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RESUMO 

 

SANTOS, L, S. Uma abordagem Histórica-Metodológica dos métodos de Resolução de 

equação do 2º grau desenvolvidos por Al-Khwarizmi. 2016.149f. Dissertação (Mestrado) – 

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, Campina Grande, 2016.  

 

Diante de toda problemática relativa ao ensino e aprendizagem da Álgebra, este trabalho 

propõe a elaboração e aplicação de uma alternativa didática metodológica que busca dar 

significado ao processo de ensino e aprendizagem dos métodos de resolução de equações do 

2º grau. Sendo assim, o presente trabalho, apresenta os resultados da aplicação em uma turma 

de 9º ano do ensino fundamental, de uma sequência de atividades mediadas pela História da 

Matemática, a qual aborda os métodos de resolução da equação do 2º grau desenvolvidos por 

Al-Khwarizmi. Para tanto, buscou-se investigar, os efeitos das atividades aplicadas, de modo 

que os estudantes percebessem a construção dos métodos ao passo que interagiam com as 

atividades, tornando o estudo deste tópico mais significativo. Como abordagem metodológica 

foi utilizada a pesquisa qualitativa, sendo caracterizada como uma pesquisa do tipo ação, com 

intervenções na sala de aula. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: 

questionário, sequência de atividades à luz da História da Matemática, observação, diário de 

bordo, avaliação final e entrevista. A análise dos resultados confirmam os objetivos do estudo, 

indicando que uma metodologia baseada no desenvolvimento de atividades de ensino 

apoiadas no construtivismo e mediada pela História da Matemática proporciona aprendizado 

significativo para o aluno, pois a maioria dos alunos realizou e obteve bons resultados nas 

atividades aplicadas. 

 

 

Palavras chave: Equação do 2º grau. História da Matemática. Atividades de ensino. Método 

de completar quadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

SANTOS, L, S. A Historical-Methodological Approach to Al-Khwarizmi Methods of Solving 

Second Degree Equation. 2016.149f. Dissertation (Master degree) - State University of 

Paraíba - UEPB, Campina Grande, 2016. 

 

Faced with all problems related to the teaching and learning of Algebra, this work proposes 

the elaboration and application of a methodological didactic alternative that seeks to give 

meaning to the teaching and learning process of the methods of resolution of equations of the 

second degree. Thus, the present work presents the results of the application in a class of 9th 

year of elementary school of a sequence of activities mediated by the History of Mathematics, 

which approaches the methods of solving the equation of the second degree developed by Al-

Khwarizmi . In order to do so, we sought to investigate the effects of the applied activities, so 

that the students perceived the construction of the methods while interacting with the 

activities, making the study of this topic more significant. As a methodological approach was 

used the qualitative research, being characterized as an action type research, with 

interventions in the classroom. The instruments used for data collection were: questionnaire, 

sequence of activities in light of the History of Mathematics, observation, logbook, final 

evaluation and interview. The analysis of the results confirm the objectives of the study, 

indicating that a methodology based on the development of teaching activities supported in 

constructivism and mediated by the History of Mathematics provides meaningful learning for 

the student, since most of the students performed and obtained good results in the applied 

activities 

 

 

Keywords: Equation of the second degree. History of Mathematics. Teaching activities. 

Square fill method. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Matemática tem um papel fundamental na vida do homem e da sociedade. Ao fazer 

um estudo acerca de sua evolução, percebe-se de imediato que ela surgiu das experiências e 

necessidades do ser humano em tempos passados. No entanto, também é perceptível a 

presença, a importância e a necessidade desta ciência em diversas áreas de conhecimentos e 

situações do dia a dia. Nesta perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1998, p. 47) confirmam a importância do aluno valorizar e pensar a Matemática como um 

instrumento essencial para compreender o mundo ao seu redor e ainda vê-la como uma área 

de conhecimento que estimula o interesse, a curiosidade e a investigação.   

Segundo Lins e Gimenez (1997), no cotidiano da sala de aula as crianças aprendem 

desde muito pequenas as noções de números e operações sem o uso de regras formais, 

operando da forma mais simples possível, com o uso frequente do cálculo mental. Na escola, 

a criança entra em contato com o conhecimento matemático a partir do estudo da Aritmética, 

enfatizando, por sua vez, as quatro operações básicas de adição, subtração, multiplicação e 

divisão. Com isso, inicia-se o seu percurso no estudo da Matemática.  

Seguido do estudo da Aritmética, vem o estudo da Álgebra que, segundo os PCNs 

(BRASIL, 1998, p. 117), é o espaço onde o aluno desenvolve e exercita sua capacidade de 

abstração e generalização, adquirindo uma poderosa ferramenta para resolver problemas. 

Nesta mesma direção, Sousa (2014, p. 45) afirma que o estudo da Álgebra é indiscutível, no 

meio escolar, pois ela ocupa um papel essencial no desenvolvimento Matemático e 

psicológico de quem a estuda.  

 Na medida em que se evidencia a importância da Álgebra, há uma crescente 

preocupação quanto ao modo como ela é ensinada nas escolas. Tal preocupação aumenta 

quando voltamos nossa atenção para os resultados das avaliações externas que, segundo os 

PCNs (BRASIL, 1998, p. 116), no que diz respeito aos itens referentes à Álgebra, nossos 

alunos raramente atingem o índice de 40% de acerto nas avaliações do Sistema de Avaliação 

da Educação Básica – SAEB, sendo possível observar estes dados em diversas regiões do 

país. 

Como consequência disto, muitos professores buscaram dedicar mais tempo ao ensino 

desse bloco de conteúdos, porém, de forma inadequada, pois não conseguiram garantir o 

sucesso da aprendizagem. Assim, os professores dão, na maioria das vezes, bastante ênfase 

aos aspectos sintáticos, deixando de lado os aspectos semânticos da Matemática e, em 

especial, o da Álgebra. Dessa forma, percebe-se que o ensino da Álgebra não vai muito além 
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das manipulações de símbolos e não são capazes de produzir significados, sendo o seu estudo 

desenvolvido de forma reprodutiva e mecânica. 

A esse respeito, Miguel, Fiorentini e Miorim (1992, p. 40) reforçam a ideia acima 

citada, argumentando que: 

o modo como a maioria dos professores ainda trabalha a Álgebra – de forma 

mecânica e automatizada, dissociada de qualquer significado social e lógica, 

enfatizando simplesmente a memorização e a manipulação de regras, macetes, 

símbolos e expressões – tal como ocorria em várias décadas, mostra que seu 

ensino não tem recebido a devida atenção. 
 

Muitos estudos na área de Educação Matemática revelaram este cenário. Dentre alguns 

estudos, podemos destacar o feito por Miranda (2003), que conclui que as dificuldades na 

aquisição de conceitos algébricos por parte dos estudantes são decorrentes de uma prática que 

prima pela reprodução de sistema simbólico e desconsidera o desenvolvimento do 

pensamento algébrico, revelando a necessidade de um aprofundamento teórico dos aspectos 

históricos, psicológicos e didáticos.  

 Por sua vez, Segali (2005) buscou analisar os conhecimentos algébricos de alunos da 

8ª série, de uma Escola Municipal de Passo Fundo – RS. Segali (2005) identificou possíveis 

dificuldades que interferem diretamente no processo de ensino-aprendizagem e na 

apropriação de conceitos algébricos, concluindo que tais dificuldades são decorrentes da 

prática pedagógica voltada à reprodução do sistema simbólico. Dentre as dificuldades 

apontadas pela pesquisadora, destaca-se a não interpretação e representação de situações 

problemas e dificuldades na resolução de equações, revelando a necessidade de uma proposta 

de ensino que possibilite a apropriação dos significados e o desenvolvimento mental dos 

estudantes.  

Ademais, Lins e Gimenez (1997), citado por Sousa (2014, p. 46) afirmam que uma das 

razões para o fracasso de nossos alunos quanto à aprendizagem da Álgebra reside na ênfase 

dada ao seu ensino, que ora prioriza a manipulação e a transformação algébrica, ora valoriza a 

generalização.  

De modo geral, inquietações e questionamentos relacionados ao ensino da Álgebra 

sempre estiveram presentes na área educacional, tendo em vista que os alunos não conseguem 

compreender os conteúdos desta área de conhecimento, impossibilitando-os de relacionar os 

conteúdos matemáticos a acontecimentos do dia a dia.  

No entanto, tendo como recorte a realidade do ensino de Álgebra e, de modo geral, a 

realidade do ensino de Matemática, percebemos que tem havido uma oscilação dos resultados 
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no que diz respeito ao desempenho dos estudantes na educação básica, a partir da análise dos 

dados do SAEB. 

A seguir, evidenciaremos as médias de proficiência em Matemática das escolas 

estaduais do ano de 2003 até 2013 (Tabela 01), considerando o Brasil, o Nordeste e o Estado 

da Paraíba. 

 

Tabela 01: Médias de proficiência em Matemática nas Escolas Estaduais 

 2003 2005 2007 2009 2011 2013 

Brasil  238,6 232,9 241,6 

 

242,9 245,1 244,8 

Nordeste  223,7 219,6 226,9 

 

228,9 231,4 232,4 

Paraíba  218,6 218,1 227,7 

 

228,7 227,8 227 

Fonte: Estatísticas IDEB 2013. MEC/INEP 

 

Em especial, no que concerne o estado da paraíba, as médias em Matemática do ano 

2005 para o ano 2009 aumentaram em quantidade significativa. Já do ano de 2009 ao ano de 

2013, as médias aparecem virtualmente constantes, embora tenha diminuído 1,7 décimos. A 

diferença de 2011 para 2009 é de 0,9 décimos negativos. Do ano 2013 para o ano de 2011 a 

diferença é de 0,8 décimos negativos. Tais diferenças, embora não sejam tão altas quando 

comparadas a outros Estados, são preocupantes e chama nossa atenção para a necessidade de 

ações que possibilitem a correção desta distorção. 

Estes resultados atentam para a definição por parte das secretarias estaduais e 

municipais. Mais especificamente, de ações voltadas para a correção das distorções e 

debilidades identificadas, na tentativa de dirigir seu apoio técnico e financeiro para o 

desenvolvimento e redução das desigualdades ainda existentes no sistema educacional 

brasileiro (BRASIL, 2007, p.2). Mesmo diante desta situação, é possível ver que a realidade 

do ensino em nossas escolas prima pelo conteúdo, onde o professor é o detentor do 

conhecimento e, somente através dele, o aluno poderá obtê-lo. 

Dessa forma, são diversas as metodologias e/ou recursos propostos atualmente no 

âmbito da Educação Matemática, a fim de viabilizar o processo de compreensão dos conceitos 

matemáticos estudados na escola, com o intuito de tornar sua aprendizagem mais interessante, 

acessível e menos excludente.  

Nesse contexto, Mendes (2008), destaca as seguintes tendências metodológicas atuais 

para o ensino da Matemática: o uso de Materiais Concretos e Jogos, a Etnomatemática, a 
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Resolução de Problemas como estratégia cognitiva em Educação Matemática, a Modelagem 

Matemática como representação simbólica do pensamento matemático, o uso da História da 

Matemática como estratégia de ensino da Matemática escolar e a Informática e o ensino de 

Matemática . Vale ressaltar que essas metodologias utilizadas isoladamente ou em conjunto 

apontam possibilidades de evolução no ensino e aprendizagem de Matemática. 

Sendo assim, a tendência metodológica usada por nós nesse trabalho é o uso da 

História da Matemática, aliada a abordagem metodológica conhecida por Mendes e Sá (2006) 

como Ensino por atividades. A História da Matemática é um recurso pedagógico que tem 

despertado o interesse de muitos estudiosos e pesquisadores da Educação Matemática. Estes 

pesquisadores veem este recurso como elemento motivador e eficaz no desencadear de uma 

aprendizagem contextualizada e com significados, pois, ao apropriar-se da História da 

Matemática, o estudante passa a entender a Matemática como uma ciência desenvolvida pela 

humanidade, a qual passou por diversas transformações durante sua construção até chegar a 

sua forma atual. Assim, dada à pluralidade de métodos de ensino, todos com o objetivo de 

favorecer o ensino e aprendizagem da Matemática e, tendo em vista os baixos índices nas 

avaliações externas e o cenário referente ao ensino de Álgebra, nosso trabalho está voltado 

para o uso conjunto da História da Matemática e o Ensino por Atividades. 

O Ensino por Atividades é uma abordagem metodológica atual da Educação 

Matemática onde os alunos por meio de uma sequência didática, têm a oportunidade de 

construir noções matemáticas presentes nas atividades, colaborando, dessa forma, para a 

construção de situações que possibilitem e estimulem a aprendizagem da Matemática de 

forma diversificada e significativa. 

Diante do exposto, nossa proposta buscou investigar a viabilidade de uma 

aprendizagem significativa de uma parte da Álgebra, através da exploração dos métodos de 

resolução da equação do 2º grau. Este tipo de equação são estudadas desde o ensino 

fundamental, mais precisamente 9º ano, e é possível observar que o estudo deste tópico 

restringe-se na maioria das vezes em estudar  somente, às vezes sem sequer refletir, a 

aplicação da fórmula resolutiva, a famosa fórmula de Baskara. 

Porém, convém lembrar que investigando a história do ensino da Matemática, 

podemos encontrar em um passado ainda recente, métodos intuitivos e exercitadores do 

raciocínio (e não apenas de procedimentos mecânicos) que eram utilizados na escola, dos 

quais podemos destacar o antigo “método da falsa posição”, Medeiros e Medeiros (2004). 

Este método consiste em um procedimento de tentativas e erros, tendo suas origens no antigo 

Egito. Porém, segundo Fragoso (2000), não são conhecidos registros que comprovem que os 
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egípcios resolviam equações do 2º grau, mas, historiadores matemáticos suspeitam que eles 

dominavam alguma técnica de resolução dessas equações. Pois, foi encontrada no papiro de 

Kahun uma resolução da equação escrita hoje como ,  positivo, pelo método da 

falsa posição, usado pelos egípcios para resolver equações do 1º grau. 

Por volta do ano 810, Al-Khwarizmi escreveu importantes trabalhos na área de 

Aritmética e Álgebra. Sua Álgebra constitui-se um marco na história da matemática, 

principalmente pela introdução das técnicas de “restauração” e “balanceamento”. Sendo, essas 

técnicas usadas por Al Khwarizmi comparativamente com a utilização do “método da falsa 

posição”. 

O método de Al-Khwarizmi para resolver equações, especialmente para resolver 

equações do 2º grau, consiste em um método inicialmente retórico, o qual combina processos 

algébricos e geométricos. Assim, nossa proposta é abordar os métodos desenvolvidos por Al-

Khwarizmi através de atividades mediadas pela história do desenvolvimento destes métodos. 

Uma vez que nos oportuniza discutir um sentido para a raiz encontrada de cada equação e 

consequentemente discutir sobre alguns outros métodos de resolução já desenvolvidos.  

Sendo assim, diante das inquietações, problemática e reflexões supracitadas, surgiu o 

seguinte questionamento: qual a contribuição para a melhoria do ensino/aprendizagem da 

resolução de equações do 2º grau, de uma abordagem histórica por meio de atividades, dos 

métodos desenvolvidos por Al-Khwarizmi no passado para resolver esse tipo de equação? 

Com isso, buscando subsídios necessários para responder à pergunta de pesquisa, na 

presente investigação, intencionamos investigar os efeitos das atividades mediadas pela 

História da Matemática, objetivando que os estudantes percebam a construção dos métodos e 

passem a resolver e compreender as atividades, tornando o estudo deste tópico mais 

significativo. 

Para tanto, traçamos os seguintes objetivos específicos:  

 

 Elaborar e aplicar uma sequência didática mediada pela História da Matemática. 

 Provocar no aluno a curiosidade, levando-os a vivenciar e analisar nas atividades 

como os métodos de resolução foram desenvolvidos em algumas épocas do passado. 

 Testar e analisar a sequência didática em sala de aula, verificando a compreensão dos 

métodos algébricos e geométricos de resolução da equação do 2º grau por parte dos 

alunos. 

 Identificar as contribuições e limitações da sequência didática.  
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Para tentar responder nosso questionamento, elaboramos uma sequência didática para 

realizarmos uma intervenção didática-metodológica em uma turma de 9º ano, do ensino 

fundamental, abordando os métodos de resolução da equação do 2º grau desenvolvidos por 

Al-Khwarizmi. Tal sequência conta com doze atividades dirigidas que foram elaboradas à luz 

da História da Matemática, objetivando uma melhor atuação do aluno no momento da 

construção da aprendizagem por meio da interação com atividades. 

Tal proposta teórico-prática objetiva inserir o aluno em um ambiente onde ele terá a 

oportunidade de vivenciar como a Matemática foi feita em tempos remotos. De forma mais 

específica, os alunos terão a oportunidade de vivenciar o desenvolvimento dos métodos de 

resolução da equação do segundo grau, desde o método de completar quadrados até a forma 

resolutiva de Bhaskara. 

Alguns trabalhos recentes abordam as equações do 2º grau com base na História da 

Matemática. Dentre alguns trabalhos, podemos citar o de Bezerra (2008) que traz uma 

experiência com atividades investigativas acerca da resolução de equações do 2º grau, 

baseada em textos históricos da Matemática. Em seu trabalho, Bezerra (2008) chega à 

conclusão de que as atividades de investigação possibilitam o desenvolvimento de habilidades 

e competências para a investigação como veículo de construção de conhecimento matemático.  

Por sua vez, Dias (2009), fez uma análise da compreensão dos alunos do 9º ano de 

uma escola do município de Mossoró/RN, sobre a obtenção das soluções de uma equação do 

2º grau, utilizando processos geométricos da História da Matemática. Seus resultados 

mostraram que houve um avanço na compreensão dos alunos a respeito dos conceitos 

matemáticos abordados a partir da intervenção feita.   

Macêdo (2011) também fez um estudo com o objetivo de 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 dos professores e licenciandos. Assim, 

chegou a conclusão de que a abordagem feita é pertinente para a sala de aula, pois propicia 

aos alunos uma redescoberta por meio de fatos verídicos ocorridos durante a evolução dos 

conceitos, contribuindo para uma Matemática mais significativa para o aluno.  

Ademais, Fernandes (2013), outro pesquisador desta área, utiliza a História da 

Matemática para trazer uma abordagem diferente para a resolução de equações do 2º grau, 

procurando investigar se os métodos usados há quase 4 mil anos auxiliam o aprendizado. 

Neste sentido, o autor conclui que sua intervenção foi assertiva, pois percebeu um avanço na 

produção de conhecimento por parte dos participantes. 
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Acreditamos que todos os métodos de resolução e suas demonstrações tiveram e tem 

sua importância ao longo da História da Matemática, seja ele algébrico, geométrico ou 

gráfico. Sendo assim, atualmente não podemos nos limitar a um único método de resolução. 

Portanto, esses métodos devem ser trabalhados em sala de aula de maneira a motivar ou tentar 

despertar o interesse dos alunos pela Matemática, levando-os a perceber que a Álgebra, a 

Geometria e a Aritmética podem e devem ser trabalhados conjuntamente. 

 

1.1. Metodologia da pesquisa  

 

Quanto à metodologia, nossa pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, tendo 

como foco os dados descritivos. A partir do contato direto com o ambiente de estudo, foi 

possível a descrição e interpretação dos dados segundo os objetivos da pesquisa. Assim, a 

pesquisa foi desenvolvida através de intervenções, com a aplicação de atividades mediadas 

pela História da Matemática. 

A mesma está de acordo com a abordagem qualitativa, pois utiliza-se de instrumentos 

próprios dessa abordagem metodológica, como questionário, observações, diário de bordo, 

entrevista (acontece através do diálogo entre o pesquisador e o aluno durante e após a 

aplicação das atividades) e avaliação final.  

No mais, a presente investigação se caracteriza como sendo do tipo pesquisa ação, pois 

por meio de intervenções na sala de aula procuramos estabelecer uma relação direta entre 

pesquisadores e sujeitos da situação investigada (THIOLLENT, 1947), buscando uma maior 

participação de ambas as partes.  A pesquisa ação, segundo (THIOLLENT, 1947, p. 15), é 

aquela onde os pesquisadores desempenham um papel ativo no equacionamento dos 

problemas encontrados, no acompanhamento e na avaliação das ações desenvolvidas em 

função dos problemas.  

O questionário utilizado em nossa pesquisa teve a finalidade de caracterizar os sujeitos 

da pesquisa, destacando algumas variáveis importantes, como: sexo, idade, entre outros. A 

observação em nossa pesquisa deu-se através do contato direto do pesquisador e do contexto 

pesquisado por meio do diálogo, com o objetivo de obter informações sobre a realidade da 

turma e do ambiente escolar como um todo.  O tipo de observação utilizada foi a observação 

participante. Conforme as recomendações de Oliveira (2012, p.81), desde a primeira visita ao 

ambiente de pesquisa, houve o acompanhamento formal e informal, onde interrogava-se os 

sujeitos da pesquisa sobre seus atos e significados. 
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O diário de bordo foi utilizado para os registros das observações, assumindo uma 

perspectiva descritiva, que objetiva o detalhamento dos fatos ocorridos no ambiente de 

pesquisa. Segundo Fiorentini e Lorenzato (2009, p.118), o diário de bordo é um dos 

instrumentos de coleta de dados mais ricos durante o trabalho de campo, pois nele o 

pesquisador registra observações de fenômenos, faz descrições de pessoas e cenários, 

descreve episódios e diálogos. 

As entrevistas em nosso trabalho aconteceram de duas maneiras. A primeira, 

aconteceu durante a aplicação das atividades, através do diálogo entre o pesquisador e os 

alunos. A segunda, por sua vez, foi feita através de um roteiro de entrevista, o qual funcionou 

como avaliação final da proposta utilizada, que busca avaliar a sequência didática aplicada, 

bem como a adesão ao uso da História da Matemática. De modo geral, essas duas maneiras 

serviram para aprofundar e esclarecer elementos inerentes de nosso estudo. A entrevista, 

segundo Oliveira (2012, p. 86), é um excelente instrumento de pesquisa, pois permite a 

interação entre o pesquisador e o entrevistado, permitindo também a obtenção da descrição 

detalhada sobre o que está sendo pesquisado. 

A avaliação final teve como objetivo verificar o nível de aprendizagem dos alunos, no 

que se refere aos pontos tratados nas atividades de ensino, sendo aplicada a 28 dos alunos 

participantes da pesquisa. Esta atividade continha oito questões referentes aos conteúdos e 

métodos de resolução da equação do 2º grau que foram trabalhados durante toda intervenção. 

Os dados obtidos foram descritos, categorizados e, por fim, analisados pelo pesquisador. 

No que concerne à estrutura textual, No primeiro capítulo, apresentamos a introdução, 

onde trazemos a problematização de nosso estudo, destacando as inquietações que 

desencadearam o estudo, os objetivos e a metodologia utilizada. 

No segundo capítulo, fazemos um apanhado teórico relativo ao uso e a importância da 

História da Matemática na sala de aula, ao ensino construtivista e um breve histórico da 

equação do 2º grau. 

O terceiro capítulo, por sua vez, traz a caracterização do ambiente e os sujeitos de 

pesquisa, onde descrevemos o desenvolvimento da nossa sequência de atividades destacando 

os pontos principais.  

No quarto capítulo, trazemos a categorização e discussão do desempenho dos sujeitos 

da pesquisa nas atividades aplicadas e na avaliação final, bem como também os dados da 

entrevista realizada. 

Por fim, no quinto capítulo, trazemos as considerações finais, contendo reflexões sobre 

o estudo e suas contribuições e possibilidades para estudos posteriores. 



23 
 

2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS: HISTÓRIA, CONSTRUTIVISMO E 

ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA 

 

Neste capítulo, abordaremos a importância e utilidades do uso da história da 

matemática em sala de aula, especificamente a importância do uso da história em atividades 

didáticas para a sala de aula. Buscaremos estabelecer uma relação entre o uso destas 

atividades e a abordagem construtivista de ensino. Por fim, traremos um breve histórico do 

desenvolvimento dos métodos de resolução da equação do 2º grau. 

 

2.1.Importância e modos de uso da história no ensino de Matemática 

 

 

Quando o assunto é o ensino de Matemática é comum encontrar um vasto número de 

estudos e pesquisas voltados para os aspectos teóricos e práticos do uso da história em seu 

ensino, bem como de seu caráter pedagógico. Este enfoque histórico é encontrado nos 

documentos oficiais como, por exemplo, os PCNs (BRASIL, 1998), as Orientações 

Curriculares, em trabalhos publicados em anais de congressos e em revistas, como também 

em pesquisas de mestrado e doutorado, sejam elas nacionais ou internacionais.  

Sendo assim, neste tópico discorremos sobre a importância e formas de uso da História 

da Matemática no ensino de Matemática, destacando argumentos favoráveis acerca de sua 

utilização, de modo a promover um ensino de Matemática com significados. 

A História da Matemática é um componente importante no processo de construção de 

conhecimento, na medida em que auxilia os professores em sala de aula a fazerem com que 

seus alunos superem suas dificuldades relativas aos conteúdos matemáticos. 

O professor ao se dar conta da fundamentação histórica da Matemática tem em suas 

mãos uma ferramenta potente para mostrar o porquê de estudar determinados conteúdos, sem 

que seja necessário, por exemplo, o uso da memorização e da aplicação mecânica de 

algorítmicos. Assim, ele pode tornar suas aulas mais dinâmicas e interessantes e, com isso, 

proporcionar um ensino e uma aprendizagem instigante e com significado. 

 Ferreira, (1998) citado por Mendes (2006, p.90), considera o uso da História da 

Matemática como recurso imprescindível nas aulas de Matemática, pois o mesmo vai além de 

um elemento motivador nas aulas de Matemática, tornando-se um fator justificante para os 

porquês conceituais e teóricos da Matemática que, por sua vez, devem ser aprendidos pelos 

estudantes. Em resumo, pode-se dizer que o uso da História da Matemática funciona como 

uma ferramenta de esclarecimento dos conceitos e teorias matemáticas. 
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Neste sentido, Miguel (1993) contribui com um importante aporte teórico, onde 

apresenta e analisa 13 funções pedagógicas do uso da História da Matemática no ensino, no 

entanto, nos deteremos em três, as quais serão abordadas no decorrer das atividades aplicadas, 

a saber: identificando os diversos modos de utilização da história. Dentre algumas funções, 

temos: 

 Fonte de motivação; 

 Fonte de métodos adequados de ensino da Matemática; 

 Instrumento que promove a aprendizagem significativa e compreensiva da 

Matemática. 

 

Segundo Miguel (1993), os defensores da História da Matemática como fonte de 

motivação defendem que a História da Matemática desperta o interesse dos estudantes para o 

conteúdo matemático que está sendo ensinado. Esses recorrem às categorias psicológicas para 

justificar a necessidade da utilização da história no processo de ensino e aprendizagem. Vale 

ressaltar que, embora não dispomos de categorias que permite-nos garantir a motivação 

quanto ao ensino de Matemática, em nosso trabalho fizemos uso da história nessa perspectiva 

motivacional, desde a elaboração até a aplicação da sequência de atividade, mesmo não tendo 

a certeza de que tal motivação ocorreria.   

Em relação à História da Matemática como fonte de métodos adequados de ensino, 

Miguel (1993) considera as contribuições de Klein, quando se refere à diferença entre o 

método histórico de produção do conhecimento e o método de ensino e aprendizagem, 

deixando subentendido, nesse caso, a necessidade de uma transposição didática e discutindo 

como deve-se ensinar os conhecimentos matemáticos produzidos pela humanidade nos 

diferentes contextos. 

Nesse contexto, Miguel (1993) baseado nas ideias de Klein, conclui que a dimensão 

pedagógica da história parece ligar-se à questão da seleção de métodos adequados de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Miguel (1993) complementa afirmando que os:  

Cidadãos matematicamente educados com base numa metodologia histórica 

que promova o pensamento independente e crítico e a autonomia intelectual é 

que estarão melhor preparados para propor, analisar, discutir e votar por 

medidas emancipadoras referentes ao papel a ser desempenhado no contexto 

das sociedades atuais pelas ciências em geral e pela matemática em particular. 

(MIGUEL, 1993, p.114) 

 

 Jankvist (2009) categorizando os porquês do uso da História da Matemática reforça o 

argumento de Miguel (1993), quando afirma que a história pode melhorar o ensino e a 

aprendizagem da Matemática, pois é capaz de mostrar um modo diferente de apresentação dos 
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conteúdos matemáticos do qual os alunos estão acostumados. Pois, ao usar a história no 

ensino de Matemática, formas de ensino tradicionais são confrontadas com o conteúdo 

histórico, possibilitando o desenvolvimento crítico e intelectual do aluno, percebendo, assim, 

que a Matemática não é uma ciência congelada, porém, viva. 

Convém ressaltar que em nossa sequência didática tomamos como referência a função 

pedagógica supracitada, pois abordarmos o mesmo conteúdo sob enfoques diferentes, 

abordamos o método retórico de Al-Khwarizmi, o método geométrico e, por fim, o uso do 

método de completar quadrados para se chegar a fórmula resolutiva de Bhaskara.  

Quanto ao uso da História da Matemática como instrumento que promove a 

aprendizagem significativa e compreensiva da Matemática, Miguel (1993) afirma que os 

pesquisadores que defendem esta ideia acreditam que, através da história, os alunos possam 

ter uma aprendizagem significativa e compreensiva da Matemática, na medida em que 

estabelecem conexões construtivas dos aspectos cotidianos, escolares e científicos. Vale 

ressaltar que Miguel (1993) registra sua primazia por este argumento, ao afirmar que: 

De fato, para que a história da matemática possa efetivamente desempenhar o 

papel auxiliar na promoção de uma aprendizagem significativa, não podemos 

jamais nos esquecer de que a rede de significados que envolve as ideias 

matemáticas é, ela própria, uma construção social, uma vez que não só a 

atividade matemática, como toda atividade humana, é uma experiência social 

construtora de significados. (MIGUEL, 1993, p. 113) 

  

Desse modo, nossa sequência de atividades também leva em consideração essa 

potencialidade, uma vez que procuramos dar significado aos métodos de resolução da equação 

de 2º grau, evidenciando os aspectos históricos, sociais e culturais que vão de encontro com a 

ideia de Miguel (1993), quando o mesmo afirma que a Matemática é uma atividade humana 

rodeada de significados. 

Assim, a História da Matemática é defendida por Mendes (2001, p. 57) como 

alternativa metodológica de ensino capaz de resgatar situações problemas, levando os alunos à 

redescoberta da Matemática por meio de atividades. Segundo o autor, essas atividades 

favorecem o amadurecimento do aluno, dando oportunidade aos mesmos de se depararem 

com situações análogas as que os matemáticos vivenciaram, na medida em que investigam as 

soluções de determinado problema ou a compreensão dos processos de construção do 

conhecimento matemático. 

Em suma, a História da Matemática é uma valiosa alternativa metodológica que 

auxilia no processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Através dela, o professor tem a 

possibilidade de desenvolver atitudes e valores positivos frente ao conhecimento matemático. 

Nesta perspectiva, o aluno reconhecerá a Matemática como uma criação humana, originada da 
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necessidade de diversos povos, pois na medida em que se busca soluções para problemas do 

cotidiano, é possível conhecer as preocupações das diferentes civilizações em diferentes 

momentos históricos, identificando a utilização da Matemática em cada um deles e, por fim, 

estabelecendo comparações entre os conceitos e processos matemáticos do passado e do 

presente. 

Quanto às formas de utilização da História da Matemática em sala de aula, Fossa 

(2011, p. 63), apresenta duas formas de uso e faz uma analogia às vidas de dois irmãos 

gêmeos que são batizados pelo autor de: Uso Ornamental e Uso Ponderativo da história. 

  Para este autor, esta primeira forma de uso da História da Matemática diz respeito às 

notas históricas que narram algo sobre o desenvolvimento da Matemática ou seu formalismo e 

a fatos biográficos de grandes matemáticos do passado. Segundo o autor, os alunos 

comumente gostam dessa forma de utilização, pois acham divertida. Porém, para este autor, 

essa forma de utilizar a História da Matemática no ensino não é uma forma adequada para 

ensinar conceitos matemáticos, pois ela aparece geralmente antes de iniciar o conteúdo ou ao 

final. No entanto, Fossa (2011) reforça que não se pode dizer que ela é inútil e que precisa ser 

extinta dos livros didáticos, pois há quem goste de apreciar uma bela imagem ou debruçar 

uma curiosa história. 

Em contraste ao Uso Ornamental, o Uso Ponderativo utiliza a História da Matemática 

para ensinar conceitos matemáticos. Nesta forma o conteúdo matemático é apresentado por 

meio de uma abordagem histórica apurada, interessante e prática, que envolve a discussão de 

temáticas interessantes. De acordo com Fossa (2011, p. 65), pode-se encontrar dentro do Uso 

Ponderativo outras duas formas de uso da História da Matemática que são, respectivamente, o 

Uso Novelesco e o Uso Episódico. O primeiro é mais resoluto do que o segundo, pois através 

dele o aluno é levado a seguir a trilha da História da Matemática durante toda duração da 

disciplina. O segundo aborda alguns tópicos da História da Matemática selecionados dentro 

da disciplina. Em suma, enquanto que o primeiro é caracterizado por exigir um uso 

prolongado da História da Matemática, o segundo é menos intenso, sendo confundido com o 

Uso Ornamental.   

Por fim, Fossa (2011) destaca que uma das formas mais eficazes de ensinar 

Matemática é por meio de atividades utilizando materiais manipulativos, defendendo o Uso 

Manipulativo e argumentando que a História da Matemática: 

 

é uma fonte rica em matéria prima para o desenvolvimento destes tipos de 

atividades. E estas podem ser destinadas tanto as aulas conduzidas usando o 
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método de redescoberta quando a elaboração de exercícios de fixação não 

rotineiras. (FOSSA, 2011, p. 66) 

 

 

Fossa (2011, p. 66) destaca essas considerações no diagrama representado pela Figura 

01, como podemos ver abaixo: 

  

           Figura 01: Diagrama das formas de uso da História da Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fossa (2011, p.66) 

 

O diagrama acima orienta-nos no sentido de levar-nos a perceber as relações existentes 

entre as formas de uso das informações históricas em sala de aula como instrumento de ensino 

e aprendizagem a partir da redescoberta. O autor defende a utilização desse modelo como um 

método de investigação que pode subsidiar o trabalho docente em sala de aula, com o intuito 

de conduzir o aluno a uma aprendizagem significativa. Deste modo, nosso trabalho está 

embasado neste concepção, tendo em vista que temos a intenção de apresentar uma estratégia 

prática que possam serem efetivadas em sala de aula, de modo a criar um ambiente de 

construção de conhecimento junto aos estudantes. 

Finalmente, Com essas instruções elaboramos atividades orientadas, com a intenção de 

conduzir os alunos à redescoberta cognitivas, ao passo que interagem com as atividades e 

constroem noções matemáticas presentes nelas.  

 

2.2. A História da Matemática em atividades para sala de aula 

 

Uma alternativa metodológica que vem ganhando destaque na área da Educação 

Matemática através de diversos estudos e com bastante eficácia em seus resultados é o ensino 

de Matemática por meio de atividades. Defendendo o uso dessa alternativa metodológica, 

Mendes e Sá (2006), afirmam que: 

  

Uso Ornamental                    Uso Ponderativo 

 

 

 

                           Uso Episódico                    Uso Novelesco 

 

 

 

 

                                              Uso Manipulativo 
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O ensino de Matemática através de atividades pressupõe mútua colaboração 

entre professor e aluno durante o ato de construção do saber, pois a 

característica essencial desse tipo de abordagem metodológica de ensino está 

no fato de que os tópicos a serem aprendidos serão descobertos pelo próprio 

aluno durante o processo de busca que é conduzido pelo professor até que ele 

seja incorporado à estrutura cognitiva do aprendiz.(MENDES;SÁ, 2006, p.13).  

 

 

A proposta de ensino de Matemática voltada para o uso de atividades implica na 

possibilidade de levar o aluno à uma construção constante das noções matemáticas, na medida 

em que a aula se torna mais dinâmica, participativa, construtiva e, consequentemente, mais 

significativa para o aluno. 

Quanto ao uso de atividades mediadas pela História da Matemática, podemos basear-

nos em Fossa (2006, 2011) e Mendes (2001), que defendem a produção e utilização de 

atividades à luz da história, de modo que se estabeleça em sala de aula um ambiente 

provocador e construtivo de conhecimento. 

Fossa (2006, p. 139) sugere que a História da Matemática seja incorporada ao ensino 

de Matemática na forma de atividades de redescoberta ou de resolução de problemas, pois a 

História da Matemática é uma fonte rica de problemas interessantes e desafiantes, que poderá 

ser usada em sala de aula, possibilitando um melhor entendimento dos conteúdos por parte 

dos alunos.  

Para Mendes (2001, p. 56), o uso destas atividades oportuniza o crescimento cognitivo 

dos estudantes, a interatividade entre o sujeito e o objeto de conhecimento e a sua 

determinação na busca de construções de ideias. 

Em nosso trabalho pretendemos usar a História da Matemática de maneira ponderativa 

e manipulativa, através de uma sequência de atividades que conduza os alunos à redescoberta, 

mergulhando-os na História da Matemática e buscando reconstruir os passos dados pelos 

matemáticos antigos de outras épocas.   

Segundo Fossa (2011, p. 89), na medida em que aluno participa ativamente das 

atividades propostas, ele:  

Se achará em uma situação existencial análoga à do pesquisador nas fronteiras 

da matemática. As suas fronteiras, porém, serão muito aquém daquelas. 

Mesmo assim, serão aproximadamente iguais às dos matemáticos de um 

determinado período no passado. Sendo assim, podemos proporcionar uma 

experiência pedagógica mais rica ao aluno por construir as atividades à luz da 

história da Matemática. 
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 Sendo assim, a utilização de atividades além de oportunizar a abstração do 

conhecimento por parte dos alunos, possibilita oportunidade de perceberem como os 

pensamentos dos povos mudaram com o passar dos tempos e que os mesmos métodos de 

resolução dos problemas históricos foram aprimorados até chegarem à forma do 

conhecimento escolar. 

De acordo com Mendes (2001, p.32), ao usar as atividades mediadas pela História da 

Matemática em sala de aula: 

 

[...] o professor poderá usá-la como fonte de enriquecimento pedagógico e 

conduzir suas atividades num caminhar crescente, em que o aluno investigue, 

discuta, sintetize e reconstrua as noções Matemáticas anteriormente vistas 

como definitivas sem que o aspecto histórico tivesse sido usado para despertar 

o interesse de quem as aprende [...]. 
 

 Assim, é importante que as atividades estejam bem organizadas quanto ao 

sequenciamento. Segundo Mendes (2001, p.60), as atividades devem possuir característica de 

continuidade, ou seja, uma atividade deve estabelecer conexão com as atividades seguintes, de 

modo que, ao final da sequência, sejam alcançadas as etapas construtivas da aprendizagem 

esperadas por esse tipo de proposta.    

Nesta perspectiva, pode-se dizer que o uso destas atividades produzidas à luz da 

história conduzirá os alunos à uma compreensão dos conceitos matemáticos revelados no 

material histórico. Além disso, traz uma dinâmica mais rica, proveitosa e contextualizada para 

o ambiente de sala de aula. Ainda, a esse respeito, Fossa (2011, p. 99) traz como vantagem do 

uso da História da matemática a promoção da compreensão dos conceitos matemáticos, e 

destaca que uma das formas mais eficaz de promoção da compreensão é através da utilização 

da história na elaboração de atividades construtivistas, proporcionando um ensino mais eficaz 

e uma aprendizagem mais sólida para os estudantes. 

Com relação às atividades de nossa intervenção, quando tratamos dos métodos de 

resolução da equação do 2º grau, seja na abordagem algébrica ou na abordagem geométrica 

(usando material concreto), buscamos levar o aluno à redescoberta do conhecimento 

matemático, corroborando com as ideias de Fossa (2011), quando recomenda que as 

atividades possam ser desenvolvidas através da manipulação de materiais concretos a partir de 

um contexto da redescoberta, proporcionando ao aluno uma experiência de participação na 

pesquisa sobre a matemática real, indo além da Matemática das escolas, esta que é, na maioria 

das vezes, artificial e inconsequente.  
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Portanto, o ensino de Matemática por atividades usando a história dará oportunidade 

de crescimento cognitivo do aluno, possibilitando a condução do mesmo a uma construção 

das ideias matemáticas presentes em cada atividade, na medida em que haja a interação entre 

o aluno e o objeto de conhecimento. 

 

2.3.O ensino numa perspectiva construtivista  

 

Geralmente, na maioria das salas de aula predomina uma abordagem de ensino 

denominada, por diversos pesquisadores, de tradicional. Nesse tipo de abordagem não 

acontece um processo interativo, por parte do aluno, com o objeto do conhecimento, sendo 

dada ao aluno somente a oportunidade de apropriação do conhecimento por meio da 

transmissão de informações, sendo o professor o único protagonista e detentor do 

conhecimento. De acordo com Fossa (2011), 

 

O comportamento do professor tradicional na sala de aula mostra que, para 

ele, o conhecimento é algo que ele tem - ou melhor, algo que ele detém. O 

conhecimento, bem como a verdade e o significado, é ancorado em uma 

realidade externa e independente do sujeito epistemológico, o que explica as 

fortes tonalidades de objetividade que permeia o ensino tradicional. Acima de 

tudo o conhecimento é transmissível e o veículo da transmissão é a linguagem. 

(Fossa, 2011, p. 15). 

 

 No entanto, há salas de aula em que se predomina a abordagem construtivista. Esta 

caminha em contramão à abordagem supracitada, pois nela acontece a interação entre o aluno, 

o objeto do conhecimento e o professor, há uma socialização das experiências do professor e 

dos alunos, fator importante para internalização do conhecimento. O conhecimento não é algo 

que é propriedade do professor, pois é tomado como algo que cada indivíduo pode construir à 

medida que interage com ele. 

De modo geral, o construtivismo toma o conhecimento como uma construção em 

desenvolvimento, em que o aluno se apresenta de modo ativo, agindo de forma espontânea 

sobre o meio, construindo o seu conhecimento interagindo com os colegas e com o objeto de 

conhecimento.    

Sendo assim, os conceitos matemáticos são construídos pelo aluno ao passo que 

desenvolve suas estruturas cognitivas, organizando e selecionando suas experiências com o 

intuito de dar significado ao conhecimento adquirido. 

O biólogo e psicólogo Jean Piaget faz uma abordagem cognitivista, defendendo a 

aprendizagem como sendo algo que envolve emoções e pensamentos, indo além do produto 



31 
 

do ambiente externo do sujeito. Em conformidade com as ideias de Piaget, o conhecimento 

não vem nem do sujeito nem, muito menos, do objeto, vem da interação produzida entre os 

dois (sujeito e objeto). Para ele, é necessário que se forme um desequilíbrio nas estruturas 

mentais do sujeito, isto é, os conceitos já assimilados necessitam passar por uma 

desorganização para que possam, a partir do contato com novos conceitos, se reorganizarem 

e, assim, estabelecer um novo conhecimento. 

Para Piaget (1999, p. 14) o desenvolvimento mental do sujeito é uma construção 

contínua, que pode ser comparada à construção de um prédio, à medida que se acrescenta 

algo, esse ficará cada vez mais sólido. Assim, o desenvolvimento é a busca do equilíbrio, 

partindo de um estado de menor equilíbrio para um de maior equilíbrio. Por fim, o 

desenvolvimento é um processo contínuo de sucessivas mudanças qualitativas de suas 

estruturas mentais.  

O processo de desenvolvimento envolve a interpretação e reconstrução da realidade. O 

movimento da ação humana busca alcançar o estado de equilíbrio, levando o indivíduo à uma 

adaptação da realidade. Piaget chamou essa adaptação da realidade de equilibração. 

Na teoria piagetiana existem dois conceitos que são de extrema importância e 

merecem destaque: Assimilação e Acomodação. Para ele, a assimilação é tida como a 

capacidade que o sujeito tem de incorporar uma nova ideia a um dado esquema. Já a 

acomodação é tida como a tendência do sujeito de ajustar-se a um novo objeto e, 

consequentemente, alterar os esquemas de ação adquiridos, com o intuito de adequar-se ao 

novo objeto assimilado.   

O próprio Piaget (1996) define assimilação e acomodação da seguinte forma, 

respectivamente,  

... uma integração à estruturas prévias, que podem permanecer invariáveis ou 

são mais ou menos modificadas por esta própria integração, mas sem 

descontinuidade com o estado precedente, isto é, sem serem destruídas, mas 

simplesmente acomodando-se à nova situação. (PIAGET, 1996, p. 13) 

 

...toda modificação dos esquemas de assimilação sob a influência de situações 

exteriores (meio) ao quais se aplicam. (PIAGET, 1996, p. 18) 
 

Após algum tempo, depois que o objeto novo for assimilado e acomodado, a criança 

passa a dominá-lo, chegando ao ponto de equilíbrio. 

Em suma, para Piaget, o processo cognitivo é progressivo, pois quando um dado é 

assimilado às estruturas mentais, as crianças se acomodam para recebê-lo, alterando a 

estrutura e tornando possível outras acomodações posteriores. Isso explica o fato de que nem 
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tudo pode ser conhecível em qualquer momento, pois o sujeito só é apto de aprender aquilo 

que suas estruturas internas (acomodações passadas) lhe dão suporte em um dado momento. 

A partir disso, destacamos a ideia principal do construtivismo de Piaget, quando o 

teórico toma a aprendizagem como resultado de um processo de construção do indivíduo, a 

partir das suas abstrações.  

Para von Glasersfeld (1994), o construtivismo é uma teoria do conhecimento que 

assegura que o sujeito só pode conhecer aquilo que sua experiência teve acesso, ou seja, ele só 

conhece aquilo que ele mesmo construiu através de sua experiência. Sua maneira de conceber 

o construtivismo é puramente radical, pois se contrapõe a epistemologia tradicional, 

modificando o conceito de conhecimento, ao passo que muda a relação entre o conhecimento 

e a realidade e entre o conhecimento e a verdade. Sendo assim, no construtivismo radical, o 

conhecimento tem função instrumental, pois serve para que o indivíduo explique e coordene 

suas experiências. 

Quanto à adoção do pensar construtivista no ambiente de sala de aula, isto exige 

diversas mudanças na prática educacional, tais como: o papel da linguagem, a postura do 

professor e o papel da interação.  

Segundo Fossa (1998), no modelo construtivista de ensino, o espaço de sala de aula 

deve ter como foco a relação aluno-aluno, pois, nesta perspectiva, o ensino deve levar ao 

desenvolvimento conceitual, por meio de posturas que induzam à compreensão por parte do 

aluno.  

Com relação à postura do professor, ele não deve se considerar como autoridade 

cognitiva e, sim, como alguém que tem mais experiência. Assim, uma das tarefas do professor 

é despertar a independência do aluno e desenvolver junto com ele o pensamento, atuando 

sempre numa perspectiva de orientador. Feito isso, o professor deixará de lado a ideia de 

transferência de conhecimento através da linguagem, usando, a partir deste momento, uma 

perspectiva construtivista, propondo ideias e auxiliando o aluno nas suas próprias construções. 

Em suma, de acordo com Fossa (1998), a função do professor de Matemática na 

perspectiva construtivista, é proporcionar um ambiente matemático, na medida em que traz 

materiais manipulativos, atividades e questões geradoras de um ambiente discursivo e 

investigativo, favorecendo a interação e o diálogo entre alunos e professores.  

Sendo assim, em nosso trabalho tomaremos como abordagem de ensino a teoria 

construtivista, baseada em atividades mediadas pela História da Matemática que buscam uma 

aprendizagem dos métodos de resolução da equação do 2º grau desenvolvidos por Al-

Khwarizmi. Pois, conforme aponta Fossa (2008, p. 11), devemos insistir na ideia de que o 
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indivíduo aprende ao passo que constrói ativamente seu próprio conhecimento. Assim, a 

metodologia proposta em nosso trabalho está de acordo com a natureza dos processos 

cognitivos humanos. Dessa forma, acreditamos que o uso de atividades no ensino deste tópico 

matemático, dará oportunidade aos estudantes de desenvolver sua cognição e motivará os 

mesmos na busca de ideias que ajudarão na construção do seu próprio conhecimento.   

 

2.4.Equações do 2º grau: Um breve histórico  

 

 Falar sobre a história de algum tópico da Matemática é o mesmo que fazer um passeio 

por um lugar ou algo que foi construído ao longo de muitos anos. Neste sentido, ao longo dos 

tempos, a história contou com a contribuição de vários povos e civilizações conforme suas 

necessidades. Sendo assim, iremos agora fazer um passeio por uma história que durou mais de 

quatro mil anos, a história da equação do 2º grau. 

No desenvolvimento de métodos de resolução destas equações, foram utilizados 

procedimentos intuitivos e retóricos, pois há quatro mil anos atrás não se usava a simbologia 

que conhecemos hoje. Atualmente, quando se chega em alguma sala de aula de ensino médio 

e pergunta-se como se resolve uma equação desse tipo, é comum ouvirmos falar na popular 

fórmula de Bháskara. Mas, na História da Matemática, vemos que alguns povos antes deste 

matemático, já resolviam equações de 2º grau, do qual podemos citar Al-Khwarizmi, que 

utilizou uma fórmula diferente, embora equivalente à do matemático hindu Bháskara.  

Os babilônios, por volta de 2000 a.C., já resolviam esses tipos de equações. Esses 

povos, por não terem uma Álgebra bem definida, desenvolveram uma forma algorítmica e 

retórica para resolver estas equações. De acordo com Eves (2004), esses povos resolviam 

algumas equações do 2º grau, pelo método da substituição mediante uma fórmula geral.  

A seguir, pode-se observar que a Figura 02 representa o tablete BM 13901 da coleção 

de British Museum, o qual contém problemas que, por sua vez, dão origem a equação de 2º 

grau.  
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Figura 02 – Tábua babilônica BM 13901 

 

Fonte: LARGATO, M.J. História da Matemática na Babilônia 

Disponível em: <www.malhatlantica.pt/mathis/babilonia/babilonia.htm> 

 

 

De acordo com Roque (2012, p. 63), dentre esses problemas contidos no tablete 

citado, temos o seguinte,  

“Adicionei a área e o lado de um quadrado: obtive 0,45. Qual o lado? 

Procedimento de solução: 

i) tome 1 

ii) fracione 1 tomando a metade (:0,30) 

iii) multiplique 0,30 por 0,30 (:0,15) 

iv) some 0,15 a 0,45 (:1) 

v) 1 é a raiz quadrada de 1 

vi) Subtraia os 0,30 de 1 

vii) 0,30 é o lado do quadrado.” 

 

 

Vale reforçar que 0,45 correspondia a pois o sistema de numeração utilizado 

por aqueles povos era o sistema sexagesimal. Um fato curioso é que estes povos usavam um 

método de resolução para equações do 2º grau e não uma fórmula específica. Tal método é o 

que conhecemos hoje como o método de completar quadrados que descreveremos 

detalhadamente mais adiante.   

Segundo Boyer (1996, p. 22), é comum encontrarmos nos textos babilônicos uma 

classificação de três tipos de equações: 

1.  

2.  

3.  

        Devido ao fato de não conhecerem os números negativos, consideravam p e q sempre 

positivos. 
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Assim como os babilônios, os gregos também utilizavam técnicas capazes de resolver 

equações do 2º grau. Esses povos possuíam uma Álgebra retórica e geométrica, pois 

concluíam suas resoluções desse tipo de equações fazendo associação com a Geometria. 

Diofanto de Alexandria, um matemático grego, em seu livro intitulado Aritmética, introduziu 

um estilo sincopado, isto é, um estilo abreviado de escrever equações. Diofanto deu uma 

contribuição importantíssima para o estudo da álgebra, a ideia de incógnita. Assim, 

diferenciou-se dos demais estudiosos daquela época por operar com quantidades 

desconhecidas e conhecidas. Ademais, mostrou-se diferente por possui habilidades e 

conhecimentos sobre os números negativos.  

Dentro da Matemática hindu, quatro matemáticos contribuíram de maneira 

significativa no desenvolvimento de métodos de resolução de equações do 2º grau, são eles: 

Aryabhata (séc.VI d.C), Brahamagupta (séc. VII d.C), Sridhara (séc. XI d.C) e Bhaskara 

(1114-1185). Dentre as contribuições destes matemáticos, destaca-se as contribuições de 

Bhaskara, que fez o uso da solução que mais se assemelha à utilizada hoje (Fragoso ,2000, p. 

21). De modo geral, ele deu continuidade aos estudos de Brahamagupta, fechando algumas 

lacunas. Bhaskara, deixou duas importantes obras, o Lilavati e o Vija-Ganita, que contém 

problemas sobre equações do 1º e 2º grau. Outra contribuição importante foi dada por 

Sridhara, que determinou a regra que originou a fórmula que conhecemos hoje, a famosa 

fórmula de Bhaskara. 

Essa regra era citada por Bháskara da seguinte forma; 

 

Multiplique ambos os lados [da equação] por uma quantidade conhecida igual 

a quatro vezes o coeficiente do quadrado da incógnita; adicione a ambos os 

lados uma quantidade igual ao quadrado do coeficiente da incógnita; então 

[extraia] a raiz quadrada. (PITOMBEIRA, 2004. p.25) 

 

Em suma, Nobre (2003, p.13) considera que o povo hindu teve papel primordial. De 

acordo com este pesquisador, outro feito importante destes povos, especificamente para a 

resolução de equações do 2º grau, foi à introdução dos números negativos como coeficientes 

de uma equação e a utilização do zero como elemento de cálculo.   

Contudo, é na Arábia que a Álgebra atinge seu ponto mais importante. Os povos 

árabes apropriaram-se da Matemática grega e deram suas contribuições em várias áreas como, 

por exemplo, na trigonometria e nas equações algébricas.  

Dentre estes povos, destacamos o matemático e astrônomo Mohammed ibn Musa Al-

Khwarizmi, que foi membro da “casa da sabedoria” em Bagdá e escreveu livros sobre 

Geografia, Astronomia e Matemática. Porém, seu livro sobre álgebra, intitulado “Al-
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jabrWa‟lmuqabalah”, é um dos seus mais famosos. Seu livro é um marco para o estudo da 

álgebra, a partir da introdução das expressões, AL-jabre e AL-muqabala que significam 

restauração/completação e redução/equilíbrio, respectivamente. 

Nesta obra, Al-Khwarizmi faz uma discussão sobre as equações do 2º grau, 

considerando o seguinte problema:  

 

Um quadrado e dez raízes dele são iguais a trinta e nove dirhems. Quer dizer, 

quanto deve ser o quadrado, o qual, quando aumentado por dez de suas 

próprias raízes, é igual a trinta e nove?(BERLINGHOFF e GOUVÊA, 2010, 

p.131) 

 

Em linguagem atual, o problema se traduz na equação No entanto, a 

Álgebra de Al-Khwarizmi é puramente retórica, descrita em palavras da seguinte forma: 

 

Você divide o número de raízes por dois, no caso presente, fornece cinco. Isso 

você multiplica por si mesmo; o produto é vinte e cinco. Some isso a trinta e 

nove; a soma é sessenta e quatro. Agora, tome a raiz disso, que é oito, e 

subtraia disso a metade do número de raízes, que é cinco; o resto é três. Essa é 

a raiz do quadrado que você procurava; o próprio quadrado é nove. 

(BERLINGHOFF e GOUVÊA, 2010, p. 131) 

 

Hodiernamente, a solução acima pode ser descrita pela seguinte fórmula: 

 

De acordo com Roque (2012, p. 251), Al-Khwarizmi enumera seis tipos de equações 

formadas com as três espécies de valores: raízes, quadrados e números. As equações são:  

 

1. Quadrados iguais a raízes                                  

2. Quadrados iguais a números                      

3. Raízes iguais a números                             

4. Quadrados mais raízes iguais a números      

5. Quadrados mais números iguais a raízes      

6. Raízes mais números iguais a quadrados  
 

Vale salientar que a obra de Al-Khwarizmi é considerada uma obra excepcional para o 

estudo da álgebra. Muitos consideram sua obra tão importante para a Álgebra como, por 

exemplo, Os Elementos de Euclides foi para a Geometria. Assim, um problema que deixa sua 

obra um pouco precária é a falta de uma notação simbólica. 

Segundo Roque (2012, p. 251), Al-Khwarizmi combinava métodos algébricos e 

métodos geométricos para resolver equações do 2º grau. Vejamos adiante a resolução da 
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equação utilizando argumentos algébricos e geométricos como fez Al-

Khwarizmi em sua obra. 

Primeiro, constrói-se um quadrado de lado x e um retângulo com um lado igual a x. 

Depois, um quadrado igual a 10, conforme a Figura 03. 

 

Figura 03: Representação geométrica da equação  

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Dividindo a área do retângulo ao meio e, em seguida, movendo uma das metades do 

retângulo para a base do quadrado, formamos a Figura 04. 

 

Figura 04: Poligonal construída ao mover a metade do retângulo de área 10x 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

A área total desta poligonal é 39. Porém, se adicionarmos o pequeno quadrado que 

falta no canto direito, obteremos um quadrado grande. Observemos que dois retângulos têm 

lado 5. Assim, a área do quadrado pequeno deve ser 25, como na Figura 05. 
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Figura 05: Quadrado grande após completar quadrado 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

 A área total do quadrado grande é . Assim, 

. Por Al-Khwarizmi não considerar em sua época quantidades negativas ele não 

encontrou a segunda raiz que seria .  

O método acima descrito é conhecido hoje como o método de “Completar quadrados”. 

Em nossa sequência didática, trabalharemos o método supracitado mediante uma abordagem  

retórico/algébrico e uma abordagem geométrica. 

Dentre os estudiosos da Matemática posteriores a Al- Khwarizmi, que também 

contribuíram para o desenvolvimento dos métodos de resolução da equação do 2º grau, 

podemos destacar François Viète, um matemático francês, que introduziu uma representação 

para os coeficientes de uma equação e usou a simbologia do alfabeto para representar as 

incógnitas com vogais e os coeficientes com consoantes.  

É comum encontrarmos em textos algébricos a representação das incógnitas pelas 

últimas letras do alfabeto e, dos coeficientes, pelas primeiras. Essa forma de representação 

deve-se ao matemático francês René Descartes.  

Estes dois matemáticos desenvolveram métodos alternativos para resolver equações do 

2º grau, aceitando os números negativos como quantidades a serem subtraídas. 

Por fim, este breve histórico, evidenciou um panorama geral dos principais fatos e 

acontecimentos relacionados à origem e ao desenvolvimento de métodos de resolução da 

equação do 2º grau. Ademais, não continuaremos com tal discussão, pois nossa intenção é 

mostrar ao leitor os principais caminhos trilhados e a criação dos métodos de resolução, uma 

vez que em nossa sequência de atividades fazemos exploração apenas dos métodos de 

resolução desenvolvidos por Al-Khwarizmi, usando os processos algébricos e geométricos. 
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3 INTERVENÇÃO METODOLÓGICA 

 

Neste capítulo, descreveremos a intervenção metodológica e seus elementos, como por 

exemplo: o ambiente de pesquisa, os sujeitos participantes, baseado nos dados obtidos no 

questionário, e por fim descreveremos as atividades de ensino, embasado nas anotações feitas 

no diário de bordo, destacando alguns aspectos relevantes durante o desenvolvimento das 

mesmas em sala de aula.  

 

3.1.Caracterização do ambiente de pesquisa 

 

Nossa pesquisa foi realizada em uma escola pública estadual de um município no 

interior do estado da Paraíba. A opção de realização de nossa pesquisa na referida escola, deu-

se pelo fato de conhecermos os professores, funcionários e gestores da mesma, o que facilita o 

acesso ao ambiente da pesquisa. 

Atualmente, a escola atende a toda população do município, funcionando nos três 

turnos. No turno matutino, atende ao público do Ensino Fundamental II e o Ensino Médio e, 

no turno vespertino, atende ao público do Ensino Médio, sendo oferecido, exclusivamente, 

para os alunos oriundos da Zona Rural do município.  

A escola possui uma parceria com a fundação Roberto Marinho através do Programa 

ALUMBRAR. O programa tem como principal objetivo a correção de fluxo, ou seja, funciona 

como uma aceleração dos estudos daqueles alunos que repetiram dois ou mais anos do ensino 

fundamental.  

No turno noturno, a escola atende o Ensino Médio na modalidade regular e também na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA. 

A escola possui nove salas de aulas, laboratórios de ciências e informática, uma 

biblioteca e uma sala multifuncional. A escola ainda possui uma quadra de esportes, onde 

acontecem as aulas de educação física.  

Quanto à equipe pedagógica, a escola possui um corpo docente de 32 professores, das 

mais diversas áreas, sendo 18 efetivos e 14 contratados. Ademais, possui um coordenador 

pedagógico, um inspetor, uma diretora e uma vice-diretora, as quais se revezam em turnos. 
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3.2.Sujeitos da pesquisa 

 

A turma escolhida para a realização de nossa pesquisa foi o único nono ano existente 

na escola, que era composto por 38 alunos. Dos 38 alunos matriculados, 32 frequentavam 

regularmente as aulas. Porém, a assiduidade se concentrava em torno de 28 alunos. 

A turma era composta por 14 alunos do sexo masculino e 18 do sexo feminino. Com 

relação à faixa etária dos sujeitos da pesquisa, participaram adolescentes na faixa de 13 a 16 

anos, sendo distribuídos de acordo com o gráfico seguinte:  

  

Gráfico 01: Idades dos alunos 

 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

A maioria dos participantes sempre estudou em escolas públicas. Somente 6 deles já 

haviam frequentado escolas privadas. Verificou-se a partir do questionário (Apêndice A) 

aplicado que dos alunos participantes, 25% já haviam sido reprovados em alguma série. 

Ademais, desses 25%, 4 já haviam sido reprovados na disciplina de Matemática. Dos 32 

alunos, 59,375% afirmaram ter dificuldades na disciplina de Matemática.  

No questionário continham questões referentes à experiência dos alunos com a 

Matemática. Assim, uma destas questões era referente ao uso de metodologias diferenciadas 

no ensino de Matemática. Neste sentido, 46,875% afirmaram já ter estudado Matemática 

usando jogos e material concreto. Outra questão, perguntava se os alunos já haviam estudado 

álgebra, caso a resposta fosse sim, deveriam listar alguns conteúdos. Vinte e cinco alunos 

afirmaram que sim. Desses 25 alunos, apenas 2 listaram o conteúdo de “equação de primeiro 

grau”. Os demais não listaram outros conteúdos. Perguntou-se também a respeito do estudo 

da Geometria. 17 alunos afirmaram já ter estudado Geometria e, desses 17 alunos, somente 1 
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aluno citou “estudo dos triângulos” como conteúdo. Os demais não citaram nenhum outro 

conteúdo específico. Por fim, perguntou-se o que eles entendiam por equação. 28,125% 

deixaram a questão em branco e, somente 3 alunos, chegaram próximo da definição de 

equação, afirmando que “equação é uma expressão que envolve números e letras”.  

 

3.3.Breve descrição da sequência de atividades 

 

Para a elaboração da sequência de atividades, foi feito um estudo sobre a história da 

equação do 2º grau, usando fontes secundárias como, por exemplo, livros didáticos e 

paradidáticos, artigos, teses e dissertações de mestrado nacionais. Após o levantamento do 

suporte teórico necessário, foi dado início à elaboração das atividades relacionadas à equação 

do 2º grau, visando à aprendizagem significativa dos estudantes.  

Em nossas atividades, tentamos nos aproximar do modelo proposto por Mendes (2009, 

p.120), procurando apresentar uma sequência de ensino que preserve a continuidade na 

aprendizagem dos estudantes, buscando a investigação matemática presente nas informações 

históricas. Estas seguem o seguinte modelo: 

1. O nome de cada atividade 

2. Os objetivos das atividades 

3. Os pré requisitos para a realização da atividade 

4. O contexto histórico 

5. Operacionalização das atividades 

6. Desafios propostos nas atividades. 

 

A seguir, apresentaremos uma breve descrição das atividades elaboradas propostas em 

nosso trabalho, destacando os objetivos de cada uma. 

 A atividade 01 (Apêndice B), intitulada “conhecendo a equação do segundo grau”, 

foi retirada de Bezerra (2008), por julgarmos tal atividade interessante. A autora faz uma 

investigação a partir da equação do 1º grau, com o intuito de fazer com que os alunos tomem 

conhecimento da equação do segundo grau a partir do conhecimento de uma equação de 

primeiro grau já conhecida pelos os alunos. Nesta, o aluno deparar-se-á com uma definição 

geral de equação e, em seguida, irá comparar uma equação do 1º grau conhecida com uma 

equação do 2º grau, destacando suas semelhanças e diferenças e, consequentemente, chegar à 

definição da equação do segundo grau. De modo geral, com esta atividade, objetivamos que 
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os alunos conheçam as características de uma equação do segundo grau para que possam 

reconhecê-la sempre que necessário.  

 A atividade 02 (Apêndice C), intitulada Passa com o sinal trocado?, teve como 

objetivo de fazer com que os alunos tomem conhecimento das manipulações algébricas feitas 

há mais de 4 mil anos, podendo, assim, entender os processos de manipulações algébricas 

desenvolvidas por Al-khwarizmi, conhecido por eles com o nome “passa com o sinal 

trocado”.  Assim, os alunos chegaram à conclusão de que o número quando sai de um 

membro de uma igualdade e vai para outro, acontece uma soma ou subtração de parcelas com 

o intuito de balancear as equações. Em suma, acontece um processo denominado por Al-

Khwarizmi de AL-jabr (restauração) e AL-muqabala (balanceamento). 

 A atividade 03 (Apêndice D), intitulada “resolvendo equações incompletas”, tem o 

objetivo de levar os alunos a resolver equações do segundo grau incompletas, utilizando as 

técnicas desenvolvidas por Al-Khwarizmi, conforme trabalhadas na atividade anterior. Nesta, 

os alunos terão a oportunidade de conhecer os métodos usados para resolver estas equações 

antes da invenção do zero, onde utilizavam as técnicas de AL-jabr (restauração) e AL-

muqabala (balanceamento). Neste sentido, os alunos terão a oportunidade de repetir tal 

processo e, em seguida, irão resolver as equações usando a técnica de fatoração ( , 

então ), método utilizado depois da invenção do zero.   

 As atividades 04 (Apêndice E), 06 (Apêndice F),  e 08 (Apêndice G)  intituladas, 

respectivamente, por “Quadrados e raízes iguais a números I”, “Quadrados e números 

iguais a raízes I” e “Raízes e números iguais a quadrados I”, trazem as formas retóricas e 

algébricas de resolução da equação do segundo grau desenvolvida por Al-Khwarizmi. Com 

esta atividade, objetivamos que os alunos resolvam equações do tipo 

 e , segundo a técnica utilizada por Al-khwarizmi e, em seguida, chegue a uma 

generalização do método específico para cada tipo de equação. Nestas, os alunos partem de 

dois exemplos específicos e chegam à generalização dos métodos através da forma genérica 

de cada tipo de equação.  

Já nas atividades 05 (Apêndice H), 07 (Apêndice I) e 09 (Apêndice J), traremos as 

abordagens geométricas dos métodos tratados nas atividades 04, 06 e 08, objetivando fazer 

com que os alunos entendam e apliquem as justificativas geométricas propostas por Al-

Khwarizmi em sua obra. 

 Na atividade 10 (Apêndice L), intitulada “Uma segunda raiz”, o aluno poderá, a partir 

das generalizações dos métodos feitas nas atividades 04, 06 e 08, encontrar as raízes de 

qualquer equação, tendo antes que fazer as devidas manipulações para que as equações 
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fiquem com a forma das equações descritas por Al-Khwarizmi (Atividade 02). Além disso, 

eles farão uma generalização nas fórmulas de modo que seja possível encontrar uma segunda 

raiz para as equações.  

A atividade 11 (Apêndice M), intitulada “Uma generalização atual do método de 

completar quadrados”, objetiva apresentar ao aluno uma maneira algébrica atual e comum em 

livros didáticos do método de completar quadrados. Este consiste em obter um trinômio do 

quadrado perfeito para, ao final, obter as duas raízes da equação a partir de manipulações 

algébricas. O objetivo desta atividade é deduzir a fórmula e resolver equações do 2º grau na 

sua forma geral, usando a fórmula deduzida. 

A atividade 12 (Apêndice N), intitulada “A fórmula resolutiva mais comum”, tem o 

objetivo de levar o aluno a deduzir a famosa fórmula de Bhaskara, levando-os a perceber que 

tal fórmula é uma generalização sofisticada do método de completar quadrado desenvolvido 

por Al-khwarizmi. Uma vez deduzida à fórmula, os alunos são levados a aplicá-la e obter, 

respectivamente, as raízes das equações na sua forma geral.  

 

3.4.Aplicação e desenvolvimento das atividades de ensino 

 

Nossa intervenção foi aplicada entre os meses de maio e agosto de 2016, tendo um 

recesso no mês de junho devido às férias escolares. Vale salientar que durante esse recesso, 

aconteceu o exame de qualificação de nosso trabalho e, como recomendação da banca 

examinadora, foi feita algumas adaptações na sequência didática.  

A sequência constitui-se de doze atividades. O tempo de duração da intervenção foi 

disponibilizado pelo professor da turma e este tempo durou mais do que o planejado, pois os 

alunos apresentaram dificuldades em alguns conteúdos necessários para a resolução das 

atividades propostas, sendo necessário algumas aulas expositivas com o intuito de amenizar as 

dificuldades. 

As atividades foram desenvolvidas pelos alunos que formavam duplas. Porém, vale 

ressaltar que nem todas as atividades contaram com a participação de todos os alunos. Foi 

necessário, em alguns casos, a formação de grupos com três alunos ou, de forma individual, 

de acordo com a escolha dos participantes. Entretanto, houve algumas reclamações referentes 

a falta de participação do seu companheiro por parte de alguns alunos.  

As atividades foram desenvolvidas da seguinte forma: i) formação das duplas e 

entrega do material, ii) solicitação da leitura da atividade, iii) explicação por parte do 

pesquisador da atividade proposta, iv) discussão e execução das atividades.  
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No decorrer da aplicação das atividades, percebeu-se que os alunos não tinham 

costume de ler, pois os textos contidos nas atividades referentes à história não eram lidos. Eles 

partiam imediatamente para as questões e, consequentemente, sentiam dificuldades na 

interpretação do enunciado, julgando as atividades como difíceis, levando-os a pensar que as 

atividades eram referentes aos conteúdos de “séries” posteriores a que eles se encontravam. 

Outro fator que foi perceptível durante a aplicação das atividades, foi a falta do embasamento 

matemático. Os alunos apresentavam muitas dificuldades nos conteúdos pré-requisitos das 

atividades propostas, o que demandou mais tempo para a execução das atividades, pois no 

decorrer das aplicações, fomos várias vezes ao quadro nego tentar sanar tais dificuldades. 

A indisciplina também foi um problema que influenciou bastante na execução das 

atividades. Uma quantidade pequena de alunos ficava na sala de aula apenas para conversar e 

brincar. Em virtude disto, o desenvolvimento de outros acabou sendo atrapalhado. Porém, 

esse fator não foi uma surpresa para o pesquisador, pois antes de iniciar a aplicação das 

atividades o professor da disciplina já havia comunicado que alguns alunos da turma eram 

complicados e indisciplinados. 

 Ainda durante o desenvolvimento das atividades, observou-se a dependência de nossa 

ajuda no auxílio das atividades propostas. Dessa forma, os alunos não conseguiam iniciar o 

trabalho sem nossa mediação, pois muitas vezes foi necessário à insistência da leitura do 

conteúdo histórico, tentando levá-los à uma interpretação dos enunciados, a partir do 

conteúdo histórico. Entretanto, pode-se dizer que as dificuldades de interpretação foi um 

problema frequente durante toda a aplicação da sequência didática. 

Outro fator bastante observado e que merece destaque é a imaturidade dos alunos no 

que diz respeito aos conteúdos da Álgebra e da Geometria, ademais da falta da habilidade em 

operar aritmeticamente. 

 

3.5. Desenvolvimento das atividades de ensino 

 

3.5.1. Atividade 01: Investigando e aprendendo 

 

Nesta atividade tínhamos por objetivo fazer com que os alunos tomassem 

conhecimento das características presentes em uma equação do 2º grau, para que pudessem 

identificá-las sempre que necessário.               

  Neste dia estavam presentes 30 alunos, que foram divididos em 15 duplas. Uma vez 

dividida a turma, foi explicada a metodologia que seria utilizada na aula. Na sequência, foi 
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entregue a atividade a cada dupla, sendo solicitada a leitura da mesma, chamando a atenção 

dos alunos em relação ao conteúdo histórico contido na atividade e discutindo alguns tópicos 

da história relacionada às equações. Em seguida, foi discutida a definição de uma equação e, 

por fim, foi pedido que respondessem às questões de acordo com o que havia sido discutido e 

com o que eles já sabiam. 

Na primeira parte da atividade, foi dada uma equação, perguntando se ela satisfazia a 

definição contida na folha de atividade, sendo necessário justificar sua resposta. Todos as 

duplas responderam “sim”. No entanto, a maior parte dos alunos apresentou dificuldades em 

justificar, surgindo depoimentos como: “não sei justificar”, “vou deixar sem justificar”. Então, 

foi dito para a turma que a justificativa tinha que ter como base a definição de equação, 

contida na folha de atividades. Assim, mesmo diante da resistência, surgiram diversas 

justificativas. A Figura 06 mostra as justificativas que mais se aproximaram do correto. 

 

Figura 06 – Respostas dos alunos a primeira questão da atividade 01 

 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

 Na Figura 06 pode-se observar que a primeira resposta está incompleta, mostrando a 

dificuldade de escrita da expressão, por parte do aluno. No segundo registro, o aluno 

apresenta uma resposta incompleta, também demonstrando dificuldade para realização da 

expressão escrita. Na terceira resposta, o aluno apresenta uma resposta incompleta, 

denominando o tipo da equação. Quando questionados sobre o porquê da equação ser do 2º 

grau, um dos alunos da dupla afirmou já ter conhecimento desse tipo de equação. Em suma, 

pode-se observar que nesta parte da atividade os alunos mostraram dificuldades somente no 

momento de justificar sua resposta. 

 A segunda parte consistia em comparar uma equação do 1º grau, que supostamente os 

alunos já conheciam, com uma equação do 2º grau, destacando semelhanças e diferenças. 

Vale ressaltar que, nessa parte da atividade, somente 5 das 15 duplas apresentaram 

dificuldades para respondê-la, deixando sem resposta, afirmando não saber. Quando 

questionados o porquê de não querer responder, uma destas duplas afirmou: 
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Dupla Thêta
1
: “é por que é ruim está escrevendo essas coisas ai...”.  

P: “não, olhe para as duas equações e veja o que há de diferente nas duas e o que é 

semelhante (se parece)...”. 

Após a “intervenção” nesta dupla, os mesmos responderam esta parte da atividade. 

Vale lembrar que muitas vezes, durante a aplicação das atividades, alguns alunos 

necessitaram somente de uma “atenção” para finalizar a atividade. 

  As outras dez duplas responderam esta parte da atividade sem nossa intervenção. A 

Figura 07 mostra algumas respostas dadas por essas duplas de alunos. 

 

Figura 07: Respostas dos alunos a segunda questão da atividade 01 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

A Figura 07 mostra a diversidade de respostas dadas pelos alunos quanto às 

semelhanças entre as duas equações. Quanto às diferenças, embora estas respostas não 

estejam bem organizadas, elas convergem, mesmo que ainda de forma incompleta, para a 

ideia de que a incógnita da equação do 1º grau possui expoente 1, enquanto a incognita da 

equação do 2º grau possui expoente 2.   

Quanto a esta parte da atividade, pode-se perceber que os alunos embora percebessem 

as semelhanças e diferenças das duas equações, os mesmos apresentavam dificuldades em 

escrever no papel, mostrando, mais uma vez, dificuldades na escrita de suas respostas. 

Na terceira parte desta atividade, os alunos separaram em dois grupos uma série de 

equações, de forma que as sentenças semelhantes pertencessem ao mesmo grupo. Nesse 

terceiro momento, os alunos não mostraram muitas dificuldades, pois a grande maioria dos 

                                                             
1
 Com o intuito de mantermos o anonimato dos alunos, nomeamos cada dupla com uma legra grega. 
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alunos dividiram as sentenças corretamente, sendo que um dos grupos ficou com aquelas 

equações que possuiam incógnita com expoente 1 e, o outro grupo, com as equações que 

possuiam incógnita com expoente 2. Vale ressaltar que três duplas de alunos sentiram 

dificuldades ao separar as equações, havendo uma confusão quanto à completude das 

mesmas, deixando fora dos dois grupos, as equações incompletas.  

A quarta parte consistiu em dar um nome/tipologia a sentença , 

tendo em seguida que justificar sua resposta. A maioria da turma respondeu corretamente, 

sendo que seis duplas de alunos não justificou sua resposta, alegando não saber colocar no 

papel e deixando claro, mais uma vez, suas dificuldades ao expressar suas ideias por escrito. 

Dos que justificaram as respostas, convergiram para seguinte resposta evidenciada na Figura 

08. 

 

Figura 08 - Resposta do aluno a quarta questão da atividade 01 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Em linhas gerais, percebe-se que os alunos sentiram dificuldades em redigir o texto, 

explicitando suas observações e conclusões. Alguns não o fizeram e, os que escreveram, 

expressaram suas ideias de maneira confusa. 

Os alunos receberam bem esta atividade, porém, mostraram-se receosos em responder 

errado os questionamentos, devido a timidez. O trabalho em grupo fluiu perfeitamente nesta 

primeira atividade. Assim, o objetivo desta atividade foi alcançado, tendo em vista que os 

alunos conseguiram identificar as características básicas de uma equação do 2° grau e tomar 

conhecimento da mesma.  

 

 

3.5.2. Atividade 02: Passa com o sinal trocado 

 

Esta atividade teve como objetivo levar os alunos a conhecer, entender e aprimorar os 

processos de manipulação algébricas desenvolvidos por Al-Khwarizmi.  

 As duplas que participaram desta atividade foram praticamente os mesmos que 

participaram da atividade 01. Compareceram, neste dia, 28 alunos, sendo formadas 14 duplas. 

O procedimento desta atividade seguiu o mesmo padrão da atividade anterior.  
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 A princípio, foi feita uma discussão a cerca da história do matemático árabe 

Muhmmad Ibn Musa Al-Khwarizmi, destacando seus feitos e contribuições para o estudo da 

álgebra, bem como os tipos de equações que o mesmo conhecia naquela época. Ademais, 

foram discutidos os processos de restauração, balanceamento e simplificação conforme Al-

Khwarizmi fazia em sua ilustre obra intitulada “Tratado sobre o cálculo de Al-Jabr e Al-

Muqabala”. Na sequência foi solicitado que os alunos aplicassem tais processos em algumas 

equações.  

 Quanto à aplicação dos processos de restauração, balanceamento e simplificação, 

pôde-se observar que a maioria das duplas, apesar de organizar e aplicar corretamente os 

processos, não conseguiram êxito ao finalizar o processo de redução das equações. A Figura 

09 mostra o equacionamento e a resposta final destes alunos. 

 

Figura 09: Registro dos alunos na primeira questão da atividade 02 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Do lado esquerdo da figura, podemos perceber a dificuldade dos alunos quanto à 

divisão, também quanto à finalização de sua resolução. Em diálogo com esta dupla, a 

princípio, os alunos mostraram bastante segurança quanto a sua resposta, porém mesmo 

depois de nossa intervenção os alunos não conseguiram obter êxito em sua resolução. 

Vejamos a seguir o diálogo: 

P: Por que vocês não concluíram a resolução? 

Dupla Alpha: A gente concluiu, sim, professor? 

P: Mas, esta equação está parecida com algumas daquelas citadas no texto acima? Ou falta 

alguma coisa? 

Dupla Alpha: Está sim... 

P: Está? Com qual? 
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Dupla Alpha: Não!... falta mais alguma coisa, mas não sabemos o que. Podemos deixar 

assim? 

P: Calma, olhem direitinho, e ainda tem algo errado aí... 

Dupla Alpha: Não, professor!... Vamos deixar assim mesmo... 

P: Olhem para o termo independente e vejam direitinho. 

Dupla Alpha: Ahh... é por que tem que fazer essa conta aqui, né? (apontando para a folha de 

atividade). Vamos fazer não. Assim tá quase certo, né? 

 Do diálogo acima, podemos perceber que os alunos conseguiram enxergar o que 

estava faltando para finalizar a resolução, porém resolveram deixar do jeito que estava, seja 

por estar indispostos ou por não saber resolver a operação. 

Já do lado direito da figura, é possível perceber a dificuldade da dupla, no momento de 

operar , apresentando uma resposta incorreta para esta operação. Dialogando com 

esta dupla, puder perceber uma confusão entre a dupla, pois um componente apostava no 

resultado negativo para esta operação e, o outro, que por sua vez registrava a resolução na 

folha, apostava no resultado positivo, resolvendo deixar positivo. Diante desse problema, 

sugerimos aos alunos que, ao se deparassem novamente com uma situação como esta, eles 

deveriam pensar da seguinte forma: o valor negativo é o saldo devedor (o que você deve) e, o 

positivo, é quanto você tem para pagar sua conta.  

De modo geral, a partir das observações feitas durante a aplicação desta atividade, 

pode-se concluir que várias duplas apresentavam dificuldades ao operar aritmeticamente com 

os números inteiros, cometendo equívocos em suas resoluções, o que nos leva a concluir que a 

compreensão dos alunos quanto as operações aritméticas com números inteiros são ainda 

precárias e, consequentemente, acarretam problemas no entendimento da álgebra. A esse 

respeito, Neto (1998, p. 48) ressalta que: 

 

A compreensão da aritmética pelos alunos é fundamental para o entendimento 

da álgebra. Às vezes as dificuldades ou erros detectados no ensino de álgebra 

se devem mais a uma compreensão precária da generalização de relações e 

procedimentos aritméticos do que com a própria matéria de álgebra.   

 

  Corroboramos com o pensamento supracitado, pois observamos que a maioria dos 

equívocos encontrados nas resoluções dos alunos tratam-se de problemas relacionados às 

operações aritméticas. 

Além disso, vale salientar que, em muitos casos, devido a euforia de terminar rápido a 

atividade, algumas duplas de alunos acabavam esquecendo ou trocando a posição da incógnita 
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no meio do processo e, consequentemente, chegando a um resultado incompleto. Tal situação 

é ilustrada na Figura 10. 

 

Figura 10: Registro do aluno ao quesito “c” na questão 01 da atividade 02 

 
Fonte: acervo pessoal 

 

Observamos que a maioria dos alunos associaram equações contendo quantidades 

negativas à algumas dos seis tipos de equações formuladas por Al-Khwarizmi. Eles não 

levaram em consideração o fato de que Al-Khwarizmi  utilizou somente quantidades positivas 

quando formulou suas equações. A Figura 11 evidencia o fato supracitado. 

 

Figura 11: Registro do aluno ao quesito “a” na questão 01 da atividade 02 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Apenas cinco duplas voltaram sua atenção para o fato supracitado, gerando uma 

discussão positiva e, por fim, chegando a uma resposta condizente às ideias de Al-Khwarizmi. 

Entretanto, um fator positivo nesta atividade é que a maioria dos alunos que 

participaram efetivamente dela, conseguiram organizar as equações e aplicar corretamente os 

processos de restauração, balanceamento e simplificação, no entanto, houve uma pequena 

porcentagem daqueles alunos que ainda não conseguiram obter êxito total, devido aos motivos 

supracitados. Entretanto, pode-se dizer que conseguiu-se alcançar o objetivo desta atividade. 
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3.5.3. Atividade 03: Resolvendo equações incompletas 

 

Esta atividade teve o objetivo de levar os alunos a resolver equações do segundo grau 

incompletas, utilizando os processos trabalhados na atividade anterior. As duplas que 

participaram desta atividade foram os mesmos da Atividade 02. Assim, o procedimento desta 

atividade seguiu o mesmo padrão da atividade anterior.  

 A discussão desta atividade baseou-se nas técnicas de resolução de equações do 2º 

grau incompletas, destacando a importância das técnicas de Al-Jabr e Al-Radd, estudadas na 

atividade anterior e desenvolvidas pelo matemático árabe Al-Khwarizmi. Na folha de 

atividade continha dois exemplos de como se resolvia tais tipos de equações, utilizando as 

técnicas estudadas. 

 Após a discussão e acompanhamento dos exemplos, foi solicitado que os alunos 

resolvessem quatro equações, usando os procedimentos discutidos. A princípio foram poucos 

os alunos que iniciaram a atividade, sendo que grande parte não tinha compreendido o que 

fazer, sendo necessário irmos até o quadro negro expor alguns outros exemplos. Logo em 

seguida, os alunos que estavam com dificuldades em começar a atividade, iniciaram, com 

parte deles obtendo êxito. A Figura 12 mostra a resolução das equações que fizeram. 

 

Figura 12: Registros dos alunos a atividade 03 

 

Fonte: acervo pessoal 
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 Das observações feitas durante esta atividade, pode-se deduzir que alguns alunos 

mostravam prática ao simplificar e resolver as equações. Diante disso, em diálogo com 

algumas duplas de alunos, foi questionado se eles já haviam resolvido equações usando as 

técnicas de Al-Jabr e Al-Radd, somente dois alunos afirmaram que sim, porém não conheciam 

essa técnica pelos devidos nomes. Alguns outros alunos afirmaram que não, porém achavam 

fácil resolver equações usando tais técnicas. 

  Três duplas apresentaram dificuldades ao resolver as equações, relacionadas à 

extração da raiz quadrada de um número quadrado perfeito. Consequentemente, apresentaram 

uma solução errônea para equação, como mostra a Figura 13. 

 

Figura 13: Registro do aluno ao quesito “b” da atividade 03 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Do registro acima, pode-se concluir que esses alunos pensam a extração da raiz 

quadrada como sendo “o número que multiplicado por dois tem como resultado o número que 

está dentro do símbolo que indica a raiz  ( )”. Diante da dificuldade enfrentada por 

esses alunos quanto à ideia de raiz quadrada, fomos ao quadro negro buscar ajudá-los, 

expondo alguns exemplos e explicando que “extrair a raiz quadrada de um número é achar um 

outro número que, quando multiplicado por ele mesmo, o resultado seja o número que se 

encontra dentro do símbolo da raiz quadrada ( ”.  

Buscando complementar esta ideia, fomos novamente ao quadro negro e desenhamos 

um quadrado, e questionamos: “quanto deve medir o lado deste quadrado para que sua área 

seja 9?”. Dois alunos gritaram: “três... para que a área seja nove, o lado deve ser”. Uma 

parcela da turma concordou com esses dois alunos. Porém, um dos alunos que apresentava 
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dúvida ao extrair a raiz, disse, apontando para o quadro onde estava a primeira explicação: 

“daquele jeito que o professor ensinou é melhor, porque usa a multiplicação que é mais 

fácil...”. A maioria da turma concordou com este aluno. Então ficou acordado que usaríamos 

a primeira explicação quando fosse extrair uma raiz quadrada de um número quadrado 

perfeito. Porém, mesmo diante de toda explicação, uma pequena porcentagem de alunos ainda 

continuou a extrair a raiz quadrada erroneamente. 

 Na segunda parte desta atividade, foi solicitado aos alunos que resolvessem as mesmas 

equações da primeira parte, usando a técnica da fatoração (

). Antes que os alunos iniciassem, foi feita uma breve discussão sobre a técnica de fatoração, 

ressaltando que as técnicas utilizadas por eles até então foram técnicas utilizadas antes da 

descoberta do zero, e que hoje, por se conhecer o zero, é comum usar-se a fatoração. 

 Os alunos, nessa segunda parte, não obtiveram muito sucesso, pois os quesitos “b” e 

“d” exigiam conhecimento de produto notável e, segundo alguns alunos, eles nunca tinham 

visto esse conteúdo no ano anterior. Porém, a maioria dos alunos afirmou ter visto esse 

conteúdo, mas não lembravam direito. Então, foi feita uma exposição no quadro negro. A 

partir disto, os alunos voltaram atrás, afirmando terem visto o conteúdo. 

Um ponto positivo desta parte da atividade foi que a maioria dos alunos conseguiu, de 

maneira correta, montar as equações na forma de fatoração. Porém, quando se deparavam 

com um produto notável, sentiam dificuldades em concluir a resolução. Quanto aos quesitos 

“a” e “c”, estes foram resolvidos sem muitas dificuldades, pois não exigiam conhecimento 

de produtos notáveis. 

Diante das dificuldades relacionadas aos produtos notáveis, fomos ao quadro negro, 

novamente, expor alguns exemplos, buscando sanar dúvidas, mas, mesmo depois de nossa 

explanação, somente duas duplas de alunos conseguiram fazer corretamente a resolução do 

quesito “b” da questão. A Figura 14 mostra a solução correta dos quesitos “a” e “b”. 
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Figura 14: Resposta correta dos quesitos “a” e “b” da questão 01 da atividade 03 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Quanto aos itens “c” e “d”, realizados por aqueles alunos que resolveram os quesitos 

“a” e “b”, expostos acima, foi questionado o porquê deles não terem feito. Um dos membros 

da dupla disse: “eu já sei como faz professor... eu vou ter que sair da escola agora, na hora 

do recrei, porque vou ao médico”. De fato, poucos minutos depois o sinal da escola bateu e 

este aluno se ausentou da sala. Os demais alunos entregaram a atividade e também saíram. 

Os objetivos dessa atividade foram alcançados parcialmente, devido às dificuldades 

apresentadas pelos alunos quanto aos produtos notáveis. Como ponto positivo da atividade, 

podemos destacar que a primeira parte dela foi resolvida sem muitas dificuldades. Também 

podemos evidenciar o fato dos alunos não terem apresentado dificuldades ao montar e 

resolver as equações dos quesitos “a” e “c”, da segunda parte, usando a fatoração. Ademais, 

destacamos que uma dupla de alunos obteve êxito no item “b” da segunda parte. Além disso, 

uma quantidade considerável das duplas conseguiram organizar as equações “b” e “d”, 

mesmo tendo que parar na metade da resolução, devido às dificuldades relacionadas aos 

produtos notáveis. 

 

3.5.4. Atividade 04: Quadrados e raízes iguais a números I 

 

 Com esta atividade, pretendíamos que os alunos resolvessem equações do tipo 

 segundo a técnica utilizada por Al-Khwarizmi e, em seguida, chegassem a uma 

generalização do método específico para este tipo de equação. 

É importante ressaltar que no dia da aplicação desta atividade observamos que a 

quantidade de alunos na sala de aula era menor do que o normal: somente dezoito alunos 

estavam presentes. Intrigado com tal situação, procuramos saber o motivo, e constatamos que 

os demais alunos estavam envolvidos em um projeto da professora de História, intitulado 
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“Café História”. Naquele dia estava ocorrendo a culminância do mesmo, logo alguns alunos 

precisaram se ausentar da aula de Matemática. Assim, podemos considerar que o projeto da 

professora tornou-se uma limitação para nossa pesquisa naquele dia, porém a intervenção 

aconteceu, mesmo com um número menor de alunos. 

 Essa atividade foi procedida de forma semelhante às demais. A príncipio, fez-se uma 

discussão histórica a respeito do método de resolução apresentado por Al-khwarizmi para esse 

tipo de equação. Em seguida, apresentou-se um exemplo específico trabalhado por ele em sua 

época, seguida de uma solução puramente retórica.  

 Na sequência, foi solicitado aos alunos que preenchessem uma tabela
2
, de acordo com 

o que se pedia em cada caso. 

 

A primeira coluna desta tabela continha os comandos, de acordo com o método de 

resolução de Al-Khwarizmi. A primeira linha da segunda e terceira colunas continha equações 

que seriam resolvidas ao obedecer os comando da primeira coluna. Na quarta e última coluna 

da tabela, continha a equação genérica  , objetivando que os alunos ao aplicarem 

os comandos, chegassem a uma generalização (fórmula) para resolver tais tipos de equações. 

 A princípio, alguns alunos sentiram dificuldades ao iniciar a atividade, solicitando 

nossa ajuda para compreender a mesma. Sendo necessário nossa intervenção, então, expomos 

alguns exemplos de como preencher cada lacuna da tabela. Só assim, a primeira parte da 

atividade foi executada pelos alunos, sem muitas dificuldades. A Figura 15 mostra a resolução 

correta de alguns alunos e, também, um equívoco cometido por uma quantidade consideravel 

de alunos, no momento de encontrar uma fórmula para resolução deste tipo equação. 

 

Figura 15: Respostas dos alunos a questão 01 da atividade 04 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

                                                             
2
 Ver apêndice E.  
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Ao observar a figura, pode-se perceber o equívoco cometido na segunda solução 

mostrada, onde os alunos adiantam um comando na penúltima linha da quarta coluna e, na 

última coluna, põe a raiz em todos os termos, levando-os ao erro. Vale salientar que os alunos 

apresentaram uma certa resistência ao trabalhar somente com as letras, apresentando 

dificuldades em operar com as mesmas. 

Na segunda parte da atividade foi feito um questionamento aos alunos com relação ao 

valor encontrado nas últimas linhas da segunda e terceira coluna da tabela, objetivando leva-

los ao entendimento de que tais valores indicavam a raiz de cada equação. As respostas dadas 

pelos alunos foram: “o resultado da equação”, “a solução da equação”,  “o valor de x”. 

Neste sentido,  uma resposta dada por duas das duplas que chamou nossa atenção foi “o 

quadrado”. Assim, intrigado com essa resposta do aluno, procuramos saber o por que da 

mesma e, tivemos o seguinte diálogo: 

P: Por que esses valores representa o quadrado? 

Dupla Gamma: Por que aqui em cima tem dizendo (aponta para folha de atividade e ler)  

“quanto deve ser o quadrado, o qual, quando aumentado por dez..., então, por isso, que isso 

é o quadrado.” 

P: Calma... vamos entender melhor o contexto. Aqui, nesse caso específico, ele pede o 

quadrado, sendo este o quadrado de x. Tudo bem!... mas,  somente esse x é o que?... 

Dupla Gamma:  É a incógnita... 

P: Isso!... mas, quando se resolve a equação, o valor dessa incógnita é o que? 

Dupla Gamma: É a solução, o resultado.... 

P: Isso, que podemos chamar também de raiz, certo? 

 Após o diálogo com essa dupla, compartilhamos com os demais alunos a conclusão do 

diálogo, explicando que é comum chamar de raiz da equação ao valor encontrado como seu 

resultado.  

A terceira parte desta atividade foi voltada, especificamente, para a quarta coluna da 

tabela, onde os alunos encontraram uma fórmula matemática. Nesta, foi solicitado que os 

alunos usassem tal fórmula para encontrar a solução da equação  , que foi 

trabalhada por Al-Khwarizmi em sua obra. 

Os que encontraram a fórmula correta, ou seja, os que chegaram à fórmula              

, encontraram a solução  a mesma encontrada por Al-Khwarizmi. 

Já os que não encontraram a fórmula correta, chegaram a outra solução, concluindo que a 

fórmula encontrada não é válida para outras equações. A Figura 16  mostra as soluções 
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encontradas por duas duplas, em que a primeira solução apresenta a resolução da dupla que 

encontrou a fórmula correta e, a segunda, apresenta a resolução de uma dupla que encontrou a 

fórmula incorreta. 

 

Figura 16: Respostas dos alunos a questão 03 da atividade 04 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

 Um ponto que merece destaque, mais uma vez, é que nas observações é comum a 

dificuldade de expressão por parte dos alunos. Porém, vale salientar que quando as respostas 

eram dadas na forma oral, as mesmas eram mais explicadas, o que nos leva a concluir que a 

dificuldade estava no momento de colocar no papel.  

 De maneira geral, pode-se dizer que o objetivo desta atividade foi alcançado, apesar de 

que, mesmo diante das dificuldades dos alunos ao operar com as letras no momento de 

encontrar uma generalização para o método, sendo necessário, várias vezes, nossa mediação. 

Pôde-se perceber que uma quantidade considerável de alunos conseguiu chegar a uma 

generalização para a resolução de equações do tipo trabalhado, embora que alguns destes não 

tenham conseguido obter êxito no momento de aplicar a fórmula encontrada e concluir a 

atividade. 

 

3.5.5. Atividade 05: Quadrados e raízes iguais a números II 

 

Nesta atividade, nosso objetivo foi levar os alunos a resolverem equações do tipo 

, a partir do uso de processos geométricos, conforme a justificativa apresentada 

por Al-khwarizmi em sua obra.  
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 O desenvolvimento desta atividade ocorreu de forma diferente das demais, tendo em 

vista que seu formato era diferenciado.  Estavam presentes neste dia, 26 alunos, sendo 

divididos em 13 duplas . Assim, algumas duplas permaneceram os mesmos. Outros, devido 

aos faltosos, foram refeitos.  

A princípio, foi entregue um kit de material em EVA, contendo dois quadrados (um 

pequeno e um grande) e dois retângulos. Na sequência, foi feita uma discussão histórica a 

respeito da justificativa geométrica do método.  

O diferencial dessa atividade é que durante a explicação do método, os alunos iam 

acompanhando cada passo e descobrindo/redescobrindo as principais ideias relacionadas com 

o método a partir da observação e da manipulação do material disponibilizado. Durante a 

explicação do método eram feito alguns questionamentos, com o intuito de tornar o ambiente 

de sala de aula interativo, onde professor/pesquisador, aluno e objeto de estudo pudessem 

gerar conhecimento, discutindo as ideias relacionadas ao método. 

Após a explicação, discussão e acompanhamento do método pelos alunos usando os 

materiais em EVA , foram feitos dois questionamentos aos alunos. O primeiro foi o seguinte: 

o que significava o valor de x ao resolver uma equação de forma geométrica, de acordo com a 

justificativa apontada por Al-Khwarizmi e discutida anteriormente? Após esse 

questionamento, a turma silenciou e, depois de alguns instantes, uma dupla respondeu 

“representa a raiz, a solução...”. Alguns outros alunos concordaram com o que a dupla 

respondeu, porém, ainda não satisfeito com a resposta dos alunos, pedimos para que os alunos 

pegassem o material em EVA e retomassem alguns passos feitos no início da aula, 

questionando o que o x representava nessa situação ilustrada pelos alunos. Assim, obtivemos 

as seguintes respostas: 

Duplas Bêta e Gamma: A área! 

 P: A área?... E o  é o que?  

Dupla Bêta:O  é a área     

P: Então... se o   é a área. O x é o que ? 

Guplas Bêta e Gamma: O tamanho do lado!... o lado do quadrado.  

Dupla Alpha: Aí quer dizer que agora o x é o lado... e por que  antes era a raiz? 

P: De forma geral, quando se resolve equações o valor da incógnita é chamado de raiz, 

porém, no caso específico da resolução das equações usando processos geométricos, como 

foi o caso agora, temos que o x representa o lado do quadrado que considerou-se 

inicialmente... Tudo bem? 

Duplas Bêta e Gamma: Sim... 
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Na sequência, diante dessas respostas, fomos ao quadro negro relembrar a ideia e o 

calculo de área, expondo alguns exemplos, tomando figuras geométricas diferenciadas, porém 

dando maior ênfase às áreas do quadrado e do retângulo.  

O segundo questionamento foi: em que consiste a resolução geométrica apresentada? 

Mais uma vez os alunos não conseguiram, de imediato, responder ao questionamento, 

necessitando de nosso intervenção, de modo a leva-los à resposta correta. Assim, novamente, 

foi solicitado que retomassem o material e suas construções. Como as formas geométricas 

disponibilizadas para eles eram de cores diferentes (para uma melhor visualização), foi pedido 

que obsevassem o que acontecia com a figura quando se acrescentava o quadrado menor. As 

respostas foram imediatas: “forma um quadrado”. Buscando uma melhor resposta e a 

formalização da ideia, fomos ao quadro negro e desenhamos a figura, e  perguntamos: “o que 

esse quadrado menor faz ao acrescentar ele aqui (apontando para o espaço na figura)”?. Um 

aluno respondeu: “completa a figura, que é um quadrado maior”. Assim, concluiu-se que o 

objetivo principal do método era “completar quadrado”.  

Das observações feitas, conclui-se que os alunos sentiram muita dificuldade em 

entender o enunciado dos questionamentos, necessitando várias vezes da nossa intervenção. A 

Figura 17 mostra o aluno manipulando o material, em busca de soluções, no momento em que 

faziamos os questionamentos. 

 

Figura 17: Alunomanipulando o material em EVA 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Na segunda parte dessa atividade, propomos aos alunos a aplicação do método 

geométrico para duas outras equações, de modo que, à medida que eles fossem usando o 

material e formando as figuras, registrassem cada passo na folha de atividade, até chegar à 

solução. A Figura 18 mostra as soluções apresentadas por duas duplas, os quais obtiveram 

sucesso em sua resolução. 
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Figura 18: Registros dos alunos que obtiveram sucesso na atividade 05

 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

 Na figura acima pode-se observar que, no segundo registro, o aluno optou por 

não desenhar os primeiros passos da resolução, desenhando somente as figura finais, porém 

isso não comprometeu sua resposta final, obtendo êxito na resposta. Cabe destacar aqui a 

importância do uso do material em EVA, colaborando para uma visão mais ampla do método, 

pois alguns passos já estavam fixados na mente dos alunos. 

A Figura 19 mostra os registro de duas duplasde alunos que não obteram sucesso em 

suas soluções, mostrando que não houve o efetivo entendimento do método. Porém, vale 

salientar que estas duplas de alunos, que não conseguiram exito total nas suas soluções, foram 

os alunos que mantiveram-se conversando e não prestaram a devida atenção no momento da 

explicação do método o que, consequentemente, levou-os ao insucesso em suas soluções.  
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Figura 19: Registro dos alunos 

Fonte: acervo pessoal 

 

 Na figura acima pode-se observar a confusão feita pelos alunos no momento de 

identificar a área total da figura e também nos cálculos aritméticos no quesito “b”, 

comprometendo sua resolução. No caso do quesito “a”, estes alunos foram questionados ao 

concluirem que a área total seria 16, pois, embora a resposta esteja correta, eles não souberam 

justificar, não conseguindo explicar o porquê da resposta. 

 De forma geral, pode-se concluir que, embora os alunos tenham apresentado 

dificuldades quanto aos conteudos geometricos usados nesta atividade, isso não comprometeu 

totalmente a mesma, pois ao passo que as dificuldades iam surgindo, iamos tentando saná-las 

expondo alguns outros exemplos e realizando algumas intervenções, de modo a ajudar os 

alunos na construção das ideias e no entendimento do método. Um ponto que merece destaque 

e que auxiliou os alunos nesta atividade foi a utilização do material em EVA. Acreditamos 

que o mesmo ajudou os alunos no entendimento e na construção do método, o que nos levou a 

conclusão de que o objetivo desta atividade foi alcançado. 

 

3.5.6. Atividade 06: Quadrados e números iguais a raízes I 

 

Esta atividade teve o objetivo de levar os alunos a resolverem equações do tipo 

 segundo a técnica utilizada por Al-Khwarizmi e, em seguida, a chegarem a uma 

generalização do método específico para este tipo de equação. 

 Esta atividade tem o mesmo formato que a atividade 04. Assim, a única diferença 

entre elas é o tipo de equação, porém, procedeu-se  da mesma forma. Neste dia contamos com 

a presença de 27 alunos na sala de aula, sendo divididos em 12 duplas e um grupo de três 
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alunos. Essa divisão ocorreu dessa forma devido a quantidade de alunos ser um número 

ímpar. Além disso, um aluno se recusou a ficar sozinho. 

 Após a discussão a respeito do método usado por Al-Khwarizmi, propomos aos alunos 

o preenchimento de uma tabela semelhante à tabela contida na atividade 04, porém, com as 

equações do tipo   

A estrutura da tabela era a mesma da atividade 04. Na quarta e última coluna da tabela 

continha a equação genérica  , para que os alunos aplicassem os comandos e 

chegassem a uma generalização (fórmula) para resolver tais tipos de equações. 

Quanto ao preenchimento da segunda e terceira colunas da tabela, os alunos não 

apresentaram muitas dúvidas e obteram êxito ao encontrar a solução das equações dadas. Já 

na quarta coluna da tabela, que é justamente onde os alunos deveriam chegar a generalização, 

ou seja, a uma fórmula para encontrar as soluções deste tipo de equação, percebeu-se que seis 

duplas de alunos mostraram dificuldades em iniciar essa parte da atividade, solicitando nossa 

intervenção. 

Os alunos que conseguiram chegar de imediato a generalização correta do método 

foram aqueles que haviam participado da atividade 04, com maior assiduidade. Já os que não 

conseguiram chegar a uma generalização de forma imediata, foram aqueles alunos que não 

participaram efetivamente da atividade 04, bem como os faltosos naquele dia. A Figura 20 

mostra os registros de uma dupla de alunos que chegou a generalização correta e o registro de 

uma  dupla de alunos que não conseguiu chegar a generalização correta. 

 

Figura 20: Respostas dos alunos a questão 01 da atividade 06

 

Fonte: acervo pessoal

 

 Quanto aos registros dos alunos que não conseguiram chegar a generalização correta, 

pode-se observar uma série de confusões e equívocos cometidos por eles. Analisando estes, 

pode-se concluir que a falta da habilidade de interpretação dos comandos pelos os alunos foi 
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um dos problemas principais, que levou os alunos ao inssucesso, impossibilitando-os de 

concluir suas generalizações. Vale salientar que estes alunos não apresentaram muitas 

dificuldades ao operar somente com números, como mostra a figura acima. Suas dificuldades 

maiores foi ao operar e aplicar os comandos, quando se trabalha somente com as letras. 

A segunda parte desta atividade também é semelhante a atividade 04. Os alunos não 

demonstraram dificuldade em respondê-la, exceto alguns alunos que não participaram da 

atividade 04. Porem, após algumas discussões, todos conseguiram chegar a resposta correta, 

“raiz da equação”.  

A terceira parte, assim como na atividade 04, consistiu em aplicar a fórmula 

encontrada na primeira parte da atividade e encontrar a solução da equação trabalhada no 

inicio da atividade, segundo o método desenvolvido por Al-Khwarizmi e, por fim, levar os 

alunos a concluirem que a fórmula encontrada era realmente uma generalização do método 

para resolver aquele tipo de equação.  

Os alunos não conseguiram iniciar esta parte da atividade de imediato, necessitando de 

nossa mediação e, só assim, eles iniciaram essa parte da atvidade. Os alunos que chegaram a 

generalização correta, conseguiram chegar a mesma solução que Al-Khwarizmi, mesmo 

apresentando algumas dificudades relacionadas as operações aritméticas, concluindo que a 

fórmula servia para encontrar a solução das equações do tipo . Os alunos que não 

conseguiram chegar a esta conclusão foram aqueles que chegaram a uma generalização 

incorreta para este método, elaborando uma solução diferente da apresentada por Al-

Khwarizmi. A Figura 21 evidencia o relato acima. 

 

Figura 21: Respostas dos alunos a questão 03 da atividade 06 

 

Fonte: acervo pessoal 
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Vale ressaltar que uma dupla de alunos, mesmo apresentando uma generalização 

incorreta para o método, concluiu que a generalização encontrada por eles servia para todas as 

equações do tipo  Intrigado com a resposta destes alunos, questionamos o 

seguinte: “como vocês concluíram que esta fórmula é uma generalização para o tipo de 

equação trabalhada? ”. Eles responderam “por que é, professor! ”, buscando entender o que 

levou esses alunos a esta conclusão, indagamos: “mas, vejam que a solução que vocês 

acharam não foi à mesma que Al-Khwarizmi encontrou quando resolveu esta mesma 

equação? ” Os alunos concordaram, porém, deixaram claro que haviam chegado a esta 

conclusão pelo o fato de alguns de seus colegas terem chegado a esta resposta. 

De modo geral, nosso objetivo com esta atividade foi alcançado. Mesmo diante dos 

problemas encontrados, a maioria da turma conseguiu chegar à generalização para o método e 

aplicá-la.  

 

3.5.7. Atividade 07: Quadrados e números iguais a raízes II 

 

Esta atividade objetivou levar os alunos a resolverem equações do tipo  

,usando processos geométricos de acordo com a justificatica apresentada por Al-Khwarizmi 

em sua obra.  

Neste dia contamos com a presença de 26 alunos na sala de aula, sendo divididos em 

13 duplas de alunos. Foram, praticamente, as mesmas duplas de alunos da aula anterior. 

O formato desta atividade segue o mesmo que o da atividade 05, onde os alunos 

usando o material em EVA, acompanharam os procedimentos contidos na folha de atividade,  

interargindo com o professor e o objeto de conhecimento. Assim, os alunos responderam 

alguns questionamentos contidos na folha de atividade, construindo ideias relacionadas ao 

método de resolução geométrico para esse tipo de equação. Assim como na atividade 05, esta 

atividade continha alguns  questionamentos e, ao passo que os alunos manipulavam as peças, 

visavam a construção das ideias relacionadas ao método trabalhado. Vale salientar que os 

alunos não conseguiram responder de imediato os questionamentos contidos nesta atividade, 

necessitando da nossa mediação para, enfim, chegar a resposta. 

O questionamento final desta atividade foi o mesmo da atividade 05, onde foi 

questionado em que consistia o método acima. Os alunos que responderam tal 

questionamento, deram as seguintes respostas: “manipulei as peças para formar um 

quadrado”, “completar um quadrado grande com o quadrado pequeno. Essas duas respostas 

convergem para a resposta “completar quadrado”, considerada correta, dada por um aluno 
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que, por sua vez, estava presente na aula onde foi aplicada a atividade 05 e, que, 

provavelmente, lembrou das discussões feitas. A Figura 22 mostra o aluno manipuando o 

material em EVA, no momento da construção do método. 

 

Figura 22: Manipulação do material pelo aluno 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Na segunda parte desta atividade, propomos que os alunos aplicassem o método 

geométrico para duas outras equações, usando o material disponibilizado e registrando cada 

passo na folha de atividade. Somente três dupla de alunos presentes na sala de aula 

conseguiram aplicar o método corretamente e obter exito em suas respostas. A Figura 23 

mostra o registro de um aluno no momento da aplicação do método geométrico feita pelo 

aluno. 

Figura 23: Registro dos alunos 

 

Fonte: acervo pessoal 
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Vale ressaltar que outras duplas tentaram aplicar o método, porém, não obteram êxito, 

por apresentarem problemas na compreensão de ideias relacionadas à Geometria como, por 

exemplo, a ideia de área e translação. Diante desta situação, fizemos uma iterferência, 

tentando ajudar essa dupla, refazendo alguns procedimentos do método e procurando deixar 

claro para os alunos a ideia de área de uma figura plana. Mesmo após nossa intervenção, 

apenas uma dupla de alunos conseguiu completar o quadrado e chegar a solução correta. A 

Figura 24 enfatiza o registro de um aluno após nossa mediação, onde pudemos observar que, 

mesmo com nossa intervenção, o aluno ilustrou somente o último passo, afirmando que:“não 

entendi os outros passos, só sei que completei o quadrado e cheguei nessa resposta”. Assim, 

fica claro que alguns procedimentos deste método não foram perfeitamente entendido por 

eles. Porém, os mesmos entenderam o objetivo principal do método que é completar 

quadrados. 

 

Figura 24: Registro do aluno após intervenção a atividade 07 

 

 Fonte: acervo pessoal  

 

Em suma, esta atividade provocou nos alunos um certo desconforto. Muitos 

comentários negativos surgiram quanto a ela como, por exemplo: “é dificil” , “o outro 

método é mais fácil”, “não ficou claro para nós”. Pôde-se observar que os alunos 

apresentaram mais dificuldades do que o normal, levando-nos a concluir que o objetivo desta 

atividade não foi alcançado em sua totalidade, embora uma quantidade mínima de alunos 

tenha conseguido aplicar e obter êxito em suas resoluções. 
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3.5.8. Atividade 08: Raízes e números iguais a quadrados I 

  

Atravéz desta atividade, objetivou-se que os alunos resolvessem equações do tipo 

 segundo a técnica utilizada por Al-Khwarizmi e, em seguida, chegassem a uma 

generalização do método específico para este tipo de equação. 

Esta atividade tem o mesmo formato das atividades 04 e 06, sendo que a única 

diferença é o tipo de equação. Desta atividade participaram 22 alunos, sendo formados 11 

duplas. Esta atividade procedeu-se  da mesma forma que as atividades 04 e 06. 

De início foi feito uma discussão a respeito do método usado por Al-Khwarizmi para 

este tipo de equação. Em seguida, propomos aos alunos o preenchimento de uma tabela 

semelhante à contida nas atividades 04 e 06, porém, usando comandos diferentes e equações 

do tipo . Neste sentido, o preenchimento desta tabela teve o intuito de conduzir o 

aluno a uma generalização para o método de resolução de equaçao do tipo  

Quanto ao preenchimento da segunda e terceira coluna da tabela, todos os alunos 

obteram êxito ao encontrar a solução das equações. Já em relação a quarta coluna da tabela, 

que é justamente onde os alunos deveriam chegar à generalização, ou seja, a uma fórmula 

para encontrar as soluções deste tipo de equação, alguns alunos apresentaram dificuldades  em 

iniciar essa parte da atividade, sendo necessário nossa mediação.  

Os alunos que, de nehuma forma conseguiram chegar a generalização, foi um pequeno 

percentual de alunos que ficavam conversando durante toda a aula e se recusaram a participar 

de forma ativa da atividade. 

A segunda parte da atividade consiste em o aluno usar a fórmula descoberta para 

encontrar a solução da equação trabalhada no início da atividade. E, finalmente, concluir que 

usando a fórmula encontrada chegaria a mesma solução e, consequentemente, concluir que a 

fórmula encontrada é realmente uma generalização do método para aquele tipo de equação.  

Os alunos que conseguiram chegar à generalização correta para este método, 

aplicaram a equação inicial e chegaram a mesma solução do início da atividade. Dessa forma, 

concluiram que a fórmula servia para encontrar a solução das equações do tipo  

Vale salientar que uma quantidade mínima de alunos apresentou dificuldade, embora pouca, 

no momento de aplicar a fórmula e operar “dentro da raiz”. No entanto, isso não 

comprometeu a resolução da atividade, pois de imediato as dúvidas foram sanadas com nossa 

ajuda.  

Aqueles que não chegaram a fórmula correta, devido a falta de atenção ao operar com 

as letras, consequentemente, chegaram a uma solução diferente da encontrada no início da 
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atividade, levando-nos a concluir que a generalização encontrada não servia para esse tipo de 

equação. A Figura 25 mostra o relato acima. 

 

Figura 25: Respostas dos alunos a questão 03 da atividade 08 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

 Esperávamos que nesta atividade, a turma não apresentasse dificuldades, tendo em 

vista que já haviam sido aplicadas duas atividades bastante semelhantes a esta. Assim, em 

diálogo com alguns alunos que apresentaram dificuldades, chegamos a conclusão de que o  

insucesso destes nesta atividade deveu-se ao fato dos mesmos não terem prestado a devida 

atenção no momento da explicação da atividade. Assim, isso fica claro num discurso de um 

deles quando afirmam: “não prestamos a atenção e, se caso tivessemos prestado, concerteza 

teriamos conseguido fazer a atividade, mas...” . Contudo, pode-se dizer que o objetivo desta 

atividade foi alcançado, tendo em vista que maioria dos alunos conseguiram chegar a 

generalização correta para o método e concluir perfeitamente a atividade.  

  

3.5.9. Atividade 09: Raízes e números iguais a quadrado II 

 

Esta atividade teve o objetivo de levar os alunos a resolverem equações do tipo 

 usando processos geométricos, de acordo com a justificativa apresentada por Al-

Khwarizmi em sua obra.  
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Neste dia estavam presentes na sala de aula 25 alunos. Foram formados 12 duplas e 

um aluno resolveu fazer a atividade sozinho.  

O formato desta atividade segue o mesmo formato que as atividades 05 e 07. Usando o 

material disponibilizado em EVA, os alunos iam acompanhando cada procedimento e 

interagindo com o professor e o objeto de conhecimento. Na medida em que respondiam 

alguns questionamentos contidos na folha de atividade, construiam as ideias relacionadas ao 

método geométrico para esse tipo de equação. 

Um fato curioso, que merece destaque, é que duas duplas de alunos chegaram 

automaticamente a conclusão de que seria necessário retirar duas vezes um quadrado de lado 

4 e área 16, do quadrado grande de área . Dessa forma, antes de chegarmos a este passo da 

atividade, isso nos chamou a atenção pelo fato de acharmos que essa parte da atividade ia 

provocar um certo desconforto na turma, acreditando que seria necessário recorrer ao material 

em EVA para explicar melhor essa passagem, devido sua facilidade na visualização e 

manipulação. Adiante, o trecho mostra algumas passagens do diálogo entre nós e estes alunos: 

P: Como voçês chegaram a esta conclusão?  

Duplas Bêta e Delta: Ah, professor!... chegando... 

P: Vocês poderiam nos explicar? 

Dupla Bêta: Olhe essa parte aqui (apontando para a figura montada em cima de sua mesa). É 

retirada, mas ainda temos que retirar a outra parte.... aí, fica esse quadradinho aqui 

faltando. Aí, vai e tira ele daqui (apontando pra figura em sua mesa). Aí, ficamos com essa 

parte daqui (apontando novamente) que antes era  e, que agora, ficou só isso (apontando 

para figura). 

P: Tudo bem, mas como se chama essa parte que ficou? E agora, qual a nova área dessa 

parte que sobrou? 

Dupla Delta: Ficou uma figura aqui, uma forma...essa aqui verde(apontando pra o 

material...que parece com a letra L. 

P: E a área? 

Dupla Delta: ... 

P: Hã?... Era isso, porém houve uma retirada aí, né? 

Dupla Bêta: É verdade! 

Duplas Bêta e Delta: Não sabemos! 

P: Pensem mais um pouco e, depois, vocês nos dizem quanto mede essa área, tudo bem? 

Dupla Bêta: Tá. Tudo bem. 

 



70 
 

  Assim, continuamos com a explicação do método para a turma. Após alguns minutos, 

um aluno que fazia parte de uma das duas duplas acima citados, afirmou não saber quanta 

media aquela área e, acrescentou:“não estou entendendo mais nada”. Em seguida, 

explicamos novamente para toda a turma o por que da dupla retirada do quadrado de área 16, 

concluindo que a área da região que sobrou, (poligonal) era 20. Continuando, chegamos ao 

primeiro questionamento desta atividade, o qual pedia para que os alunos explicassem o 

motivo da área da poligonal restante ser 20. A príncipio, os alunos não conseguiram entender. 

Dessa forma, montamos a figura com o material, chamando a atenção dos mesmos para 

raciocinar da seguinte forma: “o quadrado grande tinha de área, porém foi preciso retirar 

8x de área do mesmo, daí, olhando para a equação, temos que ”. Por fim, 

deveriam concluir que a área da poligonal seria 20, pelo motivo supracitado. Assim, os alunos 

formularam uma resposta para este questionamento, mostrada na Figura 26. 

 

Figura 26: Resposta ao questionamento da atividade 09 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

A figura acima mostra a resposta mais completa, porém todas as outras respostas que 

surgiram se assemelham a essa. Vale ressaltar que durante nossa intervenção no quadro negro 

várias outras respostas surgiram, sendo registradas na folha de respostas as convergentes à 

apresentada na Figura 26. 

 Dando continuidade, chamamos novamente a atenção do aluno para o fato de que, nas 

últimas atividades, vínhamos completando o quadrado, sendo necessário acrescentar 

novamente o quadrado de lado 4. A partir disto, perguntou-se qual a área do quadrado 

composto pela poligonal e pelo quadrado formado com lado 4. De imediato, todos 

responderam que seria 36. Desta forma, concluímos a explicação deste método. 

 A segunda parte dessa atividade consistia na aplicação do mesmo método a duas 

outras equações. A maioria da turma conseguiu resolver corretamente as equações utilizando 

o método estudado, com o auxílio do material em EVA. Um pequeno percentual de alunos 

apresentou dificuldades para finalizar as resoluções, necessitando de nossa mediação, que 
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encaminhou a conclusão da atividade. A Figura 27 mostra o registro da resolução correta 

apresentada pelos alunos.  

 

Figura 27: Registro do aluno na atividade 09 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Vale ressaltar que, assim como nas atividades anteriores, alguns alunos que chegaram 

à resposta correta não registraram, na folha de resposta, cada passo utilizado, registrando 

somente a figura final e a conclusão da resolução. Somente uma dupla não concluiu a 

atividade, deixando as resoluções pela metade, em decorrência de ter iniciado o horário do 

recreio ter tocado. Ficou acordado que no encontro seguinte estes alunos concluiriam a 

atividade. Porém, na aula seguinte, um desses alunos não estava na sala de aula. Foi pedido 

que outro concluísse, mas este se recusou, deixando a resolução pela metade. 

Em suma, o objetivo principal desta atividade foi perfeitamente alcançado. Mesmo 

diante de alguns poucos imprevistos, percebemos que devido às últimas atividades, as quais 

utilizaram elementos geométricos, os alunos mostraram-se mais confiantes quanto aos 

conceitos geométricos necessários à realização da atividade e, também, quanto à aplicação 

geral do método de completar quadrados. 

 

3.5.10. Atividade 10: Uma segunda raiz  

 

Nesta atividade, os alunos usaram as fórmulas encontradas nas atividades 04, 06 e 08 

para encontrar as soluções de algumas equações, tendo como objetivo fazer uma 

generalização das fórmulas usadas, de modo que fosse possível encontrar uma segunda raiz 
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para as equações. Desta atividade participaram 29 alunos, sendo divididos em 13 duplas de  

alunos e um grupo de três. 

A princípio, foi feita uma revisão das atividades anteriores, com o intuito de relembrar 

as atividades 04, 06 e 08, fazendo uma relação com cada tipo de equação e suas respectivas 

generalizações. Em seguida foi dado início a primeira parte desta atividade. Os alunos 

deveriam encontrar uma raiz para algumas equações usando as fórmulas por eles encontradas 

nas atividades anteriores. Nessa parte, chamamos a atenção dos alunos para observarem os 

tipos de equações e para aplicarem sua respectiva fórmula. 

Um fato curioso foi que quando os alunos iam iniciar essa parte da atividade, alguns 

afirmaram que as equações dadas não se enquadravam em nenhum dos tipos estudados. De 

imediato, um aluno que vinha se mostrando bastante ativo no desenvolvimento das atividades, 

afirmou: “é por que tem que organizar”. Assim, indagamos: “organizar como? ”. O aluno 

respondeu: “tem que levar os números negativos para o outro lado, trocando o sinal, foi 

assim que eu aprendi”. Um outro aluno falou: “ Ah... é aquele negócio que lá no início o 

professor ensinou, aquilo que soma ou subtrai as quantidades dos dois lados do sinal de 

igual”. Após as falas dos alunos fomos até o quadro negro para relembrarmos a atividade 02, 

expondo alguns exemplos e reforçando os processos de Al-Jabr e Al-Muqabala conforme Al-

Khwarizmi.  

Em seguida foi dado início as resoluções, porém, mesmo diante da nossa exposição 

relativa aos processos de Al-Jabr e A-Muqabala, alguns alunos insistiram em “lançar para o 

outro lado”. Assim, organizaram a equação e aplicaram as fórmulas. A Figura 28 mostra o 

registro das resoluções das duplas.  
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Figura 28: Registros do aluno na questão 01 da atividade 10 

 

Fonte: acervo pessoal  

 

Na figura, podemos observar que no quesito “d”, o aluno não conseguiu concluir a 

resolução. Dessa forma, isso é decorrente das dificuldades que os alunos encontraram ao 

trabalhar com frações, fato que foi comum à maioria da turma. 

A segunda parte desta atividade pedia para que os alunos observassem a equação do 2º 

grau  e suas soluções 4 e -4. Em seguida foi perguntado se eles eram capazes de 

encontrar uma segunda solução para equações que eles haviam resolvido na primeira parte. 

Em caso afirmativo, questionava-se o que eles podiam fazer para obter essa segunda solução. 

Isso gerou um desconforto em toda a turma. Os mesmos afirmaram não entender o que 

deveriam fazer, sendo necessária nossa intervenção. Assim, fomos ao quadro negro e 

realizamos a exposição de alguns outros exemplos, aos quais eram encontradas duas soluções 

para as equações ( ).  

Alguns alunos questionaram o porquê do número positivo ou negativo. Desta forma, 

explicamos a definição de raiz quadrada, expondo alguns exemplos, sendo este problema 

rapidamente resolvido. Mesmo assim, nenhum aluno conseguiu chegar a uma resposta para 

esta parte da atividade. Após alguns minutos, expusemos um questionamento: “olhem para as 

fórmulas lá em cima e pensem o que seria necessário para que, após aplicá-la para suas 

respectivas equações, obtenhamos duas soluções para a equação? Olhem para as equações 

aqui já discutidas e me respondam”. Após pensarem um pouco, uma dupla de aluno 
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perguntou, já respondendo ao questionamento: “por que tem a raiz quadrada, aí faz as contas 

para o valor positivo e para o valor negativo?”. Ainda não satisfeito com a resposta do aluno, 

foi perguntado se ele já havia tentado fazer da forma como falou, e ele respondeu: “sim, 

considerei o valor positivo, agora vou considerar o negativo pra ver se consigo isso no 

quesito „a‟...”. Este aluno, ainda muito ansioso, acrescentou: “é isso que eu disse professor”. 

Como ainda não apresentou a resposta, foi pedido a este aluno que continuasse sua resolução. 

A Figura 29 mostra a resposta de um aluno, para a qual todas as outras convergiram.

Figura 29: Registro do aluno na questão 02 da atividade 10 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Pode-se observar na figura que o aluno fez realmente o que falou, porém seus registros 

ficaram desorganizados, não apresentando uma boa estética. Entretanto, percebeu-se que os 

alunos, embora tenham apresentado dificuldades de início, conseguiram chegar a uma 

conclusão satisfatória para a atividade, tendo alcançado nosso objetivo. Porém em seus 

cálculos o aluno comete o seguinte erro aritmético ( ), o qual julgo ter havido uma 

falta de atenção do aluno, pois fez os cálculos e errou o resultado. 

Vale ressaltar que os alunos que não conseguiram fazer a atividade foram aqueles que 

passavam a aula toda conversando, recusando-se a participar efetivamente das atividades.  

Ao fim desta atividade, foi feita uma discussão com o intuito de deixar claro para os 

alunos que toda equação do segundo grau possui duas soluções, e que, até então, só havíamos 

encontrado uma segunda solução, pelo fato de estarmos considerando os métodos 

desenvolvidos por Al-Khwarizmi, os quais não consideravam as quantidades negativas. 

Porém, a partir daquele momento passaríamos a encontrar duas soluções para esse tipo de 

equações.  
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3.5.11. Atividade 11: Uma generalização atual do método de completar quadrados 

 

Esta atividade objetivou levar os alunos a resolverem equações usando o método atual 

de completar quadrados, presente nos livros didáticos.  

Neste dia, estavam presentes 26 alunos, formando-se 13 duplas de alunos. Como 

procedimento para aula, a princípio foi feita uma discussão histórica, iniciando por uma 

recapitulação dos tipos de equações caracterizadas por Al-Khwarizmi e seus respectivos 

métodos de resoluções. Também foi discutido um pouco sobre a introdução da simbologia 

matemática por François Viète e René Descartes.  

Em seguida, foi dado início aos procedimentos em que consistia o método atual de 

completar quadrados. Inicialmente, os alunos não apresentaram dificuldade para entender o 

método, porém, na parte onde foi preciso fazer a fatoração do trinômio quadrado perfeito, a 

turma toda apresentou dificuldade, necessitando da nossa intervenção. Assim, foi feita uma 

exposição referente aos produtos notáveis e a forma fatorada do trinômio quadrado perfeito. 

Percebemos que, mesmo após a exposição, alguns alunos ainda não tinham 

compreendido. Assim, entregamos os kits de material em EVA, utilizados nas atividades 

anteriores, pedindo que a turma acompanhasse o procedimento exposto no quadro negro. A 

explicação dada foi a seguinte: “considere que o quadrado maior possui lado a, o quadrado 

menor possui lado b e cada retângulo possui lados a e b. Com estas quatro peças, formemos 

um quadrado de lado . Uma vez formado este quadrado, podemos perceber que a 

área dele é dada pela soma da área do quadrado de lado a  com a área dos dois retângulos e 

a área do quadrado de lado b, obtendo 

. Esse trinômio é denominado de trinômio quadrado perfeito pelo fato de ser 

o resultado do quadrado de ”. 

Pode-se observar que, mesmo usando a Geometria, considerada mais difícil pela 

maioria dos alunos, esta explicação surtiu mais efeito do que a algébrica, pois eles puderam 

acompanhar cada procedimento e construir as ideias. Isso fica claro no discurso de um aluno, 

quando disse: “assim é mais fácil do que daquele outro jeito. Mas, e agora, como faz com os 

números aqui (apontando para folha de atividade)?”. Outro aluno, afirmou: “isso é fácil!... é 

só pegar o primeiro e o último termo da equação, somar e elevar a 2”. Completamos: “do 

trinômio!...”. Logo em seguida, damos continuidade ao exemplo que vínhamos fazendo. A 

Figura 30 mostra a exposição feita por nós. 
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Figura 30: Exposição referente ao “quadrado perfeito” 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Uma vez apresentado o método, foram dadas três equações para que os alunos 

aplicassem o método e encontrassem as raízes. Quanto à primeira parte do método, os alunos 

não apresentaram dificuldades. Porém, na segunda parte, onde era necessária a fatoração do 

trinômio, alguns alunos necessitaram ainda da nossa mediação, mas nada que comprometesse 

suas resoluções. Ao final, todos conseguiram concluir a atividade de maneira satisfatória. A 

Figura 31 mostra os registros da resolução de uma dupla de alunos que chegaram à solução 

correta. 

 

Figura 31: Resposta correta dos alunos a atividade 11 

 

 

Fonte: acervo pessoal 
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Vale ressaltar que as soluções da maioria da turma convergem para a solução acima, 

porém três duplas de alunos chegaram a soluções diferentes nos itens “b” e “c”, como mostra 

a Figura 32. 

 

Figura 32: Resposta incorreta dos quesitos “a”, “b” e “c” da atividade 11 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Na Figura 32 pode-se observar que, no quesito “c”, os alunos não atentaram para o 

fato de que o termo que completaria o quadrado seria  e não 1. É possível perceber 

dificuldades também quanto aos cálculos aritméticos, além de um pouco de falta de atenção, 

levando-os ao insucesso em suas resoluções.    

 Um fato que nos chamou bastante atenção foi, no final da atividade, um aluno 

dizer: “essa forma aí é melhor do que as outras, mas também não é muito diferente, porque 

lá a gente também pegou a metade do número que fica do lado do b e somou, que aqui soma 

dos dois lados, né? E lá tem mais coisa pra fazer, por isso dessa forma é melhor...”. Desse 

discurso pode-se perceber que o aluno fez relação com os métodos “antigos” estudados, 

mostrando sua boa compreensão das atividades, embora ainda revele um pouco pobre em 

palavras para expressar seu pensamento. Diante disto e do sucesso desta atividade, podemos 

concluir que o objetivo foi alcançado. 

 

3.5.12. Atividade 12: A fórmula resolutiva mais comum 

 

Nesta atividade pretendíamos que os alunos deduzissem a fórmula de Bhaskara, 

através do método de completar quadrados, e, finalmente, resolvessem equações do 2º grau na 
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sua forma geral usando a famosa tal fórmula. Nesta aula, havia 23 alunos, sendo formados 

onze duplas e um grupo com três alunos. 

Inicialmente foi feita uma discussão histórica, enfatizando a generalização dos 

métodos de Al-Khwarizmi pelos seus sucessores, em especial pelo matemático Bhaskara. Em 

seguida, fomos ao exemplo prático, considerando uma equação genérica na sua forma geral, 

aplicando o método de completar quadrados, descrito por Al-Khwarizmi. Ou seja, nesse 

momento foi apresentada uma dedução da famosa fórmula de Bhaskara através do método de 

completar quadrados.  

Durante o desenvolvimento do processo de dedução da fórmula, os alunos não 

apresentaram muitas dúvidas, sendo necessária poucas vezes a nossa intervenção. No entanto, 

foi possível perceber algumas dificuldades e, até mesmo, a rejeição dos alunos em trabalhar 

com letras. Isso se revela nos discursos dos alunos: “por que essa conta é só com letras? Não 

pode fazer com números? ”; “eu não vou fazer não. Se for com letras, por que eu acabo 

confundindo tudo? ”. De imediato, um aluno que, por sua vez, era repetente no 9º ano e, 

mostrava-se assíduo nas atividades, tentou acalmar seu colega e disse: “isso é bom, eu resolvi 

essas contas no ano passado. Parece difícil, mas não é! Você vai ver, quando der para fazer a 

conta faz, que não é só repetir”. Procurando acalmar a turma fomos ao quadro negro tentar 

sanar essas dúvidas que surgiram no decorrer da atividade. Assim, ele tentou reverter o 

cenário que foi criado durante a atividade, levando os alunos a pensarem as letras como 

quantidades ainda desconhecidas. Vale ressaltar que mais uma vez o material em EVA 

disponibilizado aos alunos caiu como uma “mão na roda”, ou seja, foi de extrema importância 

para o sucesso no entendimento do método usado. 

Uma vez deduzida à fórmula, foi solicitado aos alunos a aplicá-la à duas outras 

equações. Os alunos não apresentaram muita dificuldade ao aplicar a fórmula. Alguns 

confundiram os valores dos coeficientes e apresentaram dificuldades nas operações 

aritméticas, mas nada que comprometesse o sucesso de suas resoluções. Segue na Figura 33 a 

resolução de uma dupla de alunos, a qual as demais convergiram. 
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Figura 33: Resposta dos alunos à atividade 12 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Por fim, o objetivo desta atividade foi alcançado perfeitamente, isso fica claro quando 

analisamos o discurso de um aluno que se mostrou mais autônomo e confiante: “desse jeito 

aqui é melhor de resolver as equações. É só pegar os valores e substituir na fórmula. Assim 

fica mais fácil. O professor...(disse o nome do professor) me ensinou assim”. Diversos outros 

discursos positivos surgiram a respeito desse método, isso nos leva a concluir que o ensino 

voltado para a aplicação de fórmula ainda prevalece fortemente em nossas escolas. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISE DA INTERVENÇÃO REALIZADA JUNTO AOS 

SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 Neste capítulo apresentaremos os resultados obtidos em nossa investigação. Para isso 

analisamos dos dados obtidos nas atividades de ensino, na avaliação final e nas entrevistas 

semiestruturadas, sendo estes categorizados e discutidos segundo categorias criadas pelos 

investigadores.  

 

4.1.Categorização do desempenho das duplas nas atividades 

 

A seguir, apresentaremos uma tabela onde categorizamos o desempenho dos alunos 

em cada atividade aplicada. Neste sentido, as categorias consideradas foram: 

 

Categoria 1 (C-1): fez toda a atividade e apresentou respostas corretas. 

Categoria 2 (C-2): fez toda a atividade, porém apresentou respostas incorretas. 

Categoria 3 (C-3): iniciou a atividade, mas não conseguiu concluir. 

Categoria 4 (C-4): estava em sala de aula, mas não fez a atividade. 

Categoria 5 (C-5): não compareceu à atividade. 
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Tabela 02: Categorização do desempenho das duplas nas atividades 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

 

 

 Duplas 

Atividades alpha Beta Gamma Delta epsilon Êta Thêta Iota Kappa lambda Pi Sigma Tau psi chi oméga 

Atividade 01 C-1 C-1 C-1 C-2 C-2 C-3 C-1 C-5 C-1 C-2 C-2 C-1 C-2 C-3 C-2 C-2 

Atividade 02 C-2 C-1 C-1 C-1 C-2 C-2 C-2 C-2 C-2 C-2 C-3 C-2 C-5 C-4 C-2 C-5 

Atividade 03 C-2 C-1 C-1 C-2 C-2 C-3 C-2 C-3 C-2 C-3 C-2 C-2 C-5 C-3 C-3 C-5 

Atividade 04 C-1 C-1 C-1 C-1 C-2 C-5 C-1 C-5 C-2 C-5 C-2 C-5 C-5 C-3 C-5 C-3 

Atividade 05 C-1 C-1 C-1 C-1 C-2 C-5 C-1 C-2 C-2 C-2 C-5 C-1 C-3 C-3 C-2 C-5 

Atividade 06 C-1 C-5 C-1 C-1 C-1 C-2 C-1 C-5 C-1 C-2 C-2 C-2 C-3 C-3 C-2 C-5 

Atividade 07 C-2 C-1 C-1 C-1 C-2 C-3 C-1 C-5 C-3 C-5 C-3 C-5 C-4 C-4 C-3 C-3 

Atividade 08 C-1 C-1 C-1 C-1 C-5 C-2 C-1 C-2 C-1 C-2 C-5 C-1 C-3 C-5 C-5 C-5 

Atividade 09 C-1 C-1 C-1 C-1 C-2 C-3 C-5 C-4 C-2 C-2 C-5 C-1 C-3 C-5 C-2 C-2 

Atividade 10 C-1 C-1 C-1 C-1 C-2 C-4 C-1 C-3 C-5 C-2 C-3 C-5 C-3 C-4 C-3 C-3 

Atividade 11 C-1 C-1 C-1 C-1 C-2 C-3 C-1 C-5 C-2 C-2 C-3 C-1 C-3 C-4 C-5 C-5 

Atividade 12 C-1 C-1 C-1 C-1 C-2 C-5 C-5 C-5 C-2 C-2 C-5 C-1 C-5 C-3 C-2 C-3 
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Quantos aos dados expressos na tabela apresentada anteriormente, a título de exemplo 

apresentaremos alguns comentários a respeitos do desempenho das duplas  Bêta, Gamma, 

Lambda e Psi. 

A dupla Bêta, mostrou-se bastante assíduo durante toda a intervenção na sala de aula, 

assim como a dupla Gamma. Essas duplas merecem destaque pelo bom desempenho nas 

atividades aplicadas, mostrando-se bastantes compromissados e, consequentemente, sendo 

enquadrados na categoria C-1. Porém, vale ressaltar que estes alunos em alguns momentos de 

nossa intervenção necessitaram de algumas mediações, principalmente, no que diz respeito a 

interpretação dos enunciados e também no momento de registrar suas respostas na folha de 

atividade. Quanto aos conteúdos necessários ao entendimento das atividades, quando 

solicitados, estes alunos a princípio não recordavam, porém quando relembrávamos juntos, de 

imediatos recordavam, sem muitas dificuldades. Dessa forma, acreditamos que ocorreu um 

bom entendimento e uma aprendizagem com significados por parte destes alunos. 

A dupla Lambda, embora não tenha demonstrado um bom desempenho durante as 

atividades, mostrou-se compromissado e bastante esforçado. Porém, não apresentou respostas 

corretas às atividades, o que o enquadrou na categoria C-2. Acredita-se que o problema 

principal que levou essa dupla a tal classificação foram às dificuldades de interpretação e as 

dificuldades em conceitos matemáticos necessários ao entendimento das atividades. Por outro 

lado, a dupla Psi, não demonstrou um bom desempenho nas atividades e também não pareceu 

compromissado com as mesmas, mostrando-se alheio as mesmas. Vale salientar que, mesmo 

quando se chamava a atenção, os mesmos não mostravam interesse em participar ativamente 

das atividades, o que levou ao insucesso nas resoluções.  

 

4.2.Aplicação de exercícios complementares  

 

Após a realização da intervenção através das atividades elaboradas, foi reservado um 

próximo encontro. Nessa oportunidade, foram realizadas aplicações e discussões de exercícios 

complementares. Os exercícios trabalhados foram planejados de acordo com a sequência das 

atividades, buscando verificar o nível de aprendizagem dos alunos e, ao mesmo tempo, levá-

los a recordar os métodos de resolução da equação do 2º grau trabalhados nas atividades. 

Durante a aplicação, observou-se que alguns alunos presentes ainda apresentavam 

dúvidas sobre qual método utilizar, confundindo os mesmos, sendo necessária nossa 

intervenção. Uma vez que cada método era relembrado, os alunos não apresentavam 
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dificuldades em aplicá-los, fazendo, ainda, relações com as ideias discutidas durante a 

aplicação das atividades e os exercícios propostos. 

 

4.3. Resultados e discussão dos dados obtidos na avaliação final  

 

Uma vez realizada sessões de aplicações dos métodos trabalhados, aplicamos uma 

avaliação final (Apêndice O) para verificar o nível de aprendizagem dos alunos participantes 

em relação aos métodos de resolução da equação do 2º grau e aos conteúdos abordados 

durante a intervenção. A avaliação continha oito questões das quais cinco apresentavam dois 

itens, a e b. Essas questões foram elaboradas tendo como base o modelo das atividades 

aplicadas e os exercícios de fixação da aprendizagem. Esta atividade contou com a presença 

de 28 alunos, sendo divididos em 14 duplas de alunos. 

Os resultados obtidos na avaliação final foram analisados e categorizados de acordo 

com quatro categorias:  

 

Categoria 01: resolveu e chegou à resposta correta. 

Categoria 02: resolveu e chegou a uma resposta incorreta.  

Categoria 03: iniciou a resolução, porém teve dificuldade em concluí-la. 

Categoria 04: não conseguiu resolver e nem apresentou nenhuma resposta. 

 

Dessa forma, os resultados foram enquadrados de acordo com as categorias acima. A 

seguir, apresentamos cada questão da avaliação final e seus respectivos objetivos. 

 

1º questão: De acordo com o que você aprendeu, organize no quadro abaixo as equações 

quanto a sua tipologia. 

 

 

 

  

 

 

 

 



84 
 

Equações de 1º grau Equações de 2º grau 

 

 

 

 

 

 

 

Esta primeira questão é idêntica à terceira da Atividade 01. Seu objetivo era verificar 

se os alunos conseguiam compreender as características principais dos dois tipos de equações. 

A Tabela 03 apresenta a categorização das respostas dadas à primeira questão da 

avaliação final. 

 

Tabela 03: Categorização das respostas da questão 01 da avaliação final 

Categorias C-1 C-2 C-3 C-4 Total/duplas 

Questão 1 10 02 01 01 14 

Fonte: acervo pessoal 

 

A partir da análise dos registros dos alunos enquadrados na categoria C-1, bem como a 

partir do diálogo com quatro das dez duplas de alunos, pudemos perceber que a definição de 

equação estava perfeitamente clara para eles, assim como também as características principais 

de cada tipo. 

Dos alunos enquadrados na categoria C-2, pode-se perceber uma confusão quanto às 

características de cada tipo de equação. Estes colocaram a equação no espaço 

destinado às equações de 1º grau. Em diálogo com estes alunos, eles deixaram claro a 

confusão a cerca das características de cada tipo de equação. 

P: Por que vocês colocaram essas equações nesse grupo?  

Duplas Epsilon e Lambda: Ah! É porque essa equação tem só uma coisa dessa desse lado. 

(apontando para o primeiro membro da equação).  

Pesquisador: E estas outras equações aqui? (apontando para as equações do primeiro grau 

postas corretamente). Tem dois desse lado? 

Duplas Epsilon e Lambda: Mas, esses passam para esse lado? (apontando para o segundo 

membro). 
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Os que se encaixaram nas categorias C-3 e C-4 afirmaram não saber responder. Neste 

sentido, foi oferecida ajuda e os mesmos afirmaram que estavam indispostos e, por essa razão, 

não iriam responder a atividade. 

 

2º questão: Escreva uma expressão algébrica que represente a soma das áreas das figuras 

abaixo: 

 

Figura 34: Retângulos referentes à questão 02 da avaliação final 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Esta segunda questão teve como objetivo verificar a habilidade do aluno em reescrever 

algebricamente uma situação ilustrada geometricamente. Essa questão foi posta na avaliação 

final, devido as intervenções em sala e utilização dos métodos algébricos de Al-Khwarizmi. 

A tabela 04 apresenta categoricamente as respostas dos alunos à questão 02. 

 

Tabela 04: Categorização das respostas da questão 02 da avaliação final 

Q
u

e
st

ã
o
 2

 Categorias  C-1 C-2 C-3 C-4 Total/duplas 

Item (a) 08 04 01 01 14 

Item (b) 08 04 00 02 14 

Fonte: acervo pessoal 

 

 Através da tabela é possível perceber que um número significativo de alunos 

respondeu corretamente os dois itens desta questão, se enquadrando na categoria C-1. A partir 

da observação durante a aplicação, pode-se perceber que os alunos mostraram bastante 

segurança ao responder esta questão. Assim, acreditamos que essa segurança seja 

consequência do trabalho com as atividades realizadas durante a intervenção. 

 Dos alunos que resolveram e chegaram a uma resposta incorreta, enquadrados na 

categoria C-2, pode-se perceber através de seus registros e do diálogo com dois deles, que 
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ainda há uma confusão no que diz respeito ao conceito de área de figuras planas. A Figura 35 

mostra o registro da resposta desses alunos. 

 

Figura 35: Respostas dos alunos a questão 02da avaliação final 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

 Vejamos um trecho do diálogo, onde fica evidente a confusão no conceito de área: 

 

P: Como você pensou para responder e chegar a esta resposta? 

Dupla Kappa: Aqui não é uma soma (apontando para a soma das figuras)? Então eu somei 

tudo aqui. Esse x, mais esse x, mais esse 10 e esse x e dá isso, 3x+10 (apontando para o item 

a). 

P: Você somou as áreas das figuras? 

Dupla Kappa: Sim, somamos... olha aqui (apontando para seu registro). 

 

 Quanto aos alunos enquadrados na categoria C-3, seus registros continham a 

expressão , no item a. E os enquadrados na categoria C-4 afirmaram não saber responder, 

mostrando-se indispostos e, por essa razão, não iam responder a atividade. Estes alunos foram 

os mesmos alunos enquadrados nestas mesmas categorias na questão anterior. 

 

3º questão: Faça a representação geométrica de cada expressão abaixo: 

 

a)                                              b)   

 

O objetivo desta terceira questão é verificar as habilidades dos alunos em ilustrar 

geometricamente uma expressão algébrica. Vale ressaltar que esta questão é o oposto da 

questão anterior. 

As respostas dos alunos a esta terceira questão estão categorizadas na tabela 05.  
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Tabela 05: Categorização das respostas da questão 03 da avaliação final 

Q
u

e
st

ã
o
 3

 Categorias  C-1 C-2 C-3 C-4 Total/duplas 

Item (a) 08 00 04 02 14 

Item (b) 08 00 03 03 14 

Fonte: acervo pessoal 

 

 Da tabela, pode-se observar que um número significativo de alunos se enquadraram na 

categoria C-1. Vale ressaltar que estes são os mesmos alunos que se enquadraram nessa 

mesma categoria na questão anterior, mostrando bastante segurança e autonomia em suas 

respostas. 

   Da tabela, pode-se perceber que nenhum aluno se enquadrou na categoria C-2, sendo 

que os alunos que haviam se enquadrado nesta categoria na questão anterior, nesta questão, se 

enquadraram na categoria C-3. Isso deve-se, consequentemente, ao fato da confusão do 

conceito de área apresentado por eles durante a questão anterior. Dos registros, pode-se 

perceber que os mesmos ainda desenharam umas figuras geométricas, porém não 

conseguiram organizar e nem concluir suas respostas. Em diálogo com eles, os mesmos 

afirmaram não saber responder esta questão.  

Os enquadrados na categoria C-4 são os mesmos que se enquadraram na questão 

anterior, pois deram a mesma justificativa. 

 

4º questão: Usando o método algébrico descrito por Al-Khwarizmi, encontre uma raiz para 

cada equação abaixo: 

 

a)                                       b)  

 

Esta questão objetivou investigar o conhecimento dos alunos a cerca do método 

algébrico trabalhado durante a intervenção, para encontrar uma raiz para equação do 2º grau.  

As respostas desta questão estão categorizadas na tabela 06.  

 

Tabela 06: Categorização das respostas da questão 04 da avaliação final 

Q
u

e
st

ã
o
 4

 Categorias  C-1 C-2 C-3 C-4 Total/duplas 

Item (a) 05 03 04 02 14 

Item (b) 03 05 03 03 14 

Fonte: acervo pessoal 
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 Como se pôde observar na tabela acima, seis alunos responderam corretamente o item 

(a) desta questão, sendo enquadrados na categoria C-1. Estes alunos usaram o método retórico 

proposto por Al-Khwarizmi. Vale ressaltar que, a princípio, os mesmos mostraram 

dificuldades em lembrar o método e iniciar essa parte da avaliação, sendo necessária nossa 

intervenção, porém, logo de imediato, estes alunos relembraram e iniciaram a resolução. A 

Figura 36 mostra o registro da solução correta obtida pelos alunos, porém vale lembrar que 

onde os alunos deveriam ter usado o sinal de implicação, eles usaram o sinal de igualdade. 

Esse fato foi comum em todas as atividades, porém, foi chamada a atenção deles. Contudo, 

insistiram em colocar o sinal de igualdade. 

 

Figura 36 – Registros dos alunos a questão 04 da avaliação final 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Ainda no item (a), os alunos enquadrados na categoria C-2 foram os alunos que 

apresentaram erro na extração da raiz quadrada, e também a insistência em usar a igualdade 

em vez da implicação, como mostra a figura 37 a seguir. 

 

Figura 37 – Resposta incorreta dos alunos a questão 04 da avaliação final 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Vale lembrar, que assim como nas figuras 36 e 37, as figuras 38, 39 e 40 seguintes 

ilustram o mesmo fato ilustrado nas figuras anteriores onde ouve a troca do sinal de 

implicação pelo sinal de igualdade, embora isso tenha ocorrido não consideramos as respostas 

dos alunos como erradas. 

Quanto ao item (b), a quantidade de alunos que responderam corretamente foi menor 

que do item (a). Isso aconteceu justamente pelo o fato de dois, das seis duplas, que obtiveram 
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êxito no item (a), terem aplicado o mesmo método para a equação do item (b) que, por sua 

vez, era de outro tipo, como ilustra a Figura 38. 

 

          Figura 38: Registro da confusão do aluno quanto à aplicação do método 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

A Figura 39 mostra o registro da resolução feita pelos alunos que responderam 

corretamente os dois itens desta questão. 

 

Figura 39: Registro correto dos métodos aplicados pelos alunos 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

As duas duplas que cometeram o erro ilustrado na figura acima, juntaram-se as três 

duplas que cometeram erros nas operações aritméticas. Assim, temos cinco duplas de alunos 

enquadrados na categoria C-2.  

 Três duplas se enquadraram na categoria C-3, tendo apresentado dificuldades em 

concluir a resolução. Em diálogo com estes alunos, os mesmos afirmaram que não sabiam 

concluir a resolução, pois confundiam os métodos. A Figura 40 mostra onde os alunos 

pararam sua resolução. 

 

Figura 40: Resolução incompleta dos alunos da questão 04 da avaliação final 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

 As duas duplas enquadrados na categoria C-4 foram os mesmos que se enquadraram 

nessa mesma categoria na questão anterior. 
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5º questão: Aplique, nas equações do exercício anterior, a justificativa geométrica proposta 

por Al-Khwarizmi.  

 O objetivo desta questão foi investigar o conhecimento dos alunos a cerca do método 

geométrico trabalhado durante a intervenção em sala de aula, a partir do uso do material 

manipulativo. 

 Na tabela 07 estão categorizadas as respostas dos alunos a esta questão. 

 

Tabela 07: Categorização das respostas da questão 05 da avaliação final 

Q
u

e
st

ã
o
 5

 Categorias  C-1 C-2 C-3 C-4 Total/Duplas 

Item (a) 06 04 02 02 14 

Item (b) 04 02 04 04 14 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Como podemos verificar na tabela, sete duplas de alunos responderam corretamente o 

item (a) desta questão, sendo enquadrados na categoria C-1. Eles, com o auxílio do material 

manipulável, conseguiram interpretar geometricamente a equação  e chegaram a 

, resolvendo essa expressão e obtendo sucesso na resolução. Como pode-se ver 

na Figura 41. 

 

Figura 41: Registro correto do quesito “a” da questão 05 da avaliação final 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

 Ainda no item (a), os alunos enquadrados na categoria C-2, conseguiram interpretar 

geometricamente a equação e completar o quadrado, mas, no momento de escrever a equação 

da área do novo quadrado, escreveram , ao invés de , o que levou-

os a uma resposta incorreta. 

 Quanto ao item (b), cinco duplas de alunos se enquadraram na categoria C-1. Porém, 

vale salientar que foi necessário chamar a atenção dos alunos para a diferença quanto à 

tipologia das equações, buscando evitar a confusão na aplicação dos métodos. Estes alunos 
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aplicaram corretamente o método com o auxílio do material manipulável, obtendo sucesso na 

resolução, como mostra a Figura 42. 

 

Figura 42: Registro correto do quesito “b” da questão 05 da avaliação final 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Também no item (b), cinco duplas de alunos se enquadraram na categoria C-2, onde 

quatro deles tentaram aplicar o mesmo método aplicado na equação do item (a), levando-os a 

resposta incorreta. A Figura 43 mostra um dos registros desses alunos.  

 

Figura 43: Resposta incorreta do quesito “b” da questão 05 da avaliação final 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Uma dessas cinco duplas enquadrados na categoria C-2 aplicou o método correto, 

porém, não chegou à solução correta por apresentar dificuldades nas operações. Em diálogo 

com essa dupla, eles afirmaram ter confundido na hora de concluir a questão, mas sabiam 

operar normalmente, afirmando ainda não saber o que aconteceu. 
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Os alunos enquadrados na categoria C-3, no item (a), interpretaram corretamente a 

equação, porém tiveram dificuldade em concluir a resolução. Os alunos enquadrados nesta 

mesma categoria, no item (b), iniciaram a resolução aplicando o método do item (a), mas não 

concluíram a resolução. Em diálogo com estes alunos, os mesmos afirmaram que estavam 

cientes ao aplicar o método errado e, por isso, não iam concluir a resolução.  

 Os alunos enquadrados na categoria C-4, no item (a), foram os mesmos enquadrados 

nesta mesma categoria na questão anterior. Quando ao item (b), foram quatro duplas 

enquadrados nessa categoria. Dois deles foram os mesmos alunos do item (a). Já os outros 

dois, foram alunos que afirmaram não saber qual método usar e, por isso, decidiram deixar em 

branco o item (b).   

 

6º questão: Escolha o método algébrico adequado, desenvolvido por Al-Khwarizmi para 

encontrar as raízes das equações:  

a)                                                b)  

 

Esta questão objetivou investigar o conhecimento dos alunos a cerca do método 

algébrico trabalhado durante a intervenção, com o objetivo de encontrar as duas raízes para 

equação do 2º grau. Nesta, os alunos aplicaram as fórmulas/generalizações encontradas no 

decorrer das atividades aplicadas. Porém, vale ressaltar que estas fórmulas foram deduzidas 

novamente junto com os alunos, a partir do método retórico de Al-Khwarizmi. 

A tabela 08 mostra a categorização das respostas dos alunos à essa questão.  

 

Tabela 08: Categorização das respostas da questão 06 da avaliação final 

Q
u

e
st

ã
o
 6

 Categorias  C-1 C-2 C-3 C-4 Total/Duplas 

Item (a) 06 04 02 02 14 

Item (b) 06 03 02 03 14 

Fonte: acervo pessoal 

 

 Como podemos verificar na tabela acima, sete duplas de alunos resolveram 

corretamente os dois itens desta questão. Estes aplicaram corretamente cada fórmula e 

operaram com êxito cada operação. Como mostra a Figura 44. 
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Figura 44: Resposta correta a questão 06 da avaliação final 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Três duplas de alunos se enquadraram na categoria C-2, no item (a), por chegarem a 

uma solução incorreta para a equação. Da análise dos registros pôde-se perceber que os 

mesmos aplicaram corretamente o método, porém cometeram erro nas operações aritméticas, 

mais especificamente, no momento de trabalhar com a operação de potenciação. Duas dessas 

duplas cometeram o mesmo erro no item (b), assim como também apresentaram dificuldades 

ao trabalhar com a radiciação. Em diálogo com alguns desses alunos, pode-se ver que os 

mesmos foram capazes de perceber onde estava o erro.  

 Quanto aos alunos enquadrados na categoria C-3, estes não chegaram a concluir a 

resolução das equações. A partir dos registros, pode-se perceber dificuldades com as 

operações com números inteiros. Assim, em diálogo com alguns desses alunos, observa-se 

que os mesmos pararam a resolução das equações justamente por perceberem onde estavam 

errando, tendo dificuldade em corrigir o erro e chegar a uma conclusão. 

Os alunos enquadrados na categoria C-4 não apresentaram nenhum registro de 

solução, porém vale ressaltar que estes são os mesmos alunos que se recusaram a responder às 

demais questões. 

  

7° questão: Use a fórmula resolutiva mais comum para encontrar as raízes da equação 

. 

 

O objetivo desta questão foi investigar o conhecimento dos alunos a cerca do método 

mais comum para achar as raízes das equações do 2º grau. Neste sentido, os alunos 

trabalharam a fórmula de Bhaskara, com o objetivo de encontrar as duas raízes da equação.  

A tabela 09 traz a categorização das respostas dos alunos a esta questão. 
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Tabela 09: Categorização das respostas da questão 07 da avaliação final 

Categorias C-1 C-2 C-3 C-4 Total/Duplas 

Questão 7 06 03 02 03 14 

Fonte: acervo pessoal 

 

Na tabela anterior pode-se observar que nove duplas de alunos responderam 

corretamente a esta questão, sendo enquadrados na categoria C-1. Estes mostraram segurança 

e autonomia no momento da resolução. Durante a observação, recordamos de um comentário 

feito por um aluno repetente no 9º ano, quando disse: “quando estudei isso, eu gostava de 

usar está fórmula. Não é difícil”. Vale lembrar que durante a intervenção em sala de aula esta 

atividade foi trabalhada e, isso, juntamente com a fala do aluno, serviu também para dar 

segurança aos demais, levando-os ao sucesso na resolução desta questão. A Figura 45 mostra 

a solução correta apresentada pelos alunos. 

 

Figura 45: Resposta correta à questão 07 da avaliação final 

 

Fonte: acervo pessoal 

  

Os alunos enquadrados na categoria C-2 foram os alunos que aplicaram corretamente a 

fórmula, porém cometeram erro no momento de operar com os números inteiros, levando-os, 

consequentemente, a uma solução incorreta para a equação proposta. Como mostra a figura 46 

abaixo. 
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Figura 46: Resposta incorreta do aluno à questão 07 da avaliação final 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Somente um aluno se enquadrou na categoria C-3. Este não chegou a concluir a 

resolução. Em diálogo com este aluno, o mesmo afirmou: “não sei resolver as contas quando 

as frações estão dentro da raiz, por isso que não terminei”.  

Quanto à categoria C-4, os alunos enquadrados nela são os mesmo das questões 

anteriores.  

 

8º questão: Apresente a solução da equação, utilizando o método que você preferir. 

 

 

 

Esta questão objetivou investigar o conhecimento dos alunos a respeito dos métodos 

trabalhados nas atividades para encontrar as raízes da equação do 2º grau. Entretanto, esta 

questão deixa livre para que o aluno escolha o método que achar melhor. 

 As respostas a esta questão estão categorizadas na tabela 10 a seguir. 

 

Tabela 10: Categorização das respostas da questão 08 da avaliação final 

Categorias  C-1 C-2 C-3 C-4 Total/Duplas 

Questão 8 07 02 02 03 14 

Fonte: acervo pessoal 

 

 Na tabela, pode-se ver que nove duplas de alunos resolveram e chegaram à resposta 

correta para esta questão, sendo enquadrados na categoria C-1. Como esta questão dava 
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liberdade aos alunos para que eles escolhessem o método de resolver a equação dada, um fato 

que nos chamou a atenção foi que cinco dessas duplas usaram o método algébrico de 

completar quadrados proposto por Al-Khwarizmi. No entanto, esperávamos que a maioria dos 

alunos enquadrados nesta categoria utilizassem o método de Bhaskara, tendo em vista que a 

atividade anterior fazia uso da mesma e pelo fato de ter obtido sucesso, segurança e 

autonomia no momento de aplicar a fórmula de Bhaskara.  

 Em diálogo com alguns alunos das cinco duplas que escolheram o método de 

completar quadrados, os mesmos afirmaram que o método de completar quadrados era mais 

fácil que o método de Bhaskara.  

 Somente uma dupla de alunos se enquadrou na categoria C-2. Este optou por usar o 

método de Bhaskara, porém cometeu um erro no momento de trabalhar com a operação de 

potenciação e, consequentemente, apresentou uma solução incorreta para a equação. 

 A dupla de alunos que se enquadrou na categoria C-3, optou pelo método de completar 

quadrados, porém não concluiu a resolução, tendo somente representado geometricamente a 

equação de maneira correta. 

 Os alunos enquadrados na categoria C-4, nessa questão, foram aqueles enquadrados 

nesta mesma categoria, nas questões anteriores.  

 

4.4.Informações obtidas na entrevista com os participantes da pesquisa 

 

Uma semana após o último encontro, voltamos à turma para realizarmos uma 

entrevista, objetivando coletar depoimento dos estudantes envolvidos na pesquisa a cerca da 

experiência vivenciada com o uso das atividades à luz da História da Matemática. Assim, 

procuramos analisar os impactos positivos e negativos relatados por eles em um trabalho desta 

natureza, como também analisar se as ideias relacionadas à construção dos métodos teriam 

sido desenvolvidas e compreendidas para, finalmente, validarmos o nosso trabalho.  

Para tal, entrevistamos vinte alunos que participaram da intervenção em sala de aula. 

Vale salientar que não se conseguiu fazer a entrevista com todos os alunos da turma, pois 

alguns se recusaram a participar e outros estavam participando da primeira etapa dos jogos 

internos da escola, tornando difícil o encontro com estes alunos na escola. 

Havíamos elaborado um roteiro (Apêndice P) base para as entrevistas, porém não 

obedecemos a um roteiro padrão para todos os alunos, sendo necessário mudar o enfoque das 

questões, buscando entender de maneira mais precisa os depoimentos dos alunos. 
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Dentre os questionamentos, destacaremos alguns que foram importantes para obtermos 

algumas conclusões a cerca de nosso estudo. 

Foi questionado aos entrevistados o seguinte: Na sequência de atividades foram 

apresentados os processos algébricos de resolução de cada tipo de equação e suas 

respectivas justificativas geométricas conforme a história. O que você achou dessa forma de 

abordagem? Serviu de apoio para o melhor entendimento dos métodos? 50% dos alunos 

acharam essa forma de abordagem boa e interessante, justificando ter servido para um melhor 

entendimento dos métodos, uma vez que lhes foi apresentado duas formas diferenciadas de 

resolver cada tipo equação. Outros 30% afirmaram ter achado bom, porém não apresentaram 

justificativas. Os 20% restantes julgaram como ruim, pois tinham coisas que eles não 

entendiam ou não lembravam, tendo vergonha de perguntar. Quanto a esse ponto, admitimos 

que nos equivocamos no momento em que acreditamos ter dimensionado o nível das 

atividades, sem ter feito antes um estudo diagnóstico. Porém, vale salientar que quando 

aconteciam alguns problemas relacionados aos conteúdos pré-requisitos para a compreensão 

das atividades, eram feitas sessões de revisão desses conteúdos. 

Sendo assim, sugerimos que se por ventura esse trabalho venha a ser utilizado para 

fins didáticos, possa ser feito antes uma avaliação diagnóstica inicial e, em seguida, sessões de 

revisão dos conteúdos pré-requisitos à compreensão das atividades elaboradas em nosso 

estudo.  

Outro questionamento que fizemos, buscava saber se o uso do material manipulativo 

em EVA disponibilizado para representar as equações geometricamente, auxiliou ou 

atrapalhou de alguma forma o entendimento dos métodos. Tivemos os seguintes resultados: 

70% dos entrevistados responderam que sim. O uso do material auxiliou no entendimento, 

pois representávamos a equação na mesa e íamos fazendo cada passo até completar o 

quadrado e depois, fazíamos os cálculos finais, pois ficava mais fácil de resolver as 

equações. Outro depoimento que foi comum aos que responderam positivamente a este 

questionamento, foi: nós fazíamos primeiro todos os passos com o material e, depois, 

desenhávamos no papel. Outros 10% responderam que não ajudou, mas também não 

atrapalhou, pois iam fazendo logo os desenhos na folha de resposta, afirmando não querer 

perder tempo. Os 20% afirmaram não ajudar no entendimento, uma vez que não utilizou o 

material. 

Dessa forma, acreditamos que a ideia de utilizar o material em EVA foi uma ideia 

assertiva, uma vez que a maioria dos alunos afirmou ter sido ajudados pelo material, ao passo 
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que puderam perceber a relação das figuras e suas respectivas formas algébricas. Obtendo, 

consequentemente, sucesso em suas resoluções.   

No caso específico da atividade 10, perguntamos se eles já imaginavam que toda 

equação do segundo grau admitia duas raízes reais? Caso afirmativo, por que até então só 

tínhamos encontrado uma única raiz para cada equação? Obtivemos os seguintes resultados: 

35% dos entrevistados disseram que já suspeitava, pois se na equação do primeiro grau temos 

uma raiz, então na do segundo teríamos duas. Dentre esses alunos, dois deles afirmaram já 

saber que a equação do segundo grau possuía duas raízes, pois já haviam estudado este tipo de 

equação, pois eram repetentes no 9º ano. Quando questionados o porquê de até então só terem 

encontrado uma única raiz, somente dois alunos responderam corretamente, afirmando que 

era por que estávamos trabalhando somente com números positivos. Outros 10% afirmaram já 

suspeitar, porém não apresentaram nenhuma justificativa. Os 55% restantes afirmaram que 

não imaginavam que a equação do segundo grau possuía duas raízes.  

Quando questionados se eles haviam sido de alguma forma motivados, na medida em 

que interagiam com as atividades mediadas pela História da Matemática, obtivemos os 

seguintes resultados: 45% se sentiram motivados, pois ficavam sabendo quem havia 

desenvolvido os métodos. Os outros 55% afirmaram que não se sentiram motivados, pois as 

atividades continham muito texto e não gostavam de ler. Essa realidade ficou bastante clara 

durante a aplicação das atividades, pois na maioria das atividades da sequência aplicada, foi 

necessária a leitura coletiva do contexto histórico contido em cada atividade. Neste sentido, os 

alunos tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da história por traz de cada atividade e, 

eventualmente, se sentiram motivados pelo contexto histórico. 

Além disso, perguntamos, nas entrevistas, se a experiência com o uso de atividades à 

luz da História da Matemática havia ajudado a entender o desenvolvimento dos métodos de 

resolução da equação do 2º grau? Por quê? 70% afirmaram que sim, pois agora sabem quem 

desenvolveu e como se desenvolveu os métodos estudados até nos dias de hoje e ainda 

esclareceu muitas coisas que tinham dúvidas. Já 30% dos alunos afirmaram não ter ajudado 

no entendimento, tendo em vista que apresentaram diversas dúvidas no decorrer das 

atividades, o que acabou por não entender algumas partes das mesmas. Alguns alunos que 

afirmaram na questão anterior que não se sentiram motivados pelas atividades, pois não 

gostavam de ler, afirmaram que a história contida nas atividades ajudou no entendimento dos 

métodos. 

Quando perguntamos se o aprendizado pelo método adotado levou vantagens quando 

comparado ao método convencional, obtivemos os seguintes percentuais: 60% responderam 
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que sim, embora seja um pouco mais difícil, pois a todo momento estávamos pensando em 

como fazer a atividade, exigindo mais concentração e tentando driblar o sono. Outros 25% 

afirmaram que não. É melhor estudar com o professor explicando tudo no quadro, já estamos 

acostumados. Isso nos mostra o quão ainda é comum o ensino voltado somente para a pessoa 

do professor, como aquele que transmite os conteúdos. Os outros 15% disseram não ter 

diferença nenhuma. Para eles, seria a mesma coisa, pois a Matemática é uma disciplina 

complicada. 

Por fim, pedimos para que os entrevistados falassem um pouco sobre os pontos 

positivos e negativos de estudar/aprender Matemática por meio de atividade à luz da História 

da Matemática. Surgiram diversos pensamentos, sendo alguns bem semelhantes. Na tabela 11, 

a seguir, estão categorizadas em positivas e negativas as opiniões dos entrevistados. 
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Tabela 11: Opiniões dos alunos em relação às atividades à luz da História da Matemática 

 

 

Pontos positivos 

Percentual dos 

entrevistados que 

responderam 

positivamente 

 

 

Pontos negativos 

Percentual dos 

entrevistados que 

responderam 

negativamente 

É uma maneira nova, 

diferente do que 

estamos acostumados 

 

30% 

 

É difícil 

 

15% 

Exige mais 

concentração e 

participação de nossa 

parte 

 

 

20% 

 

 

 

Tem muito texto 

 

 

25% 

Traz motivação para 

ir adiante na 

resolução 

 

15% 

Precisar saber dos 

conteúdos que não 

lembramos mais 

 

15% 

 

Ajuda a revisar os 

conteúdos que não 

lembrávamos mais 

 

 

15% 

 

O professor ao invés 

de responder nossas 

perguntas fica nos 

fazendo mais 

perguntas 

 

 

15% 

Fica sabendo da 

origem e do 

desenvolvimento do 

assunto  

 

 

20% 

Desistia na metade 

das questões quando 

apareciam as 

dificuldades 

 

 

15% 

É bom, seria bom se 

esse método fosse 

usado nas outras 

disciplinas também, 

por que assim de fato 

se aprende  

 

 

 

15% 

É melhor a forma 

normal, o professor 

escrevendo no 

quadro e explicando, 

e nós anota no 

caderno  

 

 

 

10% 

Nenhum  10% Nenhum  15% 

Fonte: acervo pessoal 
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De modo geral, os depoimentos dos entrevistados demonstraram que as atividades 

contribuíram para o melhor entendimento da construção e desenvolvimento dos métodos de 

resolução da equação do segundo grau, endossando os objetivos propostos em nosso trabalho. 

As opiniões também corroboraram com a ideia de que a inserção de formas diferenciadas de 

ensino e aprendizagem são possíveis e colaboram de forma significativa na melhoria da 

aprendizagem dos alunos. 
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   5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Neste capítulo faremos as considerações acerca do nosso estudo, o qual teve como 

objetivo geral investigar os efeitos das atividades mediadas pela História da Matemática de 

modo a contribuir para que os estudantes percebam a construção dos métodos e passem a 

resolvê-las de forma a entender o processo, tornando o estudo das equações do 2º grau mais 

significativo.  

Para atingirmos este objetivo, elaboramos quatro objetivos específicos, a seguir, 

recordaremos cada um deles e faremos considerações com base na nossa investigação. 

 

 Elaborar e aplicar uma sequência didática mediada pela História da Matemática. 

 

A princípio nossa sequência de atividades pareceu difícil aos alunos, tendo em vista 

que eles não estavam habituados com a forma metodológica trabalhada nas intervenções. Eles 

externavam suas dificuldades em responder as atividades, principalmente no momento de 

colocar no papel suas respostas, ainda nesta linha de raciocínio, observamos também a 

dificuldade de interpretação das questões nas atividades, do nosso ponto de vista, esta falta de 

interpretação é decorrente das dificuldades destes alunos também na leitura e escrita advinda 

de uma formação deficiente nesta área. Porém, estas dificuldades foram superadas, embora 

que não em sua totalidade, mas foram amenizadas durante a intervenção. 

Um aspecto que merece destaque aqui e que foi perceptível durante a intervenção, foi 

o auxílio do material em EVA utilizado pelos alunos, este auxiliou bastante no entendimento 

dos métodos de resolução estudados, facilitando a visualização e o entendimento dos passos 

feitos em cada método de resolução. 

De maneira geral, observamos uma evolução no desempenho dos alunos nas 

atividades, as ideias iam surgindo provocando uma melhor interação do aluno com o objeto de 

conhecimento. Vale salientar que muitas vezes os alunos apresentavam respostas incompletas, 

incorretas e às vezes até respostas avançadas, além do que era proposto, mas, estas geravam 

discussões ricas, mostrando que o trabalho através de atividades mediadas pela história revela 

o pensamento dos alunos, além do conhecimento histórico contido nas atividades. 

Quanto a algumas alterações nas atividades para posterior uso em sala de aula, 

podemos destacar a necessidade de implementar  na sequência de atividades algumas outras 

que possam vir a revisar os conteúdos pré-requisitos para realização das já propostas, ou até 

mesmo a realização de aulas de revisão onde possa tratar de tais conteúdos. 
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 Provocar no aluno a curiosidade, levando-o a vivenciar e analisar, através das 

atividades, como os métodos de resolução foram desenvolvidos em algumas épocas do 

passado. 

 

No final de nossa intervenção em sala de aula, realizamos uma entrevista 

semiestruturada com o intuito de esclarecer algumas informações que não ficaram 

perfeitamente claras para nós durante a intervenção. Nesta ocasião, perguntamos aos alunos se 

eles sentiram-se de alguma forma motivados com as atividades aplicadas, 45% dos alunos 

afirmaram que sim, pois puderam conhecer quem desenvolveu os métodos estudados. Os 

outros 55% afirmaram que não sentiram-se motivados, pelo fato das atividades apresentarem 

muito texto. Porém, vale salientar que desses 55% boa parte foram aqueles alunos que foram 

bastante ausentes durante a intervenção e também aqueles que não participaram efetivamente 

das atividades mesmo estando em sala de aula. Merece destaque também o fato de que nem 

todos os alunos que participaram das atividades, participaram desta entrevista. 

Foi solicitado também aos sujeitos durante a entrevista que listassem os pontos 

positivos e negativos de nossa intervenção, 15% dos alunos apresentaram como ponto 

positivo o seguinte argumento: “Traz motivação para ir adiante na resolução”, levando-nos 

a concluir que a função pedagógica da História da Matemática como fonte de motivação, 

conforme aponta Miguel (1993) foi alcançado por nós durante a realização de nossa 

intervenção, concluindo que esse objetivo foi alcançado. 

 

 Testar e analisar a sequência didática em sala de aula, verificando a compreensão 

dos métodos algébricos e geométricos de resolução da equação do 2º grau, por parte 

dos alunos. 

 

Evidentemente, a tabela 02
3
 e os depoimentos dos alunos na entrevista mostram que as 

atividades contribuíram para o melhor entendimento dos métodos trabalhados, bem como, o 

entendimento da origem e desenvolvimento da famosa fórmula de Bhaskara. Levando-nos a 

concluir que a função pedagógica da História da matemática como instrumento que promove 

a aprendizagem significativa e compreensiva foi comprovada em nosso estudo, conforme 

Miguel (1993). 

                                                             
3
 Ver página 103.  
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Quanto ao uso dos métodos algébricos e geométricos utilizados em nossa intervenção, 

estes merecem destaques por mostrar diferentes formas de apresentar cada método trabalhado. 

Para cada método algébrico estudado apresentou aos alunos uma justificativa geométrica, 

conforme Al-Khwarizmi desenvolveu, levando os alunos a refletirem sobre cada 

procedimento feito, promovendo uma compreensão mais significativa para cada método. 

O uso da História da Matemática em nossa sequência de atividades foi muito 

pertinente, pois os alunos puderam vivenciar como Al-Khwarizmi desenvolveu em sua época 

cada método, mostrando uma nova dimensão do quão árduo e demorado é o desenvolvimento 

de um conceito matemático. Outro ponto importante de nossa intervenção foi o trabalho em 

dupla, uma vez que oportunizou troca de conhecimentos e discussão de ideias relacionadas 

aos métodos trabalhados. 

Quanto à eficácia de nossa intervenção, durante a realização das atividades, da 

avaliação final e da entrevista, observamos uma evolução no desempenho dos alunos, ao 

passo que iam se adaptando com as atividades, recorrendo cada vez menos a nossa mediação, 

adquirindo mais autonomia em discutir as ideias e resolver as questões propostas. 

 

 Identificar as contribuições e limitações da sequência didática.  

 

Dentre as contribuições da sequência de atividades aplicadas podemos destacar, o 

desenvolvimento das capacidades de manipulação algébrica, o desenvolvimento da 

capacidade de representação geométrica de uma expressão algébrica e vice-versa, o melhor 

entendimento dos processos algébricos e geométricos dos métodos desenvolvidos por Al-

Khwarizmi, o entendimento do processo de construção da fórmula de Bhaskara e, por fim o 

desenvolvimento da autonomia por parte dos alunos no decorrer das atividades. 

Dentre as limitações, podemos destacar a resistência dos alunos em aceitar um novo 

método de ensino, o que por sua vez já era esperado por nós, pois esse método retira o aluno 

de sua zona de conforto, posto que os mesmos, há muito tempo advêm de um sistema 

educacional conhecido como tradicional, onde predomina o repasse de conhecimento pelo 

professor através da linguagem oral. Também foi uma limitação para nós, à resistência quanto 

à leitura e discussão do conteúdo histórico contido nas atividades, o que demandou mais 

tempo do que o previsto para cada atividade. Outra limitação foi a timidez e a dificuldade em 

expressar-se oralmente dos sujeitos no momento da intervenção e principalmente na entrevista 

o que levou a não participação total. 
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Consideramos também como uma limitação, o fato de havermos cometido o equívoco 

de não propormos uma atividade ou uma aula introdutória abordando os conteúdos pré-

requisitos para o desenvolvimento das atividades propostas, com o intuito de revisar tais 

conteúdos. Percebemos várias vezes alguns alunos perdidos por não lembrarem desses 

conteúdos, sendo necessário um interrompimento nas atividades para uma melhor explanação, 

demandando mais tempo para a realização de cada atividade. 

De maneira geral, com base na análise das atividades aplicadas, nas observações feitas 

durante o desenvolvimento, na análise da avaliação final e os dados obtidos na entrevista, 

entendemos que os objetivos foram cumpridos. A seguir apresentaremos algumas 

considerações a respeito das três fases do nosso estudo. 

Através das observações feitas durante o desenvolvimento das atividades e da análise 

dos registros dos alunos nas folhas de atividades, podemos tecer alguns comentários que 

merecem destaques. Os alunos não estavam acostumados com um trabalho desta natureza, o 

que causou estranhamento e desconforto, provocando a princípio certa rejeição por parte 

deles.  

Quanto às dificuldades, elas foram das mais diversas, das quais podemos citar: 

dificuldades de leitura e interpretação dos enunciados acarretando na falta de autonomia em 

criar meios para solucionar o que era proposto, necessitando na maioria das vezes de uma 

intervenção inicial, só assim as respostas às atividades iam surgindo, esse fato reforça a ideia 

de que os participantes não tinham costume de trabalhar com este método de ensino e 

aprendizagem, dificuldades em conceitos necessários a realização das atividades, com relação 

esta dificuldade podemos destacar as encontradas no campo da aritmética que por sua vez 

leva a dificuldades no campo algébrico e também destacamos as dificuldades no campo 

geométrico. 

 Em relação ao campo aritmético, os alunos apresentaram bastantes dificuldades nas 

operações com números inteiros e racionais, em especial nas operações de subtração, 

multiplicação, potenciação e radiciação. No campo geométrico, as dificuldades voltou-se para 

a compreensão do conceito de área, embora que para alguns alunos este conceito estivesse 

claro para outros não estava, em alguns casos acontecia de confundir o lado da figura e até 

mesmo a soma dos lados (perímetro) com a área.  

As dificuldades dos alunos relacionadas ao campo algébrico estão relacionadas à falta 

de habilidade quanto aos conteúdos básicos deste campo, como por exemplo, a manipulação 

algébrica e fatoração algébrica, e ainda, assim como Souza (2006), em sua tese de doutorado 

identificamos que os alunos não apresentavam habilidade em resolver uma equação do 1º 
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grau, bem como seu reconhecimento. Porém vale ressaltar, que estas dificuldades não 

comprometeram a aplicação da sequência de atividades, considerando que quando 

identificadas eram feitas sessões de revisão dos conteúdos, abordando exemplos práticos, de 

modo a tentar sanar as dificuldades encontradas. 

Quanto ao uso do material concreto, podemos dizer que eles foram de bastante valia 

em nosso estudo, pois o mesmo ajudou a prender a atenção dos participantes no momento em 

que acompanhavam cada passo dos métodos trabalhados, auxiliando também na extração de 

conceitos trabalhados nas atividades. Vale ressaltar também que os materiais em EVA 

disponibilizados, foram essenciais no momento da interpretação geométrica do quadrado da 

soma de dois termos, conteúdo usado na atividade 11 de nossa sequência, o qual a maioria dos 

alunos apresentou dificuldades. 

De modo geral, podemos dizer que o desenvolvimento da sequência de atividades 

contribuiu para o entendimento dos métodos de resolução das equações trabalhadas, por parte 

dos alunos, ao passo que os mesmos chegaram às generalizações de cada método, aplicando e 

concluído com êxito cada atividade. 

Os dados da avaliação diagnóstica mostram que, com relação ao reconhecimento das 

equações, os alunos mostraram que conseguem reconhecer cada tipo de equação trabalhada, 

bem como identificar características próprias de cada uma.  

A respeito das dificuldades aritméticas e algébricas, em alguns casos, embora que em 

percentual menor que nas atividades elas foram reincidentes aqui na avaliação final. Com 

relação à representação algébrica e geométrica de uma equação os alunos mostraram 

evolução, tendo em vista, que no início das atividades os alunos demonstravam bastantes 

dificuldades em relação a essas formas de representações de uma expressão algébrica. 

Quanto à aplicação do método retórico de resolução da equação do 2º grau, a maioria 

dos alunos conseguiu aplicar e obter êxito em suas resoluções, mesmo tendo dificuldade em 

lembrar algumas passagens do método. O método geométrico também foi aplicado pelos 

alunos na avalição final, onde com uso do material em EVA a maioria dos alunos conseguiu 

interpretar geometricamente e chegaram à solução das equações dadas. 

Se tratando da preferência pelos métodos trabalhados, os alunos preferiram o método 

de completar quadrado, mesmo apresentando resultados positivos ao aplicarem a fórmula de 

Bhaskara, afirmando ser o método de completar quadrado de Al-Khwarizmi mais fácil. Isso 

nos leva a pensar em um efeito positivo causado por nossa sequência de atividades. 

 Os dados da entrevista nos leva a constatar a relevância do nosso estudo, evidenciando 

que o ensino por atividades baseadas na História da Matemática leva vantagens quando 
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comparado aos métodos convencionais de ensino, pelo seu aspecto motivador e gerador de 

conhecimento.  

No caso específico da História da Matemática como instrumento de formalização e 

representação dos conceitos a partir dos aspectos cognitivos, isso fica evidente quando na 

entrevista ao listar os pontos positivos, 20% dos alunos afirmaram que as atividades “exige 

mais concentração e participação de nossa parte” ou ainda que as atividades “ajuda a 

revisar os conteúdos que não lembrávamos mais”. Desse modo, pode-se perceber que os 

alunos deixam evidentes suas satisfações em relação ao trabalho realizado e ao descobrimento 

dos conteúdos matemáticos contidos no material histórico. 

Quanto as diferentes formas de formalização de um mesmo conceito, nossa sequência 

de atividades explorou estas formas, no momento em que apresenta os métodos algébricos de 

resolução das equações do 2º grau e suas respectivas justificativas geométricas com o auxilio 

do material manipulativo, o que enriqueceu bastante nossa intervenção em sala de aula. 

Quando na entrevista os alunos foram questionados se essa forma de abordagem auxiliou no 

entendimento dos métodos, 50% deles acharam essa forma de abordagem boa e interessante, 

justificando ter servido para um melhor entendimento dos métodos, uma vez que lhes foi 

apresentado duas formas diferenciadas de resolver cada tipo equação. 

Em suma, tais depoimentos reforça a ideia de que é possível trazer a tona outras 

formas de aprendizagem que possa vir a colaborar coma melhoria do ensino e da 

aprendizagem de nossos alunos. 

De modo geral, os dados descritos em nossa investigação evidenciam que nossa 

sequência didática obteve os resultados almejados, pois a maioria dos alunos realizou e obtive 

bons resultados nas atividades, cuja elaboração, a História da Matemática subsidiou. 

 

      5.1. Conclusões e apontamento de novos caminhos 

 

Cremos que um conteúdo matemático não possa ter sua importância restrita somente 

ao descobrimento de uma fórmula resolutiva, sobretudo por haver outras formas encantadoras 

que agregam uma quantidade maior de conhecimento, podendo levar os alunos ao 

desenvolvimento da autonomia diante de situações distintas. Deste modo o ensino de vários 

métodos de resolução de equação, além de tornar as aulas de matemáticas mais ricas de 

informações e significados, torna-se uma aula mais motivadora, bem como ajuda o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, fazendo com que esse aluno deixe ter apenas aquela 
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aula tradicional sobre equações do 2º grau, a qual é mostrada somente uma maneira de 

resolvê-la, sem dizer nem se quer como ou de onde originou essa fórmula resolutiva. 

Podemos dizer que nosso estudo levou os alunos a refletirem sobre os diferentes 

métodos algébricos e geométricos de resolução da equação do 2º grau proposto por Al-

Khwarizmi, e suas interpretações em cada situação. 

Deste modo, diante do exposto pode-se constatar que a História da Matemática na sala 

de aula é um recurso de grande importância para o ensino da matemática, especialmente no 

campo da Álgebra e da Geometria, ao passo que permite desenvolver habilidades e construir 

competências. Este quando aliado ao pensamento construtivista e ao uso de material didático 

manipulativo, permite que os alunos superem as dificuldades nas aulas de matemática e 

encontrem respostas para os inúmeros porquês matemáticos surgidos. No caso particular do 

uso do material didático por nós, além de motivar exerce um importante papel na construção 

dos conceitos matemáticos abordados, bem como a percepção de propriedades.    

Ao término de nosso estudo, estamos cientes de que o ensino por atividades à luz da 

História da Matemática atingiu nosso objetivo, legitimando as ideias de Piaget, quando diz 

que a aprendizagem se dá com a interação do educando com o mundo, não partindo de uma 

imposição e sim da construção pessoal. 

Entretanto, não se pode negar que mesmo acreditando na importância do ensino das 

equações do 2º grau através da História da Matemática, certamente serão encontradas 

dificuldades e até mesmo pouca aceitabilidade por parte de alguns docentes, porém, o 

professor sendo um profissional reflexivo não pode negar que de posse desse recurso no 

ambiente de sala de aula, este certamente auxiliará no processo de ensino e aprendizagem, de 

modo a dar significados aos conteúdos trabalhados em sala de aula. Assim, esperamos que 

este estudo sirva como material de apoio a professores de matemática, para que consigam 

mudar as suas estratégias de ensino sobre este conteúdo melhorando significativamente suas 

aulas. 

Para investigações futuras sugerimos o estudo dos métodos históricos algébricos e 

geométricos de resolução da equação do 2º grau, fazendo uma análise comparativa de qual 

seria mais eficaz, quanto à compreensão dos alunos. Sugerimos também o desenvolvimento 

deste trabalho com estudantes de licenciatura em Matemática nas disciplinas história da 

Matemática, de metodologia da Matemática ou outras afins. 

Enfim, na medida do possível, esperamos ter contribuído para a escola onde foi 

realizada, no que diz respeito às dificuldades dos alunos e especialmente ter contribuído na 
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consolidação e no entendimento deles quanto aos métodos estudados e quanto aos conceitos 

algébricos e geométricos abordados em nosso estudo. 
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APÊNDICE A 

 

Questionário – Para identificação dos sujeitos da pesquisa 

 

Nome: ___________________________________________ Data: ____/____/______ 

 

 

1. Sexo:               (    ) Masculino              (    ) Feminino   

2. Qual sua idade: ___________   

3. Onde você mora?          (    ) Zona Urbana        (    ) Zona Rural   

4. Você já estudou em escola Privada?   

(    ) Sim (    ) Não   

Caso afirmativo, quantos anos?__________   

5. Você já foi reprovado em algum ano de escolaridade?   

(    ) Sim (    ) Não   

Caso afirmativo, quantas vezes?__________   

6. Você já foi reprovado na disciplina de Matemática?    

(    ) Sim (    ) Não   

7. Você têm dificuldades em Matemática?    

(    ) Sim (    ) Não   

8. Você exerce alguma atividade remunerada  

(    ) Sim (    ) Não   

9. Seu professor de Matemática faz uso de metodologias diferenciadas em sala de aula?   

(    ) Sim (    ) Não   

10. Você já estudou álgebra?  (    ) Sim (    ) Não   

11. Você já estudou Geometria?   

(    ) Sim (    ) Não   

12. O que você entende por equação?    
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APÊNDICE B 

 

Atividade 01: Conhecendo a equação do segundo grau 

 

 

Objetivo: Conhecer características presentes em uma equação do 2º grau, para 

identificá-la sempre que necessário. 

Conhecimentos prévios: Potenciação e equações do 1º grau. 

Material: Folha de atividade, lápis ou caneta. 

Contexto histórico:Os primeiros indícios do uso de equações estão relacionados, 

aproximadamente, ao ano de 1650 a.C., no documento denominado Papiro de Rhind, na 

cidade de Luxor - Egito, em 1858. O Papiro de Rhind também recebe o nome de 

Ahmes, um escriba que relata no papiro a solução de problemas relacionados à 

Matemática. 

 

Definição: “Toda sentença matemática expressa por uma igualdade, na qual haja uma 

ou mais letras que representem numeros desconhecidos é denominada equação. Cada 

letra que representa um número desconhecido é chamada incógnita”. 

 

1- (Bezerra,2008) Será que satisfaz essa definiçã? Por quê? 

 

 

2- (Bezerra,2008) Agora vamos comparar uma equação do 1º grau, que já 

conhecemos com :x + 10 = 0 e  

 Cite as diferenças e semelhanças existentes:  

- semelhanças: 

 

 

- Diferenças: 

 

 

3- (Bezerra,2008) Ao observar x + 10 = 0 e  você deve ter 

encontrado semelhanças e diferenças. De acordo com o que você observou 

separe as sentenças abaixo em dois grupos, de forma que sentenças semelhantes 

fiquem no mesmo grupo. 



117 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4- (Bezerra,2008) Sabemos que é uma equação do 1º grau, que nome 

você daria para a sentença ? Justifique sua resposta. 
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APÊNDICE C 

 

Atividade 02: Passa com o sinal trocado? 

 

Objetivo: Conhecer os processos de manipulações algébricas desenvolvidos pelos árabes.   

Conhecimentos prévios: Operações aritméticas. 

Material: Folha de atividade, lápis ou caneta. 

Contexto histórico: Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi foi um Matemático e Astrônomo, 

escreveu diversas obras, a mais famosas é um livro sobre álgebra, intituladoTratado sobre o 

cálculo de AL-jabr e AL-muqabala, onde faz uma discussão sobre equações do segundo grau, 

destacando seis tipos de equações formados com as três espécies de valores: raízes, quadrados 

e números. As equações são:  

7. Quadrados iguais a raízes                                  

8. Quadrados iguais a números                      

9. Raízes iguais a números                             

10. Quadrados mais raízes iguais a números      

11. Quadrados mais números iguais a raízes      

12. Raízes mais números iguais a quadrados  

 

Naquela época, para aplicar o método algébrico para resolução de equações, era 

necessário reduzir um problema qualquer a um dos casos acima citado. Sendo necessário 

utilizar os procedimentos de “restauração” (AL-jabr), “balanceamento” (AL-muqabala) e 

simplificação (Al-radd). Vejamos em notação atual, como fazia Al-Khwarizmi para resolver a 

equação: 

 

 

Aplicando AL-jabr, 

 

Simplificando, 

 

Aplicando AL-muqabala, 

 

Operando temos, 
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Aplicando Al-radd, 

 

Temos 

 

Organizando esta equação obtemos uma equação do quinto tipo, dos casos 

enumerados por Al-Khwarizmi;  

 

Agora é com você! 

 

01- Usando as técnicas AL-jabr, AL-muqabala e Al-radd, reduza as equações abaixo a um 

dos casos enumerados por Al-Khwarizmi. 

a)  

b)  

c)  
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APÊNDICE D 

 

Atividade 03: Resolvendo equações incompletas 

 

Objetivo: Resolver equações do 2º grau incompletas ( , quadrados iguais a raízes e 

quadrados iguais a números). 

Conhecimentos prévios: Raiz quadrada e fatoração.  

Material: Folha de atividade, lápis ou caneta. 

Contexto histórico: Para esses tipos de equações utilizava-se as técnicas de Al-jabr e AL-

radd(manipulações algébricas). Vejamos como se resolvia os seguintes exemplos: 

 

  

Aplicar AL-jabr 

 

Simplificando: 

 

 

Dividindo ambos os lados da equação por x: 

 

 

E por fim: 

 

 

  

Aplicar AL-jabr 

 

Simplificando:  

 

Como o coeficiente de  é diferente de 1 deve-se aplicar AL-radd. 

 

E, simplificando: 

 

Calculando a raiz quadrada em ambos os lados 
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E por fim, 

 

 

 

Agora é com você! 

 

01-  Resolva as seguintes equações usando os procedimentos anteriores. 

a)    c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Vale lembrar que os procedimentos feitos acima, eram feitos antes da descoberta 

do Zero. Hoje já se conhece o Zero, portanto para resolver equações deste tipo utiliza-se a 

fatoração e então  Para os exercícios acima aplique a fatoração. 
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APÊNDICE E 

 

Atividade 04: Quadrados e raízes iguais a números I 

 

Objetivo: Resolver equações do tipo  segundo a técnica utilizada por Al-

Khwarizmi, e chegar a uma generalização do método específico para este tipo de equação. 

Conhecimentos prévios: Operações aritméticas, potenciação e radiciação. 

Material: Folha de atividade, lápis ou caneta. 

Contexto Histórico: A abordagem de Al-Khwarizmi em sua grande obra é feita de maneira 

totalmente retórica, ou seja, em forma de receita. Um problema específico trabalhado por ele 

naquela época foi: 

Um quadrado e dez raízes dele são iguais a trinta e nove dirherms. Quer dizer, 

quanto deve ser o quadrado, o qual, quando aumentado por dez de suas 

próprias raízes, é igual a trinta e nove? (BERLINGHOFF e GOUVÊA, 2010. 

P. 131) 

 

Em linguagem atual, esse problema se resume em encontrar as raízes da equação: 

 A solução dada por Al-Khwarizmi de forma retórica foi:  

Você divide o número de raízes por dois, no caso presente, fornece cinco. Isso 

você multiplica por si mesmo; o produto é vinte e cinco. Some isso a trinta e 

nove; a soma é sessenta e quatro. Agora, tome a raiz disso, que é oito, e 

subtraia disso a metade do número de raízes, que é cinco; o resto é três. Essa é 

a raiz do quadrado que você procurava; o próprio quadrado é nove. 

(BERLINGHOFF e GOUVÊA, 2010. P. 131) 
 

Agora é com você! 

1- Complete a tabela abaixo: 

 

 

Solução apresentada 

por Al-Khwarizmi 

Operações 

correspondente em 

linguagem moderna 

considerando a 

equação: 

 

Operações 

correspondente em 

linguagem moderna 

considerando a 

equação: 

 

Operações 

correspondente em 

linguagem moderna 

considerando a 

equação: 

 

Tome a metade do 

número de raízes 
   

Multiplique essa 

quantidade por si 

mesma 

   

Some esse resultado ao 

número dado na 

equação 

   

Extraia a raiz quadrada 

do resultado 
   

Subtrai deste resultado 

a metade das raízes 
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2- Observe a linha 6 da segunda e terceira coluna. O que representa o resultado 

encontrado? 

 

3- Observe a tabela especificamente na coluna quatro, onde é encontrada uma fórmula. 

Use essa fórmula para encontrar a solução da equação . È a mesma 

encontrada por Al-Khwarizmi? Pode-se dizer que essa fórmulavale para toda equação 

do tipo ? Justifique. 
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APÊNDICE F 

 

Atividade 05: Quadrados e raízes iguais a números II 

 

Objetivo: Resolver equações do tipo , através de processos geométricos e 

algébricos de acordo com a justificativa apresentada por Al-Khwarizmi.  

Conhecimentos prévios:Áreas de figuras planas, operações aritméticas, potenciação e 

radiciação.  

Material: Folha de atividade, figuras geométricas em EVA, lápis ou caneta. 

Contexto histórico: Al-Khwarizmi usou uma justificativa geométrica para mostrar que o 

método algébrico faz sentido. Vejamos abaixo o método geométrico aplicado à 

.  

Utilize o material em EVA disponibilizado pelo o professor para acompanhar cada passo 

abaixo. 

 Inicie com um quadrado de lado x e área . 

 Adicione um retângulo de comprimento 10 e altura x. 

 Conforme Al-Khwarizmi fez algebricamente, “divida o número de raízes por dois”, ou 

seja, corte verticalmente o retângulo em duas partes de modo que suas áreas sejam 

iguais. 

 Mova uma das partes recortadas para a base do quadrado de lado x, e obtenha a 

seguinte figura: 

 

Questionamento: 

A figura acima é um polígono, onde seu formato aproxima-se de um quadrado, 

observe a figura e responda: 

i) O que falta para formar o quadrado? Qual a área do que falta? 

ii) Agora, qual a área do quadrado grande que foi formado? 

 

 Observando a equação original, temos que a área das figuras iniciais (quadrado e 

retângulo) é 39. Assim, a área do quadrado grande formado é  
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Questionamento: 

iii) Qual a medida do lado do quadrado grande sabendo que  

 

 Uma vez que o lado do quadrado grande tem comprimento . Portanto, 

 

 

Questionamento: 

iv) Qual o sentido que você dar a x ao resolver a equação  de 

forma geométrica? 

v) Expresse de forma resumida em que consiste a resolução geométrica 

supracitada? 

 

 

Agora é com você! 

 

1- Agora, aplique o método geométrico acima descrito, às equações abaixo. Use o 

material em EVA, registrando cada passo. 

a)  

b)  
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APÊNDICE G 

 

Atividade 06: Quadrados e números iguais a raízes I 

 

Objetivo: Resolver equações do tipo  segundo a técnica utilizada por Al-

Khwarizmi e chegar a uma generalização do método específico para este tipo de equação. 

Conhecimentos prévios: Operações aritméticas, potenciação e radiciação. 

Material: Folha de atividade, lápis ou caneta. 

Contexto Histórico: Tomando como exemplo a equação a solução dada por 

Al-Khwarizmi para equações deste tipo em sua época, foi: 

 

Tome primeiro a metade do número de raízes, que aqui é 5, e que elevado ao 

quadrado dá 25. De 25 subtraia as 21 unidades. Isto dá 4, que tem 2 como raiz 

quadrada. Da metade das raízes, aqui 5, subtraia-se esta raiz quadrada, 

obtendo 3 como a raiz, e o próprio quadrado é 9. (NOBRE, 2003, p. 20) 

 

Agora é com você! 

 

1- Complete a tabela abaixo: 

 

 

Solução apresentada 

por Al-Khwarizmi 

Operações 

correspondente em 

linguagem moderna 

considerando a 

equação: 

 

Operações 

correspondente em 

linguagem moderna 

considerando a 

equação: 

 

Operações 

correspondente em 

linguagem moderna 

considerando a 

equação: 

 

Tome a metade do 

número de raízes 
   

Multiplique essa 

quantidade por si 

mesma 

   

Do resultado subtraia 

número dado na 

equação 

   

Extraia a raiz quadrada 

do resultado 
   

Da metade das raízes 

subtrai a raiz 

encontrada 

   

 

2- Observe a tabela especificamente na coluna quatro, onde é encontrada uma fórmula. 

Use essa fórmula para encontrar a solução da equação . È a mesma 

encontrada por Al-Khwarizmi? Pode-se dizer que essa fórmula vale para toda equação 

do tipo ?  

 



127 
 

APÊNDICE H 

 

Atividade 07: Quadrados e números iguais a raízes II 

 

Objetivo: Resolver equações do tipo usando processos geométricos de acordo 

com a justificatica apresentada por Al-Khwarizmi em sua obra.  

Conhecimentos prévios: Áreas de figuras planas, operações aritméticas, potenciação e 

radiciação.  

Material: Folha de atividade, figuras geométricas em EVA, lápis ou caneta 

Contexto Histórico: Al-Khwarizmi também deu uma justificativa geométrica para esse tipo 

de equação. Veja abaixo o método geométrico aplicado à  

 

 Inicie com um quadrado de lado x, área , e um retângulo de área 21. 

 Juntos formam um retângulo de comprimento 10 e altura x, área 10x. 

 

 Divida a base do retângulo de área 10x em duas partes iguais. 

 

 Mova o retângulo de medida x e  até a base superior do retângulo de área 10x, de 

modo que obtenha a seguinte figura. 

 

 Acrescente um quadrado de lado  ao lado do retângulo movido, obtendo um 

retângulo de base 5 e altura  
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 Observe que A e A’ tem as mesmas dimensões ( ), e consequentemente as 

mesmas áreas. 

 Por fim, forma-se um quadrado de lado 5, composto pela poligonal de área 21 e um 

quadrado de lado  

 

Questionamentos:  

i) Por que se pôde concluir que a área da poligonal acima é 21 ? 

ii) Qual é a área do quadrado grande formado? 

iii) Qual a área do quadrado pequeno que junto com a poligonal formou o 

quadrado grande? 

 Uma vez que o quadrado pequeno tem lado , e  temos, 

 

 

Questionamento: 

iv) Expresse de forma resumida em que consiste a resolução geométrica 

supracitada? 

 

Agora é com você! 

 

1- Agora, aplique o método de Al-Khwarizmi descrito acima, às equações abaixo: 

a)  

b)  



129 
 

APÊNDICE I 

 

Atividade 08: Raízes e números iguais a quadrados I 

 

Objetivo: Resolver equações do tipo  segundo a técnica utilizada por Al-

Khwarizmi e chegar a uma generalização do método específico para este tipo de equação. 

Conhecimentos prévios: Operações aritméticas, potenciação e radiciação. 

Material: Folha de atividade, lápis ou caneta. 

Contexto Histórico: Tomando como exemplo a equação a solução dada por Al-

Khwarizmi para equações deste tipo em sua época, foi: 

 

Tome a metade das raízes, aqui , e eleve ao quadrado, obtendo . Adicione 

então o número 4, dando  , coma raiz quadrada  . A isto se acrescenta a 

metade das raízes, aqui , que dá 4. Então o quadrado é igual a 16. (Nobre, 

2003, p. 21) 

 

Agora é com você! 

1- Complete a tabela abaixo: 

 

 

Solução apresentada 

por Al-Khwarizmi 

Operações 

correspondente em 

linguagem moderna 

considerando a 

equação: 

 

Operações 

correspondente em 

linguagem moderna 

considerando a 

equação: 

 

Operações 

correspondente em 

linguagem moderna 

considerando a 

equação: 

 

Tome a metade do 

número de raízes 

 

   

Multiplique essa 

quantidade por si 

mesma 

   

Some esse resultado ao 

número dado na 

equação 

   

Extraia a raiz quadrada 

do resultado 

 

   

Some esse resultado a 

metade das raízes 

 

   

 

2- Observe a tabela especificamente na coluna quatro, onde é encontrada uma fórmula. 

Use essa fórmula para encontrar a solução da equação . È a mesma 

encontrada por Al-Khwarizmi? Pode-se dizer que essa fórmula vale para toda equação 

do tipo ?  
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APÊNDICE J 

 

Atividade 09: Raízes e números iguais a quadrados II 
 

Objetivo: Resolver equações do tipo  usando processos geométricos de acordo 

com a justificatica apresentada por Al-Khwarizmi em sua obra.  

Conhecimentos prévios: Áreas de figuras planas, operações aritméticas, potenciação e 

radiciação.  

Material: Folha de atividade, figuras geométricas em EVA, lápis ou caneta. 

Contexto Histórico: Al-Khwarizmi também deu uma justificativa geométrica para esse tipo 

de equação. Veja abaixo uma adaptação do método geométrico aplicado à  

 

 Inicialmente observe que é equivalente a  

 Represente geometricamente a equação como sendo um quadrado de lado x, área , e 

um retângulo de comprimento 8 e altura x. 

 Divida o retângulo de área 8x em duas partes iguais (tal como feito por Al-

Khwarizmi). 

 Do quadrado de lado x deve-se retirar dois retângulos de áreas 4x. Conforme a figura 

abaixo. 

 

 É possível observar que é preciso retirar duas vezes um quadrado de lado 4. Obtendo 

uma poligonal de área 20. 

 

Questionamento:  

i) Como pode-se concluir que a área da poligonal acima é 20? 
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 Mas, para compor o quadrado de lado , é preciso acrescentar um quadrado de 

lado 4, e área 16. Obtendo, 

 

Questionamento:  

ii) Qual a área do quadrado grande formado pela poligonal e o quadrado de lado 

4?  

 Uma vez que o quadrado grande formado tem lado e , temos, 

 

 

Agora é com você! 

 

1- Agora, aplique o método de Al-Khwarizmi descrito acima, às equações abaixo. Use o 

material em Eva e registre cada passo. 

a)  

b)  

c)  
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APÊNDICE L 

 

Atividade 10: Uma segunda raiz 

 

Objetivos: Resolver qualquer equação de 2º grau na sua forma geral, utilizando os resultados 

deixados por Al-Khwarizmi e fazer suas generalizações para se chegar à segunda raiz das 

equações. 

Conhecimentos Prévios: Radiciação e operações aritméticas. 

Material: Folha de atividade, lápis ou caneta. 

Contexto histórico: Os métodos desenvolvidos por Al-Khwarizmi, para as equações dos 

tipos,  e , podem serem escritos de acordo com Nobre 

(2003, p.28), em linguagem atual  das seguintes formas,  

 

 

 

respectivamente. 

 

01- A partir das fórmulas acima, encontre uma raiz para cada equação abaixo. 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

02- Observe que a equação  tem como solução 4 e -4. Você seria capaz de 

encontrar uma segunda solução para as equações do exercício anterior?. Caso 

afirmativo,o que você faria para obter isso? 
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APÊNDICE M 

 

Atividade 11: Uma generalização atual do método de completar quadrado 

 

Objetivo: Resolver as equações usando um método atual de completar quadrados, 

transformando o 1ºmembro da equação em um trinômio quadrado perfeito. 

Conhecimentos prévios: Operações aritméticas, radiciação, produtos notáveis. 

Material: Folha de atividade, lápis ou caneta. 

Contexto histórico: Al-Khwarizmi utilizou métodos puramente retóricos, sem simbologia e 

de forma restrita para resolver as equações dos tipos “Quadrados e raízes iguais a números”, 

“Quadrados e números iguais a raízes” e “Raízes e números iguais a quadrados”. Hoje já se 

resolve as mesmas equações de maneira mais moderna, ou seja, utilizando a simbologia 

matemática, graças aos estudos de François Viète e René Descartes que introduziram os 

símbolos. 

Agora, observe a resolução abaixo para a equação . 

 Isole o termo independente no segundo membro (  ) 

 O coeficiente de x é 2, que é o mesmo que . 

 Observando que é um dos quadrados perfeitos, outro termo que também é 

quadrado perfeito é . 

 Adicione  em ambos os lados da igualdade ( ). 

Daí, teremos  

 

 

 

 

ou  

 

 

As soluções da equação  são -6 e 8. 

01- Usando os procedimentos acima, encontre as raízes das equações abaixo: 

a)  

b)  

c)  
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APÊNDICE N 

 

Atividade 12: A fórmula resolutiva mais comum 

 

Objetivo: Deduzir a fórmula de Bhaskara através do método de completar quadrados e 

resolver equações do 2º grau na sua forma geral usando a mesma. 

Conhecimentos prévios: Áreas de figuras planas, radiciação. 

Material: Folha de atividade, lápis ou caneta.  

Contexto histórico: Depois dos métodos desenvolvidos por Al-Khwarizmi, muitos outros 

matemáticos estudaram e escreveram sobre as equações do 2º grau, tornando os métodos de 

Al-Khwarizmi cada vez mais sofisticados, porém a ideia básica não mudou. Dentre estes 

estudos destaca-se o de Bhaskara, que é uma generalização da resolução de equação do 2º 

grau na forma .  

Acompanhe o procedimento para determinar a fórmula resolutiva de Bhaskara, utilizando o 

método de completar quadrados.  

 Consideremos a equação . 

 Dividimos todos os termos da equação acima por a. 

 

 Isolemos  no segundo membro:     

 

 Representamos a equação acima geometricamente. 

 

 Conforme Al-Khwarizmi fez algebricamente, “divida o número de raízes por dois”, ou 

seja, corte verticalmente o retângulo em duas partes de modo que suas áreas sejam 

iguais. 
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 Mova um das partes recortadas para a base do quadrado, e obtenha a seguinte figura: 

 

 

Questionamento: 

A figura acima é um polígono, onde seu formato aproxima-se de um quadrado, 

observe a figura e responda: 

vi) O que falta para formar o quadrado maior? Qual a área do que falta? 

 

 Observando a equação original, temos que a área das figuras iniciais (quadrado e 

retângulo) é  .  

 

Questionamento: 

vii) Agora, qual a área do quadrado grande que foi formado? 

 

 Uma vez que o lado do quadrado grande tem comprimento , e  , temos, 

 

 

 

 

Agora é com você! 
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1- Resolva as equações abaixo, usando a fórmula encontrada. 

a)  

b)  
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APÊNDICE O 

 

Aluno (a):__________________________________________ Data:____/____/_____  

 

Avaliação final  

 

01- De acordo com o que você aprendeu, organizem no quadro abaixo as equações quanto 

a sua tipologia:

 

 

 

Equações de 1º grau Equações de 2º grau 

 

 

 

 

 

 

 

02- Escreva uma expressão algébrica que represente a soma das áreas das figuras abaixo: 

 

 

 

03- Façaa representação geometrica de cada expressão abaixo: 

b)                                              b)   

 

04- Usando o método algébrico de Al-Khwarizmi encontre uma raiz para cada equação 

abaixo: 

a)                                       b)  
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05- Aplique nas equações do exercicio anterior a justificativa geometrica proposta por Al-

Khwarizmi. 

 

06- Escolha o método algébrico adequado, desenvolvido por Al-Khwarizmi para encontrar 

as raizes das equações: 

a)                                      b)  

 

07- Usando a fórmula resolutiva mais comum para encontrar as raizes da equação 

 

 

08- Apresente a solução da equação abaixo, utilizando o método que você preferir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fale um pouco sobre o que você achou desta experiência. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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APÊNDICE P 

 

Roteiro de Entrevista 
 

Bloco 01 

1- Na sequência de atividades é apresentada o processo algébrico de resolução de cada 

tipo de equação e logo em seguida suas respectivas justificativas geométricas 

conforme aconteceu na história, o que você achou dessa forma de abordagem? Serviu 

de apoio para o melhor entendimento dos métodos de resolução das equações? 

2- Nas atividades 04,06 e 08 o objetivo foi chegar a uma generalização/fórmula para o 

método apresentado por Al-Khwarizmi, sendo assim partindo de dois exemplos 

específicos até chegar ao objetivo principal. Você sentiu dificuldade para chegar ao 

objetivo final dessas atividades? 

3- Nas atividades 05, 07 e 09 usou-se um material em EVA, para ilustrar 

geometricamente as equações. Em sua opinião tal uso auxiliou ou dificultou, quanto 

ao entendimento dos métodos? 

4- A atividade 10 tem como objetivo encontrar uma segunda raiz para as equações. Você 

já imaginava que toda equação de segundo grau admitia duas raízes reais? Caso 

afirmativo por que até então só tínhamos conseguido encontrar uma única solução 

para as equações? 

Bloco 02 

5- Você se sentiu de alguma forma motivado na medida em que interagia comas 

atividades mediadas pela História da Matemática? 

6- O aprendizado pelo método adotado levou vantagem quando comparado ao método 

convencional? Justifique. 
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7- Esta experiência com o uso de atividades à luz da História da Matemática ajudou a 

entender melhor o desenvolvimento dos métodos de resolução da equação do 2º grau? 

Por quê? 

8- Fale sobre os pontos positivos e negativos de estudar/aprender Matemática por meio 

de atividades mediadas pela história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

APÊNDICE Q 

 

Transcrição dos registros dos alunos 

 

Figura 06 – Respostas dos alunos a primeira questão da atividade 01    Pág. 47    

 

Sim por que é no fato de ter letras e igualdades. 

Sim, porque comtem letras que correspondem a números desconhecido. 

Sim. Porque envolve letras que representam números desconhecidos, assim sendo uma 

equação de 2º grau. 

 

Figura 07 – Respostas dos alunos a segunda questão da atividade 01     Pág. 48   

 

Semelhanças: Os dois tem resultados de zero. E tem números e letras 

Diferenças: A primeira tem  e a segunda sé o x. Uma é do primeiro grau e outra do 

segundo. 

Semelhanças: nas duas equações envolvem a mesma letra “x” e o sinal de “+”. 

Diferenças:  Na primeira a letra “x” esta elevada ao expoente 1, e na segunda elevada ao 

expoente 2. 

Semelhanças: em ambas tem uma igualdade em ambas tem letras 

Diferenças: Sim por que tem letras elevados na primeira tem 2 termos e na segunda equação 

tem 3. 

Semelhanças: Números, letras.  

Diferenças:  Potências. 

 

Figura 08 – Resposta do aluno a quarta questão da atividade 01    Pág. 49 

 

Equação do  2º grau, por que a equação do 2º grau sempre tem o expoente 2. 

 

Figura 09 – Registro dos alunos na primeira questão da atividade 02    Pág. 50   

 
                               

      
                                 

         

                                  

                                        

 
 



142 
 

Figura 10 – Registro do aluno ao quesito “c” da questão 01 da atividade 02    Pág. 52    
 

 
 

 
 

 

 

Figura 11 – Registro do aluno ao quesito  “a” na questão 01 da atividade 02    Pág.52   

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Figura 12 – Registros dos alunos a atividade 03    Pág. 54    

 

                                                                                          

                                                                                                                                         

                                                                                  

                                                                                              

                                                             

                                                                                     

                                    

                                                                                     

                                                                                

                                                                                    

                              

                                                                              

                                                                             
 

 

Figura 13 –  Registro do aluno ao quesito “b” da atividade 03      Pág.55   
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Figura 14 – Resposta correta dos quesitos “a” e “b” da questão 01 da atividade 03 Pág. 56  

   
                                                                

                                                                  
                                                                 

                                                
                                                            

                                                                                            
 

Figura 15 – Respostas dos alunos a questão 01 da atividade 04    Pág. 58   

 
 

 

Solução 

apresentada 

por Al-

Khwarizmi 

Operações 

correspondente 

em linguagem 

moderna 

considerando a 

equação: 

 

Operações 

correspondente 

em linguagem 

moderna 

considerando a 

equação: 

 

Operações 

correspondente 

em linguagem 

moderna 

considerando a 

equação: 

 

 

 

Solução 

apresentada 

por Al-

Khwarizmi 

Operações 

correspondente 

em linguagem 

moderna 

considerando a 

equação: 

 

Operações 

correspondente 

em linguagem 

moderna 

considerando a 

equação: 

 

Operações 

correspondente 

em linguagem 

moderna 

considerando a 

equação: 

 

Tome a 

metade do 

número de 

raízes 

  
 

Tome a 

metade do 

número de 

raízes 

  
 

Multiplique 

essa 

quantidade 

por si 

mesma 

  
 

Multiplique 

essa 

quantidade 

por si mesma 

  
 

Some esse 

resultado ao 

número 

dado na 

equação 

  
 

Some esse 

resultado ao 

número dado 

na equação 

  
 

Extraia a 

raiz 

quadrada do 

resultado 

  

 

Extraia a raiz 

quadrada do 

resultado 

  

 

Subtrai 

deste 

resultado a 

metade das 

raízes 

  

 

Subtrai deste 

resultado a 

metade das 

raízes 

  

 

 

Figura 16 – Respostas dos alunos a questão 03 da atividade 04      Pág. 60   

 

Sim, pois se eu usar esta solução para outra equação deste tipo resolvera.    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                         

                                                                                                                                          

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

 

 



144 
 

 

 

 
 

Não. 

 

Figura 18 – Registros dos alunos que obtiveram sucesso na atividade 05      Pág. 63   
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Figura 19 – Registros dos alunos       Pág. 64      
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Figura 20 – Respostas dos alunos a questão 01 da atividade 06     Pág. 65   

 
 

 

Solução 

apresentad

a por Al-

Khwarizm

i 

Operações 

correspondent

e em 

linguagem 

moderna 

considerando 

a equação: 

 

Operações 

correspondente 

em linguagem 

moderna 

considerando a 

equação: 

 

Operações 

correspondent

e em 

linguagem 

moderna 

considerando 

a equação: 

 

 

 

Solução 

apresentada 

por Al-

Khwarizmi 

Operações 

correspondent

e em 

linguagem 

moderna 

considerando 

a equação: 

 

Operações 

correspondente 

em linguagem 

moderna 

considerando a 

equação: 

 

Operações 

correspondente 

em linguagem 

moderna 

considerando a 

equação: 

 

Tome a 

metade do 

número de 

raízes 

  
 

Tome a 

metade do 

número de 

raízes 

  
 

Multipliqu

e essa 

quantidade 

por si 

mesma 

  
 

Multiplique 

essa 

quantidade 

por si 

mesma 

  
 

Do 

resultado 
subtraia 

número 

dado na 

equação 

  
 

Do 

resultado 
subtraia 

número 

dado na 

equação 

  
 

Extraia a 

raiz 

quadrada 

do 

resultado 

  

 

Extraia a 

raiz 

quadrada 

do 

resultado 

  

 

Da metade 

das raízes 

subtrai a 

raiz 

encontrada 

  

 

Da metade 

das raízes 

subtrai a 

raiz 

encontrada 

  

 

 

Figura 21 – Respostas dos alunos a questão 03 da atividade 06        Pág.66   
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Figura 23 – Registros dos alunos     Pág. 68   

 

 
 

 

Figura 24 – Registro do aluno após intervenção a atividade 07     Pág. 69   

 

 

Figura 25 – Respostas dos alunos a questão 03 da atividade 08      Pág. 71     
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É a mesma solução encontrada por Al-Khwarizmi. Vale para toda equação pois é uma 

fórmula geral. 

 

 

Não é a mesma Al- Khwarizmi. 

 

Figura 26 -  Resposta ao questionamento da atividade 09       Pág. 73    

 

Concluímos que após tirar o retângulo de área 8x do quadrado de área  obtemos uma 

poligonal de área 20, a partir da equação:   

 

 

Figura 27 – Registro do aluno na atividade 09       Pág. 74    
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Figura 28 -  Registros do aluno na questão 01 da atividade 10      Pág. 76    

a) 

                         

                                    

                                      

 

                                                            

 
 
b)                                               c)   

                                             

                                            

                                                 

                                                       

 

d)                         

                                            

                                              

 

 

Figura 29 – Registro do aluno na questão 02 da atividade 10       Pág. 77    

 

Sim, pois podemos colocar  - e o + na frente das raízes. 

a)  

 

Figura 31 – Resposta correta do aluno na atividade 11      Pág. 79   

 

a)                                                  b)  
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 c)  

 
 

 

 
 

 
 

Figura 32 - Resposta incorreta dos quesitos  da atividade 11       Pág. 80    
        b)             c)                              

                                                              
     

                                             

                                                                                 

                                                              
                                                         

                                                         
                                                                                                                  

Figura 33 - Resposta dos alunos à atividade 12      Pág. 82    

 

                                       

                                                  

                                

                                                    

                                                                                                       

 

Figura 35 – Respostas dos alunos a questão 02      Pág. 89    
 

 
 
 
 

Figura 36 – Registros dos alunos a questão 04       Pág. 91     
 

 

 

 

Figura 37 – Resposta incorreta dos alunos a questão 04     Pág. 91   
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Figura 38 – Registro da confusão do aluno quanto à aplicação do método     Pág. 92   
 

 

 

Figura 39 – Registro correto dos métodos aplicados pelos alunos     Pág. 92    
 

 

 

Figura 40 – Resolução incompleta dos alunos da questão 04     Pág.92    
 

 

 

Figura 41 – Registro correto do quesito “a” da questão 05     Pág. 93   

 

 
 

Figura 42 - Registro correto do quesito “b” da questão 05    Pág. 94    

 
 

 

Figura 43 - Resposta incorreta do quesito “b” da questão 05      Pág. 94   
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Figura 44 – Resposta correta a questão 06        Pág. 96 

    

                                           

                                                         

                                                                 

                                                                    

                                                          
                                                                                         
                                                                                                 
 

 

Figura 45 - Resposta correta à questão 07 da avaliação final       Pág. 97  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 – Resposta incorreta do aluno à questão 07 da avaliação final      Pág.98 

 

 

 

 

 

 

 


