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Resumo 
Os números complexos são por muitas vezes omitidos na disciplina de Matemática no 
Ensino Fundamental II, causando uma falsa compreensão de que não há qualquer 
outro conjunto numérico posterior ao conjunto dos números reais. A ausência desse 
conteúdo é cada vez mais frequente nas salas de aulas, sendo seu enfoque dado 
especialmente no Ensino Médio. A temática desse artigo surgiu quando analisamos 
alguns livros didáticos e percebemos que por diversas vezes esse conteúdo se 
apresenta de forma direta, sem uma situação problema, indagação ou qualquer tipo 
de questionamento que justifique a importância desse conteúdo. Frente a essa 
análise, apresentaremos uma atividade em que se discute a raiz quadrada de um 
número negativo. Para validar essa sequência didática, aplicamos um teste com duas 
turmas do terceiro ano do Ensino Médio de um colégio estadual de médio porte na 
cidade de Londrina – PR. Os resultados evidenciaram que há muito o que se 
desmistificar sobre as compreensões dos estudantes sobre a não existência de um 
outro conjunto que seja posterior ao conjunto dos números reais. Tal fato demonstra 
a complexidade do processo de ensino aprendizagem, no qual há diversas 
dificuldades de interpretações e de compreensão sobre o conteúdo Números 
Complexos. 
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Introdução 
 

Esse trabalho relata uma experiência sobre a aplicação de uma 

atividade que aborda o conteúdo Números Complexos. Essa atividade foi escolhida 

por estudantes de uma disciplina de pós-graduação em uma aula de Didática da 

Matemática após uma análise em seções de livros didáticos: Chavante et al. (2016), 

Dante (2016), Iezzi et al. (2014) e Leonardo (2013), sob a ótica da Teoria das 

Situações Didáticas. Nessa análise, constatou-se que os autores dos livros apreciados 

colocam informações com retomadas de conteúdos em relação aos conjuntos 

naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais e logo apresentam o conjunto dos 

números complexos, exibindo a sua forma algébrica com alguns exemplos resolvidos.  
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No encaminhamento dessas seções dos livros, pode-se perceber que 

o papel do estudante é apenas o de possuir algum conhecimento prévio sobre os 

conjuntos numéricos, enquanto o papel do professor é o de apresentar o conteúdo 

Números Complexos de forma direta, sem instigar os alunos. Até que ponto essa 

maneira leva os alunos a aprenderem? 

Conforme Almeida (2013), na maioria dos livros didáticos do Ensino 

Médio, o capítulo sobre Números Complexos, limita-se a mostrar que esse conjunto é 

fechado em relação às operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, 

potenciação e radiciação, não elencando, no entanto, situações em que eles podem 

ser aplicados. 

Estudos como o de Araújo (2006), apontam preocupações com o 

tema e uma busca por uma mudança metodológica para uma aprendizagem mais 

significativa no Ensino Médio. Para essa autora, a descontextualização do conteúdo, 

ausência de sua utilidade, a falta de relação com situações práticas e aplicação são 

obstáculos que recaem durante o exercício da profissão (professor).  

Para Ausubel (1982), a aprendizagem se torna mais significativa 

quando um novo conteúdo é inserido às estruturas do conhecimento do aluno por 

meio de um conhecimento prévio que esse aluno possui, fazendo com que essa nova 

informação se relacione com o conhecimento do estudante, o que poderá permitir uma 

maior compreensão e aprendizado desse novo conceito que lhe fora apresentado. 

De acordo com Brousseau (2008), a Teoria das Situações Didáticas 

se baseia no princípio de que cada conhecimento ou saber pode ser determinado por 

uma situação, entendida como uma ação entre duas ou mais pessoas. Para que isso 

aconteça é preciso que: i) os alunos mobilizem o conhecimento correspondente e ii) o 

professor adie a emissão do conhecimento ou as possíveis correções até que 

estudantes consigam chegar à regra e validá-la.  

Nesse sentido, o professor precisa propor uma situação para que os 

alunos possam agir, refletir, falar e evoluir por iniciativa própria, criando assim 

condições para que tenham um papel ativo no processo de aprendizagem. Para 

Brousseau (2008), há quatro etapas que estão presentes em uma situação didática: 

a) ação; b) formulação; c) validação e, d) institucionalização.  

a) Ação: os participantes tomam decisões, colocando seus saberes em prática 

para resolver o problema. É quando surge um conhecimento não formulado 

matematicamente.  
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b) Formulação: os alunos são levados a explicitar as estratégias usadas. Para 

isso, precisam formulá-las verbalmente, transformando o conhecimento 

implícito em explícito.  

c) Validação: a estratégia é demonstrada para interlocutores. O aluno não só 

deve comunicar uma informação como também precisa afirmar que o que 

diz é verdadeiro dentro de um sistema determinado. Cada equipe propõe o 

enunciado de sua estratégia para ganhar, contestando o do adversário.  

d) Institucionalização: nessa etapa aparece o caráter matemático que os 

alunos validaram. O professor tem um papel ativo, selecionando e 

organizando as situações que serão registradas. 

Diante disso, optamos por planejar uma aula cujo objetivo foi o de 

definir o conceito de números complexos de uma forma diferenciada das aulas 

rotineiras de Matemática, fazendo abordagem e direcionamento diferentes do qual 

encontramos na maioria dos livros didáticos. Ao lançar este olhar, buscamos 

desenvolver uma aprendizagem significativa e uma maior compreensão desse 

conjunto numérico. É sobre essa experiência que trata esse artigo, cuja finalidade é 

incentivar o professor a sair da zona de conforto e ousar a utilizar formas alternativas 

de abordagens que não somente as apresentadas nos livros didáticos.  

 

Metodologia  
 

A fim de analisar seções de livros didáticos do 3° ano do Ensino Médio 

que abordam o conteúdo Números Complexos, optamos por realizar um levantamento 

entre um grupo de 12 professores atuantes (nesse ano escolar em específico) sobre 

quais livros os mesmos estão utilizando na rede estadual de educação no Estado do 

Paraná. Para a seleção dos trabalhos que iriam compor essa experiência, adotamos 

como critério os 4 livros mais utilizados entre esses profissionais.  

Ao buscarmos por ações que têm sido utilizadas na perspectiva da 

Teoria das Situações Didáticas, evidenciamos um ponto de convergência: nenhum 

dos livros possui simultaneamente as quatro etapas. Levando em consideração esse 

aspecto, decidimos iniciar as aulas (experiência descrita nesse trabalho) com um 

questionamento: existe raiz quadrada de números negativos?  

Essa experiência sobre Números Complexos ocorreu no ano de 2019 

com 58 alunos de duas turmas de 3º ano do Ensino Médio em um colégio estadual de 
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médio porte. A partir da indagação feita aos estudantes, as aulas foram conduzidas 

buscando promover um pensamento crítico e conceitual. As observações feitas pelos 

alunos e professores foram registradas para posterior análise.  

 

Discussão 
 

Nessa perspectiva, iniciamos a aula com o seguinte questionamento: 

“Existe raiz quadrada de números negativos?”. Depois de algum tempo foram surgindo 

algumas respostas para essa pergunta. Alguns diziam que existe, enquanto outros 

diziam que não. Os argumentos contrastantes frente à situação problema foram 

decisivos para dar início a uma discussão entre os educandos.  

Aluno A: - “Existe! É só resolver sem o negativo e depois coloca o negativo no 

resultado”. 

Aluno B: - “Existe, pois senão o professor não estaria perguntando isso, e caso 

não exista a aula dele acabaria e não teria o que falar mais”. 

Aluno C: - “Não existe, pois a calculadora mostrou que não existe”. 

Aluno D: - “Não existe, pois a professora do nono ano disse que não existe, e 

se existir ela mentiu pra gente”. 

Aluno E: - “Não existe, pois um número elevado ao quadrado não dá negativo”. 

Aluno F: - “Não, pois não existe raiz quadrada de um número abaixo de zero”. 

Nesse momento, podemos perceber a etapa de ação. Momento no 

qual os estudantes colocaram os seus saberes de propriedades matemáticas em 

prática numa tentativa de responder à questão que foi feita. Ao passo que cada aluno 

verbalizava e explicitavam as suas ideias, notamos a etapa de formulação. 

A discussão começou a aumentar entre os estudantes, pois eles 

queriam saber quem estava certo e procuravam justificar suas respostas a fim de 

convencer quem fosse contrário à sua opinião. 

Visando direcionar as reflexões fizemos um segundo questionamento: 

“Em que situação na vida escolar era utilizada raiz quadrada de número negativo ou 

em qual ocasião nos deparávamos com uma situação desse tipo?”. Alguns estudantes 

responderam teorema de Pitágoras, enquanto outros disseram Fórmula de Bháskara. 

Esses últimos, explicaram que quando fazem a resolução de uma equação e o valor 

do discriminante é um valor negativo, o cálculo não prossegue, resultando em um 

conjunto solução vazio. Frente as reflexões feitas pelos alunos e as várias tentativas 
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de convencimento entre eles sobre quem possuía a razão e estava correto frente às 

demais opiniões, verificamos a etapa de validação. A partir dessas respostas, demos 

sequência a aula e colocamos a seguinte equação no quadro: 𝑥2 + 4𝑥 + 5 = 0 com o 

objetivo de que os alunos sentissem a necessidade da extração da raiz quadrada de 

um número negativo. Ao dar início a resolução da mesma, verificou-se que o valor do 

discriminante (delta) era negativo. Alguns alunos disseram que não dava mais para 

continuar o cálculo. Retomamos com eles o objetivo principal de resolver uma 

equação do segundo grau: encontrar a raiz da equação, ou seja, o valor que quando 

substituído na equação resulta em zero. Dessa forma, se nos depararmos com um 

valor que aparenta ser solução da equação, quando substituído na mesma, devemos 

obter resultado zero. 

Demos continuidade aos estudos, utilizando a fórmula resolutiva para 

equação do segundo grau (Bháskara), e chegamos na seguinte solução: 

 

𝑥2 + 4𝑥 + 5 = 0 

∆ = 𝑏2 − 4 ∙ 𝑎 ∙ 𝑐 

∆ = 42 − 4 ∙ 1 ∙ 5 

∆ = 16 − 20 

∆ = −4 
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Portanto, temos: S = { 121 x , 122 x }. 

Após a resolução, alguns alunos questionaram a permanência da raiz 

quadrada do número negativo no cálculo.  Justificamos que mesmo assim era uma 

solução válida, pois quando substituída na equação, resultaria em zero. 

Percebemos que os alunos ficaram na expectativa. Aqueles que 

disseram não existir raiz quadrada de número negativo torciam para que não 

resultasse em zero. Já os que argumentaram existir a raiz quadrada de número 

negativo ansiavam para resultar em zero. 

Com a participação dos alunos, por meio de uma aula dialogada, 

substituímos o valor encontrado na expressão.   

Substituindo x1 em 𝑥2 + 4𝑥 + 5, temos: 

0

51481144

5)12(4)12( 2







 

Substituindo x2 em 𝑥2 + 4𝑥 + 5, temos: 

0

51481144

5)12(4)12( 2







 

 

Após realizarmos os cálculos utilizando da substituição das raízes, 

obtemos zero tanto com a primeira raiz quanto com a segunda. 

Nesse momento aqueles que haviam dito que existe raiz quadrada de 

números negativos, vibraram, pois na visão deles, estavam corretos. Alguns 

questionaram que em nenhum momento havíamos resolvido a raiz, ou seja, a questão 

ainda estava em aberto. Retornamos no conceito de solução de uma equação, quando 

resulta em zero, temos uma solução válida. 

Vale ressaltar que durante a substituição surgiu uma dúvida por parte 

dos alunos. Quando fizemos a distributiva, chegamos no valor √−1 ∙ √−1. Uma aluna 

questionou o porquê de não poder utilizar a propriedade de radicais √−1 ∙ √−1 =

√(−1) ∙ (−1) = √1, explicamos que essa propriedade está definida apenas no 

conjunto dos números naturais.  

Um aluno então questionou: existe ou não raiz quadrada de número 

negativo? 
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Solicitamos que os estudantes fizessem uma busca rápida na internet 

e pesquisassem sobre o assunto. Alguns alunos chegaram à definição de números 

complexos, estabelecendo contato com o conceito sobre parte real e a parte 

imaginária. Um dos alunos fez um exemplo, utilizando a raiz quadrada de -16.  

 

√−16 = √16 ∙ (−1) = √16 ∙ 𝑖2 = 4𝑖 

 

Dessa forma, os educandos validaram um caráter matemático por 

meio da institucionalização e chegaram à conclusão de que existe um conjunto 

chamado Números Complexos que, por sua vez, apresenta resultados para o cálculo 

de raiz quadrada de número negativo. Aos poucos os estudantes foram percebendo 

que ambos os grupos estavam corretos, e que essa questão depende do conjunto no 

qual estamos trabalhando revelando o quão oportuna se fez a apresentação da 

definição de um número dessa natureza.  

Após toda essa discussão, os alunos solicitaram uma nova equação 

para que eles pudessem resolver. Dessa forma, propusemos a seguinte questão: 

Determine o conjunto solução da equação x2- 6x+13 = 0. Utilize o 

conjunto dos números complexos para essa solução. 

A seguir, apresentaremos a produção escrita de um dos estudantes. 

 

Figura 1: Produção escrita de uma estudante do 3° ano do Ensino Médio. 

 
Fonte: acervo dos autores 
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Podemos perceber por meio de uma análise dessa produção escrita 

que a estudante se apropriou da definição de números complexos e ampliou os seus 

conhecimentos utilizando inclusive a relação i² = -1. Vale ressaltar que os alunos 

discutiram os conceitos de parte real e parte imaginária de uma solução e que quando 

se trata do conjunto dos Números Reais, não é possível extrair a raiz quadrada de 

número negativo, mas quando estamos trabalhando com o conjunto dos números 

complexos, tal resolução é viável, podendo encontrar uma solução formada por uma 

parte real e uma parte imaginária.  

Um estudo sobre a concepção de raiz quadrada de números 

negativos feito por Eli et al. (2013) solicitava que 116 estudantes do 3° ano do Ensino 

Médio explicitassem seus entendimentos sobre operações com números negativos. 

Esse estudo mostrou que 49,1% dos estudantes encontraram dificuldades em aceitar 

a existência de números envolvendo raízes quadradas de números negativos, 

afirmando que “é impossível”, “não existe” ou “não existe um número que elevado ao 

quadrado, dê negativo”. Outro resultado interessante no trabalho desse mesmo autor 

é que respostas do tipo “não existe nos Reais” foram dadas por 2,6% dos estudantes.   

 

Considerações Finais 

 

Considerando que o objetivo do presente estudo foi definir o conceito 

de números complexos fazendo abordagem e direcionamento diferentes do qual 

encontramos na maioria dos livros didáticos, ao instigar os estudantes e buscar 

promover as etapas didáticas de ação, formulação, validação e institucionalização 

indicadas por Brousseau (2008), concluímos que a participação dos alunos foi 

decisiva na construção de todo esse processo. As aulas desenvolveram-se de 

maneira dinâmica, o que permitiu a abordagem da Teoria das Situações Didáticas. 

De forma geral, os livros didáticos analisados não apresentam 

questões sobre o conteúdo de Números Complexos envolvendo as etapas de ação, 

formulação, validação e institucionalização. 

Durante o desenvolvimento da atividade percebeu-se que ainda há 

muito o que se desmistificar sobre as compreensões dos estudantes sobre a não 

existência de um outro conjunto que seja posterior ao conjunto dos números reais. Tal 

fato demonstra a complexidade do processo de ensino aprendizagem, no qual há 
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diversas dificuldades de interpretações e de compreensão sobre o conteúdo Números 

Complexos.  

Ao realizar esse trabalho, pode-se perceber a importância de não se 

abordar apenas com questões em que o único papel do estudante é ter algum 

conhecimento prévio sobre o tema e o papel do professor seja o de essencialmente 

apresentar o conteúdo de forma direta.  Durante essa experiência, houve uma 

mudança no comportamento dos alunos. Ficaram mais curiosos e questionadores. 

Por parte dos professores regentes, houve uma mudança no sentido de buscar um 

olhar mais crítico antes de abordar um conteúdo em sala de aula. As participações 

dos alunos e seus questionamentos mostraram que a proposta da aula estava no 

caminho certo, uma experiência arriscada na qual o tentar fazer diferente também 

passa por momentos de insegurança, porém é válido que os professores tenham a 

coragem de seguir em frente testando novas abordagens.   
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