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RESUMO 

As dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem por parte de professores e 
alunos são as mais variadas possível, mas neste relato o interesse está voltado para aspectos 
de ordem didático-metodológica sobre o ensino de Raiz Quadrada. Os propósitos educativos 
se embasam na teoria dos campos conceituais e na teoria da aprendizagem significativa, 
visando a planificação de duas situações de ensino que possam servir de organizadores 
prévios para o ensino de raiz quadrada. Metodologicamente, na primeira situação se explora 
a idealização de quadrados perfeitos e na segunda no método empregado pelos babilônicos 
para encontrar a raiz quadrada de números que não representam quadrados perfeitos. Como 
resultado se tem por expectativa o pressuposto de que a utilização adequada das situações 
atue como ponte cognitiva para a aprendizagem significativa de raiz quadrada. 
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INTRODUÇÃO 

O interesse em minimizar as dificuldades pedagógicas enfrentadas por professores e 

alunos sobre o ensino de Raiz Quadrada abordado neste relato, envolve a tentativa de mediar 

a conceitualização desta forma de conhecimentos, através de um Projeto de Extensão que foi 

vivenciado na Universidade de Pernambuco – Campus Mata Norte. Neste relato se discute 

uma investida didático-pedagógica embasada epistemologicamente na formação de conceito e 

pedagogicamente na Teoria da Aprendizagem Significativa, visando a aquisição deste objeto 

de conhecimento matemático por parte dos alunos. 

Desde as contribuições de Vygotsky como aponta Vegnaud (2004), para a cognição, 

há os que creditam ao professor o papel de mediador e facilitador no processo de ensino-

aprendizagem. Esta possibilidade foi também partilhada por acreditar que minimizar dúvidas 

e/ou dificuldades fazem parte das tarefas pedagógicas do mediador/facilitador. Para demarcar 

o que se pretende com a idealização de mediador e facilitador se recorre a Jardilino, Amaral e 

Lima (2010, p. 7) 

A mediação pedagógica dá-se quando o professor se coloca numa posição de 
mediador e facilitador da aprendizagem. Ele é o elemento que estimula e organiza os 
conhecimentos, não só os construídos por ele, mas também os gerados pelo aluno e 
por seus colegas, possibilitando que o conhecimento surgido dessa interação faça 
algum sentido para o aluno. O diálogo, o debate, o desafio do novo conhecimento, o 
estímulo à comunicação, entre outros, são aspectos fundamentais que viabilizam a 
mediação pedagógica (MASETTO, 2003). 
 

Vygotysk segundo Daniels (2003), argumenta que a mediação parece ser algo relevante 

enquanto forma capaz de influenciar o processo de aprendizagem, pois, há vários fatores de 

ordem social, histórico e cultural permeiam a formação de muitos conceitos. Por isso, na 

atualidade quando fala em assimilar atributos, critérios, conceitos, definições, etc., logo se 

pressupõe a existência de ideias pertinentes e/ou já estabelecidas na estrutura cognitiva do 

aprendiz que podem ser fundamentais para que ocorra aprendizagem. 

Uma questão pedagógica fundamental, nesta direção compreende estudar condições 

que possam favorecer a compreensão das características essenciais a aquisição dos conceitos 

por parte dos alunos. Portanto, está no momento de se aludir o que vem a ser um conceito, 

conforme Margolis e Laurence (2007), “[...] conceito é uma ideia abstrata ou um símbolo 

mental, associado especificamente alguma representação correspondente na linguagem ou na 

simbologia”.  

A suposição de que a aquisição de novos conceitos depende de informações pré-

estabelecidas na estrutura cognitiva do aprendiz ganhou espaço nos últimos cinquenta anos. 
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No entanto, apesar de Bachelard (1996), preconizar a rejeição de conhecimentos antigos que 

se mostre como obstáculos à instalação de novas concepções por ameaçarem a estabilidade 

intelectual de quem detém esse conhecimento também pode ser interessante. 

Lamentavelmente ao longo do ensino básico os alunos geralmente são apresentados as 

novas definições e as adquirem e/ou as convertem em novas ideias sem perceberem o papel 

das teorias no processo de aprendizagem de conhecimentos científicos, algo parecido ocorre 

com as metodologias empregadas pelos professores. A falta de clareza sobre aspectos de 

ordem teóricos, epistemológicos e didáticos-pedagógicos favorece a aprendizagem mecânica 

e não a uma aprendizagem significativa menciona Ausubel (1980, p. 41):  

[...] a essência do processo de aprendizagem significativa é que ideias 
simbolicamente expressas sejam relacionadas de maneira substantiva (não-literal) e 
não arbitrária ao que o aprendiz já sabe, ou seja, a algum aspecto de sua estrutura 
cognitiva especificamente relevante para aprendizagem dessas ideias. Este aspecto 
especificamente relevante pode ser, por exemplo, uma imagem, um símbolo, um 
conceito, uma proposição, já significativo. 
 

A aprendizagem significativa ocorre quando o novo conhecimento interage com os 

subsunçores existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Agora se recorre a esse marco 

teórico com o propósito de esclarecer se entende por conceito e de que forma se investirá 

nesta direção. De início, “Definimos los conceptos como objetos, eventos, situaciones o 

propiedades que poseen unos atributos característicos comunes y se designan mediante el 

mismo signo o símbolo”. (AUSUBEL, 2002, p. 153).  

Esse teórico afirma que a formação de conceitos e a assimilação de conceitos são os 

dois métodos que se tem para aprender conceito, onde o primeiro se aplica as crianças 

pequenas e a outra predomina entre as crianças maiores e os adultos. Com isso, se percebe 

que a assimilação será a abordagem adotada aqui, 

A medida que aumenta el vocabulário del niño, los nuevos conceptos se tienden a 
adquirir com más frequência por médio del processo de asimilación de conceptos, 
puesto que los atributos característicos de los nuevos conceptos se pueden 
determinar mediante el empleo de nuevas combinaciones de referentes ya existentes 
(palavras además de imágenes) que están disponibles en la estrutura cognitiva del 
niño. (AUSUBEL, 2002, p. 153). 
 

De acordo com Moreira e Caballero (2003, p. 6), “Segundo a teoria clássica, então, a 

maioria dos conceitos tem o que se chama de uma estrutura lógica de definição, ou seja, a 

maioria dos pode definir-se a partir de um conjunto de definições necessárias e suficientes – o 

conjunto de elementos comuns de Hull”. 

Por sua vez, para dar mais formalização a abordagem quanto ao objeto matemático de 

interesse, a raiz quadrada, se adotou alguns aspectos da teoria dos Campos Conceituais para 

viabilizar a compreensão deste significado matemático por parte dos alunos. Trata-se de tentar 
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entender o que os alunos conhecem, matematicamente, sobre conceitos, definições, operações 

e/ou procedimentos que permitam elaborar estratégias favoráveis a aquisição do conceito de 

raiz quadrada. 

 

METODOLOGIA 

Esse estudo foi organizado em duas etapas. A primeira consistiu na preparação de um 

embasamento didático-epistemológico para os participantes diante através da realização de 

dois minicursos, um sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (2002), 

visando os Organizadores Prévios, e o outro, com a Teoria dos Campos Conceituais de 

Vergnaud (1993), explorando a necessidade de situações diferentes para lidar com o mesmo 

conceito. Por sua vez, a segunda etapa, esteve voltada para elaboração de uma proposta 

pedagógica para ser vivenciada no Ensino Fundamental sobre o ensino de Raiz Quadrada. 

 

Descrição da Proposta Didática 

A proposta possui duas situações, uma para contemplar os propósitos de Silva (2006) e 

a outra os de Bardera (2000). No caso do primeiro estudo a opção se deve a exploração do 

método de assimilação de conceitos na perspectiva ausubeliana recorrendo a ideia de 

quadrado perfeito. E sobre o segundo estudo, o interesse está voltado para exploração de 

aspectos históricos sobre o conceito de raiz quadrada para reestruturar a compreensão de 

atributos característicos deste objeto matemático em termos da etimologia da palavra e de 

princípios que norteiem a formulação do algoritmo para calcular a raiz quadrada de números 

que não representem quadrados perfeitos. 

 

Primeira Situação 

Com base no texto de Silva (2006), Aquisição do Conceito de Raiz Quadrada: Relato 

de uma experiência espontânea, surgiram as primeiras ideias de propostas para se trabalhar o 

conceito de raiz quadrada voltado para o Ensino Fundamental, já que nesta fase inicia-se a 

compreensão dos conceitos mais elaborados, como já foi anunciado segundo Ausubel (2002). 

Silva (2006), diante da escolarização da criança investigada, recorre a noção de 

quadrado perfeito, visando relacionar a raiz quadrada com esta noção. Depois de resgatar o 

conceito de quadrado perfeito, se apoiou na operação de multiplicação e apela a também 

noção de Tabuada, destacando o produto de um número inteiro por ele mesmo. 
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2 x 2 = 4  3 x 3 = 9  4 x 4 = 16 

5 x 5 = 25  6 x 6 = 36  7 x 7 = 49 

Em seguida, tenta fazer a criança identificar compreender que ao dividir o produto, 

enquanto resultado obtido da multiplicação de um inteiro por ele mesmo, se tem como 

resposta o mesmo número inteiro, como já ilustrado anteriormente. Enfim, após evidenciar a 

possibilidade de relacionar a raiz quadrada com os Quadrados Perfeitos propõe problemas 

afim de identificar se ocorreu aprendizagem significativa. 

 

Segunda Situação 

Além dessa investida a partir do estudo de Silva (2006), se recorreu também a esboços 

de figuras representando a forma geométrica de quadrados. A seguir são apresentadas três 

ilustrações, onde a primeira delas possui apenas um quadrado, a segunda é composta pela 

união de quatro quadrados e a terceira possui nove quadrados. 

A quantidade de pontos existentes nestas figuras obtidas, segundo a ordem de suas 

apresentações, são quatro, nove e dezesseis pontos os quais ao serem associados a números, 

diante do questionamento: que número multiplicado por ele mesmo proporcionou estes três 

produtos? Se tem como respostas: dois três e quatro, que representam as raízes quadradas de 

quatro, nove e dezesseis. 

 

                                       

 

 ,416,39,24  

Uma outra questão explorada neste contexto foi a noção de Potência, ao esclarecer aos 

alunos que um número multiplicado por ele mesmo, também pode ser representado por este 

número elevado ao número de vezes que o tal número seja repetido. Logo, ,2224 2  

,3339 2 ,44416 2  se observa que em todos esses três casos o expoente foi dois. 

Em complemento, como é muito comum observar em sala de aula que as dificuldades 

em obter as raízes quadradas números vão além dos quadrados perfeitos, neste projeto 

procurou-se ampliar essas informações aproximando-as da obtenção de algoritmos. Para dar 

conta disso, se recorreu a história da matemática resgatando o procedimento adotado pelos 

babilônios ao se defrontarem com a necessidade de encontrar um resultado. 

Na abordagem adotada mostrou-se que a ideia de raiz quadrada não se restringe ao 

algoritmo em si, apesar de ser algo comum entre os alunos do ensino básico uma vez que não 



 ENSINO DE RAIZ QUADRADA: ELABORAÇÃO DE UM ORGANIZADOR PRÉVIO 

VII EPEM – Encontro Pernambucano de Educação Matemática  
02 a 04 de novembro de 2017 

 

VII EPEM – Garanhuns, 2017 

são requisitados a refletirem sobre os procedimentos que estão fazendo. Por exemplo, não se 

explora na conceitualização de raiz quadrada, que tal idealização para a criança pode estar 

associada a parte de uma planta, de árvore, mas não com a ideia de número. 

Leonardo de Pisa, que é mais conhecido como Fibonacci, em seu livro Líber Abbaci 

publicado em 1202, acerca do que hoje se chama raiz quadrada explicita: radix quadratum 16 

aequalis 4, isto significa, O lado do Quadrado de 16 é igual a 4. Se observa que a palavra 

Radix não significa Raiz, e sim Lado, isto no mínimo se trata de um grave erro de tradução. 

Sobre a sua representação simbólica (√), este estava associado a abreviatura da radix. 

Como ilustração, pode-se recorrer a Cajori (2007, p. 204): “Christoff Rudolff, na sua álgebra, 

chama atenção de que “a raiz quadrada, para se ganhar tempo, é indicada no algoritmo do seu 

livro pelo símbolo √, como √ 4”. Este mesmo símbolo foi usado por Michael Stifel. ” 

Deixando de lado o tal erro de tradução e reportando-se a forma geométrica de um 

quadrado, em particular a sua área, o professor em sala de aula pode lembrar como se obtém a 

área desta forma geométrica bem como a de um retângulo para encontrar a raiz quadrada de 

números inteiros. Quando estiver diante dos quadrados perfeitos, como já foi abordado, a 

resolução não oferece dificuldades se comparada as situações onde os números envolvidos 

não proporcionam os já mencionados quadrados perfeitos. 

Para dar conta destas situações mais difíceis o professor poderá fazer uso do Processo 

Resolutivo Babilônico, que representa um procedimento de quadratura de retângulos adotado 

pelo povo babilônico em que a resolução é obtida por sucessivas aproximações das medidas 

distintas dos lados da forma inicial para uma mesma medida que corresponderá a área de um 

quadrado. Assim, em síntese, o procedimento corresponde a obtenção da área de um quadrado 

a partir de um retângulo dado. 

Para explicitar o que foi trazido anteriormente, basta atentar a indagação: diante da 

área de um retângulo dado, encontre um quadrado que tenha uma área igual a sua. Em 

acréscimo, se apresenta um exemplo deste procedimento através de Barderas (2000, p. 196-

197), para se obter a área de um quadrado a partir de um retângulo com 12 unidades de área. 

Visto de outra forma, poderia se dizer, encontre a raiz quadrada de 12 (√12). 

 

Apresentação do Procedimento Resolutivo dos babilônios 

1. Se tem como ponto de partida um retângulo de área 212u  

2. A parte inteira de 12 , é 3. Dividindo u
u

u
4

3

12 2

 , obtém-se o outro lado do retângulo. 
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Área do retângulo: 21243 uuu   

3. Fazer a média aritmética dessas novas dimensões u
uuu

5,3
2

7

2

43



. Dividir a área 

inicial por este valor obtido u
u

u
4286,3

5,3

12 2

 . 

Área do retângulo: 2124286,35,3 uuu   

4. Repetindo o procedimento, ou seja, se faz a média aritmética entre os dois lados do 

retângulo obtido u
uu

4643,3
2

4286,35,3



. Este novo valor u4643,3 deve ser um dos lados 

de um m novo retângulo de área 212u , dividindo u
u

4639,3
4643,3

12 2

 , se obtém o outro lado. 

Área do retângulo: 2124639,34643,3 uuu   

5. se chega a terceira aplicação do procedimento, obtendo u
uu

4641,3
2

4639,34643,3



. 

Este novo valor u4641,3  como nos casos anteriores, representa a obtenção de um dos 

lados do novo retângulo de área 212u , dividindo u
u

4641,3
4641,3

12 2

 , se obtém o outro lado. 

Área do retângulo: 2124641,34641,3 uuu   

Como se percebe, temos as dimensões da altura e da base com um mesmo valor 

numérico. Logo, com estes procedimentos se observa que um quadrado de área 212u com 

lados medindo u4641,3 , possui área igual à do retângulo original, portanto, 

uuu 4641,34641,312 2   

222 4641,312 uu   

24641,312  

4641,312   

Com efeito, se pode solicitar aos alunos que averiguem esse resultado utilizando a 

calculadora. 

Desta, forma o procedimento de quadratura de retângulos utilizado pelos babilônicos 

pode servir como uma possível forma a ser adotada para calcular a raiz quadrada de um 

número, auxiliando os alunos a adquirirem uma melhor compreensão sobre esta idealização 

matemática. 
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CONSIDERAÇÕES EDUCACIONAIS 

No decorrer do projeto se observou durante as discussões sobre as teorias de Ausubel 

(2002) e Vergnaud (1993) vivenciadas nos dois minicursos implicações ocasionadas na forma 

de lidar com o ensino de matemática. Os alunos passaram a reconhecer que da mesma forma 

que não chega a ser possível aprender matemática, a biologia, a física, dentre outras, sem um 

embasamento teórico no ato educativo as teorias de aprendizagem também têm seu valor. 

Na elaboração da proposta envolvendo o conceito de raiz quadrada e o processo 

resolutivo dos babilônios para encontrar raízes de números que não são quadrados perfeitos se 

identificou que os graduandos, intuitivamente, usam duas estratégia, tentativas e erros, 

multiplicando números inteiros idênticos ou recorrem ao uso do algoritmo. No entanto, nos 

dois casos, eles não recorrem a abordagens como as propostas de Silva (2006) e Bardera 

(2000), na verdade a preocupação está em se chegar a resposta correta. 

Essa mesma forma de compreensão também foi identificada em um grupo de doze 

graduandos do curso de licenciatura em matemática que participaram de um minicurso sobre 

o uso do procedimento babilônico para obter raiz quadrada que foi realizado na XII Semana 

Universitária da UPE no Campus Mata Norte. Tanto esses alunos, como os que participaram 

do desenvolvimento do projeto nunca tinham sido apresentados ao já referido procedimento. 

No geral, este estudo tenta minimizar as dificuldades enfrentadas por professores e 

alunos em suas tarefas pedagógicas tanto sobre a aquisição do conceito de raiz quadrada 

quanto do uso adequado do algoritmo empregado para obter a raiz quadrada de números que 

não possuem quadrados perfeitos. Os alunos apresentados a essa proposta foram unanimes na 

colocação de que a mediação do professor visando uma aprendizagem significativa exige 

mudanças na postura e na forma de abordar este conteúdo. 

Mesmo que o enfoque desse estudo seja um assunto específico da matemática, a Raiz 

Quadrada, o desenvolvimento deste projeto levou a crer que a produção de recursos didáticos 

por parte dos professores parece ser uma necessidade emergente nos dias atuais. Neste 

contexto, a planificação das duas situações que constituem a proposta pedagógica deste 

estudo no âmbito do Ensino de Ciências e Matemática foi idealizada na intenção de servir de 

organizador prévio ausubeliano para o ensino de Ensino de Raiz Quadrada. 
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