolver equações com grau superior a quatro? Nessa nova 
direção, as equações continuam sendo tratadas com o mesmo caráter 
estrutural, até que Galois encerra a discussão fornecendo condições de se 
decidir quando essas equações são solúveis por radicais. (RIBEIRO, 
2007, p. 81). 

 

A História da Matemática “é rica em registro e situações práticas do cotidiano que 

mostram o problema como elemento principal para o ensino dos conceitos matemáticos” 

(BEZERRA, 2008, p. 21). Nessa perspectiva, há indícios de que o desenvolvimento histórico 

do conceito algébrico pode propiciar uma abordagem significativa para resolução de equações 

algébricas. Pesquisadores na área de Educação Matemática têm contribuído para os estudos 

com relação ao tema abordado, visando utilizar a História da Matemática para a atribuição de 

significados aos conceitos matemáticos no processo de ensino e aprendizagem da matemática. 

 

Podemos citar como exemplo, a contribuição do trabalho de Ribeiro (2007). Ele 

aborda o desenvolvimento epistemológico-histórico da noção de equação, nas civilizações 

egípcia, babilônica, grega, árabe, hindu e européia. Este autor aponta métodos de resolução de 

equações desenvolvidos pelos povos mencionados.  

Além do referido autor, podemos destacar outros como, Eves (2004) e Boyer (1996), 

que abordam o desenvolvimento das civilizações inseridas num panorama cultural. Estes 

apontam exemplos dos métodos de resolução de equação referente a diversas civilizações. 
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Podemos destacar ainda Bekken (1994), que aborda o desenvolvimento de equações desde as 

civilizações antigas, fazendo um estudo de equações de grau 1 até grau 5. 

 

Eves (2004), por exemplo, descreve a resolução de um problema, fazendo uso da 

proporcionalidade ao utilizar o método da falsa posição: “Assim, para resolver x + x/7 = 24 

assume-se o valor conveniente para x, digamos x = 7. Então x + x/7 = 8, em vez de 24. Como 

8 deve ser multiplicado por 3 para se obter 24, o valor correto de x deve ser 3 (7) ou 21.” 

(EVES, 2004, p. 73). 

 

Outra abordagem do método da falsa posição, ou “regra de falso”, é exposta por Boyer 

(1996) no Problema 24 do Papiro de Rhind que pede o valor de aha, sabendo que aha mais 

um sétimo de aha dá 19.  Neste caso aha significa quantidade. Segundo Boyer (1996) Ahmes 

(um escriba egípcio) apresentou uma solução para o referido problema. Na solução proposta 

por Ahmes um valor específico é assumido para aha, provavelmente falso, e são efetuadas as 

operações sobre esse número suposto. As operações são efetuadas à esquerda do sinal da 

igualdade.  

 

No problema 24 o valor tentado para a incógnita é 7, de modo que x + 1/2x 
(sic) é 8, em vez de 19, como se queria. Como 8 (2 + 1/4 + 1/8) = 19, deve-
se multiplicar 7 por 2 + 1/4 + 1/8  para obter a resposta: Ahmes achou 16 + 
1/2 + 1/8. Então conferiu sua resposta mostrando que se 16 + 1/2 + 1/8 
somarmos um sétimo disto (que é 2 + 1/4 + 1/8), de fato obteremos 19. 
(BOYER, 1996, p.11). 

 

Comparando o resultado encontrado com o que se pretende, chega-se à resposta 

correta usando proporções. 

 

Bekken (1994) destaca que o método dos egípcios, regula falsi, pode ser descrito 

como “adivinhar e ajustar”. E acrescenta: “Os métodos de cálculo estavam baseados em 
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dobrar e reduzir à metade e não exigiam tabelas de multiplicação, mas as frações unitárias 

complicavam muito o cálculo.” (BEKKEN 1994, p. 17).  

 

Em relação a este método, Ribeiro (2007) destaca que ele é semelhante ao “método 

das tentativas”, conhecido atualmente por todos nós. O autor segue enfatizando que as 

resoluções de equações dadas pelos egípcios eram sempre seguidas de instruções sem que 

houvesse uma justificativa direta no texto: 

 

Outro fato importante de se destacar é que nos papiros encontrados, as 
resoluções de equação eram sempre seguidas de instruções do tipo “faça 
isto”, “faça aquilo”, “este é o resultado”, sem qualquer tipo de justificativa 
lógica, algo que muitas vezes ainda reconhecemos nos dias atuais quando 
se trata de uma perspectiva de ensino-aprendizagem baseada na 
manipulação de regras e algoritmos sem muita preocupação com a 
discussão dos significados das idéias matemáticas. (RIBEIRO, 2007, p. 
54) 

 

De acordo com Garbi: “É difícil acreditar que certas ‘receitas’ apresentadas pelos 

matemáticos babilônicos tenham sido descobertas apenas por tentativas, sendo provável que 

algum raciocínio lógico, não explicitado, tenha sido usado.” (GARBI, 2009, p. 12). 

 

A respeito do uso de frações unitárias e a ausência de justificativas lógicas nas 

descrições das resoluções das equações, citados anteriormente, no nosso entendimento, são 

fatores desfavoráveis para abordagem desse método. Porém, o método viabiliza o uso do 

conceito de proporcionalidade para resolução de equações do 1º grau, possibilitando ao aluno 

fazer conjecturas a respeito do valor que deverá ser empregado para a incógnita. 

 

Outra abordagem a respeito da resolução das equações lineares proposta por Garbi 

(2007), trata do desenvolvimento das equações algébricas ao longo das civilizações. Ele torna 

explícito o que seria uma equação, contextualiza o desenvolvimento das equações algébricas, 
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cita métodos de resolução e aborda o avanço dos estudos relacionados à equação algébrica. 

Para resolução de equações do 1º grau, sem a utilização do método da falsa posição, o referido 

autor faz uso de uma noção comum: se iguais forem subtraídos de iguais, os resultados serão 

iguais. Além disso, Garbi (2007) considera verdadeira a seguinte expressão: “iguais 

multiplicados ou divididos por iguais continuam iguais” (GARBI, 2007, p.20). 

 

Para exemplificar, o autor usa a resolução da equação 3x + 2 = 8. Utilizando a noção 

comum podemos subtrair dos dois lados o número 2 e a igualdade irá se preservar. Então 3x + 

2 - 2 = 8 - 2 ou 3x = 6. Se dividirmos os dois lados da igualdade 3x = 6 por 3, a igualdade 

também se preserva, tendo como resultado x = 2. 

 

Garbi apresenta essa técnica de resolução de equação linear a partir de noções comuns 

utilizadas na obra Elementos de Euclides. A noção comum descrita acima é a de nº 3 do Livro 

I. Euclides (2009) determina as definições, os postulados e os axiomas como sendo os três 

princípios matemáticos.  

 

As verdades evidentes por si mesmas foram fundamentais para resolução das equações 

lineares sem a necessidade da conjectura de possíveis valores da incógnita. Mas, fazendo uso 

de elementos válidos tanto para a geometria como para aritmética. 

 

Os hindus faziam uso dos métodos da falsa posição e da inversão na resolução de 

equações algébricas. Este segundo método consiste em trabalhar com as operações descritas, 

“de trás para frente” a partir dos dados fornecidos. Um problema descrito no texto Lilavati de 

Bhaskara, exemplifica o uso deste método:  

 

Linda donzela de olhos resplandecentes, uma vez que entendeis o método 
de inversão correto, dizei-me qual é o número que multiplicado por 3, 
depois acrescido de 3/4 do produto, depois dividido por 7, diminuído de 1/3 
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do quociente, multiplicado por si mesmo, diminuído de 52, pela extração da 
raiz quadrada, adição de 8 e divisão por 10 resulta no número 2? (EVES, 
2004, p. 255). 

 

  

Eves (2004) descreve a resolução do problema acima: 

 

Pelo método da inversão começamos com o número 2 e operamos para trás. 
Assim, [(2)(10) - 8]² + 52 = 196,   = 14, (14)(3/2)(7)(4/7)/3 = 28, que 
é a resposta. Observe-se que onde a instrução do problema manda que se 
divida por 10, multiplicamos por 10; onde a instrução é para somar 8, 
subtraímos 8; onde manda que se extraia a raiz quadrada, elevamos ao 
quadrado, e assim por diante. (EVES, 2004, p.255). 

 

Em notação atual, a resolução da equação poderia ser expressa por: 

 

 

 

Segundo Ribeiro (2007), um problema normalmente abordado por Diofanto buscava 

encontrar o valor de dois números tais que sua soma forma 20 unidades e seu produto forma 

96 unidades. O referido autor descreve a solução efetuada por Diofanto do seguinte modo: 

 

Para resolvê-lo, Diofanto procedia da seguinte maneira: supunha que a 
diferença entre eles fosse duas arithmés (esse termo designava a incógnita), 
dita 2d. Os dois números são 10+d e 10-d. Fazendo-se (10+d) . (10- d) = 
96, temos 100 - d² = 96 e d = 2. Assim, os dois números são 12 e 8. 
(RIBEIRO, 2007, p.58). 
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As tábuas babilônias são fontes de problemas matemáticos. A solução desses 

problemas remetia a resoluções de equações. Uma das tábuas do período antigo da Babilônia 

(aproximadamente entre 1900 a.C a 1600 a.C) é a YBC 4652. Essa tábua, representada 

abaixo, faz parte da Yale Babylonian Collection da Universidade de Yale.  

 

Ela continha originalmente vinte e dois problemas dispostos por grau de dificuldade, 

mas apenas onze estão parcialmente conservados. Destes onze problemas, apenas seis 

puderam ser traduzidos na totalidade. Para cada problema é apresentada a resposta, sem 

comentários ou desenvolvimento de métodos para sua solução. Estes problemas visavam à 

descoberta do peso de uma pedra, originando equações do 1º grau. O problema sete, desta 

tábua, é descrito como: Encontrei uma pedra, mas não a pesei. Depois somei-lhe a sétima 

parte do seu peso e depois a décima primeira parte deste novo peso. Pesei-o: 1 mana. Qual é o 

peso original da pedra? 1 

 

 

 

                                                           
1
 LAGARTO, M. J. História da matemática na Babilônia. Disponível em: 

<http://www.malhatlantica.pt/mathis/babilonia/babilonia. htm> Acesso em : 04 jun. 2009. 

FIGURA 1 - Tábua babilônica YBC 4652 
Fonte: LAGARTO, M. J. História da matemática na Babilônia. Disponível em: 
<www.malhatlantica.pt/mathis/babilonia/babilonia. htm> Acesso em : 04 jun. 2009. 
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A solução apresentada foi o peso da pedra de 2/3 mana 8 gin 22 ½ še. Mana, gin e še 

são unidades de peso. Um mana corresponde a sessenta gin (cerca de meio quilo) e um gin 

equivale a 180 še. 

 

Embora todo esse conhecimento relacionado à equação tenha contribuído de forma 

significativa para o desenvolvimento da chamada Álgebra Moderna, sendo um rico campo 

para pesquisa, buscando contribuir com a atribuição de significados para a álgebra, em nosso 

trabalho trataremos apenas da resolução de equações do segundo grau, pelos babilônios, 

através do método de completar quadrados.  

 

 

2.2 Aspectos históricos relacionados à equação do 2º grau  

 

 

Os babilônios criaram tabelas para serem consultadas, com o intuito de facilitar os 

cálculos. Foram encontradas tabelas de multiplicação, de divisão, de recíprocos, de quadrados 

e cubos, de raízes quadradas e cúbicas, de progressões aritméticas e geométricas, de 

exponenciais, de potência sucessiva e algumas tabelas particulares. Quando o valor procurado 

não estava registrado nas tábuas, os babilônios faziam uso de interpolação das tabelas. O 

registro escrito das tabelas era feito em escrita cuneiforme, em tábuas de argila úmida, que 

eram cozidas num forno ou ao sol, até endurecerem.  

 

As FIG. 2, 3 e 4 (páginas 38, 40 e 42 respectivamente) são exemplos de tábuas 

babilônicas cujos problemas remetem à equações do segundo grau. 
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A FIG. 2 representa a tábua BM 13901, originada do antigo período da babilônia 

(aproximadamente entre 1900 e 1600 a.C.), atualmente encontrada no Museu Britânico. Esta 

tábua contém 21 problemas que dão origem a equações do 2º grau ou a sistemas de equações. 

Todos os problemas contidos nesta tábua têm como objetivo descobrir o lado de um 

quadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como exemplo tomemos o Problema 1 contido na tábua citada, cujo teor é o seguinte: 

“Adicionei a área e o lado do meu quadrado, obtive 0,75”. Esse valor está expresso na base 

decimal. Como solução foi apresentada a seguinte descrição: “Escreve 1, o quociente. Parta 1 

ao meio: 0,5 e 0,5, e mantém. Multiplique 0,5 por 0,5, obtém 0,25. Ajuste 0,25 a 0,75, obtém 

1. Este é o quadrado de 1. De 1 subtraia 0,5, que multiplicou, obtém 0,5; 0,5 é o lado do 

quadrado”.2   

 

 Nobre (2003) apresenta esse problema descrito como: Eu somei a área e o lado de um 

quadrado e o resultado é ¾. Esse problema remete a equação do tipo x² + px = q. O autor faz 

                                                           
2
 LAGARTO, M. J. História da matemática na Babilônia. Disponível em: <http:// 
www.malhatlantica.pt/mathis/Babilonia/BM13901.htm,> Acesso em : 04 jun. 2009. 

 

FIGURA 2 - Tábua babilônica BM 13901 
 Fonte: LAGARTO, M. J. História da matemática na Babilônia. 
Disponível em: <www.malhatlantica.pt/mathis/babilonia/babilonia. htm> 
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um comparativo entre a forma de resolução dos babilônios (coluna à esquerda) e a forma 

algébrica moderna (coluna à direita). Tal comparativo é descrito como:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Analisando geometricamente a solução descrita acima, percebemos a formação de um 

novo quadrado para, a partir dos dados obtidos, identificarmos o valor do lado do quadrado de 

origem. 

 

→ Divida o coeficiente pela metade, o 
resultado é 1/2 

→ A raiz quadrada de 1 é 1 

→ Este é o valor do lado do quadrado 

 

→ Eu somei a área e o lado de um quadrado e o 
resultado é ¾ 

→ Tome o coeficiente = 1 

→ Multiplique  por  e o resultado é  

→ A  acrescente  e o resultado é 1 

→  que foi multiplicado, deve ser subtraído 

de 1, e o resultado é  

 

 

 

1 = B 

x² + x = ¾ 

  -  =   

x =  -  

 =  

 
 +  

 = 1 
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FIGURA 3 – Tábua babilônica YBC 7289 
Fonte: MESOPOTAMIAN  mathematics. 
Disponível em: 
<http//it.stlawu.edu/~dmelvill/mesomath/> 
Acessado em: 04 jun. 2009. 

 

A tábua YBC 7289, representada na figura 3 a seguir, é considerada uma das mais 

famosas do período antigo da babilônia (aproximadamente entre 1900 e 1600 a.C.). Nela está 

o registro do valor da diagonal de um quadrado cujo lado mede 30.  

 

A representação na tábua fornece uma aproximação excelente do valor de  

introduzida pelos babilônicos. Esse valor foi encontrado a partir dos três números que 

aparecem registrados na tábua descrita. Os números, em base sexagesimal, eram:     

            a = 30 

            b = 1;24,51,10 

 

Para entendermos melhor os valores 

dados, faremos um breve comentário sobre a 

representação descrita pelos babilônicos. 

 

Dissemos anteriormente que a escrita 

babilônica era cuneiforme. Com uma 

combinação de cunhas angulares e de cunhas 

verticais, os babilônicos representavam 

quantidades de um a cinqüenta e nove.  

 

A partir do valor sessenta, eles utilizavam a posição dos símbolos para determinar o 

valor representado. Assim, cada vez que uma cunha vertical se move uma posição para a 

esquerda seu valor se torna 60 vezes maior. Para representar tal diferenciação utilizaremos 

vírgulas. Nessa visão o número transcrito como 1,25,30, utilizando números indo-arábicos, 

pode significar: 
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1.60² + 25.60¹ + 30 = 3600 + 1500 + 30 = 5130. 

 

Para separar a parte inteira da parte fracionária utilizaremos ponto-e-vírgula. Assim, o 

valor b = 1;24,51,10 poderia ser descrito por 

 

1 +  +  +  = 1,4142129. 

Devemos ressaltar que o ponto-e-vírgula não aparece nos textos originais.  Aaboe 

(2002) afirma que este sinal foi adicionado nas transcrições modernas para tornar os textos 

originais mais claros. 

 

Retornando a representação da tábua YBC 7289 e aos valores de a e de b, a partir da 

observação de que c = a . b, Aaboe (2002), descreve: 

 

Se a representa o lado de um quadrado, como sugerido na figura, e c a 
diagonal, então, pelo teorema de Pitágoras, c² = 2a² e c = a , de maneira 

que b deveria ser uma aproximação de , isto é, se for interpretado como 
1;24,51,10. Isso é de fato correto, pois (1;24,51,10)² = 1;59,59,59,38,1,40 
que é muito próximo de 2. (AABOE, 2002, p. 27). 

 

Para encontrar o valor da diagonal de um quadrado, os babilônios faziam uso de um 

conhecimento que chamamos atualmente de Teorema de Pitágoras. Aaboe (2002) ressalta que 

os babilônios tinham conhecimento de pelo menos um caso especial desse teorema. Esse fato 

ocorreu 1200 anos antes da época, que se acredita, que Pitágoras viveu.  A expressão c² = 2a² 

remete a uma equação do tipo x² = q, onde x é a medida procurada e q a medida da soma da 

área dos lados do quadrado.  
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A tábua a seguir, Plimpton 322, representada na figura 4, foi produzida pelos 

babilônios entre 1900 a.C. e 1600 a.C. Ela contém quatro colunas, das quais três estão 

praticamente intactas, e quinze filas horizontais.  

 

A coluna externa direita enumera as linhas de 1 a 15. As três colunas seguintes 

constituem a hipotenusa e dois catetos de triângulos retângulos de lados inteiros. Esses ternos 

de números inteiros de lados de um triângulo retângulo são chamados ternos pitagóricos.  

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando o triângulo retângulo ABC, sendo a e b medidas de seus catetos, e c a 

medida de sua hipotenusa, identificamos nesta tábua, nas duas colunas a esquerda símbolos 

que representam os valores de a e b, respectivamente, e na coluna seguinte símbolos que 

indicam o valor da expressão c = a² + b².  

 

A álgebra babilônica teve um desenvolvimento avançado, quando comparada à 

álgebra egípcia, em relação à resolução de equações quadráticas. Boyer (1996) afirma que os 

FIGURA 4 - Tábua babilônica Plimpton 322 
Fonte: PYTHAGOREAN theorem: cuneiform tablet. Disponível em: 

www.uni- graz.at/exp8www/PhysiCult/pyth-plimton.htm Acesso em: 09 jun. 2009. 
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três tipos de equações quadráticas são encontrados em textos do período babilônio antigo. Os 

tipos classificados foram:  

1. x² + px = q 

2. x² = px + q 

3. x² + q = px 

com q e p positivos. 

 

O problema 7 encontrado na tábula BM 13901 é um exemplo do primeiro tipo 

classificado. O problema é descrito como: Somei sete vezes o lado do meu quadrado, e onze 

vezes a sua superfície: isto perfaz 6;15 (6,25 em notação decimal, pois 6;15 = 6 +  = 6 + 

0,25 = 6,25). Põe 7 e 11.  

 

Segundo Taton (1959), a frase final “põe 7 e 11” não é mais do que o enunciado da 

equação 11x² + 7x = 6;15. E para solução de tal problema o autor afirma que o método 

empregado em sua resolução, decompondo o cálculo e aplicando paralelamente a fórmula 

resolutiva para equações do 2º grau, além da simbologia atual, é o do “complemento do 

quadrado”. Método inventado por al-Khwarizmi, que pressupõe conhecida a identidade (a + 

b)², consiste em acrescentar aos dois membros da equação 11x² + 7x = 6;15 uma quantidade 

tal, que a expressão formada pelo termo em x e pelo termo em x² seja um quadrado perfeito. 

Assim, a solução descrita por Taton (1959) é dada por: 

 

 

Multiplica 11 por 6,15: 1,8,45 (68,75 em notação decimal). Toma a metade 
de 7: 3,30 (3,50 em notação decimal). Multiplica 3,30 por ele mesmo: 
12,15 (12,25 em notação decimal). Soma 12,15 a 1,8,45: 1,21 (81 em 
notação decimal). A raiz de 1,21 é 9. Subtraia de 9 os 3,30 que 
multiplicaste: 5,30. O inverso de 11 não está nas tábuas. Por que número é 
preciso multiplicar 11 para obter 5,30?; por 0,30 (0,50 em notação 
decimal). 0,30 é o lado do meu quadrado. (TATON, 1959, p.118). 
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Boyer (1996), associando a mesma ideia de Taton (1959) em representar com uma 

simbologia atual, descreve um método algébrico para a resolução do problema 7. Utilizando a 

álgebra simbólica, Boyer (1996) representa o referido problema através da equação 11x² + 7x 

= 6;15. Para solucioná-la, primeiramente deve-se multiplicar toda a equação por 11, obtendo 

(11x)² + 7 (11)x = 1,8;45, reduzindo a equação quadrática ao tipo x² + px = q, e, em seguida, 

substituir os referidos valores p = 7 e q = 1,8;45 na igualdade y= , sendo y 

= 11x. 

 

Um exemplo do segundo tipo classificado é o problema que pede o lado de um 

quadrado se a área menos o lado dá 14,30, na base sexagesimal. Em notação atual, a resolução 

desse problema equivale a resolver a equação descrita por x² - x = 870 (14,30 = 14.60 + 30 = 

840 + 30 = 870). Boyer (1996) apresenta a solução desse problema expresso como: “Tome a 

metade de 1, que é 0;30, e multiplique 0;30 por 0;30, o que dá 0;15; some isto a 14,30, o que 

dá 14;30;15. Isto é o quadrado de 29;30. Agora some 0;30 a 29;30 e o resultado é 30, o lado 

do quadrado.” (BOYER, 1996, p. 22). 

 

A solução também poderá ser encontrada substituindo os termos p = 1 e q = 870 na 

fórmula geral x =  . 

 

Os babilônios também faziam uso do método de completar quadrado para resolver 

equações quadráticas. Esse método foi descrito por Ribeiro (2007) para solucionar a equação 

quadrática x² - bx +1 = 0, cuja equação se configura do terceiro tipo classificado. 

 

Adiciona-se  em ambos os membros da igualdade, obtendo: x² - bx + 

 =  - 1, fazendo então: , e então 

encontramos as raízes da equação como sendo    e  
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, idéias empregadas também, séculos mais tarde, por al-

Khwarizmi para se chegar à fórmula geral bem conhecida por todos nós 
para a resolução das equações de 2º grau. (RIBEIRO, 2007, p. 51).    

 

Taton (1959) destaca pontos que caracterizam a álgebra babilônica a partir do estudo 

da resolução de problemas que remetem a equação do 2º grau. 

 

O primeiro ponto destacado é que as soluções são quase todas racionais, fato 

considerado normal pelo autor, pois os problemas eram construídos a partir de um número 

previamente escolhido. 

 

O segundo ponto é que o escriba, sempre que possível procura transformar o 

problema, seja utilizando as propriedades da soma e do produto das raízes, seja introduzindo 

uma incógnita auxiliar. 

 

E por último, as quantidades negativas são sistematicamente afastadas ou ignoradas.    

 

Em relação ao método de completar quadrados, ele pode ser utilizado através de 

elementos da álgebra, ou ainda através da geometria, relacionando o desenvolvimento 

geométrico com a representação algébrica. Em relação ao ensino integrado da aritmética, 

geometria e álgebra, Lorenzato (2006) afirma que com esse tipo de ensino “os alunos irão 

perceber a harmonia, coerência e beleza que a matemática encerra, apesar de suas várias 

partes possuírem diferentes características, tal como uma orquestra.” (LORENZATO, 2006, p. 

60). Para ele, a geometria tem um importante papel: “facilitar a aprendizagem da matemática, 

por tornar visível o que nem sempre palavras, números e outros símbolos conseguem 

comunicar.” (LORENZATO, 2006, p. 60). 
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Para exemplificar, o autor descreve duas equações que podem ser solucionadas pelo 

raciocínio geométrico, ou seja, pelo ensino integrado, porém, apresentaremos apenas uma 

dessas equações. Ele relata que para utilizar o raciocínio geométrico, é preciso transformar a 

equação dada em um quadrado. Segundo Lorenzato (2006), dada a equação x² + 12x - 85 = 0 

podemos transformá-la em x² + 4 (3x) = 85. Um quadrado pode ser representado por x² e um 

retângulo por 3x.  

 

Assim, a equação x² + 4 (3x) = 85 representa a soma da área do quadrado e dos 

retângulos, totalizando 85. Agrupando os retângulos ao quadrado obtemos: 

 

 

 

 

 

 

Para que a representação da Figura 5 se torne um quadrado, é necessário acrescentar 

quatro quadrados de lado 3 (três), totalizando uma área de 36 (trinta e seis) unidades 

quadradas. Assim, a área total será alterada. Somamos à área 85 (oitenta e cinco) a área 

acrescentada, 36 (trinta e seis), obtendo como área total 121 (cento e vinte e um). Um 

quadrado que tem área 121 terá lado de medida 11. Na Figura 6, abaixo, podemos perceber 

que o lado do quadrado maior é 3 + x + 3. Como essa medida é igual a onze, temos que 3 + x 

+ 3 = 11, logo, x = 5.  
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FIGURA 5 - Representação geométrica da equação x² + 4 (3x) = 85 

Fonte: LORENZATO, S. Para aprender matemática. Campinas: Autores 
Associados, 2006. (Coleção Formação de professores). 
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 FIGURA 6 - Representação do quadrado formado a partir da Figura 5 

Fonte: LORENZATO, S. Para aprender matemática. Campinas: Autores 
Associados, 2006. (Coleção Formação de professores). 

 

  

 

 

 

 

Substituindo o valor cinco na incógnita x da equação x² + 12x - 85 = 0, verificamos 

que tal valor encontrado anteriormente é solução da equação dada.  

 

Lorenzato (2006) não faz referência ao uso desse método a partir de uma abordagem 

histórica. Apenas defende a integração entre todos os campos da matemática. Porém, ao 

reproduzir um método utilizado por civilizações antigas para resolução de problemas que 

remetem ao que atualmente conhecemos por equações do 2º grau, indiretamente a História da 

Matemática está sendo abordada, mesmo que de maneira implícita.  

 

Na História da Matemática podemos encontrar obras que contribuíram para o 

desenvolvimento da álgebra. Uma delas, é a obra árabe Al-jabr Wa’l muqabalah, escrita por 

Mohammed ibn Musa al-Khowarizmi, no século IX. Essa obra continha duas expressões que 

tomaram significados muito fortes e presentes na resolução de equações: al-jabr e al-

muqabalah (RIBEIRO, 2007). A primeira expressão é a operação que soma termos iguais e a 

última é a operação que reduz ou elimina termos iguais de ambos os membros da equação. 

Utilizando as operações descritas, podemos resolver a equação 2x² + 100 - 20x = 58. Ribeiro 

(2007, p. 63) apresenta a resolução da seguinte maneira: 

 

por al-jabr 2x² + 100 - 20x + 20x = 58 + 20x 

                 2x² + 100 = 58 + 20x 
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por al muqabalah 2x² + 100 - 58 = 58 - 58 + 20x 

                             2x² + 42 = 20x 

por al muqabalah     

                                              x² + 21 = 10x     

 

Al-Khowarizmi classificou as equações em seis formas e, posteriormente, justificou 

geometricamente a exatidão das regras utilizadas. A classificação: 

 

1. Quadrados iguais a raízes                              ax² = bx 

2. Quadrados iguais a números                          ax² = c 

3. Raízes iguais a números                                 bx = c 

4. Quadrados mais raízes iguais a números       ax² + bx = c 

5. Quadrados mais número iguais a raízes         ax² + c = bx 

6. Raízes mais números iguais a quadrados       bx + c = ax² 

  

O problema cuja equação pode ser expressa pelo tipo 4 é definido por: um quadrado 

mais dez raízes do mesmo é igual a trinta e nove. Qual é o quadrado? A solução dada por al- 

Khowarizmi foi: 

 

Tome a metade do número de raízes, obtendo cinco. Isto é multiplicado por 
si mesmo - o produto será vinte e cinco. Adicione isto a trinta e nove - a 
soma é sessenta e quatro. Tome então a raiz quadrada disto, que é igual a 
oito, e subtraia disto a metade do número de raízes que é cinco. A diferença 
é três. Esta é a raiz do quadrado procurado - e o próprio quadrado é nove. 
(BEKKEN, 1994, p. 62-63) 

  

 

Escrevendo de forma algébrica atual, o problema descrito acima seria expresso pela 

equação x² + 10x = 39 e sua solução seria  - .                                          
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A identificação das dificuldades na compreensão do pensamento algébrico pode 

auxiliar este estudo, no intuito de saná-las para que haja um entendimento significativo sobre 

equações do 2º grau. Na tentativa de identificar essas dificuldades buscamos trabalhos que 

abordam tanto equações, como a álgebra como um todo.  

 

Este aporte teórico será abordado no tópico seguinte de maneira a subsidiar nosso 

estudo. 

 

 

2.3 As dificuldades na compreensão do pensamento algébrico 

 

 

Booth (1995) em seu artigo Dificuldades das crianças que se iniciam em álgebra, cita 

o resultado de um projeto de pesquisa, apontando como provável origem dos erros dos alunos 

as ideias que eles têm sobre aspectos como: o foco da atividade algébrica e a natureza das 

“respostas”, o uso de notação e da convenção em álgebra, o significado das letras e das 

variáveis, os tipos de relações e métodos usados em aritmética. Segundo o autor, esses erros 

são semelhantes em todas as séries. 

 

Lins e Gimenez (1997) exploram as diversas concepções de educação algébrica. 

Destacaremos aqui duas delas. A primeira se refere ao que os autores chamaram de tendências 

“letristas”. Ou seja, a visão de que atividade algébrica está restrita ao “cálculo com letras”. 

Segundo esses autores, essa abordagem é bastante comum na maioria dos livros didáticos 

disponíveis no mercado brasileiro. Os autores afirmam que essa prática não se baseia em 

investigação ou reflexão de qualquer natureza ou profundidade, apenas em uma tradição cujos 

estudos e projetos por todo o mundo já mostraram ser ineficaz e mesmo perniciosa à 

aprendizagem. Essa abordagem pode ter como motivo a falta de preparo ou de conhecimento 



50 

 

de alternativas por parte de alguns professores. Assim, eles não utilizam outro recurso que não 

seja o livro didático. Lins e Gimenez (1997) seguem afirmando que ainda há pouco material 

oferecido por parte das editoras e universidades que possam ser utilizados como material 

alternativo. Porém, eles acreditam que essa prática persiste devido à visão de atividade 

algébrica que prevalece como “cálculo literal” e que para qualquer proposta de mudança será 

necessário convencer muita gente do contrário.  

 

A segunda se refere à utilização de situações “concretas” para lidar com expressões 

literais. Lins e Gimenez (1997) destacam que há um grupo de educadores matemáticos que 

partem do “concreto” para, por um processo de abstração, resultar no “formal”. Para esse 

grupo, o “concreto” é visto como real, e as atividades propostas são de investigação de 

situações reais ou “realistas”. Segundo esses autores, incluem propostas baseadas na 

modelagem e em investigação. Assim,  

 

De acordo com essas perspectivas, a educação algébrica se dá na medida 
em que a produção de conhecimento algébrico serve ao propósito de 
iluminar ou organizar uma situação, como uma ferramenta e não como 
objeto primário do estudo. (LINS; GIMENEZ, 1997, p. 109). 

 

Lins e Gimenez (1997) ainda destacam a abordagem sugerida pelo modelo de 

Vergnaud, em linha com a Engenharia Didática francesa, que trata de propor aos alunos 

sequências didáticas, cuidadosamente elaboradas para que se possa tratar de todos os aspectos 

considerados relevantes em relação a um tema. Segundo os autores, 

 

O que um modelo como o de Vergnaud traz − e que acreditamos devesse 
ser melhor explorado em propostas baseadas nele − é a complexidade do 
fenômeno, tornando inseparáveis aspectos como a notação e os conceitos, e 
enfatizando, por exemplo, que são problemas que permitem que se produza 
significado para aqueles, e vice-versa. (LINS; GIMENEZ, 1997, p. 111). 
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Em relação à concepção da atividade algébrica, Lins e Gimenez (1997) destacam que 

na tentativa de descrever atividade algébrica a associação com conteúdos é imediata e a 

descrição apresentada é a de que atividade algébrica é “fazer ou usar álgebra” [grifo no 

original]. (LINS; GIMENEZ, 1997, p.90). Porém, há uma linha de pensamento que defende 

“mostrar como uma suposta linha de desenvolvimento histórico da álgebra pode ser retraçada 

seguindo o desenvolvimento das notações algébricas” [grifo no original]. (LINS; GIMENEZ, 

1997, p.90). 

 

Segundo esses autores, a linha começaria pelos babilônios e egípcios, que 

desenvolveram regras para vários cálculos e para resolução de problemas, sem o uso de 

notações para apresentá-las formalmente. Saltaria quase dois mil anos depois, para o grego 

Diofanto que introduziu um sinal especial para a incógnita em uma equação, além de uma 

escrita das equações semelhante a nossa. O próximo salto, cerca de 1400 anos depois, remete 

a Vieta, que introduziu um cálculo com letras, e o último salto levaria a gênese da noção de 

estrutura algébrica que, posteriormente, levaria a um mundo “abstrato”. 

 

O inglês Eon Harper (apud LINS, GIMENEZ, 1997), no artigo Fantasmas de Diofanto 

publicado em 1987, argumenta que de retórico a sincopado e a simbólico haveria um 

correspondente desenvolvimento intelectual. Retórico, sincopado e simbólico são estágios da 

evolução da álgebra. O retórico ou verbal utilizava palavras que descreviam a resolução de 

problemas. No sincopado as abreviações de palavras eram utilizadas dando origem, 

posteriormente ao estágio simbólico, onde os símbolos substituíram as palavras e suas 

abreviações.  
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO 

 

 

Este capítulo é composto de três tópicos. O primeiro aborda a caracterização dos 

participantes do estudo, o segundo descreve os instrumentos de coletas de dados utilizados 

durante o estudo e, o último apresenta as etapas de aplicação da sequência de ensino utilizada 

com os participantes do estudo em questão. 

 

 

3.1 Participantes 

 

 

São participantes da pesquisa estudantes de licenciatura em Matemática da UFRN 

matriculados nas disciplinas Didática da Matemática I e História da Educação Matemática. 

Participaram quinze alunos da turma de Didática da Matemática I e quatorze da turma de 

História da Educação Matemática. Além dos licenciandos, participaram do estudo professores 

de Matemática em exercício.  

 

Buscamos inicialmente utilizar a mesma quantidade de professores e licenciandos em 

nosso estudo. Porém, isso não foi possível, pois o número de professores que aceitaram 

participar foi inferior a quantidade de licenciandos participantes. Em relação aos licenciandos, 

convidamos os alunos matriculados nas turmas identificadas anteriormente, totalizando vinte 

e nove participantes. Igualmente em relação aos professores em exercício, fizemos o convite 

para que eles participassem do estudo, porém apenas quatro professores aceitaram participar.  
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Estes professores fazem parte de uma turma de especialização em Educação 

Matemática oferecida pelo Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy na cidade de 

Natal/RN. Os professores participantes lecionam em escolas públicas e possuem tempo de 

atividade profissional diferente. Quando perguntado há quanto tempo era professor de 

matemática, um respondeu lecionar de um a cinco anos. Um segundo professor de onze a 

quinze anos e o último mais de quinze anos. Estas informações foram colhidas através da 

aplicação de um questionário antes da utilização da sequência de ensino. Dos quatro 

participantes apenas três responderam e entregaram o questionário. O outro participante 

alegou não conseguir visualizar o que estava escrito devido a problemas oftalmológicos e 

participou das atividades apenas oralmente. Sendo assim, não obtivemos informações sobre o 

tempo de atividade profissional deste participante. 

 

Dos quinze licenciandos da turma de Didática da Matemática I cinco já lecionam e dez 

ainda não exercem a profissão de professor. Dentre estes cinco que já são professores dois 

lecionam em escolas públicas, um leciona em escola privada e dois lecionam em ambas as 

escolas, pública e privada. O tempo de atividade profissional destes licenciandos varia. Quatro 

licenciandos afirmaram lecionar de um a cinco anos e apenas um leciona a mais de quinze 

anos. 

 

Na turma de História da Educação Matemática apenas dois já lecionam, um em escola 

pública e o outro em escola particular. Doze ainda não são professores. 

 

A escolha dos participantes desta pesquisa visou abranger o maior número de alunos 

que pudessem usufruir de uma sequência de ensino mediada pela História da Matemática 

objetivando uma melhor compreensão da resolução de equações do 2º grau. Por esse motivo, 

optamos por trabalhar com licenciandos e professores de matemática, já que os participantes 

da pesquisa poderão trabalhar a sequência de ensino com seus respectivos alunos e futuros 

alunos. 
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3.2 Instrumentos de coleta de dados 

 

 

Neste estudo fizemos uso de dois tipos de instrumentos de coleta de dados. São eles: o 

questionário e as notas de campo. Os dados coletados serão registrados por meio da expressão 

escrita dos participantes. O questionário foi aplicado com os participantes sempre antes da 

abordagem da sequência de ensino. A utilização deste instrumento visou caracterizar os 

participantes, obter indícios da compreensão que eles tinham em relação a equações do 2º 

grau e sua resolução, além pesquisar o conhecimento de tais participantes, de aspectos da 

História da Matemática relacionados a equações do 2º grau. O uso das notas de campo 

objetivava o registro do que foi observado durante os momentos de aplicação da sequência de 

ensino. Com as notas de campo foi possível descrever as reações, as dificuldades, os relatos 

dos participantes do estudo durante a aplicação das atividades, assim como as impressões da 

pesquisadora durante tais momentos. Foi observado o comportamento dos participantes 

durante a realização das atividades e posteriormente foram registradas as observações obtidas 

durante as etapas do estudo. 

 

Durante a aplicação da terceira etapa, apenas no primeiro dia, a pesquisadora obteve a 

colaboração de outra pessoa para registro das notas de campo, além dos seus registros.  

 

 

3.2.1 Questionário 

 

 

A aplicação de um questionário possibilita a caracterização dos sujeitos participantes, 

obtendo-se dados tanto pessoais como profissionais dos sujeitos envolvidos no estudo 



55 

 

(FARIA, 2006). O uso desse instrumento possibilita a obtenção de informações de um grande 

número de pessoas simultaneamente ou em um tempo relativamente curto, porém possui 

limitações como: muitas vezes não se obter os 100% de respostas aos questionários, não se 

poder ter certeza que as informações fornecidas correspondem à realidade, além das atitudes e 

opiniões poderem variar de acordo com a situação emocional de uma pessoa. 

(RICHARDSON, 1999).  

 

Por meio desse instrumento, pretendeu-se conhecer o nível de formação acadêmica, o 

tempo de atividade profissional, o tipo de escola que leciona (pública ou particular), o 

entendimento sobre equação, equação equivalente, equação do 2º grau, resolução de tais 

equações, se o participante conhece algum aspecto da História da Matemática relacionada à 

equação do 2º grau, além do relato referente ao ensino de equações algébricas. No 

questionário aplicado fizemos uso de questões abertas e fechadas. (vide Apêndice A) 

 

 

3.2.2 Notas de campo  

 

 

As notas de campo são registros coletados durante uma observação que podem ser 

utilizados na descrição dos sujeitos, na reconstrução de diálogos, na descrição dos locais, na 

descrição de eventos especiais, na descrição de atividades utilizadas, além da descrição do 

comportamento do observador durante uma ação, incluindo suas anotações, atitudes, ação e 

conversa que teve com os participantes do estudo.  

 

Além da parte descritiva, há a parte reflexiva das anotações (notas do pesquisador) que 

inclui as observações pessoais do mesmo coletadas durante a ação. Tais observações pessoais 

contemplam seus sentimentos, problemas, idéias, impressões, dúvidas, decepções, conflitos. 
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Assim, as notas de campo são utilizadas como um diário pessoal em que é possível 

acompanhar o desenvolvimento do estudo, e que os dados coletados de forma objetiva 

possibilitem contribuir para o desenvolvimento e resultado do estudo. 

 

Para este nosso estudo as notas de campo foi um instrumento utilizado durante todas 

as etapas de aplicação da sequência de ensino e através dele foi possível identificar 

características comuns entre os participantes do estudo, além de suas dificuldades e 

impressões diante dos problemas apresentados na sequência de ensino. 

 

 

3.3 Sequência didática e sua aplicação 

 

 

Neste tópico apresentaremos a sequência didática utilizada em nosso estudo e 

descrevemos a aplicação de tal sequência nas diferentes etapas relatadas em seguida. Essa 

aplicação se deu em quatro etapas, sendo as duas primeiras etapas piloto. Na primeira etapa 

foi ministrado um minicurso com alunos de graduação, pós-graduação e alguns professores. 

Na segunda etapa, buscamos trabalhar apenas com professores em exercício também por meio 

de um minicurso. Nestas duas etapas piloto objetivamos fazer possíveis ajustes na sequência 

didática para posteriormente aplicá-la com os participantes do estudo. Na segunda etapa 

fizemos algumas alterações que serão descritas no tópico 3.3.3, visando melhorar um dos 

objetivos da sequência: o de investigar a eficácia de atividades mediadas pela História da 

Matemática na resolução da equação do 2º grau.  

 

Nas duas etapas pilotos, citadas anteriormente, foi aplicada a sequência didática 

observando possíveis alterações para serem reaplicadas em duas outras etapas seguintes. 

Denominaremos essas etapas como terceira e quarta.  
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Na terceira etapa trabalhamos com graduandos do curso de Matemática licenciatura 

plena da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Foram escolhidas duas 

turmas para aplicação dessa sequência: Didática da Matemática I e História da Educação 

Matemática. Essas turmas tinham como docente o orientador da pesquisadora que 

disponibilizou três dias de aulas para que a mesma pudesse aplicar a sequência didática com 

seus alunos.  

 

Na quarta etapa trabalhamos com professores atuantes em sala de aula. Esses 

professores foram convidados a participarem da pesquisa através de uma visita feita pela 

pesquisadora a instituição de ensino na qual eles estavam começando uma especialização em 

Educação Matemática. 

 

A descrição detalhada destas etapas será apresentada nos itens 3.3.2 a 3.3.5 do 

presente estudo. 

 

 

3.3.1 Sequência didática 

 

 

Para um melhor entendimento da descrição da aplicação das atividades nas quatro 

etapas apresentaremos a sequência didática utilizada durante o presente estudo. Antes, 

faremos uma breve abordagem sobre atividades investigativas. 

 

Segundo Ponte, Brocardo e Oliveira (2006): 
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Na disciplina de Matemática, como em qualquer outra disciplina escolar, o 
envolvimento do aluno é uma condição fundamental da aprendizagem. O 
aluno aprende quando mobiliza os seus recursos cognitivos e afetivos com 
vista a atingir um objetivo. Esse é, precisamente, um dos aspectos fortes 
das investigações. (PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2006, p. 23). 

 

 

Partindo desse pressuposto, Bezerra (2008) salienta que: “as atividades de natureza 

investigativa apresentam uma boa oportunidade para os alunos se envolverem com a 

criatividade, pensando matematicamente”. (BEZERRA, 2008, p. 13). Nessa perspectiva, o 

ensino da matemática “deve ocorrer, principalmente, no desenvolvimento do poder 

matemático do aluno, noção essa que integra a capacidade de investigar, explorar, conjecturar 

e raciocinar a capacidade de usar diversos métodos matemáticos para perceber a procura de 

soluções para situações novas; e ainda, adquirir segurança na sua própria capacidade de fazer 

matemática”. (BEZERRA, 2008, p. 13).  

 

Mendes (2006) sugere que os professores proponham situações que conduzam os 

alunos à (re)descoberta do conhecimento através de investigações, pois nessa perspectiva 

metodológica espera-se que eles aprendam o “quê” e o “porquê” fazem/sabem desta ou 

daquela maneira, para que possam ser criativos, críticos, buscando “construir sua 

aprendizagem mediante a aquisição de conhecimentos e redescobertas de princípios.” 

(MENDES, 2006, p. 102). 

 

Com esse intuito, aplicamos as atividades, por meio de uma sequência didática, com 

os participantes deste estudo. Buscamos verificar se o uso de atividades mediadas pela 

História da Matemática pode contribuir para a exploração da equação do 2º grau com estes 

participantes (professores em exercício e licenciandos).    

 

Para o presente estudo faremos uso de uma sequência didática através de atividades. 

Essa sequência foi extraída do texto Second Degree Equations in the Classroom: A 

Babylonian Approach, (Radford; Guérette, 2000). O propósito de tais atividades é fazer com 
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que o aluno redescubra, por si mesmo, a fórmula resolutiva da equação do 2º grau. A 

sequência está centrada na resolução de problemas geométricos relacionados a retângulos 

usando um método elegante e visual desenvolvido pelos escribas babilônios durante a 

primeira metade do segundo milênio antes de Cristo. Tal método foi identificado por Jens 

Høyrup, pesquisador dinamarquês, que o chamou de Geometria Ingênua (Naive Geometry). 

Sabemos que os babilônios não explicitavam completamente o método utilizado para 

resolução de problemas. Eles apenas apresentavam uma lista de instruções a qual se refere a 

uma sequência de cálculos que permite obter uma resposta. Assim, Høyrup sugeriu que a 

solução dos problemas de textos babilônios estava referenciada por uma configuração 

geométrica na qual se baseava a explanação oral. Esta configuração geométrica tem como 

prática o recortar e colar de figuras geométricas como veremos na resolução das atividades. 

Por esse motivo, podemos nos referir ao método da Geometria Ingênua como sendo método 

ou geometria corte e cole, além de método de completar quadrados.  

 

A sequência elaborada por Radford e Guérette (2002) é constituída de cinco partes 

sendo que as duas primeiras têm o objetivo de fazer com que o aluno domine o método corte e 

cole. As seguintes apresentam uma evolução do pensamento algébrico e são essenciais para 

resolução dos problemas posteriores. 

 

O texto mencionado acima foi inicialmente traduzido e as atividades foram adequadas 

em Power point objetivando uma melhor compreensão do método corte e cole na solução de 

cada uma das atividades. O texto original (Radford e Guérette, 2002) é composto de oito 

problemas. Denominamos os dois primeiros como Problema A, retirado da tableta BM 13901 

e como Problema B, retirado do livro Liber Mensurationum, de Abû Bekr. Os demais 

denominamos de Atividade 1 a Atividade 6. Optamos por fazer esta diferenciação entre eles 

devido à localização dos problemas no texto original uma vez que os Problemas A e B estão 

localizados antes do tópico da sequência didática objetivando a explanação do método corte e 

cole. Os demais problemas (Atividade 1 a Atividade 6) fazem parte da sequência didática.  
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Na primeira etapa de aplicação da sequência utilizamos os oito problemas. Nas etapas 

seguintes, optamos por trabalhar apenas com os seis últimos problemas, que chamamos de 

atividades, eliminando assim os Problemas A e B por observar que sua utilização não seria 

necessária para a resolução dos demais, já que inicialmente não apresentaríamos o método 

corte e cole. Os participantes teriam que tentar resolver a primeira atividade apresentada sem 

que houvesse uma imposição de um método específico por parte dos ministrantes do 

minicurso. Assim, a ausência dos dois problemas citados não seria prejudicial à sequência 

didática. 

 

Apresentaremos a seguir os problemas, assim como as atividades citadas 

anteriormente, acompanhados de suas respectivas soluções. Nestas soluções utilizamos o 

método corte cole apresentado no texto original de onde foram extraídas as atividades. A 

resolução dos problemas A e B visa apresentar algumas características da técnica denominada 

Geometria Ingênua em que provavelmente o escriba pensava em um quadrado cujo lado era 

munido com uma projeção canônica. O lado de medida 1 do retângulo deve corresponder à 

duas vezes a medida do lado do quadrado dado. Assim, a resolução de tais problemas será 

descrita a seguir. 

 

Problema A: Encontrar a medida do lado de um quadrado sabendo que a soma de sua 

área e de seu lado é igual a  . 

  

 

  

 

 

 

 

 

a) Inicialmente os babilônios pensavam em um quadrado 

cuja medida do lado ( l l l l ) era desconhecida .    

b) Pensavam no lado do quadrado munido com uma 
projeção canônica que quando associado a esse lado 
formava um retângulo.  

llll    

llll    

1 

llll    

llll    
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Problema B: E se alguém lhe disser: adicione o lado menor com a área [de um retângulo] 

e o resultado será 54. O lado menor mais 2 é igual ao maior lado. Qual é a medida de 

cada lado? 

 

c) A área do retângulo e a medida do lado do quadrado 
deveriam ter o mesmo valor numérico, devido à dualidade 
do conceito de lado. Sendo assim, a outra medida do 
retângulo tem 1 como valor.  

d) O lado do retângulo que possui medida igual a 1 é 
dividido ao meio.  
 

e) O lado direito do retângulo é transferido para a parte 
inferior do quadrado original.  

f) Um quadrado maior é formado com a adição de um 

quadrado pequeno cujo lado é  (área =). 

g) A área do quadrado maior será a medida dada no 
enunciado acrescido da área do quadrado pequeno. 

Assim, essa área é igual a = 1. Como a medida do 

lado do quadrado maior pode ser representada por llll    +  

= 1, logo    o lado do quadrado original é igual a  (llll =  ).    

llll    

    

llll    

 

llll    

    

llll    
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a) Inicialmente os babilônios pensavam em um 
retângulo com medidas desconhecidas (x e y).  

b) Imaginavam outro retângulo cuja área fosse 
numericamente igual ao menor lado.  

c) Esses retângulos eram anexados.  

d) Imaginavam a representação de y = x + 2 na 
figura ao lado como descrito no enunciado do 
problema. 

e) A figura formada pelos 3 retângulos de base 1 era 
dividida em duas partes.  

f) Uma destas partes era colocada na parte inferior 
da figura que resta.  

g) Completavam a atual figura de modo a tornar-se 
um quadrado. 

h) A área do quadrado adicionado é igual a: 

( ) 4
12

2
1 21 =+  

x 

y 

1 

x 

x 

1 1 1 

x 

1 

x x 

y 

x + 2 

 

 

1 

1 

x 

x 
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No texto original de onde extraímos a sequência didática, as atividades apresentadas 

não estão intituladas. Em nosso estudo, para cada atividade denominamos um título de acordo 

com o objetivo de cada uma. A atividade 1 tem por objetivo apresentar o método corte e cole 

para resolução do problema citado. A atividade 2 possibilita mais uma vez a reflexão sobre o 

método corte e cole. Na atividade 3 visamos destacar a ideia central do método corte cole. Ou 

seja, a de completar quadrados a partir da figura apresentada pelo problema. A atividade 4 

tem como objetivo encontrar uma fórmula que forneça uma resposta para o problema visto na 

atividade 3. A atividade 5 busca encontrar uma fórmula que resolva a equação ax² + bx = c. A 

partir desta atividade, a representação geométrica deve ser abandonada, caso o processo de 

resolução esteja compreendido. Deverá ser feito o uso apenas da representação algébrica 

proporcionando uma evolução do pensamento matemático à medida que as atividades forem 

sendo resolvidas. Finalmente, a atividade 6 tem como objetivo encontrar a fórmula que 

resolve a equação geral ax² + bx + c =0. A resolução das atividades citadas será descrita a 

seguir. 

 

Atividade 1: Conhecendo a método corte e cole. 

 

j) O lado do quadrado maior é igual a: 2
1

4
1 756 =  

k) A medida x é igual a: 617 2
1

2
1 =−  

l) Portanto, lado maior do retângulo dado 
inicialmente ( y ) é igual a 8. 

i) O quadrado maior tem área igual a: 4
1

4
1 56254 =+  
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Qual deve ser a dimensão do retângulo cujo semiperímetro é 20 e cuja área é 96 

unidades quadradas?  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

10 

a) Considere um quadrado cuja medida do 
lado é igual a 10 e cuja área é 100. Ou seja, 
uma área superior a 96 unidades quadradas. 

b) Se eu retirar 4 unidades quadradas 
obtenho uma figura cuja área é igual a 96.  

Procedimentos de solução: 

c) Isso pode ser obtido retirando-se um 
quadrado de lado 2.  

d) Corta-se o retângulo mostrado pela linha 
pontilhada, colocando-o horizontalmente 
abaixo. 

e) Quais são as medidas dos lados do 
retângulo formado? Tais medidas serão as 
procuradas. 

f) Os lados procurados do retângulo 
medem 12 unidades e 8 unidades.  2 

10 

8 

2 

2 

10 

8 2 

10 

8 2 
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Atividade 2: Conhecendo melhor o método corte e cole 

 

Qual deve ser a dimensão do retângulo cujo semiperímetro é 12 e cuja área é 30 

unidades quadradas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimentos de solução: 

a) Considere um quadrado cuja medida 
do lado é igual a 6 e cuja área é 36.  

b) Se eu retirar 6 unidades quadradas 
obtenho uma figura cuja área é igual a 
30.  

c) Isso pode ser obtido retirando-se um 
quadrado de lado x.  

d) Corta-se o retângulo mostrado pela 
linha pontilhada, colocando-o 
horizontalmente abaixo. 

e) Quais são as medidas dos lados deste 
retângulo? 

f) Os lados procurados medem 6 - x 
unidades e 6 + x unidades.  

6 

6 

 x 6 - x 

6 

x 

x 

   6  

6 
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Atividade 3: Destacando a ideia central da geometria corte e cole 

 

O comprimento de um retângulo é 10 unidades e sua largura é desconhecida. Nós 

colocamos um quadrado em um dos lados do retângulo. Juntas, as duas figuras têm uma 

área de 39 unidades quadradas.  Qual é a largura do retângulo? 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

 

g) O valor de x é igual a6 . 

x 

10 x 

 x 

6 - x 

6 

a) Construir um retângulo de comprimento 10 e altura 
desconhecida. 

       A área desse retângulo é igual a . 
x 

10 

b) Unir um quadrado ao lado desconhecido do retângulo. 
     A área da nova figura é igual a .  

A soma destas áreas pode ser indicada pela letra c. Ou 
seja . 

x 

10 x 

 
c) Cortar verticalmente o retângulo inicial em duas 
partes de mesma área. 

 

Procedimentos de solução: 
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Observações: 

 

a) A área do quadrado adicionado é igual a 25. Como a área do quadrado inicial acrescida da 

área do retângulo inicial somam 39 unidades quadradas (c = 39), então a área do quadrado 

maior é 39 + 25 = 64. Logo, o lado desse quadrado é igual a 8, pois sendo a medida de sua 

área igual a 64, teremos .  

 

b) É possível observar que a medida do lado do quadrado maior é igual a (x + 5). Portanto, x 

+ 5 = 8. Logo, x = 3. 

 

 

 

 
d) Mover uma das partes para a base do quadrado. 
 

 
e) A nova forma geométrica é quase um quadrado. Para 
formar um quadrado maior, um pequeno quadrado 
(cujo lado é 5) deve ser adicionado à forma geométrica 
apresentada na figura anterior.   
 

x 

x 

5 

5 

f) A área do quadrado maior é igual a  . 

 

x 

x 

5 
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Atividade 4 : Procurando a fórmula resolutiva da equação x² + bx = c 

 

O comprimento de um retângulo é b unidades e sua largura é desconhecida. Nós 

colocamos um quadrado em um dos lados do retângulo. Juntas, as duas figuras têm uma 

área de c unidades quadradas.  Qual é a largura do retângulo? 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

x 

b x 

x 

b 

a) Construir um retângulo de comprimento b e altura 
desconhecida. 

            A área é igual a . 

b)  Unir um quadrado ao lado desconhecido do 
retângulo. 
A soma destas áreas pode ser indicada pela letra c. Ou 
seja  

x 

b x 

c) Cortar verticalmente o retângulo inicial em duas 
partes de mesma área. 

 

d) Mover uma das partes para a base do quadrado. 
 

x 

 

x 

 

Procedimentos de solução: 
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Observações: 

 

a) A área do quadrado adicionado é igual a . Como a área do quadrado inicial acrescida 

da área do retângulo inicial é igual a “c” unidades quadradas, então a área do quadrado maior 

é igual a . Logo, o lado desse quadrado é igual a .  

 

b) É possível observar que a medida do lado do quadrado maior é igual a x + . Portanto, x + 

 = . Logo, x =  -  . 

 

 

Atividade 5 : Procurando a fórmula resolutiva da equação ax² + bx = c. 

 

Resolva a equação ax² + bx = c  

 

 

e) A nova forma geométrica é quase um quadrado. 
Para formar um quadrado maior, um pequeno 

quadrado (cujo lado é ) deve ser adicionado à forma 

geométrica apresentada na figura anterior. A área do 

quadrado maior é igual a  . Sendo 

, teremos correspondendo à área 

do quadrado maior. 
 

x 

 

 
x 

Procedimentos de solução: 
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x =  -   

 

 

 

x =  

 

 

 

Atividade 6: Encontrando a fórmula resolutiva da equação geral do 2º grau 

 

Resolver a equação ax² + bx + c = 0.  

 

a) Obter como coeficiente da variável 

x², o número um. Para isso, 

dividiremos a equação por “a”. 

c) Observar que deverá substituir “b” 

por “ ” e “c” por “ ”. Logo a nova 

fórmula será a que está ao lado. 

 

Procedimentos de solução: 
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a) Comparar as equações (I) ax² + bx + c = 0 e (II) ax² + bx = c. Observamos que de (II) 

temos ax² + bx - c = 0. Então é necessário substituir o valor de “c” por “- c” na fórmula x 

= . Logo teremos 

 

x = . 

 
 
 

b) Desenvolver a fórmula descrita no 1º passo. 

 

x =  

 

x =  

 

 

x =   

 

 

x =  

 

 

x =  
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Observação: 

 

Para obter as soluções numéricas precisamos considerar também a raiz quadrada negativa de 

b² - 4ac. Então, a fórmula será: 

 

x = . 

 

 A seguir iremos descrever as etapas de aplicação em nosso estudo, da 

sequência didática que acabamos de apresentar. 

 

 

3.3.2 Primeira etapa 

 

 

Conforme informações anteriores a primeira etapa desse estudo foi através do 

minicurso intitulado A matemática babilônica e a álgebra geométrica durante a XXI Semana 

de Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no período de 20 a 

23 de outubro de 2009. Este minicurso teve noventa minutos de duração diária, totalizando 

seis horas. A pesquisadora atuou nesta etapa como observadora e foi apresentada aos 

participantes como colaboradora do minicurso ministrado pelos docentes Profa. Dra. 

Bernadete Morey e Prof. Dr. Paulo Cézar de Faria, ambos da UFRN.  

 

O número de participantes sofreu uma variação durante os quatro dias, havendo a 

diminuição em cada dia. No primeiro dia compareceram trinta e sete (37) participantes, no 
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segundo trinta e um (31), no terceiro vinte e sete (27) e vinte e seis (26) no último dia. Alguns 

participantes de outro Estado optaram por participar, a cada dia, de minicursos diferentes, não 

comparecendo integralmente nos cursos em que estavam inscritos. Esta pode ter sido uma 

possível causa da desistência dos participantes no referido minicurso. Dos participantes do 

primeiro dia, onze (11) já lecionavam matemática, dez (10) eram estudantes do Instituto 

Federal do Ceará, três (3) cursavam Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN e treze (13) eram 

alunos da graduação em matemática na mesma instituição, sendo doze (12) deles da 

licenciatura e um (01) do bacharelado. O tempo de docência dos professores presentes no 

primeiro dia variava entre dois (02) e trinta (30) anos. Os níveis que atuam variam da 

Educação Infantil ao Ensino Superior, tanto em entidades públicas como privadas, havendo 

um predomínio das instituições públicas e do nível fundamental.  

 

Relatamos, a seguir, o ocorrido em cada dia do minicurso. 

 

 

Primeiro dia: 

 

Num primeiro momento foram feitas algumas perguntas, verbalmente, para os 

participantes do minicurso, relacionadas ao que seria abordado durante os quatro dias. Uma 

das primeiras indagações feitas aos participantes abordava a seguinte questão: o que a palavra 

equação os faz lembrar? Eles responderam: igualdade, sentença matemática aberta expressa 

por um sinal de igualdade, incógnita que precisamos determinar seu valor, além de equilíbrio 

entre duas coisas, dois termos, podendo a equação ser representada por meio de uma 

balança. Quando perguntado a respeito de: quais informações sobre o aspecto histórico das 

equações do segundo grau eles tiveram durante a vida acadêmica, apenas uma pessoa 

respondeu citando a denominação dada à fórmula resolutiva dessa equação, em que apenas no 

Brasil ela é conhecida como fórmula de Bháskara. 
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Em outro momento foi feita por um dos ministrantes, uma abordagem histórica da 

matemática babilônica e da álgebra geométrica. A abordagem em questão teve como objetivo 

situar geograficamente e apresentar aspectos da sociedade e da cultura babilônica, com ênfase 

nos registros pictóricos contidos nas tábuas em argila.  

 

O minicurso prosseguiu com a exploração de uma sequência de problemas. Esta 

sequência foi extraída do texto Second Degree Equations in the Classroom: A Babylonian 

Approach, (Radford; Guérette, 2000). O primeiro problema (Problema A) apresentado aos 

participantes encontra-se na tábua BM 13901, sendo descrito como: A superfície e a linha do 

quadrado tem acumulado:  .(Radford; Guérette, 2000, p. 69 ).  Em seguida, o ministrante 

procurou envolver os participantes na interpretação e reformulação do enunciado do 

problema. Inicialmente os participantes interagiram poucas vezes, parecendo que não estavam 

familiarizados com o problema, ou estavam tímidos em relação aos demais participantes. 

Porém, das poucas vezes em que houve manifestação foi possível perceber que eles 

conseguiram compreender o enunciado do problema proposto, além de sugerir reformulações 

de maneira retórica (reformulando o enunciado do problema por meio de palavras), algébrica 

(representando através de letras e números) e geométrica (interpretando o enunciado por meio 

de figuras planas). O ministrante então apresentou uma nova formulação para o enunciado do 

problema apresentado: Encontrar a medida do lado de um quadrado sabendo que a soma de 

sua área e de seu lado é igual a . A esta reformulação denominamos Problema A. 

 

O método utilizado para resolução do problema apresentado foi o de completar 

quadrado e alguns participantes afirmaram já terem utilizado este método para ensinar a 

resolução de equações do segundo grau. Contudo, durante a explanação da resolução do 

problema, por parte do professor ministrante, alguns participantes não conseguiram 

compreender certos passos no referido método. Ao que tudo indica os participantes poderiam 

não estar entendendo o contexto do problema. Ou estavam entendendo, mas tiveram 
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dificuldades em se expressar ou não souberam responder. Ou até mesmo a timidez poderia 

estar impedindo qualquer tipo de manifestação. Porém, ao final da apresentação, quando 

retomado o Problema A, eles responderam a todos os questionamentos sobre as medidas 

adicionadas e os passos utilizados, indicando terem reorganizado as informações necessárias 

para utilização do método.  

 

Segundo dia  

 

Neste dia o professor ministrante retomou, brevemente, o problema apresentado no dia 

anterior assim como a resolução para tal problema. Durante a retomada do Problema A os 

participantes se manifestaram somente quando solicitados explicitamente, não mostrando 

muito interesse em participar da resolução do problema. Após a retomada, foi apresentado 

outro problema, o Problema B: E se alguém lhe disser: adicione o lado menor com a área [de 

um retângulo] e o resultado foi 54, e o lado menor mais 2 é igual ao maior lado, qual é a 

medida de cada lado? (Radford; Guérette, 2000, p. 70).  

 

Imediatamente após a apresentação o ministrante novamente procurou envolver os 

participantes na interpretação e reformulação do enunciado do problema. 

 

Os participantes conseguiram interpretar o enunciado do problema apresentado e o 

representaram algebricamente. Também responderam aos questionamentos feitos pelo 

professor ministrante. A partir da explicitação, pelo ministrante, do Problema B a atuação dos 

participantes aumentou significativamente.  

 

Em seguida, foi apresentada a atividade 1 com o seguinte problema: Qual deve ser a 

dimensão do retângulo cujo semiperímetro é 20 e cuja área é 96 unidades quadradas? 

(Radford; Guérette, 2000, p. 71).  
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O método adotado pelos ministrantes para resolução desta atividade buscava construir 

um quadrado de área superior a apresentada pelo problema e retirar outro quadrado de 

maneira que sua área, quando retirada do quadrado construído, resulte na área proposta pelo 

problema. Ao dividir e remanejar as figuras resultantes completaram o quadrado e 

conseguiram encontrar a dimensão do retângulo. Em seguida, foram formados pequenos 

grupos e proposto a tentativa de resolver uma atividade semelhante à apresentada 

anteriormente, fazendo uso da mesma técnica.  

 

Na continuidade do minicurso, apresentou-se a atividade 2: Qual deve ser a dimensão 

do retângulo cujo semiperímetro é 12 e cuja área é 30 unidades quadradas? (Radford; 

Guérette, 2000, p. 72).  

 

 Inicialmente os participantes do grupo no qual a pesquisadora estava inserida, 

construíram um quadrado de lado seis (6) com área trinta e seis (36). Um dos participantes 

desse grupo sugeriu retirar um quadrado de área seis (6), mas ao perceber que a medida do 

lado do quadrado não seria um número inteiro, abandonou a ideia e mesmo por insistência dos 

demais participantes em continuar com o procedimento utilizando esse valor, resistiu em 

trabalhar com um número irracional. Então, recomeçaram retirando do quadrado construído, 

um retângulo de medida 2x3. Porém, o semiperímetro da figura encontrada resultava em nove 

e meio (9,5), sendo diferente do que o problema apresentava. Em seguida, eles retiraram um 

retângulo de medida 1x6 e novamente a medida do semiperímetro não resultou em doze (12) e 

sim em onze (11). Diante desses resultados os participantes deste grupo consideraram a 

possibilidade de utilizar um número irracional.  

 

Após a exposição oral dos demais grupos, com relação aos procedimentos adotados 

para a resolução da atividade 2, foi possível identificar que todos os demais grupos utilizaram 

procedimentos semelhantes aos do grupo relatado. Todos tentaram retirar o retângulo de 

medida 2x3, mas ao perceberem a medida inválida para o semiperímetro, alguns retornaram a 
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resolução da atividade 1 apresentada pelo professor ministrante, refazendo os procedimentos 

adotados. Outros resolveram algebricamente para tentar associar ao procedimento geométrico. 

Mas todos os grupos concordaram que a abordagem geométrica é mais fácil de ser 

compreendida além de contribuir para a compreensão do pensamento algébrico. 

 

Quando perguntados aos participantes se essa abordagem geométrica contribui para o 

ensino de equações do segundo grau na escola, eles argumentaram que a criança (termo 

utilizado por eles) tem a necessidade de visualizar para compreender de maneira clara. Além 

disso, disseram que a geometria pode contribuir significativamente, pois segundo eles, é 

eficaz na utilização em sala de aula para atribuição de significados. Alguns sugeriram a 

utilização do método geométrico antes do algébrico, por pensarem que irá facilitar a 

compreensão. 

 

Terceiro dia: 

 

O professor ministrante apresentou a atividade 3 que difere das anteriores por 

pretender utilizar informações sobre figuras diferentes com medidas conhecidas e 

desconhecidas, e a partir disso explorar a soma de áreas de figuras.  

 

Atividade 3: O comprimento de um retângulo é 10 unidades. E sua largura é 

desconhecida. Nós colocamos um quadrado em um dos lados do retângulo. Juntas, as duas 

figuras tem uma área de 39 unidades quadradas.  Qual é a largura do retângulo? (Radford; 

Guérette, 2000, p. 73).  

 

A partir das discussões realizadas para as resoluções das atividades anteriores os 

participantes compreenderam os procedimentos a serem utilizados na resolução da atividade 

3.  
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Para avançar na ideia de generalização, o professor ministrante propôs que os mesmos 

grupos formados no dia anterior, tentassem resolver a atividade 4, utilizando ideias similares 

às discutidas durante a resolução da atividade 3. 

 

O enunciado da atividade 4 é o seguinte: O comprimento de um retângulo é b 

unidades. E sua largura é desconhecida. Nós colocamos um quadrado em um dos lados do 

retângulo. Juntas, as duas figuras tem uma área de c unidades quadradas.  Qual é a largura 

do retângulo? (Radford; Guérette, 2000, p. 73).  

Pode-se perceber que o que diferencia a atividade 3 da atividade 4 é apenas o uso de 

valores desconhecidos. Para resolução desta atividade é necessário, em dado momento, 

analisar algebricamente, após a utilização da geometria. Os participantes resolveram o 

problema solicitado rapidamente quando fizeram uso da geometria. Porém, ao utilizarem 

apenas a álgebra, eles tiveram cautela e algumas dúvidas quanto à certeza de terem resolvido 

de maneira correta. Como uma das dificuldades encontradas por eles, foi apontada o uso de 

letras para todas as medidas das figuras, ao contrário das atividades anteriores que 

apresentavam alguns valores numéricos. Os participantes afirmaram que esse fato dificulta a 

compreensão do procedimento de resolução, alegando que com o uso de alguns valores 

numéricos foi mais fácil o entendimento do método corte e cole. Para comprovar se eles 

haviam chegado a um resultado coerente, o professor ministrante sugeriu que a expressão 

encontrada fosse avaliada. Para isso, utilizaram os dados do problema numérico da atividade 

3. Substituindo os valores numéricos da atividade anterior na expressão encontrada na 

atividade 4, os participantes  puderam comprovar a validade dos resultados obtidos. Sendo 

assim, tal expressão poderia ser válida para qualquer problema que tivesse como informação 

dados semelhantes àqueles da atividade 3. Portanto, a expressão alcançada era coerente e 

generalizava o valor que se queria encontrar na atividade 4.  

 

Quarto dia 
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No último dia do minicurso o professor ministrante retomou, rapidamente a resolução 

da atividade 4 e propôs a atividade 5: Resolva a equação ax2 + bx = c. (Radford; Guérette, 

2000, p. 74).  

 

Foi solicitada a mesma formação entre os grupos nos dias anteriores para a resolução 

da atividade 5. Os participantes não tiveram dificuldades em identificar como primeiro passo 

da resolução escrever o coeficiente de x² como sendo o número um. Para isso, foi preciso 

dividir toda a equação ax2 + bx = c por “a”.  Alguns participantes resolveram 

geometricamente a atividade, embora o professor ministrante tenha pedido para que eles 

tentassem utilizar a expressão encontrada na atividade 4, do dia anterior, para resolução da 

atividade 5, alterando tal expressão quando necessário. Novamente duvidaram da validade da 

expressão encontrada. Isso ocorreu pelo fato dos grupos terem encontrado expressões 

equivalentes, mas todos identificaram de imediato a relação com a fórmula resolutiva da 

equação do segundo grau.  

 

Contudo, a expressão encontrada, x = , ainda não é a fórmula 

citada, mas alguns grupos queriam manipulá-la de modo a chegar à fórmula. Este fato foi 

destacado pelo professor ministrante para que os participantes pudessem a partir da equação 

dada (ax2 + bx = c) compará-la com a equação completa do segundo grau. Alguns 

participantes ainda relutavam em aceitar, mas acabaram compreendendo. Para se chegar, 

finalmente, na fórmula resolutiva da equação do segundo grau, foi proposta a atividade 6: 

Resolver a equação ax2 + bx + c = 0. (Radford; Guérette, 2000, p. 74).   

 

Ao iniciarem a resolução, os participantes buscaram identificar quais as diferenças 

entre a equação apresentada na atividade 5 e na atividade 6. Identificaram que o valor “c” está 

no segundo membro igualdade na atividade 5 e na atividade 6 está no primeiro membro. 

Então, tiveram que substituir o valor “c” por “-c” na expressão encontrada na atividade 5. 

Após a substituição, os participantes desenvolveram a equação e encontraram expressões 
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equivalentes, correspondendo à fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Para finalizar 

a expressão foi necessário abordar o questionamento sobre raízes negativas.  

 

O grupo no qual a pesquisadora estava inserida, era formado apenas por professores. 

Foi possível identificar que os professores de mais idade apresentaram mais dificuldades com 

relação aos procedimentos expostos pelo professor ministrante e resolver as atividades 

propostas. Estas dificuldades podem ter como causa o pouco contato deles com atividades 

dessa natureza. Porém, todos afirmaram que a sequência de atividades é ótima e possível de 

ser aplicada com seus alunos em sala de aula. 

 

Ao final do minicurso foram feitas outras perguntas aos participantes. Como eles 

aprenderam a fórmula resolutiva da equação do 2º grau foi uma delas, e todos responderam 

que foi apresentada a equação e em seguida a fórmula pronta, para substituir os valores, 

através de uma aprendizagem por recepção. Quando questionados sobre as dificuldades que 

tiveram durante o minicurso eles responderam que a desconstrução do algébrico para a 

construção do geométrico foi uma das dificuldades por utilizarem mais o algébrico que o 

geométrico. Responderam que utilizariam em sala de aula, com seus alunos o método de 

completar quadrado, através da abordagem do geométrico. Eles destacaram que 

primeiramente abordariam o geométrico para só então utilizar o algébrico, além da 

manipulação do recorte para que as crianças compreendam o método, associando as figuras e 

a relação entre o geométrico e o algébrico de maneira construtiva (normalmente utilizados de 

maneira dissociada).  

 

Em relação à importância da abordagem histórica, os participantes relataram que para 

tal abordagem seria necessária uma pesquisa para obtenção do conhecimento histórico, o que 

muitas vezes não é possível pelo fato de muitos professores trabalharem os três períodos. 

Mesmo apresentando essa dificuldade, eles reconhecem a importância de se trabalhar com 

essa abordagem por facilitar a compreensão dos conceitos matemáticos. Com relação ao 

ensino de equações do segundo grau, por meio da construção da fórmula geométrica, os 
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professores afirmaram que seria necessário aprofundar o que foi trabalhado durante o 

minicurso.  

 

Contudo, concordam que seria uma abordagem mais fácil de ser compreendida, ao 

invés de apenas utilizar a expressão algébrica pronta. Mas, os professores apresentaram outras 

limitações a serem superadas para a aplicação de uma sequência de ensino como a resistência 

da direção da escola em aceitar o uso dessa metodologia, a falta de recursos como data show 

ou materiais que possam ser utilizados com os alunos para manuseio, a necessidade de tempo 

para pesquisa e preparo de aulas, ausência de material disponível para eles além da recusa dos 

alunos em trabalhar de forma diferente do uso de quadro, giz, e livro. Segundo os professores, 

para alguns alunos uma aula diferenciada com o uso de atividades de natureza investigativa, 

por exemplo, não seria uma aula de matemática. Além dessas dificuldades, os professores 

citaram a falta de domínio de conceitos de séries anteriores por parte do aluno, como um fator 

agravante que dificulta a utilização de atividades investigativas. Porém, em nenhum momento 

os professores perceberem que a sequência de ensino pode ser uma oportunidade de rever e 

explorar tais conceitos que os alunos têm dificuldades. Os professores apenas utilizaram essa 

dificuldade dos alunos como uma justificativa para a não utilização do uso da sequência de 

ensino. 

 

 

3.3.3 Segunda etapa 

 

 

A segunda etapa de aplicação das atividades foi realizada através do minicurso 

intitulado Equação do 2º grau: uma abordagem histórica. Este minicurso ocorreu na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2010, com 

duração diária de três horas, totalizando seis horas. O minicurso foi ministrado pelos 

docentes, Profa. Drª. Bernadete Morey e Prof. Dr. Paulo Faria. A pesquisadora foi apresentada 
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aos participantes como colaboradora e atuou como observadora para coleta de dados durante o 

minicurso, interferindo junto aos participantes quando necessário, sendo mediadora das 

atividades propostas. O encaminhamento das atividades aplicadas durante esta segunda etapa 

foi alterado, com relação à primeira experiência. As alterações tinham o objetivo de envolver 

mais os participantes na resolução das atividades propostas. Alguns procedimentos foram 

expostos aos participantes na primeira etapa, sem que inicialmente eles tentassem 

compreendê-los. Na segunda etapa, permitimos que os participantes tentassem compreender 

tais procedimentos para explorá-los posteriormente.  

 

Na segunda etapa participaram apenas professores em exercício. Os participantes 

formaram grupos e tentaram resolver as atividades propostas. 

 

Primeiro dia 

 

Na atividade 1 apresentada: Qual deve ser a dimensão do retângulo cujo 

semiperímetro é 20 e cuja área é 96 unidades quadradas? (Radford; Guérette, 2000, p. 71), 

foi solicitado aos participantes que a resolvessem utilizando qualquer método.  

 

As sugestões de resolução foram por tentativa e erro, admitindo valores e 

comparando-os com os valores do semiperímetro e da área; além da resolução através de 

sistemas de equações. Nenhum grupo tentou resolver por métodos geométricos. Por esse 

motivo, a professora ministrante sugeriu o método denominado de corte e cola em que 

pedaços de retângulo e quadrados são movidos para encontrar a solução. 

 

 Em seguida, apresentou aos participantes este método através de slides cuja 

movimentação geométrica foi facilmente compreendida por eles. Prosseguindo, foi solicitado 
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aos participantes que tentassem resolver a atividade dois3: Qual deve ser a dimensão do 

retângulo cujo semiperímetro é 12 e cuja área é 30 unidades quadradas? (Radford; Guérette, 

2000, p. 72), utilizando o método apresentado corte e cole.  

 

Algumas ações dos participantes foram observadas nas duas etapas. A resistência em 

trabalhar com número irracional foi comum na maioria dos grupos. Outra ação comumente 

observada foi a construção de retângulos de medidas 2x3, 1x6, buscando sempre um número 

inteiro. Quanto ao método, uma das participantes questionou como iríamos medir um número 

irracional utilizando régua para recortar a figura (o quadrado) caso utilizássemos papel e 

tesoura ao invés de desenhos no caderno. Foi sugerido que ao iniciar esse método com o aluno 

em sala de aula, o professor escolhesse exemplos de números inteiros para a medida do lado 

do quadrado. Após o aluno conseguir abstrair o método, o professor poderia sugerir exemplos 

de números irracionais para a medida do lado do quadrado. Assim, esse aluno poderia evoluir 

em relação ao método de maneira abstrata sem que houvesse um conflito. 

 

Em seguida, foi solicitado aos participantes que reformulassem o enunciado da 

atividade 2 utilizando suas próprias palavras. Os participantes tiveram dificuldades em 

entender o que havia sido pedido. Alguns escreveram a área como a.b e o semiperimetro 

como a + b, sendo a e b a medida dos lados do retângulo. Prosseguindo, a professora pediu 

aos participantes que descrevessem os passos que eles seguiram para resolver a atividade 2. 

Nem todos os grupos conseguiram descrever de maneira esclarecedora os passos seguidos. 

Alguns tiveram dificuldades em descrever de forma precisa os passos que indicam o corte e o 

deslocamento do retângulo para a base do quadrado. Chegando a um consenso, os 

participantes conseguiram utilizar termos adequados para esclarecer o procedimento.  

 

Após essa discussão, os participantes de cada grupo teriam que elaborar um problema 

semelhante e entregar a outro grupo para que fosse resolvido. Os problemas propostos foram 

de dois tipos: no primeiro o resultado deveria ser números inteiros. No outro, os números 

                                                           
3
 A resolução da atividade 2 pode ser encontrada na página 65. 
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deveriam ser não inteiros. Após a troca de problemas percebemos que, alguns participantes 

não conseguiram resolver, pois começaram por construir um retângulo, ao invés de um 

quadrado. Outros não conseguiram resolver pelo fato de o enunciado não ter valores que 

correspondessem aos resultados pedidos. Houve uma discussão para identificar se os 

problemas haviam sido elaborados coerentemente com o que foi solicitado e se os grupos 

tiveram dificuldades em resolver os problemas propostos. 

 

Em seguida, foi apresentada a atividade três4: O comprimento de um retângulo é 10 

unidades e sua largura é desconhecida. Nós colocamos um quadrado em um dos lados do 

retângulo. Juntas, as duas figuras têm uma área de 39 unidades quadradas.  Qual é a largura 

do retângulo? (Radford; Guérette, 2000, p. 73). 

 

 A resolução dessa atividade foi apresentada aos participantes para utilizando o 

método corta e cola em um problema diferente dos apresentados anteriormente. Um 

participante não entendeu o motivo pelo qual se somavam as áreas 39 (soma das áreas do 

retângulo e do quadrado) e 25 (área do quadrado menor). Outro questionou quanto à 

desproporcionalidade entre a figura que retrata o lado desconhecido e a medida real desse 

lado. Ao encontrarmos a medida do lado desconhecido, observamos que traçamos como o 

maior lado o que na verdade tem menor medida. Mas isso acontece por não sabermos qual é a 

medida desse lado que procuramos. Assim, construímos o retângulo com a medida dos lados 

trocados. Só após o desenvolvimento algébrico é que identificamos o erro de construção.  

 

Mas, não houve tempo hábil para a resolução desta atividade pelos participantes neste 

primeiro dia de curso. 

 

Segundo dia 

                                                           
4
 A resolução da atividade 3 pode ser encontrada na página 66. 
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Foi solicitado aos participantes que formassem grupos com três componentes para a 

resolução da atividade 3, utilizando o método corte e cola. Um dos grupos havia anotado a 

resolução apresentada no dia anterior, por isso não tentou resolver a atividade. Um segundo 

grupo levou papéis cortados em forma de quadrados e retângulos para montagem da figura 

através do método corte e cola. Um terceiro grupo tentou montar geometricamente através de 

desenhos no papel, porém não conseguiu resolver a atividade por anexar um retângulo ao já 

construído, ao invés de um quadrado. Após a pesquisadora destacar esse equívoco, o referido 

grupo conseguiu resolver a atividade. 

 

O segundo grupo mencionado conseguiu desenvolver o problema até o cálculo da área 

do quadrado maior. Porém, não se preocupou em descobrir o valor desconhecido do lado do 

retângulo. Os participantes desse grupo pensaram ter encontrado a solução do problema 

quando calcularam a área do quadrado maior. Outra vez se fez necessário a intervenção da 

pesquisadora para que o grupo continuasse a resolução do problema de maneira coerente. 

Após essa intervenção o grupo conseguiu terminar a resolução rapidamente. 

 

Ao terminarem a resolução da atividade, foi solicitado aos participantes que 

descrevessem os passos que seguiram para resolvê-la. Alguns grupos conseguiram descrever 

todos os passos de maneira coerente. Outros grupos não descreveram como primeiro passo a 

construção das figuras (quadrado e retângulo) indicadas no enunciado da atividade. Eles 

descreveram como primeiro passo a divisão do retângulo, que seria o 3º passo (na descrição 

da resolução seria a letra c). Outro grupo não justificou o deslocamento da metade do 

retângulo cortado (letra d), de modo que se outra pessoa fosse reproduzir os passos descritos, 

provavelmente teria dúvidas quanto à escolha do lado do quadrado a anexar essa metade. 

Houve uma pequena discussão para definir qual a melhor descrição para esse passo. 

Chegaram ao consenso que ficaria melhor descrito como: recortar a metade inferior e colar no 

quadrado de maneira que não forme um retângulo. 
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Para reforçar o método corte e cola a professora ministrante sugeriu que os grupos 

formados elaborassem três problemas, apresentassem a resolução e a resposta de cada um. 

Sendo que a medida da largura do retângulo fosse primeiramente um número inteiro, 

posteriormente um número fracionário e em seguida um número irracional. Um grupo tentou 

encontrar regularidades no valor da soma total das áreas do quadrado maior (formado pelo 

quadrado e retângulo descritos no enunciado e o quadrado menor). Para que o valor da largura 

do retângulo seja um número inteiro, o grupo sugeriu que o comprimento deveria ser um 

número par e que a soma total das áreas deverá ser um quadrado perfeito maior que a área a 

ser acrescida para que a figura se tornasse um quadrado maior. Um dos exemplos sugeridos 

pelo grupo apresentava a medida 12 unidades, como a medida conhecida do retângulo, ou 

seja, um número par. Fazendo a divisão em duas partes iguais dessa figura obteremos dois 

retângulos cujo lado conhecido será 6 (seis) unidades. Assim, a área do quadrado menor 

acrescida para formar um quadrado maior, será de 36 (trinta e seis) unidades quadradas. 

Escolhendo qualquer quadrado perfeito maior que 36 (trinta e seis) teremos um valor inteiro 

para a largura do retângulo. Por exemplo, seja esse quadrado perfeito 81 (oitenta e um). 

Teremos como lado do quadrado maior de área 81 (oitenta e um) o valor de 9 (nove) 

unidades. Sendo 9 (nove) o total de 6 (seis) mais o valor da largura, teremos 3 (três) como 

medida da largura do retângulo. Ou seja, teremos um número inteiro como medida.  

 

Para que o valor da largura seja um número fracionário, o mesmo grupo afirma que o 

valor do comprimento deverá ser um número ímpar. E para que o valor da largura seja um 

número irracional a soma total das áreas do quadrado maior (formado pelo quadrado e 

retângulo descritos no enunciado e o quadrado menor) não deverá ser um quadrado perfeito. 

 

A atividade de elaboração de problemas pode contribuir para a aprendizagem no que 

se refere a ter que pensar em um valor e verificar se esse valor é adequado. Quando resolve 

um problema já elaborado, o aluno pode apenas reproduzir o método sem questionar o que 

está sendo feito. Por isso, a dificuldade em elaborar um problema pode ser facilmente 

verificada durante o processo de elaboração. Foi possível identificar que os participantes 

tiveram dificuldade em elaborar o enunciado do problema (alguns grupos só escreveram a 

medida do comprimento e não colocaram a medida da soma das áreas), em encontrar um 
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valor adequado para cada tipo de número (inteiro, fracionário e irracional), com isso alguns 

participantes elaboraram um problema cujo valor da largura deveria ser inteiro, porém o valor 

encontrado foi um número irracional. 

 

Prosseguindo com o minicurso, foi apresentada a atividade quatro5: O comprimento de 

um retângulo é b unidades. E sua largura é desconhecida. Nós colocamos um quadrado em 

um dos lados do retângulo. Juntas, as duas figuras tem uma área de c unidades quadradas.  

Qual é a largura do retângulo? (Radford; Guérette, 2000, p. 73).  

 

Para a resolução desta atividade foi solicitado que ao lado de cada figura fosse descrita 

a expressão algébrica que representa cada passo. A maioria dos grupos apresentou 

dificuldades em representar algebricamente a formação do quadrado maior encontrado após a 

adição do quadrado menor à forma geométrica anterior. 

 

Esses grupos encontraram a expressão que indica a área do quadrado maior e 

pensaram ter encontrado a medida da largura. Através da intervenção da pesquisadora eles 

conseguiram perceber que a expressão encontrada era a da área e não a da largura. Após este 

esclarecimento, os grupos conseguiram expressar a medida para a largura. Mesmo 

conseguindo encontrar a expressão pedida, a maioria dos grupos apresentou dificuldades em 

trabalhar com expressão literal para representar os passos descritos. Fato esse que foi também 

identificado na primeira etapa. Apenas um grupo conseguiu representar algebricamente todo o 

problema dado. Outro grupo tentou encontrar a expressão para x a partir das informações do 

enunciado (soma das áreas do retângulo e do quadrado  x² + bx = c) e não pelo método 

corte e cola. 

 

Para a resolução da atividade 5 foi solicitado aos participantes comparassem a equação 

dessa atividade com a da atividade 4. Observamos as respectivas equações: atividade 4: x² + 

                                                           
5 A resolução da atividade 4 pode ser encontrada na página 68. 
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bx = c. Atividade 5: ax² + bx = c. Assim, foi possível identificar que a diferença estava no 

coeficiente de x. 

 

 Com isso, eles precisaram dividir toda a expressão por a para que, a partir da 

expressão encontrada na atividade 4 pudessem substituir b por  e c por  . Os grupos não 

apresentaram dificuldade em resolver tal atividade, nem tão pouco a atividade 6, na qual era 

preciso desenvolver a expressão encontrada na atividade 5 para obter a fórmula resolutiva da 

equação do 2º grau.  

 

Ao final do minicurso foram feitas algumas perguntas aos participantes. Dentre elas se 

é viável usar essa sequência de ensino na escola. Todos os presentes afirmaram que seria 

viável. Porém, alguns sugeriram adaptações para a sequência. Eles sugeriram retirar a parte 

algébrica inicial e trabalhar apenas com a parte geométrica para facilitar o entendimento do 

processo. Só após esse entendimento a representação algébrica seria abordada. Sugeriram 

também o uso de material concreto (papel e tesoura) para que os alunos pudessem manipular 

as figuras recortadas, além do uso de recursos visuais como data show e cartões colados. Os 

participantes afirmaram que adaptariam o tempo deixando mais aulas para as atividades. 

Porém, eles afirmaram que seria necessária uma preparação dos professores para trabalharem 

com esse tipo de abordagem em sala de aula com seus alunos. Em relação à abordagem 

histórica eles afirmaram que para o aprendizado dos conceitos não é necessário introduzir 

História da Matemática, porém é aconselhável sua utilização, pois mostra aos alunos como os 

conceitos matemáticos foram desenvolvidos, podendo auxiliar na compreensão do porquê de 

cada procedimento de resolução adotado atualmente mostrando de maneira prática através da 

resolução de problemas por povos antigos, entre outros fatores que podem facilitar o 

entendimento dos conceitos matemáticos.  

 

Nessa segunda etapa foi possível identificar a aceitação da sequência de ensino para a 

compreensão da abordagem da equação do 2º grau. Apesar das sugestões de modificações por 

parte dos professores, eles acreditam que a sequência pode auxiliar na compreensão da 
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resolução dessas equações por mostrar de forma geométrica o procedimento que hoje 

podemos representar pela álgebra simbólica. Para eles o que se faz necessário é uma 

preparação dos professores para saber abordar e trabalhar com esse tipo sequência de ensino 

para que o aluno se envolva na resolução das atividades de maneira satisfatória para 

aprendizagem dos conceitos matemáticos. O uso de recursos como data show, papel, cartões 

colados podem facilitar a compreensão do procedimento, pois será possível visualizar a 

movimentação das figuras indicadas em cada atividade.  

 

 

3.3.4 Terceira etapa 

 

 

Relembramos que a primeira e a segunda etapas possibilitaram aperfeiçoar e 

direcionar as atividades de maneira a atingir o objetivo de resolução das equações do 2º grau 

por meio de um método geométrico, finalizando com a obtenção da fórmula resolutiva para o 

mesmo tipo de equação. As alterações promovidas na 2ª etapa visaram uma maior interação 

dos participantes para que atuassem ativamente na compreensão e aprendizagem da resolução 

da equação do 2º grau através do método em questão. Nestas etapas não houve a aplicação do 

questionário visando à caracterização dos participantes. Aplicamos apenas com os 

participantes das duas etapas seguintes, porém todos os participantes contribuíram para nosso 

estudo. 

 

 A terceira e quarta etapas aplicamos a sequência de ensino com os outros 

participantes da pesquisa. Esses participantes se dividem em dois grupos: alunos do curso de 

Matemática Licenciatura Plena e professores de matemática em exercício. Na terceira etapa 

descreveremos a aplicação das atividades com o grupo de alunos e a quarta etapa contempla a 

aplicação das atividades com os professores em exercício. 
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Aplicação da sequência de ensino para o grupo de alunos 

 

Os alunos eram das turmas de Didática da Matemática I e História da Educação 

Matemática da UFRN, do 1º semestre de 2010, totalizando vinte e nove (29) alunos 

inicialmente.  

 

Essa terceira etapa ocorreu em três (3) dias. Em cada dia aplicamos a sequência de 

ensino (com as seis atividades) em cada uma das turmas citadas anteriormente. O tempo de 

aplicação, em cada dia, foi de uma hora e quarenta minutos, totalizando cinco horas.  

 

Optamos por apresentar a sequência de ensino no formato do minicurso intitulado A 

matemática babilônica e a álgebra geométrica, apresentado na XXI Semana de Matemática 

da UFRN. 

 

Utilizamos uma notação para cada turma. A turma da disciplina Didática da 

Matemática I foi denominada por Turma 1 e a turma da disciplina História da Educação 

Matemática foi denominada Turma 2.  

 

Primeiro dia 

 

Antes do início do minicurso, foi solicitado que os participantes respondessem a um 

questionário para identificação e levantamento de dados sobre a compreensão que eles têm em 

relação a equações do 2º grau. As respostas dos participantes serão comentadas e discutidas 

posteriormente, nos capítulos 4 e 5. 
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No primeiro dia quinze alunos da Turma 1 e da Turma 2 compareceram. Dos 

participantes da Turma 1, apenas quatorze (14) permaneceram em sala durante o primeiro dia. 

Um dos alunos saiu da sala justificando que estava cansado e não participou da aplicação da 

sequência de ensino. Os alunos da Turma 1 se envolveram durante toda a exposição e 

resolução das atividades propostas. Na Turma 2, os alunos foram mais contidos, não 

participando de maneira ativa durante a exposição e resolução das atividades, quando 

comparados com os alunos da outra turma. Porém, se propuseram a tentar resolver os 

problemas propostos. 

 

A pesquisadora iniciou o minicurso com uma breve abordagem histórica sobre a 

civilização babilônica. Foram abordados a localização geográfica, como se dava o registro 

escrito, o sistema sexagesimal e suas vantagens, o uso de tábuas de problemas e tabelas, a 

álgebra retórica utilizada por eles, dentre outros aspectos.  

 

Em seguida a atividade 1 foi exposta e sua resolução explicada aos participantes para 

apresentar o método corte e cole. Os alunos da Turma 1 ficaram atentos à explicação durante 

toda exposição da resolução desta atividade. Um dos alunos, ao final, solicitou que a 

pesquisadora repetisse a apresentação para melhor entendimento. Em seguida, alguns alunos 

pediram para copiar enquanto outros conversaram entre si sobre a resolução do problema 

exposto. Outro aluno perguntou como seria a resolução caso a medida da área fosse 97 ao 

invés de 96. Esse aluno antecipou, com sua pergunta, a questão fundamental para resolução da 

atividade seguinte: trabalhar com valores que não são inteiros. A pesquisadora informou que o 

valor da solução do problema não seria um número inteiro. O aluno se mostrou satisfeito com 

a resposta e não seguiu com seu questionamento.  

 

Os alunos da Turma 2 não mostraram muito interesse na resolução da Atividade 1. 

Não houve nenhum questionamento sobre a solução encontrada ou sobre o desenvolvimento 

da resolução. Porém, ao solicitar que resolvessem a atividade 2, eles se propuseram a tentar. 

Contudo, alguns alunos tentaram resolver a atividade riscando a carteira na qual estavam 
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sentados, sem ao menos copiarem em uma folha de caderno. Os alunos da Turma 1, ao 

contrário, formaram grupos e tentaram desenvolver a resolução com mais interesse.  

 

Um grupo da Turma 2 tentou retirar um retângulo 2x3, ao invés de um quadrado de 

área 6. Outro grupo tentou construir um quadrado de área diferente de 36. Esse grupo tentou 

construir um quadrado de área 32, mas não conseguiu. Ao invés de retirar um quadrado de 

área 6, outro grupo tentou retirar dois quadrados cujas áreas somassem 6. Porém, observaram 

que todas as tentativas foram fracassadas. Assim como os participantes das etapas anteriores, 

a maioria dos alunos dessa turma buscou valores inteiros para a medida do lado do quadrado. 

Quando, por intermédio da pesquisadora, afirmaram extrair o valor da área (seis) de um 

quadrado para encontrar a medida do seu lado, eles obtiveram  como medida. Contudo, não 

aceitaram esse valor como legítimo, mesmo comprovando que o resultado encontrado atendia 

as informações presentes no enunciado do problema. Os alunos não queriam aceitar esse 

valor, que não é inteiro, como medida do lado do quadrado.  Apenas um grupo tentou resolver 

o problema utilizando  como medida do lado do quadrado. Porém, como um dos 

componentes do grupo não aceitou essa medida, os demais participantes desistiram de 

trabalhar com tal número.   

 

Na Turma 1, apenas dois grupos tentaram resolver pelo método geométrico. Os demais 

buscaram, por tentativa e erro, dois valores que atendessem ao semiperímetro e área do 

retângulo proposto na atividade. Quando novamente foi solicitado aos grupos que utilizassem 

o método, denominado corte e cole, alguns alunos afirmaram que não havia solução para o 

problema. Eles chegaram a essa afirmação depois de tentarem retirar um retângulo 2x3, 

depois outro 1x6, ao invés de um quadrado de área seis. Com isso, não obtiveram sucesso na 

resolução da atividade. Um aluno perguntou à pesquisadora se poderia retirar outra figura que 

não um quadrado. Como a resposta foi negativa, ele também afirmou que não existia solução 

para esta atividade. Após alguns questionamentos da pesquisadora, os alunos afirmaram que 

não existia solução no conjunto dos números naturais, não ampliando para o conjunto dos 

reais. Quando questionados como encontrar a medida do lado de um quadrado tendo a medida 
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de sua área, os alunos responderam que deveria extrair a raiz quadrada da medida da área. 

Porém, eles resistiram em aceitar como medida do lado um número irracional. Eles só 

queriam buscar um valor inteiro, mesmo após verificarem que o valor encontrado era válido 

para as medidas apresentadas para o semiperímetro e para a área da figura. Um dos grupos 

encontrou o valor , porém descartou por achar que não era correto e continuou buscando 

um número inteiro que atendesse a solução.  

 

Essa resistência foi identificada em todas as três etapas em que a sequência de ensino 

foi aplicada. Como na atividade 1 a medida do lado era um número inteiro, os participantes 

sempre tentaram encontrar um valor inteiro para medida do lado do quadrado da atividade 2. 

Na Turma 1 alguns alunos questionaram se poderia ser um valor irracional, se os babilônios 

conheciam esses números. Como se a utilização desse conjunto numérico fosse um fato 

recente da história da matemática. Após a discussão foi solicitado aos alunos que 

descrevessem os passos para resolução da Atividade 2. Tal descrição foi executada com 

facilidade pelos alunos de ambas as turmas. 

 

Segundo dia 

 

Compareceram doze (12) alunos da Turma 1 e treze (13) da Turma 2. O aluno da 

Turma 1 que foi embora no primeiro dia, compareceu e participou ativamente no segundo dia. 

Foram expostas pela pesquisadora as atividades do dia anterior para relembrar e esclarecer 

possíveis dúvidas. Porém, não houve nenhum questionamento. A atividade 3 foi apresentada e 

explicada aos participantes. Não houve perguntas que indicassem um não entendimento do 

método utilizado em nenhuma das duas turmas. Todos os participantes responderam que 

haviam compreendido tal resolução e conseguiram descrever os passos sem dificuldades. 

Quando solicitados aos alunos a elaboração de atividades semelhantes às apresentadas com 

três condições para a medida desconhecida os alunos apresentaram algumas dificuldades 

inicialmente. A medida desconhecida deveria ser um número inteiro na primeira condição, 

assim como um número fracionário e outro irracional na segunda e terceira condições, 
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respectivamente. Os alunos demonstraram insegurança ao iniciarem a elaboração das 

atividades, mas logo conseguiram elaborar após comparação e discussão das atividades 

anteriores com os alunos de cada grupo. A pesquisadora interferiu junto aos grupos de ambas 

as turmas, em alguns momentos que houve a necessidade de questionamentos. 

 

Na Turma 1, quando solicitado a resolução da atividade 4 os participantes, em grupos, 

conseguiram resolver sem interferência da pesquisadora, até o passo que encontram a soma 

das áreas dos quadrados (o maior e o menor) e do retângulo. Para que eles encontrassem o 

valor da largura do retângulo dado foi preciso que a pesquisadora interferisse pedindo para 

que eles comparassem a resolução da atividade 4 com a da atividade 3. Com isso, eles 

perceberam que a expressão encontrada não era para obtenção da medida da largura. 

Seguindo com a comparação, eles conseguiram obter a expressão verdadeira. Ao final, a 

pesquisadora solicitou a utilização dos valores da atividade 3 para comprovar se a expressão 

encontrada na atividade 4 obteria o mesmo resultado para a medida desconhecida da largura 

do retângulo. Como foi obtido o mesmo valor para a largura (medida igual a três) do 

retângulo da atividade 3, os participantes se convenceram que a expressão encontrada era 

válida. 

 

 Os alunos da Turma 2 começaram no segundo dia sem muito interesse, pois 

comentavam sobre as questões de uma avaliação que havia sido feita no horário anterior. Com 

um pouco de paciência a pesquisadora conseguiu que eles se acalmassem e participassem das 

atividades. Apenas treze (13) alunos participaram no segundo dia, sendo que três foram 

embora na metade da aula. Os alunos que permaneceram tentaram, com empenho, 

desenvolver a atividade 4. 

 

Assim como os alunos da Turma 1, os alunos da Turma 2 desenvolveram sem 

interferência da pesquisadora, a resolução da atividade até a soma das áreas. A partir desse 

passo, foi preciso que ela interferisse. Um dos participantes chegou a afirmar que havia 

encontrado o que era pedido no problema. Na verdade, ao invés da medida da largura, ele 

havia encontrado a soma das áreas. Foi necessário pedir que ele comparasse sua resolução 
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com a da atividade anterior. Alguns alunos tiveram dificuldades em identificar a expressão 

encontrada como a soma das áreas das figuras construídas (dois quadrados e um retângulo). 

 

Em relação à construção do retângulo com uma medida conhecida e outra 

desconhecida, um dos participantes sugeriu que os termos comprimento e largura fossem 

invertidos. Isso se deu devido aos alunos do ensino fundamental e médio identificarem o lado 

de maior medida como sendo o comprimento. No desenvolvimento da resolução das 

atividades 3 e 4, o comprimento é identificado como o lado de menor tamanho (tal indicação 

foi definida pelos autores da sequência de ensino abordada). Com isso, esse participante 

achou que os alunos desse nível de escolaridade iriam questionar e não iriam aceitar o método 

partindo dessa contradição. Por sugestão desse mesmo participante, a pesquisadora tentou 

resolver a atividade, invertendo apenas os valores do comprimento e da largura. Sendo assim, 

o valor do lado do quadrado fica definido como dez. Isso não pode ser afirmado, pois nada se 

sabe sobre essa medida. Considerando que essa informação sobre o lado seja supostamente 

verdadeira, em certo momento não é possível saber a medida da área total, pois a soma das 

áreas encontradas é diferente da informada no enunciado. Percebe-se aí que não podemos 

simplesmente inverter os valores das medidas apresentadas. Mas, a alteração dos termos 

comprimento e largura não interferem na resolução da atividade, pois a medida de maior valor 

continuará representada no maior lado do retângulo, identificado como o comprimento dessa 

figura. E como não sabemos inicialmente, a medida da largura do retângulo então, não 

podemos definir qual lado possui a maior ou menor medida. 

 

Ao final do segundo dia foi solicitado aos alunos que tentassem resolver a atividade 5. 

Os alunos das duas turmas tentaram resolver esta atividade até o final. Alguns alunos 

precisaram de sugestões para eliminar o valor de a da expressão. Um aluno da Turma 1 

comentou que sabia que para chegar a fórmula resolutiva a partir da expressão da equação 

completa do 2º grau era necessário dividir toda a expressão por a. Devido ao adiantado da 

hora, a discussão sobre a resolução desta atividade ficou para o terceiro dia. 

 

Terceiro dia 
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A pesquisadora discutiu e expôs a resolução da atividade 5 e, em seguida, solicitou aos 

participantes que resolvessem a atividade 6. Na Turma 1, compareceram onze participantes.  

 

Alguns alunos questionaram que sendo o valor de c negativo como associar com a área 

de figuras. A partir desse momento, devemos analisar algebricamente ao invés de utilizar a 

soma de áreas, fazendo com que a resolução geométrica seja uma ferramenta auxiliar para o 

entendimento algébrico. Com isso, podemos fazer uso da expressão encontrada na atividade 5 

e substituir a incógnita c por -c, encontrando a expressão que atende a atividade 6. Após esse 

esclarecimento, os participantes conseguiram desenvolver a expressão chegando à fórmula 

resolutiva da equação do 2º grau. Alguns alunos não só acrescentaram o valor negativo da raiz 

quadrada da expressão como justificaram o acréscimo desse sinal negativo. Outros alunos, 

apenas acrescentaram o sinal pelo fato de conhecerem a fórmula resolutiva. Porém, não 

conseguiram justificar o porquê de tal procedimento. 

 

Um aluno na Turma 2 apresentou muita dificuldade para desenvolver a expressão  

algébrica, mesmo com a ajuda da pesquisadora que foi questionando e orientando quanto ao 

desenvolvimento dessa expressão. Quando por fim, conseguiu encontrar a fórmula resolutiva 

da equação do 2º grau, este aluno não a reconheceu como tal expressão. Esse aluno se recusou 

a formar um grupo e optou por resolver os problemas sozinho, o que dificultou o 

desenvolvimento das atividades sugeridas. Outro aluno apresentou dificuldades com relação a 

alguns conceitos matemáticos como reduzir a expressão ao mesmo denominador e manipular 

raiz quadrada. Com a ajuda de outro integrante do grupo, ele conseguiu sanar tais dificuldades 

e chegaram à expressão procurada. Os demais grupos conseguiram resolver a expressão sem 

dificuldades. 

 

Quando os licenciandos das duas turmas foram questionados se utilizariam essa 

sequência de ensino em sala de aula com seus alunos, os da Turma 1 afirmaram que fariam 

uso dessas atividades. Porém, eles afirmaram que só fariam uso de tais atividades caso os 
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alunos acompanhassem o desenvolvimento algébrico. Caso contrário, eles não fariam uso da 

sequência de ensino. Os licenciandos da Turma 2 também afirmaram que só utilizariam caso 

os alunos se mostrassem interessados nesse tipo de atividade. Caso contrário, eles não 

levariam para os alunos, mesmo julgando que os conceitos necessários para desenvolver as 

atividades eram compatíveis com o nível dos alunos a partir do 9º ano. Outros participantes 

complementaram que, se caso fossem aplicar essas atividades com seus alunos, usariam 

material concreto como papel, tesoura, isopor, alfinete. Eles acreditam que apenas o recurso 

visual da apresentação dos slides não seria suficiente para que os alunos acompanhassem tal 

procedimento de resolução. Assim, a manipulação dos materiais citados poderia ajudar na 

compreensão do método corte e cole. 

 

Contudo, os alunos de ambas as turmas acreditam que a introdução da manipulação 

algébrica a partir do método geométrico é um fator positivo e favorável para ser utilizada em 

sala de aula, pois segundo eles, proporciona um significado ao procedimento de resolução de 

equações do 2º grau. 

 

3.3.5. Quarta etapa 

 

Aplicação da sequência de ensino para o grupo de professores 

 

Convidamos professores de matemática que no 1º semestre de 2010 faziam um curso 

de Especialização em Educação Matemática, no Instituto de Educação Superior Presidente 

Kennedy. Esses professores tinham aulas uma vez por semana e no primeiro dia de aula, a 

pesquisadora esteve no local para convidá-los a participarem de seu estudo. Havia no 

momento cerca de vinte professores, dos quais aproximadamente dez se interessaram em 

participar. Esses professores escolheram o sábado, 22/05/10,  para a aplicação da sequência de 

ensino devido à incompatibilidade de horários durante a semana. Porém, no sábado marcado 

apenas compareceram quatro professores. Embora a quantidade tenha sido inferior à 
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quantidade de alunos da licenciatura em matemática a aplicação das atividades foi bastante 

proveitosa.  

 

As atividades também foram apresentadas em forma de minicurso intitulado A 

matemática babilônica e a álgebra geométrica, com duração de quatro horas, das 8h às 12h. 

As seis atividades foram discutidas em um único dia.  Isso foi possível pela quantidade 

reduzida de professores e pela participação ativa dos professores presentes. No início houve a 

aplicação do questionário. Um dos professores não entregou o questionário respondido 

alegando que estava com um problema temporário de visão e não conseguia ler e responder as 

perguntas. Durante a aplicação da sequência de ensino, esse professor não participou 

ativamente como os demais presentes devido a esse problema. 

 

Após a aplicação do questionário, a pesquisadora abordou aspectos geográficos e 

históricos dos babilônios e em seguida foi solicitado aos professores que tentassem resolver a 

atividade 1. Nenhum dos professores tentou utilizar métodos geométricos para resolução da 

atividade. Em seguida, a pesquisadora apresentou a resolução da atividade 1 utilizando o 

método corte e cole. Esse método foi facilmente compreendido pelos professores que 

tentaram em seguida, resolver a atividade 2. Nessa atividade, em nenhum momento os 

professores tentaram construir outra figura que não fosse um quadrado de área seis. Da 

mesma forma que os participantes das etapas anteriores, um dos professores afirmou que não 

havia um quadrado com essa medida de área. Em contrapartida, outro professor afirmou que 

havia, porém não era um valor inteiro e sim irracional. Esse professor buscou valores 

irracionais para a medida do lado do quadrado de forma que quando calculasse a área 

resultaria no valor seis. Contudo, ele não utilizou a raiz quadrada de seis e sim outros valores. 

Como não encontrou, após intervenção da pesquisadora que questionou como encontrar a 

medida do lado de um quadrado sabendo a medida de sua área, os professores responderam e 

utilizaram a raiz quadrada de seis. Porém, a notação  foi rejeitada e os professores tentaram 

utilizar um valor aproximado, em notação decimal, para essa medida. Segundo os professores, 

a utilização de um número decimal é comum quando são professores que estão tentando 
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resolver o problema. O uso dessa notação  não é corriqueiro para resolução de atividades 

com alunos do ensino fundamental e médio. Como os professores incentivam os alunos a 

encontrem um valor aproximado para raízes quadradas, eles frequentemente fazem uso da 

notação decimal. Provavelmente por isso, a tenham utilizado em suas resoluções. Em seguida, 

os professores descreveram sem dificuldades, os passos para resolução da atividade 2. 

 

Para melhor entendimento do método corte e cole, foi solicitado aos professores que 

elaborassem atividades semelhantes às apresentadas com duas condições. A primeira o 

resultado da medida desconhecida deveria ser um número inteiro e a segunda a medida 

deveria ser um número não inteiro. No inicio, os professores tiveram um pouco de 

dificuldade. Mas logo conseguiram elaborar as atividades e as trocaram entre os grupos que as 

resolveram posteriormente. 

 

Seguindo com a sequência de ensino, a atividade 3 foi apresentada aos professores 

cujo método de resolução foi facilmente compreendido por eles. Os professores conseguiram 

descrever os passos para resolução da atividade 3 com facilidade, além de elaborarem 

atividades semelhantes a apresentada onde deveriam ter como medida desconhecida três 

valores sendo o primeiro um número inteiro, o segundo um número fracionário e o terceiro 

um número irracional. Após a discussão entre os professores de cada grupo, eles conseguiram 

elaborar as atividades propostas. Inicialmente eles apresentaram algumas dificuldades, 

contudo conseguiram superar tais dificuldades através da discussão entre eles. Porém, ao 

tentarem resolver a atividade 4, os professores cometeram alguns equívocos no método de 

resolução, como por exemplo, inverter de posição as medidas, conhecida e desconhecida, dos 

lados do retângulo (letra a) e dividir a largura, ao invés do comprimento, em duas partes de 

mesma medida (letra c). Só após a pesquisadora novamente solicitar que tentassem resolver o 

problema da atividade 4  acompanhando a resolução da atividade 3 é que os professores 

conseguiram seguir até a movimentação de parte do retângulo para a base do quadrado sem 

problemas. No passo seguinte (adicionar um quadrado menor para formar um quadrado 

maior), da mesma maneira que aconteceu com os participantes das outras etapas, foi 

necessário intervir para que os professores terminassem a resolução de forma coerente. Isso 
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foi devido ao fato da expressão encontrada, neste passo, representar a área da figura 

(quadrado) encontrada, podendo, a partir dessa informação, determinar a expressão que defina 

a medida do lado do quadrado. Medida essa, que corresponde ao valor desconhecido da 

largura. 

 

Na atividade 5, os professores facilmente identificaram a dificuldade de utilizar o 

método corte e cole tendo como coeficiente de x o valor a. Por isso, afirmaram que seria 

necessário retirar esse valor, substituindo-o pelo valor um. Para isso, a expressão deveria ser 

simplificada pelo valor de a. Após essas observações os professores seguiram com o método e 

conseguiram definir uma expressão, x =  para resolver a equação ax² + bx 

= c.  

 

Um dos professores tentou, a partir do desenvolvimento da expressão acima 

encontrada, chegar à fórmula resolutiva de equações do 2º grau. Como não encontrou, 

apresentou à pesquisadora os cálculos feitos para tal tentativa, buscando uma explicação. A 

pesquisadora então, lhe perguntou se a expressão ax² + bx = c representava uma equação 

completa do 2º grau. Seguida da resposta negativa, o próprio professor então justificou que a 

fórmula resolutiva de equações do 2º grau não poderia partir de tal problema por não se tratar 

de uma equação completa. Porém, foi possível aos professores, perceber que a sequência de 

ensino conduziria a tal expressão. 

 

Em seguida, os professores resolveram a atividade 6. Seguindo os passos da atividade 

anterior, eles conseguiram desenvolver a fórmula resolutiva para equações do 2º grau. 

Conseguiram também justificar o fato de terem utilizado a valor negativo para a raiz quadrada 

. 
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Foi possível perceber que os professores que participaram deste estudo estão 

preparados em relação ao domínio de conceitos e suas aplicações. Mesmo quando se fez 

necessário a generalização e manipulação de termos literais, os professores souberam lidar 

com mais clareza e tiveram menos dificuldades do que os licenciandos que participaram do 

estudo. Durante todo o minicurso o desenvolvimento das atividades por parte dos professores 

foi muito proveitoso, sendo possível perceber o interesse e a aceitação de um método 

alternativo para abordar resolução de equações do 2º grau. 

 

Alguns destes professores já utilizam métodos alternativos em suas aulas. Um 

professor (Professor 1) relatou que não utiliza o livro didático. Elabora suas aulas em casa e 

sempre solicita aos seus alunos que pesquisem com antecedência o conteúdo que será 

ministrado em aulas posteriores. Assim, ele afirma ser possível fazer com que o aluno traga 

informações que enriqueçam a aula, podendo surgir um maior interesse por parte desse aluno 

no conteúdo solicitado para pesquisa. Apenas um professor (Professor 2) se mostrou 

resistente em utilizar métodos alternativos como atividades investigativas, material concreto, 

pesquisas, embora reconheça sua possível eficácia em relação à aprendizagem dos conceitos 

matemáticos. Os demais professores se mostraram receptivos quanto ao uso de métodos 

alternativos. 

 

Quando perguntado se eles utilizariam essa sequência de ensino com seus alunos de 

ensino médio, o Professor 1 afirmou que iria iniciar o estudo das equações do 2º grau com 

seus alunos no mês corrente e tentaria utilizar tal sequência com eles. O Professor 2 afirmou 

que seus alunos não teriam o domínio de conceitos necessários para a resolução das atividades 

apresentadas na sequência. Com isso, ele afirmou que não seria viável utilizar tal sequência. 

Contudo, quando perguntado como eles utilizariam essa sequência, caso a aplicassem com 

seus alunos, todos concordaram que seria mais interessante para os alunos que fizessem uso 

de material concreto, como papel e tesoura para a resolução pelo método corte e cole. 

Sugeriram inclusive, substituir o papel pelo material dourado, cujo corte não seria necessário, 

fazendo uso apenas da montagem e manipulação das peças. Afirmaram também, que fariam 

uso de várias atividades numéricas para somente então, apresentar um problema que 

resultasse na generalização de uma expressão.  
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Para finalizar, embora havendo resistência de alguns em aplicar a sequência com seus 

alunos, os professores afirmaram que tal abordagem pode ser eficiente na compreensão de 

equações do 2º grau por mostrar uma sequência coerente para resolução de problemas, pela 

utilização da geometria associada à álgebra, pela possibilidade de justificar tal fórmula 

resolutiva aos alunos que, segundo eles, perguntam ao professor a origem de expressões 

matemáticas. A abordagem histórica foi defendida por eles justamente para dar significado a 

fatos matemáticos, em épocas e contextos diferentes, indicando que os conceitos matemáticos 

têm origens históricas e são passíveis de entendimento também por parte dos alunos. 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO DO ESTUDO 

 

 

Ao longo do nosso estudo observamos as características dos professores de 

matemática em exercício e aos licenciandos com relação às atividades aplicadas. Algumas 

foram comuns como já citado anteriormente. Porém, não foi possível identificar alguns 

aspectos apenas através das notas de campo coletadas durante a aplicação da sequência 

didática. Por isso, fizemos uso de outro instrumento, o questionário. As características 

apresentadas através deste instrumento serão descritas a seguir. 

 

Para tentar responder a pergunta da questão do estudo relacionada à compreensão que 

professores em exercício e licenciandos em matemática têm a respeito da resolução de 

equações do 2º grau, elaboramos um questionário (vide Apêndice A) com perguntas abertas e 

fechadas.  
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Ao responderem o que eles entendiam por uma equação do 2º grau (questão 5 do 

questionário), os licenciandos da terceira etapa definiram tal equação de maneira distinta. Eles 

relacionaram a equação do 2º grau, como: um polinômio igualado a zero cujo maior expoente 

possui variável dois; uma expressão do tipo ax² + bx + c = 0 onde são encontradas as raízes 

como solução; uma equação na qual a maior incógnita está elevada ao quadrado; uma equação 

que admite duas soluções ou uma ou nenhum para sua variável; uma forma algébrica de 

representação de uma parábola; uma igualdade; uma sentença matemática; um método usado 

para achar raízes de uma equação.  

 

A definição de equação do 2º grau, não está bem determinada para a maioria dos 

licenciandos participantes do estudo. Alguns não responderam a esta pergunta, enquanto 

outros confundiram o conceito com o método para resolução da equação do 2º grau. Outros 

associaram a equação do 2° grau com suas raízes, sua representação algébrica, além do 

expoente da incógnita x². Alguns utilizaram o termo incógnita para se referir ao expoente, 

outros o termo variável quando deveriam utilizar o termo incógnita.  

 

Analisando as respostas apresentadas pelos licenciandos, é possível identificar uma 

falta de clareza entre expressão algébrica, polinômio, sentença, função e equação. Achamos 

pertinente esclarecer a diferença entre os termos citados. Expressão algébrica é uma expressão 

formada por letras e símbolos numéricos como, por exemplo: a² - b². Um polinômio é uma 

expressão formada pela soma algébrica de vários monômios, por exemplo: x³ - 8x + 1. Uma 

sentença matemática relaciona quantidades expressa por palavras ou símbolos. Treze menos 

sete é igual a seis, é um exemplo de sentença matemática que podemos representar pela 

aritmética como 13 – 7 = 6. Temos como conceito de função: sejam A e B dois conjuntos não 

vazios e f uma relação de A em B. Essa relação f é uma função de A em B quando a cada 

elemento x do conjunto A está associado um e apenas um elemento y do conjunto B. Temos 

como exemplo a função f:  dada por f (x) = ax² + bx + c, com a, b e c reais e a  0, 

denominada de função polinomial do 2º grau com uma variável, também conhecida como 

função quadrática. A função polinomial do 2º grau tem como representação gráfica a curva 
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que chamamos parábola. Por fim, equação é toda sentença matemática expressa por uma 

igualdade, na qual haja uma ou mais letras que representem números desconhecidos dessa 

sentença. Por exemplo: 3x² - 5x + 1 = 0. 

 

Os professores de matemática em exercício da quarta etapa responderam que uma 

equação do 2º grau é uma equação de grau dois; é toda equação que possui duas raízes; é 

quando possui o coeficiente a elevado ao quadrado e pode originar duas raízes reais.  

 

Também podemos perceber uma dificuldade dos professores em definir uma equação 

do 2º grau. Na maioria das vezes, os participantes descreveram características da equação, 

mas não citaram o conceito. 

 

Perguntamos aos participantes qual método aprenderam para solucionar equações do 

2º grau (questão 9 do questionário).  Todos registraram o uso da fórmula de Bháskara. Apenas 

dois dos 29 licenciandos utilizaram o termo “fórmula resolutiva da equação do 2º grau”. Entre 

os dois, apenas um afirmou que o termo “fórmula de Bháskara” só é utilizado aqui no Brasil. 

Os professores também utilizaram o termo “fórmula de Bháskara” para definir o método 

utilizado para resolução da equação do 2º grau. Alguns licenciandos, assim como os 

professores, citaram como outros métodos de resolução estudados, o de formar um trinômio 

quadrado perfeito e as relações entre raízes e coeficientes em que a soma das duas raízes é 

descrita por  e o produto das duas raízes é definido por  

 

Quando questionados sobre que aspectos da História da Matemática relacionados à 

equação do 2º grau eles conheciam (questão 12 do questionário), os licenciandos citaram 

informações diversas. Afirmaram que conheciam o estudo do teorema de Pitágoras; o fato da 

solução da equação do 2º grau ter sido desenvolvida por Bháskara; o cálculo de áreas; citaram 

problemas da antiguidade envolvendo área e perímetro; afirmaram ter conhecimento sobre 

história egípcia, grega e geometria babilônica; expuseram que os babilônicos usavam a 
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resolução de problemas e as equações para resolver alguns destes problemas; que há o método 

de completar quadrado, onde se resolve equações do 2º grau; citaram aplicações de funções, 

resolução de problemas; além do estudo de quadrados perfeitos. Alguns licenciandos não 

responderam, outros afirmaram não lembrar ou não saber sobre aspectos históricos a respeito 

das equações do 2º grau.  

 

Diante das respostas apresentadas, foi possível observar que os licenciandos 

apontaram seus conhecimentos históricos relacionados não só à equação do 2º grau. O que 

induz a percepção de que eles não leram atentamente a pergunta que era direcionada ao 

conhecimento histórico sobre equações do 2º grau ou que simplesmente desconhecem isso. 

Outro fato percebido é relativo à informação de que os babilônios utilizavam as equações para 

resolver seus problemas. O que podemos afirmar é que os problemas babilônicos remetem ao 

que hoje chamamos de equações do 2º grau quando utilizada a simbologia atual para 

representar o enunciado do problema. As ideias implícitas nos métodos utilizados para 

resolução dos problemas babilônicos provavelmente são baseadas na resolução geométrica, 

representada pela geometria corte e cole. Assim, as informações que alguns participantes têm 

a respeito das equações do 2º grau e sua resolução são imprecisas. 

 

Os professores apontaram a relação do trinômio quadrado perfeito com a geometria 

como aspectos históricos relacionados à resolução da equação do 2º grau. Porém, nenhum dos 

participantes resolveu as equações do 2º grau propostas no questionário, pelo uso da 

geometria. Assim como os licenciandos, a maioria dos professores utilizou a fórmula 

resolutiva enquanto outros fizeram uso da relação entre raízes e coeficientes.  

 

Sintetizando, diante do exposto anteriormente, entendemos que a compreensão que os 

professores e licenciandos em matemática têm a respeito da equação do 2º grau é confusa, não 

estando precisa sua definição. Em relação à resolução dessas equações, em nenhum momento 

houve alguma anotação referente aos conhecimentos geométricos que alguns afirmaram ter. 

Os participantes apenas reproduziram a técnica de resolução através do uso da fórmula 

resolutiva. 
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Objetivando responder ao questionamento referente à mudança da compreensão dos 

participantes acerca da resolução da equação do 2º grau, através do uso das atividades 

mediadas pela História da Matemática, aplicamos a sequência didática com os participantes e 

ao final de cada etapa indagamos sobre a abordagem utilizada para resolução das atividades 

sugeridas. Em todas as etapas, os participantes afirmaram que a proposta da sequência 

didática utilizada contribui para dar significado ao procedimento de resolução de equações do 

2º grau através da manipulação algébrica a partir do método geométrico, tendo no recurso 

visual um fator positivo e favorável na utilização em sala de aula. Os professores 

complementaram afirmando que as atividades são apresentadas em uma sequência coerente 

para resolução de problemas, possibilitando justificar a fórmula resolutiva para os alunos. 

Eles ainda afirmaram que a abordagem história proporciona um significado a fatos 

matemáticos, em épocas e contextos diferentes indicando que os conceitos matemáticos têm 

origens históricas e são passíveis de entendimento também por parte dos alunos.  

Percebe-se aí, uma coerência entre a fala dos participantes e o que já foi apresentado 

no corpo deste estudo. Entende-se que, a abordagem histórica pode resgatar situações 

problematizadoras conduzindo à redescoberta através de atividades como defende Mendes 

(2001), entre outros pesquisadores já citados.  

 

Buscando identificar se os professores e licenciandos em matemática estão preparados 

para trabalharem com esse tipo de atividade, iremos definir alguns componentes que julgamos 

necessários para obtenção de tal preparo.  

 

 

 

     

 

 

 

Componentes 

Preparo intelectual 

Conhecimento 
matemático 

Conhecimento 
histórico 

Fator articulador Fator motivador 
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FIGURA7 –Componentes para se trabalhar com atividades mediadas pela história. 
Fonte: Produção própria. 

 

Entendemos que para a utilização deste tipo de abordagem é necessário um preparo 

intelectual além de fatores articulador e motivador. Em nossa opinião é preciso um 

conhecimento prévio dos conceitos que o professor abordará, além de fatos que envolvem seu 

desenvolvimento, resultando assim, na necessidade de um preparo intelectual. Tal preparo 

pode ser obtido através de uma boa formação profissional por meio de cursos de graduação ou 

formação continuada. Classificamos o preparo intelectual em dois tópicos: o conhecimento 

matemático e o conhecimento histórico.  

 

O conhecimento matemático se faz necessário para que haja um conhecimento teórico 

possibilitando uma conexão entre conceitos e estruturas que possam fundamentar os 

procedimentos adotados no estudo de elementos da matemática. É necessário que haja uma 

comunicação entre o leitor e textos matemáticos. Sem o entendimento das técnicas adotadas e 

do simbolismo matemático, tal comunicação é dificultada, podendo até mesmo não existir. 

 

Com relação ao conhecimento histórico muitas vezes não está presente na formação do 

professor de matemática. Assim, para esses professores há uma lacuna a ser preenchida por 

informações que proporcionem uma visão panorâmica do desenvolvimento da ciência. 

 

  Segundo Valdés (2006) a história nos proporciona um quadro no qual os elementos 

aparecem em sua verdadeira perspectiva, o que resulta em um grande enriquecimento, tanto 

para o matemático-técnico como para o que ensina. Além disso, proporciona uma visão 

dinâmica da evolução da matemática dependente do momento e das circunstâncias sociais, 

ambientais, dos prejuízos do momento, assim como dos mútuos e fortes impactos que a 

cultura em geral, a filosofia, a matemática, a tecnologia, as diversas ciências têm exercido 
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umas sobre as outras. Com essa visão dinâmica é possível identificar que “a ordem lógica não 

é necessariamente a ordem histórica, nem tampouco a ordem didática coincide com nenhuma 

das duas.” (VALDÉS, 2006, p. 16). Assim, o referido autor salienta que o professor deveria 

saber como as coisas acontecem para compreender melhor as dificuldades do homem 

genérico, da humanidade, na elaboração das ideias matemáticas e, através delas, as de seus 

próprios alunos; entender melhor a dedução das ideias, dos motivos e das variações da 

sinfonia matemática, além de utilizar este saber como um organizador da sua própria 

pedagogia. 

 

Valdés (2006) esclarece que os que não possuem uma formação história, podem 

cometer o erro de ter uma visão linear e acumulativa do desenvolvimento da matemática, uma 

visão aproblemática e ahistórica não mostrando os problemas que geraram a construção do 

conhecimento, uma visão elitista apresentando o trabalho científico como um domínio 

reservado a minorias, além de uma visão descontextualizada socialmente neutra 

proporcionando uma imagem dos matemáticos fechados em ambientes e alheios à necessária 

tomada de decisão. 

 

Tomando-se por base o que foi exposto, podemos indicar a necessidade de um 

conhecimento histórico como um unificador entre os conceitos matemáticos e os elementos 

que os envolvem. Assim, Mendes (2001) apresenta a existência de três aspectos correlacionais 

na matemática produzida e difundida socialmente: o cotidiano, o escolar e o científico. Para 

que haja um diálogo entre esses aspectos possibilitando praticar e dar ao conhecimento 

matemático uma visão transdisciplinar, o autor sugere a história da matemática procurando 

mostrar como a produção de conhecimento matemático se apresenta em diferentes contextos 

sócio-culturais e históricos. 

 

De posse dos conhecimentos matemáticos e históricos é necessário o domínio de uma 

metodologia, por parte do professor, que possibilite ao aluno a construção do conhecimento 

matemático. Uma das possibilidades de tal metodologia é o uso de atividades que remetem a 

problemas didáticos fundamentados na história, porém não devemos fazer um recorte da 
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história e apresentar aos alunos. É preciso uma adaptação desse recorte para uso em sala de 

aula, assim isso requer um conhecimento e uma articulação pedagógica por parte do 

professor. Definimos essa adaptação pedagógica como o fator articulador em que o professor 

necessita adequar situações históricas para uso pedagógico. Neste sentido, é importante, 

segundo Bezerra (2008), que o futuro professor compreenda que diferentes épocas oferecem 

diferentes materiais didáticos ao ensino da história da matemática, os quais podem ser 

utilizados pedagogicamente em sala de aula. Em nossa visão o processo de adaptação 

pedagógica pode ser complexo para alguns professores que iniciam esse tipo de metodologia. 

Porém, é necessário ressaltar que as pesquisas relacionadas a essa abordagem metodológica 

estão avançando proporcionando situações enriquecedoras na qual podemos tomar como 

referências para construção de nossas próprias atividades. 

 

Finalmente indicamos o fator motivador como outro componente necessário ao 

preparo do professor para utilização de atividades, como as abordadas durante este estudo. 

Entendemos que para elaboração de atividades mediadas pela História da Matemática, se faz 

necessário um levantamento histórico sobre o conceito que se pretende abordar e elementos 

que o cercam. Para isso é necessário que o professor disponha de tempo, tempo esse que 

muitas vezes não se faz presente no cotidiano do profissional em educação. Em geral, 

podemos indicar que o professor que se dispõe a pesquisar o faz devido ao interesse pelo tema 

e percepção da utilidade do assunto, pela possibilidade de aplicação prática escolar ou pelo 

reconhecimento positivo dos resultados. Assim, o envolvimento emocional do educador é um 

fator importantíssimo para a efetivação de uma metodologia que requer um envolvimento 

como o uso de atividades mediadas pela História da Matemática. 

 

Diante do exposto anteriormente, nossas impressões durante o estudo nos leva a 

acreditar que se o professor não possuir um dos componentes apresentados, provavelmente 

não estará preparado para utilização dessa metodologia. Partindo desse pressuposto, notamos 

a ausência desses fatores em alguns participantes do estudo. Nem todos os participantes 

dominavam os conceitos envolvidos na resolução das atividades, outros não detinham 

conhecimento histórico sobre equação e sua resolução e, alguns não se mostraram receptivos 

a utilização da sequência didática em sala de aula, embora admitissem a importância de tal 
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abordagem. Percebe-se aí uma dificuldade dos participantes do estudo, referente aos 

componentes que julgamos necessários para obtenção de um resultado satisfatório na 

construção do conhecimento matemático. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Ao final do estudo achamos pertinente fazer uma reflexão a respeito do uso das 

atividades mediadas pela História da Matemática. Dentre a postura dos participantes do 

estudo, podemos indicar a receptividade referente à sequência didática apresentada, embora 

tenha havido um desânimo inicial por parte de alguns participantes, que logo se envolveram 

com a resolução das atividades propostas. A maioria dos participantes apontou a sequência 

didática como pertinente ao uso em sala de aula para interagir as representações simbólica e 

geométrica, proporcionando um significado à fórmula resolutiva da equação do 2º grau. 

 

Porém, nem todos os participantes demonstraram um interesse em trabalhar com esse 

tipo de abordagem metodológica. Alguns relataram pretextos para a não utilização das 

atividades em sala de aula. Eles relataram a falta de equipamentos e apoio da escola, 

deficiência dos alunos em domínio dos conceitos envolvidos na resolução das atividades, 

além da falta de interesse dos alunos em uma abordagem não imediatista, que preferem o uso 

de uma fórmula para obtenção de um resultado. Contudo, percebemos que a resistência maior 

em trabalhar com uma abordagem diferente da utilizada até então, está em alguns 

participantes e não em seus (futuros) alunos. Podemos indicar como possíveis causas da 

resistência a necessidade de tempo para pesquisa e elaboração de atividades, da necessidade 

de domínio do professor dos conceitos utilizados, além da visão relacionada à formação do 

aluno, em que algumas pessoas entendem que ensinar matemática é encher o quadro e 

reproduzir o método adotado em uma lista de exercícios semelhantes. 

 

Neste sentido, indicamos algumas sugestões aos professores e licenciandos que 

utilizam as adversidades como empecilho na abordagem metodológica adotada neste estudo. 

Em relação à falta de equipamento da escola podemos fazer uso de materiais alternativos 

como transparências, figuras recortadas em papel, cartolina ou EVA, além do quadro para 

registrar desenhos e cálculos. A deficiência de alguns alunos nos conceitos abordados pode 
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ser revertida de um fator negativo para um fator positivo. Podemos utilizar a sequência 

didática como uma oportunidade de retomada desses conceitos em uma abordagem diferente 

da utilizada comumente em sala de aula, possibilitando seu entendimento e aplicação. 

Devemos ainda, não utilizar a resistência do aluno como um fator desmotivante. Alguns 

alunos são resistentes a mudanças, mas frequentemente conseguem se adequar a uma nova 

perspectiva relacionada ao ensino, quando identificam seus benefícios.  

 

O uso de uma sequência didática requer um maior número de aulas se comparado a 

abordagem em que consiste na apresentação de uma fórmula para resolução de atividade. 

Alguns professores podem ver esse acréscimo da carga horária como algo negativo. Mas, caso 

haja um entendimento por parte dos alunos na resolução da equação do 2º grau, a quantidade 

de aulas utilizadas para a sequência provavelmente será menor da que o professor utilizará 

para que o aluno consiga compreender o método de resolução, quando apenas se faz uso de 

uma fórmula. Frequentemente, a apresentação de uma fórmula seguida apenas de sua 

aplicação, pode gerar a necessidade de retomada da explicação de seu uso, não avançando no 

estudo do conceito adotado.  

 

Nessa perspectiva é preciso não desistir diante das adversidades surgidas durante a 

aplicação de uma abordagem metodológica diferente da adotada, tentando saber lidar com o 

impacto que o novo causa para algumas pessoas, principalmente relacionado ao ensino. 

Sabemos que há inúmeros desafios dentro de uma sala de aula, porém fatores como alunos 

desestimulados que podem desanimar o professor, políticas públicas deficientes, falta de 

comprometimento profissional por parte do professor, são obstáculos a serem superados 

visando um melhor aproveitamento relacionado ao ensino e a aprendizagem. 

 

É importante lembrar que a partir do momento em que os participantes admitem que 

uma sequência de atividades mediadas pela História da Matemática pode contribuir para o 

ensino de equações, eles já deram um passo importante para a iniciação desse tipo de 

abordagem. Porém, é preciso um posicionamento mais otimista quanto a sua utilização em 

sala de aula, buscando alternativas para driblar as dificuldades existentes.   
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Finalmente, diante do que foi apresentado durante esse estudo, concluímos que uma 

abordagem da História da Matemática através de atividades para compreensão de um 

conceito, é pertinente para utilização em sala de aula, por propiciar ao aluno uma 

redescoberta, por meio de fatos verídicos ocorridos durante a evolução do conceito adotado, 

mostrando uma humanização da matemática, assim como atribuindo significado a processos 

adotados no ensino, fato que pode contribuir para tornar a matemática mais significativa para 

o aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



114 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

AABOE, A. Episódios da História Antiga da Matemática. 2 ed.Rio de Janeiro: SBM, 2002.  

 

BEKKEN, O. B. Equações de Ahmes até Abel. Santa Úrsula: USU, 1994. 

 

BEZERRA, O. M. Investigação histórica nas aulas de matemática: avaliação de duas 
experiências. 2008. 123 f. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) - Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008. 

 

BOOTH, L. R. Dificuldades das crianças que se iniciam em álgebra. In: COXFORD, A. F., 
SHULTE, A. P. (Orgs.). As idéias da álgebra. São Paulo: Atual, 1995. p. 23-37. 

 

BOYER, C. História da matemática. 2 ed. São Paulo: Editora Blücher, 1996. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros 
Curriculares Nacionais: Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1998.  

 

EUCLIDES. Os Elementos. Tradução Irineu Bicudo. São Paulo: Fundação Editora da 
UNESP, 2009.  

 

EVES, H. Introdução à história da matemática. Campinas: Editora da Unicamp, 2004. 

 

FARIA, P. C. de. Atitudes em relação à matemática de professores e futuros professores. 
2006. 332 f. Tese (Doutoramento em Educação Matemática) - Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, 2006. 

 



115 

 

GARBI, G. G. A Rainha das Ciências: um passeio histórico pelo maravilhoso mundo da 
matemática. 3 ed. São Paulo: Editora da Física, 2009. 

 

_______. O Romance das Equações Algébricas. 2 ed. São Paulo: Editora da Física, 2007. 

 

GIL, K. H. Reflexões sobre as dificuldades dos alunos na aprendizagem de álgebra. 2008. 
118 f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática). Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. 

 

LINS, R. C., GIMENEZ, J. Perspectivas em aritmética e álgebra para o século XXI . 
Campinas: Papirus, 1997. (Coleção Perspectivas em Educação Matemática). 

 

LORENZATO, S. Para aprender matemática. Campinas: Autores Associados, 2006. 
(Coleção Formação de professores). 

 

MENDES, I. A. O uso da História no ensino da Matemática. Reflexões Teóricas e 
Experiência. Belém: EDUEPA, 2001. 

 

_______. Ensino da matemática por atividades: uma aliança entre o construtivismo e a 
história da matemática. 2001. 207 p. Tese (Doutoramento em Educação) Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2001. 

 

_______. A investigação histórica como agente da cognição matemática na sala de aula. In: 
MENDES, I. A.; FOSSA, J. A.; VALDÉS, J. E. N. A história como um agente de cognição 
na Educação Matemática. Porto Alegre: Sulina, 2006. 

 

MIGUEL, A.; BRITO, A. A História da Matemática na formação do professor de 
matemática. Caderno CEDES 40, p.47-61. São Paulo: Papirus, 1996. 

 

MIGUEL, A. As potencialidades pedagógicas da história da matemática em questão: 
argumentos reforçadores e argumentos questionadores. Zetetiké, v. 5, jul-dez 1997, p. 73-129, 
Campinas: Unicamp. 



116 

 

 

MOTTA, C. D. V. B. O papel psicológico da História da Matemática no processo de ensino-
aprendizagem. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DO ADOLESCENTE , 1., 2005, São 
Paulo, Anais eletrônicos... São Paulo, 2005. Disponível em: 
<http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000082005000200056&sript=sc
i_arttext>. Acesso em: 22 jun 2009. 

 

NOBRE, S. História da Resolução da Equação de 2º Grau: Uma Abordagem Pedagógica. 
Sociedade Brasileira de História da Matemática, São Paulo, 2003. 

 

OLIVEIRA, A. T. de C.C. Reflexões sobre a aprendizagem da álgebra. Educação 
Matemática em Revista. São Paulo: SBEM, ano 9, n. 12, p. 35-39, jun. 2002. 

 

PONTE, J. P.; BROCARDO, J.; OLIVEIRA, H. Investigações matemáticas na sala de aula. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2006. (Coleção Tendências em Educação Matemática). 

RADFORD, L.; GUÉRETTE, G. Second Degree Equations in the Classroom: A Babylonian 
Approach. In: V. Katz (ed.). Using history to teach mathematics. An international 
perspective. Washington: The Mathematical Association of America, p. 69-75, 2000. 

 

RIBEIRO, A. J. Equação e seus multisignificados no Ensino de Matemática: contribuições 
de um estudo epistemológico. 2007. 141 f. Tese (Doutorado em Educação Matemática) - 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2007. 

 

RICHARDSON, R. Questionário. In: Pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

TATON, René. História Geral das Ciências. Tomo I - A ciência antiga e medieval. São 
Paulo: Editora Difusa Européia do Livro, 1959. 

 

VALDÉS, J. E. N. A história como elemento unificador na Educação Matemática. In: 
MENDES, I. A.; FOSSA, J. A.; VALDÉS, J. E. N. A história como um agente de cognição 
na Educação Matemática. Porto Alegre: Sulina, 2006 

 
 



117 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

APÊNDICE A: Questionário 

 

 

O presente questionário busca conhecer o entendimento que professores em exercício 

e graduandos em matemática têm em relação ao tema equações. A identificação dos sujeitos 

se faz necessária para um possível contato posterior por parte da pesquisadora. Essas 

informações não serão divulgadas e a análise dos dados será feita de forma global. 

Solicitamos que as respostas sejam as mais precisas possíveis. Por favor, responda 

atentamente a cada uma das questões. Obrigada. 

Data: ___/___/___ 

Nome: ________________________________________________________________ 

Telefone: ___________________ e-mail: ____________________________________ 

 

1. Sexo:                  (   ) Masculino         (   ) Feminino 

 

2. Qual o seu nível de formação acadêmica 

(  ) Ensino Médio 

(  ) Ensino Superior 

(  ) Especialização. Área _____________________________ 

(  ) Mestrado. Área _________________________________ 

(  ) Doutorado. Área ________________________________ 

(  ) Outros: ________________________________________ 
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3. Há quanto tempo você é professor de matemática?  

(  ) De 1 a 5 anos 

(  ) De 6 a 10 anos 

(  ) De 11 a 15 anos 

(  ) Mais de 15 anos 

(  ) Ainda não sou professor de matemática 

 

4. Você leciona em escola(s): 

(  ) pública(s) 

(  ) privada(s) 

(  ) ambas 

 

5. O que você entende por equação?_____________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. O que significa equação equivalente?__________________________________ 

________________________________________________________________ 

7. Dê um exemplo de duas equações equivalentes. __________________________ 

________________________________________________________________ 

 

8. O que você entende por uma equação do 2º grau? ________________________ 

________________________________________________________________ 
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9. Como você aprendeu a solucionar equação do 2º grau? ____________________ 

________________________________________________________________ 

 

10. O que é necessário para se obter o conjunto solução de uma equação do 2º 

grau?____________________________________________________________ 

 

11. Encontre a solução das seguintes equações: 

a) x² = x + 2 

 

 

b) x² + x = 2 

 

 

 

c) x² + 2 = x  

 

 

 

12. Que aspectos da História da Matemática você conhece que estão relacionados com equação 

do 2º grau?____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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13. Quais equações são do 2º grau:  

(   ) 2t + 10 t² = 0   

(   ) 3x² - 5x + 1 = 0 

(   ) 2x - 4 = 0 

(   ) 16 - r² = 0 

(   ) x² = x² + 3x 

(   ) ax² + bx + c = 0 

(   ) x² + px = q 

(   ) 7 = 5x + 3x² 

14. Identifique as equações equivalentes: 

 x² + px = q 

x² + 3 - 2x = 0 

x² = - px + q 

1x² - 3 = 2x 

x² + q = px 

2x + 3 = x² 

 

15. Identifique com a letra c a equação do 2º grau completa e com a letra i a incompleta.  

(   ) x² + 10 = 9x - 10                                       (   ) x² + 8 = 4x 

(   ) 5p² = 0                                                       (   )  + 4x = 9  (x ) 

(   ) x² + 4x = 12                                               (   ) x² = 3x + 2 

(   )  = 5   (x )                                           (   ) 6x + 8 = x² 

(   ) 2y² - 5y + 2 = 0                                          (   ) x² + 7x = 5 

(   ) 6x + 9 =                                                 (   )  = x + 3 

(   )  + 4 = x                                              

   (   ) 9 + 7x = x² 
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16. Como você ensina equações algébricas? (pergunta para professores) _________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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ANEXO A: Sequência didática 

 

 

Atividade 1: Conhecendo a método corte e cole. 

Qual deve ser a dimensão do retângulo cujo semiperímetro é 20 e cuja área é 96 

unidades quadradas?  

 

Atividade 2: Conhecendo melhor o método corte e cole 

Qual deve ser a dimensão do retângulo cujo semiperímetro é 12 e cuja área é 30 

unidades quadradas? 

 

Atividade 3: Destacando a ideia central da geometria corte e cole 

O comprimento de um retângulo é 10 unidades e sua largura é desconhecida. Nós 

colocamos um quadrado em um dos lados do retângulo. Juntas, as duas figuras 

têm uma área de 39 unidades quadradas.  Qual é a largura do retângulo? 

 

Atividade 4: Procurando a fórmula resolutiva da equação x² + bx = c 

O comprimento de um retângulo é b unidades e sua largura é desconhecida. Nós 

colocamos um quadrado em um dos lados do retângulo. Juntas, as duas figuras 

têm uma área de c unidades quadradas.  Qual é a largura do retângulo? 
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Atividade 5: Procurando a fórmula resolutiva da equação ax² + bx = c 

O comprimento de um retângulo é b unidades e sua largura é desconhecida. Nós 

colocamos um quadrado em um dos lados do retângulo. Juntas, as duas figuras 

têm uma área de c unidades quadradas.  Qual é a largura do retângulo? 

 

Atividade 6:  Encontrando a fórmula resolutiva da equação geral do 2º grau 

Resolver a equação ax² + bx + c = 0.  
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ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo de atividades mediadas pela história para o ensino da resolução de 

equações do 2º grau numa abordagem babilônica (Produto educacional) 
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Para resolver problemas conhecidos, às vezes é interessante fazer uso de outro recurso 

diferente do usual. Há um recurso, que chamaremos de método corte e cole inspirado no 

método de resolução de problemas babilônicos cujas ideias implícitas, na resolução de tais 

problemas, provavelmente remetem ao uso da geometria. O método corte e cole consiste em 

movimentar retângulos e quadrados para encontrar a solução de problemas. Agora, vamos ver 

como ele pode ser utilizado.  

 Suponhamos que precisamos que resolver o problema a seguir: 

  

 

 

 Um dos recursos que podemos utilizar é o método corte e cole, para isso, o primeiro 

passo é construir um quadrado de área maior e mais próxima que 96 unidades quadradas. 

Como essa área é 100 unidades quadradas, o lado desse quadrado terá 10 unidades como 

medida. 

 

 

 

 Note que sendo a área construída (100) superior a informada (96) no enunciado, 

teremos que retirar a área excedente que será de 4 unidades quadradas. Assim, retiraremos um 

quadrado de lado 2 obtendo uma figura de área 96 unidades quadradas. Pronto! Já temos uma 

figura com a área que queríamos, 96 unidades quadradas.. 

 

 

 

 

 

 

 A seguir, buscando construir o retângulo de área 96 unidades quadradas e 

semiperímetro igual a 20, cortaremos a figura na linha pontilhada para só então seguir para o 

outro passo. 

10 

10 

 Quais são as medidas dos lados de um retângulo cujo semiperímetro é 
20 e cuja área é 96 unidades quadradas? 
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 Depois de corta a figura na linha pontilhada, devemos colar o pedaço retirado na 

figura restante, ajustando-o horizontalmente na parte inferior desta figura. 

 

 

 

 

 

 

Pronto, obtivemos um retângulo. Façamos então as seguintes indagações:  

• Quais são as medidas do retângulo obtido? 

• Ele satisfaz as condições da atividade? 

• O retângulo obtido pode ser considerado solução da atividade?  

• O que se pede na atividade? Qual deveria ser a resposta? 

 

Agora, vamos avançar um pouquinho mais no método corte cole. Suponhamos que os 

números não sejam tão redondos como no problema apresentado anteriormente. Como 

deveremos fazer para resolver o problema seguinte? 

 

 

 

 

 

 Fazendo uso do método corte e cole, no primeiro passo construiremos um quadrado de 

área maior e mais próxima da área apresentada, 30 unidades quadradas. Para isso, o quadrado 

construído terá 36 unidades quadradas, tendo como 6 a medida do lado. 

 
 
 
 

6 

6 

10 - 2 

10 +2 

 Quais são as medidas dos lados de um retângulo cujo semiperímetro é 
12 e cuja área é 30 unidades quadradas? 

2 
2 

10 

10 
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6 

6 

No passo seguinte é preciso retirar da figura construída a área excedente. Sabendo que esta 

área é de 6 unidades quadradas, como podemos retirá-la? Através de um retângulo 2x3? Ou 

de 1x6? Será que ao retirar retângulos com essas medidas o semiperímetro será 12? A 

resposta é não! Assim, não iremos retirar retângulos de tais medidas. Retiraremos um 

quadrado cuja área seja 6 unidades quadradas. Então, que medida terá o lado de um quadrado 

que possui área 6 unidades quadradas? Será um número inteiro? Não. A medida do lado deste 

quadrado será , ou seja, um número irracional. 

 

 

 

 

 

 

 Ao retirar a área excedente, obtemos uma figura cuja área é de 30 unidades quadradas. 

No próximo passo, recortaremos a figura na linha pontilhada para buscar construir o retângulo 

desejado. 

 

 

 

 

Ajustando e colando horizontalmente abaixo o pedaço cortado da figura, obtemos um 

retângulo. 

 

 

 

 

 

 

 

Façamos então as seguintes indagações:  

• Quais são as medidas do retângulo obtido? 

• Ele satisfaz as condições da atividade? 

6 -  

6 +   

6 

6 
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• O retângulo obtido pode ser considerado solução do problema?  

• O que se pede no problema? Qual deveria ser a resposta? 

 

Agora que já utilizamos o método corte e cole na resolução de dois problemas, vamos 

descrever os passos seguidos para resolver cada problema? Para isso, separe os alunos em 

grupos e faça uma descrição escrita dos passos utilizados.  

Pronto? Agora que você já conseguiu descrever os passos, compartilhe com os outros 

participantes expondo oralmente sua descrição e compare com as descrições que você irá 

ouvir. 

 

Vamos ampliar um pouco mais o entendimento do método corte e cole? 

Você irá elaborar e resolver problemas similares aos resolvidos anteriormente, com 

valores diferentes dos adotados, com as seguintes restrições: 

1º) as medidas dos lados do retângulo devem ser números inteiros; 

2º) as medidas dos lados do retângulo não devem ser expressas por meio de 

números inteiros. 

Vamos tentar? Como sugestão, você pode comparar os valores dos problemas 

resolvidos anteriormente para saber quando a medida do lado resultou em um número inteiro 

ou não.  

Depois de elaborados, peça para que outro grupo analise e resolva os problemas. 

Assim, outra pessoa poderá corrigir os problemas, caso haja necessidade. 

 

Passaremos agora para a utilização do método corte e cole em um problema diferente 

dos abordados anteriormente. Buscamos destacar a ideia central da geometria corte e cole que 

é a de completar quadrados. 

Vamos tentar resolver o seguinte problema: 

 

 

 

 

  

 Tente resolvê-lo utilizando ideias similares àquelas usadas para resolver os problemas 

anteriores. 

 O comprimento de um retângulo é 10 unidades e sua largura é 
desconhecida. Nós colocamos um quadrado em um dos lados do 
retângulo. Juntas, as duas figuras têm uma área de 39 unidades 
quadradas. Qual é a largura do retângulo? 
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Agora que você conseguiu vamos à resolução: 

 No método corte e cole devemos construir as figuras citadas no problema. Primeiro 

construiremos um retângulo de comprimento 10 e altura desconhecida. 

 

 

 

 Observe que a área do retângulo construído é igual a 10 . 

 Em seguida, uniremos ao lado de medida desconhecida deste retângulo, um quadrado.  

 

 

 

 

 Sabendo que as duas figuras juntas têm uma área de 39 unidades quadradas, podemos 

representar esta soma como . Substituindo a soma das áreas por uma letra, c, 

por exemplo, teremos  

Prosseguindo com o método devemos cortar verticalmente o retângulo de área 10  em duas 

partes de mesma área. Assim teremos, 

 

 

 

Cortando na linha pontilhada e movendo uma das partes recortadas para a base do 

quadrado formamos a seguinte figura: 

 

 

 

 

 10 

 

10  

 

10  

 

 

 

5 
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A figura geométrica encontrada é quase um quadrado. Para formá-lo, um quadrado pequeno 

cuja medida do lado é 5, deverá ser adicionado. 

 

 

 

 

Assim, a área de 25 unidades quadradas foi adicionada à figura geométrica e a área do 

quadrado maior construído é igual a . 

Sabendo que a soma das áreas das figuras iniciais, um retângulo e um quadrado, é igual a 39 

unidades quadradas (c = 39), substituindo esta medida na expressão anterior, podemos deduzir que a 

área do quadrado maior construído será de c + 25, ou seja, 39 + 25 = 64. Sendo a área de um quadrado 

igual a 64 unidades quadradas, a medida do lado desse quadrado será igual a , ou seja, será igual a 

8. 

Conhecendo a medida do lado do quadrado maior, igual a 8 e observando esta medida 

na figura anterior temos que  + 5 = 8. Logo, podemos concluir que a medida desconhecida 

do retângulo é  = 3. 

Pronto, encontramos a valor desconhecido do retângulo! Mas será que podemos 

encontrar uma fórmula que forneça a resposta do problema anterior? 

Vamos tentar? 

Primeiro devemos reformular o problema apresentado. Eis o novo problema: 

 

 

 

 

Você consegue identificar qual a diferença entre este problema e o anterior?  

 

 

5 

5 

 O comprimento de um retângulo é b unidades e sua largura é 
desconhecida. Nós colocamos um quadrado em um dos lados do 
retângulo. Juntas, as duas figuras têm uma área de c unidades quadradas. 
Qual é a largura do retângulo? 
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Observe que não temos valores numéricos para as medidas das figuras. As medidas 

conhecidas estão expressas por letras. Esta é a diferença! 

Então vamos tentar resolver o problema pelo método corte e cole. Você pode 

comparar o que foi feito na resolução do problema anterior e seguir os mesmos passos. 

Primeiramente é preciso construir um retângulo de comprimento b e altura 

desconhecida. 

 

 

 

A área do retângulo construído é igual a b. 

Depois, devemos unir um quadrado ao lado desconhecido do retângulo. 

 

 

 

Assim, a área das duas figuras juntas é igual a c e pode ser expressa por  . 

Agora cortaremos verticalmente o retângulo em duas partes de mesma área. 

 

 

 

 

 Cortaremos na linha pontilhada e moveremos uma das partes cortadas para a base do 

quadrado. Assim, teremos a seguinte figura: 

 

 

 

 

 

  b 

 

b  

 

b  
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Observe que a figura formada é quase um quadrado. Para formá-lo, adicionaremos um 

quadrado pequeno, cujo lado tem medida igual a .  

 

  

 

A área da figura formada pode ser expressa por  + . Sendo  e 

substituindo nesta expressão, teremos  correspondendo à área do quadrado maior 

construído. 

Sabendo que a área de um quadrado é igual a , podemos obter a medida do 

seu lado extraindo a raiz quadrada de sua área. Então, a medida do lado deste quadrado pode 

ser expressa por . 

Observando os lados do quadrado maior construído identificamos  +  como sua 

medida. Assim,  +  = , já que representam a medida do lado deste quadrado. 

Logo, para encontrarmos a medida desconhecida poderemos utilizar a fórmula  

   =  . 

Vamos conferir a veracidade desta fórmula? Volte ao problema anterior e similar a 

este. Observe e utilize os valores atribuídos às medidas do lado do retângulo e da soma das 

áreas das figuras. Substitua estes valores na fórmula encontrada. E ai? O valor desconhecido 

encontrado é o mesmo? Você vai concluir que sim. Então, encontramos uma fórmula que 

pode resolver problemas similares a estes. 
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Observe que a descrição do problema anterior pode ser expressa por uma equação do 

tipo . E agora que você já encontrou uma fórmula para resolver este tipo de 

equação, tente resolver as seguintes: 

a)  

b)  

Agora vamos dificultar um pouquinho. Tentaremos encontrar uma fórmula que resolva 

a equação ax² + bx = c. Para isso, propomos a seguinte atividade: 

 

 

 

 

Começaremos comparando a equação desta atividade com a do problema anterior. 

Observe que esta tem um coeficiente de x² diferente de um. Para que o coeficiente seja igual a 

um deveremos dividir a equação dada por “a” (a  0). 

 
 

Agora, comparando o coeficiente de x e o termo independente das duas equações 

teremos: 

Equação do problema: x² + bx = c 

Equação da atividade: x² +  

 

Observe para utilizar a fórmula encontrada anteriormente, deveremos fazer algumas 

alterações referentes aos valores analisados. Primeiro, deveremos substituir “b” por “ ” e “c” 

por “ ”. Assim, ficaremos com: 

. 

 Resolva a equação ax² + bx = c. 
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Pronto, encontramos uma fórmula que resolve equações do tipo ax² + bx = c. 

 

E se a equação for do tipo ax² + bx + c = 0? Como encontrar uma fórmula que possa 

resolver equações deste tipo? Esta será nossa próxima atividade. 

 

 

  

Chamaremos a equação da atividade anterior de (I) e desta atividade de (II). Assim, 

(I) ax² + bx = c 

(II)  ax² + bx + c = 0 

 

 Comparando as duas equações o que você percebe de diferente entre elas?  

 Podemos reescrevendo a equação (I) como ax² + bx – c = 0. Comparando os 

coeficientes das equações (I) e (II), notamos que é necessário fazer uma alteração na fórmula 

 encontrada para resolução da equação (I). Precisamos substituir o 

valor de “c” por “- c”. Assim, teremos 

x = . 

 Agora desenvolveremos esta nova fórmula: 

 

x =  

 
 
 

x =  

 Resolva a equação ax² + bx + c =0. 
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x =   

 

 

x =  

 

x =  

 

 Lembre-se que para obter todas as soluções numéricas precisamos considerar 

também a raiz quadrada negativa de b² - 4ac. Então, a fórmula resolutiva da equação do tipo 

ax² + bx + c = 0 será:   

x = . 
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