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RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo examinar as dissertações, teses, artigos
científicos e trabalhos em anais sobre o ensino dos números complexos no período
de 1992 a 2017, que estão inseridas na área da educação matemática, para
elaborar um panorama e uma categorização deles, visando uma pesquisa futura de
meta-análise. Trata-se de uma pesquisa documental, cujos dados foram buscados
no banco de tese da Capes e em referências encontradas nos trabalhos
selecionados. A organização desses dados foi por meio de levantamento
bibliográfico e da identificação de fatores comuns, associando os trabalhos sobre o
ensino dos números complexos e categorizando-os em abordagens e descritores.
Em ambas sistematizações, por abordagens ou por descritores pode-se identificar
a preocupação didática sobre o ensino dos números complexos, resultando na
quantidade de trabalhos que propõe sequências didáticas voltadas para o ensino
deste conteúdo. Uma busca por aperfeiçoar metodologias de ensino pode-se
perceber a inserção de recursos tecnológicos digitais para o ensino dos números
complexos na educação básica. E a percepção de propostas de ensino dos
números complexos partindo da perspectiva geométrica, explorando as diferentes
representações semióticas dos números complexos. Outro aspecto tratado é
relativo aos os obstáculos epistemológicos por meio da evolução histórica para sua
aceitação.
Palavras-chave: Números complexos; educação matemática; levantamento
bibliográfico; abordagem; descritores.

ABSTRACT
This research aims to examine the dissertations, theses, scientific articles and works
in annals on the teaching of complex numbers from 1992 to 2017, which are inserted
in the area of mathematical education, to elaborate an overview and a categorization
of them, aiming at a future meta-analysis research. This is a documentary research,
the data of which were searched in the thesis database of Capes and in references
found in the selected works. The organization of these data was done through a
bibliographic survey and the identification of common factors, associating works on
the teaching of complex numbers and categorizing them in approaches and
descriptors. In both systematizations, by approaches or by descriptors, the didactic
concern about the teaching of complex numbers can be identified, resulting in the
amount of work that proposes didactic sequences aimed at teaching this content. A
search to improve teaching methodologies is the insertion of digital technological
resources for teaching complex numbers in basic education. And the perception of
teaching proposals for complex numbers from a geometric perspective, exploring
the different semiotic representations of complex numbers. Another aspect treated
is related to the epistemological obstacles through the historical evolution for its
acceptance.

Keyword: Complex numbers; mathematical education; bibliographic survey;
approach; descriptors.
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Introdução
A matemática deriva da observação da natureza e está vinculada aos
conceitos de número, grandeza e forma, o que possibilitou organizá-la, em ramos,
como aritmética, geometria e álgebra. A álgebra e a geometria por muito tempo
foram vistas como complementares, de maneira que não era possível aferir um
conceito algébrico sem ter a explicação geométrica. Entretanto, quando a álgebra
se distanciou da geometria foi possível conceber ideias como a de equação
abstrata, desvinculando a concepção de número das medidas e quantidades.
No campo da álgebra, estuda-se a generalização do cálculo aritmético
mediante expressões compostas por constantes e variáveis, o que é possível pela
ampliação da concepção de número empregando os números negativos e
complexos, por exemplo. A álgebra também foi particionada, sendo interesse desse
estudo a álgebra elementar. Nesse sentido, é justamente no campo das equações
que surgem os números complexos como elementos que compõem um corpo
epistemológico da matemática, como um conjunto numérico e objeto de estudo em
instâncias diversas.
Como ocorreu com diversos objetos e conteúdo específicos da matemática,
os números complexos, em seu processo de compreensão e aceitação pela
comunidade da área, receberam diferentes denominações, como “impossíveis”,
“sofisticados”, “fictícios”, “quantidades falsas”, “imaginários”, entre outras, sujeitas
a forma como eram compreendidos e os obstáculos encontrados. A aceitação da
existência desses números acompanhou a evolução do próprio conceito de número
eximido da ideia de quantidade, assumindo, portanto, a concepção de elemento
abstrato, ou seja, apartado da necessidade de associação a uma quantidade de
elementos concretos e contáveis.
Esses números foram percebidos, por assim dizer, em um primeiro
momento, a partir da resolução de equações de 3° e 4º graus no século XVI. Mais
tarde, a Teoria dos Conjuntos de Cantor, elaborada a partir de seus estudos acerca
das series de Fourier, no século XIX, permitiu a manipulação de conceitos
matemáticos, organizando os conjuntos e definindo-os como “qualquer grupo de
objetos ou números, tenham eles uma existência real ou não” (ROONEY, 2012
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p.192), o que, de certa forma, abriu caminho para a aceitação do conjunto dos
números complexos.
Dessa forma, a organização dos números em conjuntos, provenientes de
estudos como o supramencionado, indica a existência dos conjuntos dos números
naturais, dos números inteiros, dos números racionais, dos números irracionais,
dos números reais e dos números complexos, entre outros. Tal organização é
tratada como conteúdo didático-curricular no ensino fundamental, no que se refere
aos números naturais e aos números reais, por exemplo, enquanto os números
complexos são geralmente abordados no ensino médio.
A aplicabilidade dos conceitos correlatos a esse conjunto numérico retrata a
relevância de seu estudo, abrangendo várias áreas do conhecimento: na física, no
estudo dos vetores e na análise de corrente elétrica; na astronomia, na análise das
órbitas de corpos celestes; na computação gráfica, no estudo de atividades de
rotação, translação, homotetia e isometria; na cartografia, na construção de mapas,
no estudo de vetores, sistemas de pares ordenados e produção de rotas e dados
informativos; e, na própria matemática, os números complexos promovem
aproximações entre diversos conteúdos, notadamente nos campos algébrico e
geométrico.
Em termos pessoais, lecionando na rede Estadual de Educação de São
Paulo, a autora deste trabalho tem percebido, como questão inquietante, a
dificuldade que os alunos do ensino médio têm para resolver situações-problema
envolvendo os números complexos e a impossibilidade de associá-los a situações
reais, muitas vezes seu ensino limita-se apenas a decorar fórmulas. Além disso
percebeu também, certa resistência por parte dos professores, seus colegas, em
relação ao ensino desse conteúdo, sempre deixado de lado ou para o final do ano
letivo, para “se for possível cumpri-lo”, principalmente por essa temática não fazer
parte da matriz de referência do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).
A constatação da importância dos números complexos na formação dos
alunos do ensino médio e as dificuldades encontradas em seu ensino decidiu-se
tomar como tema desta dissertação o objeto matemático destacado.
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Com o tema dos números complexos definido pretendeu-se investigar
pesquisas acadêmicas na área da educação matemática, focadas nesse tema
publicadas em revistas científicas, em anais de congressos ou em banco de teses
ou dissertações. Mais especificamente, procura-se verificar que assuntos ligados
aos números complexos são tratados, quais preocupações em termos didáticos
estão contidas nessas publicações, que procedimentos de trabalho são levados em
conta (se existe, por exemplo, inserção de tecnologias digitais em propostas de
ensino).
Nessa perspectiva definiu-se o objetivo: de relacionar e analisar os estudos
sobre os números complexos no período de 1992 a 2017. E a modalidade de
pesquisa pretendida é a meta-análise. Com essas delimitações propusemos as
questões norteadoras para esta pesquisa, quais sejam: quais os principais temas
levantados pelas publicações acadêmicas, na área da educação matemática
relativamente ao ensino e aprendizagem dos números complexos no período de
1992 a 2017? Quais propostas didáticas envolvendo os números complexos foram
elaboradas e publicadas nesse período?
Este relatório de pesquisa está organizado em quatro capítulos distribuídos
na introdução, problematização, metodologia, panorama e a categorização desses
estudos.
Na introdução é apresentada de modo sucinto o que será estudado: a
importância dos números complexos, a sua aplicabilidade, o objetivo dessa
pesquisa e as questões norteadoras.
No capítulo 2 trata-se da problematização, procura-se justificar e dar
densidade às propostas de estudo levantadas pelas questões norteadoras, a partir
do enfoque histórico, para, em seguida, abordar aspectos epistemológicos relativos
aos números complexos (definições, operações e representações semióticas).
No capítulo 3 descreve-se a metodologia empregada nesta pesquisa.
No capítulo 4 apresenta-se um panorama das pesquisas correlatas
publicadas no período de 1992 até 2017, recorte determinado pela primeira
publicação acadêmica na área da educação matemática, sobre números
complexos. A partir desse levantamento são apresentados descritores indicativos

17

de categorização e indicado um possível percurso para a realização de uma metaanálise.
Encerra-se este relatório apresentando as considerações finais.
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Capítulo 2
Problematização
Entende-se aqui, como em Oliveira (2019), que a problematização, em uma
investigação científica, deve cobrir importantes aspectos do tema tratado.
Nesta pesquisa o tema tratado é o conjunto dos números complexos no
contexto da educação matemática. Os aspectos importantes considerados, neste
caso, foram: históricos, conceituais e sobre o ensino.
São esses os aspectos apresentados neste capítulo.
2.1 Aspectos históricos
O conceito de número esteve ligado, inicialmente, à significação de
quantidade concreta de objetos, oportunizando o registro e a manipulação abstrata
deles, ou seja, sem manuseá-los propriamente. Quantificar uma ausência ampliou
as possibilidades de manuseio numérico para o que se poderia chamar de
quantidade nula e negativa. E nesse sentido criou-se a representação de medidas,
de partes, de números muito grandes ou muito pequenos ou mesmo aqueles
denominados imaginários.
Esses números imaginários surgem ao longo da história, a partir dos estudos
sobre a resolução de equações de 3º e 4º grau propostos por Tartaglia, Ferrari e
Cardano.
De acordo com Roque (2012), “o estudo do número de raízes de uma
equação trouxe a necessidade de se considerar raízes irracionais, negativas e
imaginárias” (ROQUE, 2012 p. 427). A autora menciona que as propostas para
encontrar soluções para equações foram impulsionadas por estudos feitos nos
séculos XVI e XVII, com a busca por uma teoria que indicasse soluções gerais
(fórmulas) para exprimir raízes. Essa questão foi colocada, inicialmente, por Girard
e Descartes no século XVII.
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O percurso dos números imaginários esteve associado à aceitação de
quantidades negativas. Roque (2012) salienta que apenas com a contribuição de
pessoas que não faziam parte da comunidade científica foi possível aceitá-las.
Dentre essas pessoas estão Buée, que propôs a distinção entre aspectos
quantitativos e qualitativos dos números negativos, esclarecendo que o sinal de
mais ou menos tem pelo menos dois significados: de operação aritmética (ideia de
comprimento) e operação geométrica (ideia de direção); e Argand, com a ideia de
relação entre grandezas, possibilitando “que as quantidades negativas se
tornassem ‘reais’, reunindo as noções de ‘quantidades absolutas’ e de
‘orientação’”(ROQUE, 2012 p.444), o que viabiliza a representação dos números
negativos e dos números complexos.
Com Bombelli houve a primeira noção de independência linear entre os
valores reais e imaginários, quando ele operou com expressões do tipo 𝑎 + 𝑏√−1
e enunciou regras de cálculo específicas.
Outra contribuição veio de Wessel, um matemático amador, que introduz o
conceito de vetor e que interpreta os vetores como números complexos, definindo
as operações de adição e multiplicação geometricamente. Além disso, Wessel
propôs a regra do paralelogramo para vetores.
Ademais, os números complexos foram compreendidos como relações por
Argand, combinando a ideia de grandeza absoluta e de orientação, como uma nova
direção perpendicular entendida como uma rotação quando multiplicado por −√−1
ou por +√−1 e o zero sendo o centro dessa rotação. Argand foi o primeiro a
representar a forma geométrica dos números complexos. Gauss introduziu o
símbolo 𝑖 e enfatizou a relação com a noção de complexo com a noção de vetor.
Gauss também propõe a representação geométrica desses números e os
denomina “Números Complexos”. A representação 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖 ficou nomeada
Argand-Gauss, em homenagem a esses dois matemáticos. Hamilton reescreve as
definições geométricas de Gauss na forma algébrica e reconhece suas formas de
par ordenado de números reais (𝑎, 𝑏).
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A partir da Teoria dos Conjuntos, oportunamente proposta por Cantor, no
século XIX, os números foram estruturados em conjuntos, munidos de operações
e propriedades relativas às mesmas.
2.2 Aspectos Conceituais
O conjunto dos complexos em sua abordagem estrutural aditiva e
multiplicativa é um corpo que contém o corpo dos reais, mas difere-se desse pois
não é ordenado. É esse o estudo desse tópico. Não é, em geral, dessa forma que
esses números são apresentados no ensino médio, mas é ela que dá o rigor
científico que explicita a complexidade desse conceito. Estudar os complexos é
destacar sua estrutura de corpo.
Conceituação de corpo
Def. 1: Um conjunto 𝑘 ≠ ∅, munido de duas operações + e × é um corpo se
e somente se as duas operações satisfazem as propriedades Associativa,
existência de elemento neutro, existência de elemento inverso (no caso da
multiplicação existe inverso para os elementos diferentes do neutro da adição) e
comutatividade. Além disso a operação multiplicativa é distributiva em relação à
adição.
Def. 2 Chama-se elemento neutro da operação + o elemento 𝑛 ∈ 𝐾 tal, para
qualquer que seja 𝑎 ∈ 𝐾 tem-se 𝑛 + 𝑎 = 𝑥 𝑒 𝑎 + 𝑛 = 𝑥 chama-se elemento neutro
da operação 𝑥 um elemento 𝑚 ∈ 𝐾 tal que para qualquer que seja 𝑎 ∈ 𝐾, tem-se
𝑚 × 𝑎 = 𝑎 e 𝑎 × 𝑚 = 𝑎.
Def. 3. Chama-se elemento inverso em uma operação o elemento 𝑖 ∈ 𝐾 que
operado com qualquer elemento de 𝐾não nulo reproduz o nulo dessa operação.
Exemplo e contraexemplo de corpo:
O conjunto dos reais 𝑅, munido das operações + (adição) e × (multiplicação)
é um corpo. Pode-se demonstrar a validade de todas as propriedades.
Destacam-se a existência do neutro para as duas operações: o número zero
é o neutro da adição, pois qualquer que seja 𝑎 ∈ 𝑅, 𝑎 + 0 = 𝑎 𝑒 0 + 𝑎 = 𝑎.
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O número 1 é o elemento neutro da multiplicação, pois 𝑎 × 1 = 𝑎 qualquer
que seja 𝑎 ∈ 𝑅, 𝑎 ≠ 0
✓ −𝑎: elemento inverso de 𝑎 na operação adição, pois 𝑎 + (−𝑎) = 0;
✓

1
𝑎

1

para 𝑎 ≠ 0: elemento inverso multiplicativo de 𝑎 pois 𝑎 × = 1;
𝑎

𝑁 (conjunto dos naturais) munido das operações + e 𝑥 não é corpo, pois a
operação adição não admite inverso aditivo.
O corpo que nos interessa nesse estudo é o corpo dos complexos C, sendo
𝐶 = {(𝑎, 𝑏) /𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅 }
Para demonstrar que C é um corpo inicialmente associemos a ele duas
operações, a adição e a multiplicação conforme seguem:
✓ Adição: (𝑎, 𝑏) + (𝑐, 𝑑) = (𝑎 + 𝑐, 𝑏 + 𝑑) quaisquer que sejam 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑
reais
Para a operação adição são válidas as propriedades 𝐴, 𝑁, 𝐼 𝐶.
✓ Multiplicação: (𝑎, 𝑏)𝑥(𝑐, 𝑑) = (𝑎. 𝑐 − 𝑏. 𝑐, 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐)
Para a operação multiplicação são válidas as propriedades 𝐴, 𝑁, 𝐼 𝐶.
Além disso a multiplicação é distributiva em relação à adição, isto é
(𝑎, 𝑏) 𝑥 [(𝑐, 𝑑) + (𝑒, 𝑓)] = [(𝑎, 𝑏) 𝑥(𝑐, 𝑑)] + [(𝑎, 𝑏)𝑥 (𝑒, 𝑓 ).
Destaca-se a existência do neutro e do inverso para a adição e para a
multiplicação: (0,0) 𝑒 (0,1);
(0,0) é neutro da adição em C pois: (𝑎, 𝑏) + (0,0) = (𝑎, 𝑏) ∀ (𝑎, 𝑏) ∈ 𝐶
(0,1) é neutro da multiplicação pois (𝑎, 𝑏) 𝑥 (1,0) = (𝑎. 1 − 𝑏. 0, 𝑎. 0 + 𝑏. 1) = (𝑎, 𝑏)
Observação: o neutro da multiplicação (1,0) e (−𝑎, −𝑏) é o inverso aditivo
de (𝑎, 𝑏).
Determina-se o inverso multiplicativo (𝑥, 𝑦) de (𝑎, 𝑏) ≠ (0.0) resolvendo a
operação (𝑎, 𝑏)𝑥(𝑥, 𝑦) = (1,0) o que equivale resolver o sistema:
𝑎𝑥 − 𝑏𝑦 = 1
{
𝑎𝑦 + 𝑏𝑥 = 0
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Podemos considerar 𝑎. (𝑏, 𝑐) = (𝑎𝑏, 𝑎𝑐) e (𝑎, 0) = 𝑎.
O número complexo (𝑎, 0) representa o número real 𝑎. Dessa forma 𝑅 ∁ 𝐶.
No número complexo (𝑎, 𝑏) tem-se que 𝑎 é sua parte real e 𝑏 a parte
complexa.
O número complexo (0, 𝑎) é considerado imaginário puro.
O imaginário puro (0,1) ou unidade imaginária é denominado 𝑖, ou seja 𝒊 =
(𝟎, 𝟏)
𝑖 2 = (0,1) 𝑥 (0,1) = (0 − 1,0 + 0) = (−1,0) = −1 e então 𝑖 = √−1 .
Esse fato demonstra que C é um corpo não ordenado.
2.2.1 Representação de um número complexo
Os números complexos admitem diferentes representações, além da forma
de pares ordenadas como destacado no item anterior. Existem a forma algébrica,
gráfica, forma vetorial e a trigonométrica ou polar.
Representação algébrica
Pode-se obter a forma algébrica com as transformações da representação
em par ordenado como segue:
(𝑎, 𝑏) = (𝑎, 0) + (0, 𝑏) = (𝑎, 0) + 𝑏 (0,1) = 𝑎 + 𝑏𝑖
A representação 𝑎 + 𝑏𝑖 é a representação algébrica de (𝑎, 𝑏).
Representação gráfica
Considerando-se 𝑧 = (𝑎, 𝑏) = 𝑎 + 𝑏𝑖 pode se obter sua forma gráfica, a
partir de um sistema de eixos. A parte real 𝑎 é a abiscissa e a parte imaginário é a
ordenada do ponto 𝑧. Essa forma também é conhecida como forma retangular ou
cartesiana, conforme Figura 1.
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Figura 1 - Representação gráfica

Representação vetorial
Seja o número 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖, 𝑧 é associado ao vetor v quando as partes real e
⃗⃗⃗⃗⃗ de v , isto
imaginária de z coincidem é com as coordenadas da representação 𝑂𝑃
é o segmento de origem (0,0) e extremidade 𝑃 = (𝑎, 𝑏) conforme Figura 2.

Figura 2 - Representação Vetorial do número complexo z

O ponto 𝑧 é denominado afixo do número complexo

Representação trigonométrica ou polar
Seja 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖. Sua representação polar depende de dois elementos
exposto na Figura 3:
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1) 𝑑 (𝑂, 𝑧) = √𝑎2 + 𝑏2 = |𝑧|. O módulo de 𝑧 é em geral indicado pela letra
grega 𝜌;
2) o ângulo θ formado pelo eixo das abscissas e o segmento (𝑂𝑧) ⃑, 0 ≤ 𝜃 <
2𝜋, será o argumento de 𝑧, indicado por 𝑎𝑟𝑔(𝑧)
Figura 3 - Representação gráfica da forma Trigonométrica

É fácil ver que a abscissa a do afixo z obedece a igualdade 𝑎 = 𝜌 𝑐𝑜𝑠𝜃, e
a ordenada 𝑏 = 𝜌𝑠𝑒𝑛𝜃.
Dessa forma obtém-se a representação trigonométrica ou polar do número
complexo que se escreve: 𝑧 = 𝜌(𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑖𝑠𝑒𝑛𝜃).
2.2.2. Operações com números complexos, nas diversas representações
As operações poderão assumir distintas formas, conforme se indica a
seguir:
2.2.2.1

Adição
A operação de adição, por definição, é realizada determinando a parte real

e imaginária dos números envolvidos. Assim, considere dois números complexos
𝑧1 = 𝑎 + 𝑏𝑖 e 𝑧2 = 𝑐 + 𝑑𝑖 a operação 𝑧1 + 𝑧2 = 𝑧3 tem-se: na forma de par ordenado:
𝑧3 = [(𝑎 + 𝑐 ), (𝑏 + 𝑑 )]
✓ na forma algébrica:
𝑧3 = 𝑎 + 𝑏𝑖 + 𝑐 + 𝑑𝑖

25

𝑧3 = (𝑎 + 𝑐) + (𝑏 + 𝑑)𝑖
✓ na forma vetorial Figura 4:
Figura 4 - Adição na forma vetorial

2.2.2.2

Operação inversa da Adição - Subtração
A subtração de dois números complexos 𝑧1 = 𝑎 + 𝑏𝑖, e 𝑧2 = 𝑐 + 𝑑𝑖 será

assim definida:
✓ na forma de par ordenado:
𝑧1 − 𝑧2 = (𝑎, 𝑏) − (𝑐, 𝑑 ) = (𝑎 − 𝑐, 𝑏 − 𝑑)
✓ na forma algébrica:
𝑧1 − 𝑧2 = 𝑎 + 𝑏𝑖 − (𝑐 + 𝑑𝑖)
𝑧1 − 𝑧2 = 𝑎 + 𝑏𝑖 − 𝑐 − 𝑑𝑖
𝑧1 − 𝑧2 = (𝑎 − 𝑐) + (𝑏 − 𝑑)𝑖
✓ na forma vetorial - Figura 5
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Figura 5 - Subtração na forma vetorial

2.2.2.3

Multiplicação
✓ na forma algébrica
𝑧1 . 𝑧2 = (𝑎 + 𝑏𝑖 )(𝑐 + 𝑑𝑖 )
= 𝑎𝑐 + 𝑎𝑑𝑖 + 𝑏𝑐𝑖 + 𝑏𝑑𝑖 2
= 𝑎𝑐 + 𝑎𝑑𝑖 + 𝑏𝑐𝑖 + 𝑏𝑑. (−1)
= 𝑎𝑐 + 𝑎𝑑𝑖 + 𝑏𝑐𝑖 − 𝑏𝑑
= (𝒂𝒅 + 𝒃𝒄)𝒊 + (𝒂𝒄 − 𝒃𝒅)
✓ na forma trigonométrica, seja 𝑧1 = |𝑧1|(cos𝜃1 + 𝑖𝑠𝑒𝑛𝜃1 ) e 𝑧2 =
|𝑧2 |(cos𝜃2 + 𝑖𝑠𝑒𝑛𝜃2 )
𝑧1 . 𝑧2 = |𝑧1 ||𝑧2 |[cos(𝜃1 + 𝜃2 ) + 𝑖. 𝑠𝑒𝑛(𝜃1 + 𝜃2 )]
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Ou seja, na forma trigonométrica a multiplicação consiste em multiplicar os
módulos e somar os argumentos.
✓ na forma vetorial
Figura 6 - Representação geométrica da multiplicação por i - Rotação

A potenciação de números complexos resulta na Primeira Fórmula de
Moivre, e pode ser escrita da seguinte forma:
𝑧 𝑛 = (𝑥 + 𝑖𝑦)𝑛
𝑧 𝑛 = (𝑥 + 𝑖𝑦)(𝑥 + 𝑖𝑦) … (𝑥 + 𝑖𝑦)
𝑧 𝑛 = 𝜌 𝑛 (cos 𝑛𝜃 + 𝑖 𝑠𝑒𝑛 𝑛𝜃) ou 𝑧 𝑛 = |𝑧|𝑛 (cos 𝑛𝜃 + 𝑖 𝑠𝑒𝑛 𝑛𝜃)
A radiciação de um número complexo resulta na Segunda Fórmula de De
Moivre, também na forma trigonométrica:

𝑛

𝑛
√𝑧 = 𝑧𝑘 = 𝑛√𝜌 = √|𝑧| = (

cos(𝜃+2𝑘𝜋)
𝑛

+

𝑖𝑠𝑒𝑛(𝜃+2𝑘𝜋)
𝑛

),𝑘 = 0, … , 𝑛 − 1
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2.2.2.4

Operação inversa da multiplicação - Divisão

O inverso multiplicativo

1
𝑧

do número complexo 𝑧, representado por 𝑧 −1 ,

para z não nulo é obtido como segue:
𝑧 −1 = 𝑎 + 𝑏𝑖
1
1
=
𝑧 𝑎 + 𝑏𝑖
1
𝑎 − 𝑏𝑖
𝑧 −1 =
∗
𝑎 + 𝑏𝑖 𝑎 − 𝑏𝑖
𝑎 − 𝑏𝑖
𝑧 −1 = 2
𝑎 + 𝑏2
𝑧 −1 =

O cálculo da divisão do número complexo recorre ao conjugado do
denominador. O conjugado de um número complexo z é representado pela reflexão
de z em relação ao eixo real, assim, considerando a forma algébrica 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖 , o
conjugado seria 𝑧̅ = (𝑎 − 𝑏𝑖). Quando se considera a forma de par ordenado,
obtém-se 𝑧 = (𝑎, 𝑏) e 𝑧̅ = (𝑎, −𝑏). A Figura 7 retrata esta noção, a partir do o
complexo w = 1 + 2i.
Figura 7 - Representação geométrica do conjugado de z
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Assim, para de dividir dois números complexos deve-se multiplicar o
numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Formalmente,
sejam 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖 e 𝑤 = 𝑐 + 𝑑𝑖; a divisão de

𝑧
𝑤

será obtida por:

𝑧 𝑎 + 𝑏𝑖
=
𝑤 𝑐 + 𝑑𝑖
𝑧 𝑎 + 𝑏𝑖 𝑐 − 𝑑𝑖
=
∗
𝑤 𝑐 + 𝑑𝑖 𝑐 − 𝑑𝑖
𝑧 𝑎𝑐 − 𝑎𝑑𝑖 + 𝑐𝑏𝑖 − 𝑏𝑑𝑖 2
=
𝑤 𝑐 2 − 𝑐𝑑𝑖 + 𝑐𝑑𝑖 + 𝑑 2 𝑖 2
𝑧 𝑎𝑐 + 𝑏𝑑 − 𝑎𝑑𝑖 + 𝑐𝑏𝑖
=
𝑤
𝑐 2 + 𝑑2
2.3 Aspecto Ensino
A representação formalizada habitualmente no ensino fundamental,
partindo dos números naturais, passando ao ensino dos números inteiros, dos
números racionais, dos números irracionais e, por fim, dos números reais, não
condiz com o percurso histórico do qual se possuem registros, mas configura-se
um processo pedagógico, de alguma maneira organizado em termos curriculares
como forma de promover o desenvolvimento da capacidade de abstração do aluno,
levando em conta seu desenvolvimento ontogenético.
Pode-se, entretanto, considerar um entrave nessa organização quando os
elementos do conjunto dos números reais não são suficientes para prover
resultados relativos à raiz quadrada de um número negativo.
Aos algebristas antigos, gregos, hindus e árabes, não tinha
passado desapercebido esse caso embaraçoso. Mas,
sempre que ele se dava, o problema concreto que tinha dado
origem à equação via-se que era um problema sem solução
e o algebrista interpretava que o discriminante negativo como
querendo dizer que o problema não tinha solução [...]
(CARAÇA, 1951, p.158-159).

Mas nem tudo se manteve assim.
É um fato histórico que a fórmula de Baskara de resolução das equações do
2º grau apareceu muitos séculos antes a apresentação da fórmula de Cardano para
a resolução das equações de 3º grau, motivadora do aparecimento dos números
complexos.
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Um exemplo interessante para entender esse fato, isto é a necessidade de
ampliação do conjunto numérico dos reais foi proposto por Caraça. Trata-se do
seguinte problema: “Sejam dois sólidos, um cubo e um paralelepípedo retângulo,
sendo 𝑣 o volume do primeiro com aresta 𝑥 e 𝑣’ o volume do segundo com área da
base é 3 e altura x. Pede-se para determinar 𝑥, de modo que 𝑣 = 𝑣 ′ + 1” (CARAÇA,
1951, p.160).
Figura 8 - Representação gráfica da situação problema de Caraça

Fonte: CARAÇA, 1951, p.160 (adaptado)

Encontrar x implica em resolver a equação do 3º grau 𝑥 3 = 3𝑥 + 1. Pode-se
perceber que essa equação tem uma solução a partir dos gráficos das funções
𝑦1=𝑥 3 e 𝑦2 = 3𝑥 + 1 que têm intersecção em um ponto. Mas a fórmula de Cardano
apresenta a solução da seguinte forma
3

3

1
3
1
3
𝑥 = √2 + √− 4 + √2 − √− 4

Observe-se que há a raiz quadrada de um número negativo nessa solução
não implicando, portanto, na impossibilidade de solução, mas explicita a
necessidade de ampliação do conjunto dos números reais. Com efeito, para
solucionar esse aparente impasse, deveu-se lançar mão de um novo campo
numérico, o dos números complexos. No caso em específico, essa equação terá
três raízes, duas complexas (uma conjugada da outra) e uma real. Ou seja a raiz
quadrada de número negativo da fórmula de Cardano abriu a ele caminho para a
extensão do corpo dos reais com o corpo dos complexos.
O desenvolvimento dos números complexos foi realizado a partir da forma
algébrica para, ao longo da história, ser explorado na forma trigonométrica e
geométrica. De acordo com Bernardino (2016), os números complexos foram
inseridos nos programas de ensino brasileiros com a reforma Capanema em 1942,
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a qual, dentre as mudanças propostas, inseriu conteúdos como determinantes,
matrizes e números complexos. Os números complexos e os polinômios passaram,
também, a ser tratados em uma mesma unidade, tendo como modelo o Colégio
Dom Pedro II, com os professores Haroldo Lisbôa da Cunha, Euclides Roxo, entre
outros, envolvidos nas diversas reformas educacionais brasileiras até 1960.
Um estudo das propostas curriculares brasileiras fundamentou a Base
Nacional Comum do Currículo (BNCC), em sua primeira versão (2015), a qual
indica que o ensino de matemática no ensino médio o aluno deve desenvolver
competência relativa à abstração estabelecendo ou aprendendo relações válidas
em diferentes contextos. A BNCC não direciona o ensino dos números,
exatamente, porém, faz uma associação à percepção dos agrupamentos
numéricos nos diferentes conjuntos, salientando a importância de conhecer suas
propriedades e limitações. Além disso, dá ênfase ao ensino de vetores no 1º ano
do ensino médio, bem como à representação geométrica, e, no 2º ano, associa o
conceito de vetor à composição de transformações no plano (reflexão, translação
e rotação).
A segunda versão do BNCC (2016) enfatiza a exploração dos vetores, tanto
do ponto de vista geométrico como do ponto de vista algébrico.
O Currículo do Estado de São Paulo: Matemática e suas Tecnologias (SÃO
PAULO, 2011), defende que a matemática deve ser um meio para o
desenvolvimento de competências, transformando a informação em conhecimento
e que, ao final do ciclo, o aluno deve ser capaz de aprofundar, sistematizar e
estabelecer relações a partir do estudo dos polinômios, das equações algébricas e
da geometria analítica, constituindo o eixo norteador os números e o estudo de
sucessões numéricas, números irracionais, aproximação dos racionais e a
extensão dos números complexos (BNCC, 2016).
Na versão seguinte da BNCC (2018), presente no compêndio “São Paulo faz
Escola: guia de transição”, a competência geral da Educação Básica para o tema
números complexos é descrita como
exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria
das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica,
a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e
testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das
diferentes áreas (SEE, 2019 p. 63).
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Trata-se de uma tentativa de relacionar os elementos mencionados com as
habilidades dispostas no Currículo Oficial de Matemática da Secretaria do Estado
de São Paulo, que indica
compreender a história das equações, com o deslocamento das
atenções das fórmulas para as análises qualitativas; conhecer as
relações entre os coeficientes e as raízes de uma equação
algébrica; saber reduzir a ordem de uma equação a partir do
conhecimento de uma raiz; saber expressar o significado dos
números complexos por meio do plano Argand-Gauss;
compreender o significado geométrico das operações com
números complexos, associando-as a transformações no plano
(SEE, 2019 p.63.)

Essa síntese indica um panorama sobre a compreensão dos números
complexos como tema presente em excertos da história da educação matemática
e no percurso didático desse objeto até sua inserção nos currículos. Entretanto,
este caminho não foi exatamente, por assim dizer, fácil e retilíneo. As
denominações desses números como quantidades “sofisticadas”, “absurdas”,
“impossíveis”, “falsas” ou “imaginárias”, recebidas ao longo do processo de
apropriação deles, influencia a própria atitude de negação de sua existência,
presente durante muito tempo, revelando a dificuldade de aplicação desse conceito
em alguns períodos históricos, como ocorre com muitos conceitos matemáticos.
A crença bastante enraizada quando o professor, em momentos anteriores
à aprendizagem, simplesmente afirma a não existência da raiz quadrada de
números negativos, não determinando que essa impossibilidade está restrita ao
conjunto dos números reais, faz com que o aluno responda convictamente sobre
tal “não existência” desde o ensino fundamental, dificultando o processo de
compreensão dos números complexos posteriormente, no ensino médio. Assim, de
acordo com Brousseau (2002), cria-se um obstáculo didático relacionado à
apreensão dos números complexos e de suas representações. Ao contrário dos
obstáculos epistemológicos, provenientes da inadaptação dos esquemas mentais
mobilizados pelos alunos em relação aos novos objetos de aprendizagem, o que
representa um movimento inevitável e típico da aquisição de novos saberes, os
obstáculos didáticos estão relacionados a escolhas equivocadas provenientes do
sistema de ensino. Isto equivale a dizer que os professores – e os materiais que
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têm à disposição, frequentemente – incentivam uma trajetória, relacionada à
construção desse conhecimento, as quais impactam fortemente a aprendizagem
dos conteúdos.
Assim, quando afirmam a não existência da raiz quadrada de números
negativos sem a devida contextualização, cria-se um elemento que, por sua vez,
provocará um suposto contrassenso quando se afirmar de outra maneira,
especificamente em relação aos complexos. Além disso, as dificuldades ligadas à
compreensão equivocada dos conjuntos numéricos também podem provir da
aparente falta de aplicabilidade desse tema no mundo real, de modo a impedir a
conexão entre os conceitos matemáticos. É claro que tal aplicabilidade existe, e
sua compreensão depende de um estudo contextualizado da matemática como
corpo de conhecimento, com a exploração das conexões dos temas entre si e com
as situações cotidianas dos indivíduos que aprendem.
Outro fator causador de obstáculos às aprendizagens pode ser relacionado
à fragmentação do ensino: o conceito de vetor se encontra, em boa parte dos
currículos atuais, no primeiro ano do ensino médio; trabalha-se boa parte dos
tópicos relativos à trigonometria no segundo ano e, finalmente, os números
complexos são abordados apenas no terceiro, o que acaba gerando certo
descompasso no processo de construção das conexões entre os conhecimentos
matemáticos, dependendo muito da forma como o tema é apresentado e das
articulações propostas, o que nem sempre ocorre. Além disso, há a desassociação
do ensino dos números complexos com seu contexto histórico, levando a crer que
eles surgem da resolução da equação do 2º grau (como usualmente é apresentado
em alguns livros didáticos e replicado em pesquisas); ou seja, não há a correta
associação dos mesmos à resolução da equação do 3º grau.
Observa-se, ainda, dificuldades na transição entre os diferentes registros
de representação, acarretadas por propostas de exercícios/aplicações que
exploram apenas o uso de fórmulas e de esquemas modelares prontos, quase
sempre compreendendo apenas um registro. Conhecer o conceito de números
complexos e associar a suas conexões permite explorar suas potencialidades a
partir de diferentes representações, principalmente a representação de par
ordenado e trigonométrica ou polar.
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Resta ainda, mencionar as defasagens eventualmente existentes na
formação dos professores de matemática, como menciona Chagas (2013) em sua
pesquisa, onde aponta que, frequentemente, os professores aprenderam esse
conteúdo de forma superficial, o que restringe suas explicações à forma algébrica
e, quando muito, à trigonométrica, sem associar as representações. E ainda,
Germano (2016) destaca, o professor ter o livro didático como única fonte para o
planejamento de suas aulas. Além disso, como boa parte das vezes o próprio
professor provém de uma tradição de ensino fragmentado, na qual a associação de
temas e objetos não é uma preocupação, resignado a inabilidade de relacionar os
conceitos matemáticos que poderiam concorrer para melhor compreensão deste
conteúdo.
Apresentadas as condições pelas quais a problematização é considerada
nesta pesquisa, passa-se a discutir os aportes metodológicos envolvidos na
investigação, como se vê a seguir.

CAPÍTULO 3
METODOLOGIA
Esta pesquisa é documental e tem o objetivo de relacionar e analisar os
estudos sobre os números complexos no período de 1992 a 2017. A modalidade
de pesquisa pretendida é a meta-análise.
Fiorentini e Lorenzato (2012) definem a meta-análise como “uma revisão
sistemática de outras pesquisas, visando realizar uma avaliação crítica delas e/ou
produzir novos resultados ou sínteses a partir do confronto desses estudos”
(FIORENTINI; LORENZATO, 2012, p.103)
E, por fim, Vieira define meta-análise como a possibilidade de
organizar o ‘caos’ científico, organizando os achados e
apresentando um resultado único, fornecendo a possibilidade
de analisar os moderadores que alteram ou mesmo obstruem
o resultado principal de uma suposta associação; contribui
para a ciência relacionar outras variáveis de interesse e
pesquisa, criando uma matriz de correlação bivariada; e por
fim, contribui para a ciência por gerar um índice comparável
de associação entre os trabalhos” (VIEIRA, 2017 p. 23, 24).
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Com efeito, esta pesquisa pretende organizar os estudos sobre números
complexos analisando os fatores comuns, associando os trabalhos sobre o ensino
dos números complexos na área da educação matemática categorizando-os.
Para realizar a pesquisa, a autora consultou, inicialmente, a base de dados
da CAPES, realizando um levantamento bibliográfico buscando trabalhos com a
palavra chave “números complexos”, expandindo para as referências dos trabalhos
encontrados. Destaca-se que esta investigação, foi realizada considerando os
estudos dos números complexos na perspectiva da educação matemática.
Assim, a organização dos procedimentos metodológicos desta investigação
levou em conta dois movimentos, descritos no capítulo 4:
•

Apresentar um panorama sobre esses estudos, a partir de um quadro
contendo os trabalhos resultantes de um levantamento bibliográfico;

•

Categorizar os trabalhos selecionados por abordagens e por descritores;

CAPÍTULO 4
PANORAMA

E

CATEGORIZAÇÃO

DOS

ESTUDOS

SOBRE

NÚMEROS COMPLEXOS
As pesquisas selecionadas abarcam o período de 1992 a 2017 (sendo a
primeira publicação encontrada em 1992), tem como tema principal o ensino dos
números complexos e estão distribuídas em 37 trabalhos, sendo vinte e duas
dissertações, uma tese de doutorado e quatorze artigos. Esses trabalhos estão
descritos no Quadro 1. Posteriormente, baseado na análise de cada obra serão
apresentadas as duas categorias.
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4.1 Um panorama dos estudos sobre o ensino dos números complexos em
relação aos dados

Quadro 1 - Relação das pesquisas sobre números complexos de 1992 a
2017

Título
Uma

Autor

Ano

experiência Nilze

didática de formação Silveira
matemática-

Tipo

Instituição

1992

Dissertação

PUC-SP

1998

Dissertação

PUC-SP

Anais

SBEM

Anais

SBEM

Dissertação

UFRN

de

Almeida

epistemológica

com

professores do segundo
grau
Números

Complexos Mário

"Uma

abordagem Servilla

histórica para aquisição Rosa
do conceito"
Uma

abordagem Luiz Marcos 2004

geométrica, algébrica e Cavalcanti
vetorial dos números Pereira

et

complexos e aplicações al.
A geometria e o ensino José Paulo 2004
dos

Números Carneiro

Complexos
Números
uma

Complexos: Nanci

proposta

de Barbosa

mudança metodológica Ferreira
para

uma Araújo

aprendizagem
significativa no ensino
médio

2006
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Uma

análise

dos Maria Sueli 2006

questionamentos

Dissertação

UFRN

Dissertação

UFMT

Dissertação

UFRN

Artigo

SAE digital

Dissertação

UFRJ

Dissertação

PUC MG

dos Fonseca

alunos nas aulas de Ferreira
números complexos
A interpretação dos
números imaginários no
século
XIX:
A
contribuição de Jean
Robert Argand (17681822)
O uso pedagógico de
uma sequência didática
para a aquisição de
algumas
ideias
relacionadas
ao
conceito de números
complexos
Investigando em C: uma
unidade
de
aprendizagem
online
para estudo de números
complexos

Luciene de 2007
Paula

Robson de 2008
Oliveira
Santos

Silvia

2009

Cristiana
Freitas
Batista et al.

A história dos Números Ulício Pinto 2009
complexos:

“das Júnior

quantidades
sofisticadas de Cardano
às linhas orientadas de
Argand”
Alternativa
Metodológica

Raimundo
para

o Martins

Ensino e Aprendizagem Reis Neto
de

Números

Complexos:

Uma

experiência

com

Professores e Alunos

2009
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Dificuldades

na Ana Priscila 2010

aprendizagem

Anais

SBEM

Dissertação

PUC-SP

2011

Anais

CIAEM

2012

Dissertação

UFRGS

2012

Artigo

Rv

dos Borges

números complexos

Bermejo et
a.

Números

Complexos Carlos Nely 2010

Um estudo dos registros Clementino
de representação e de de Oliveira
aspectos gráficos
O estudo dos números Iguaracy
complexos

nas Medeiros

dissertações

do dos Santos /

programa

de

pós- Rosalba

graduação em ensino Lopes

de

de ciências naturais e Oliveira
matemática da UFRN
Números complexos e Larissa
funções

de

complexa

variável Weyh

no

Ensino Monzon

Médio: uma proposta
didática com uso de
objeto de aprendizagem
A

evolução

números

dos Mara

complexos: Viviane

história e aplicações

Tuiuti

Ciências

Silva

Cultura

Pellegrinello
Camargo et
al.
Números
uma
geométrica

Complexos: Cláudia
proposta Rosana da
Costa
Caldeira

2012

Dissertação

UFRGS

e
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A

interpretação Alexandre

2012

Tese

UFMT

2013

Anais

EBRAPEM

2013

Anais

CIBEM

2013

Anais

SBEM

Dissertação

CEFET RJ

2013

Dissertação

UENF RJ

O estudo dos números Tânia Mara 2014

Dissertação

UFSCAR

geométrica
números

dos Silva Abido
imaginários

segundo Jean Robert
Argand
O ensino dos números Cláudia
complexos

numa Rosana da

perspectiva histórica de Costa
Tartaglia ao uso das Caldeira
TICS
Potencializando
ensino

dos

o Daniella

números Assemany /

complexos a partir da Luiza Harab
abordagem vetorial
O Ensino de Números Rafael
complexos

Vassalo
Neto

Números Complexos e Michelle da 2013
suas

aplicações Costa

geométricas no Ensino Barros
Superior

Coelho
Guimarães

A relevância do ensino Juliana
de números complexos Santos
no Ensino Médio na Barcellos
opinião dos professores Chagas
de matemática

complexos no ensino Amorim
médio: uma abordagem
com a utilização do
GeoGebra
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Números complexos e Juliano Eli

2014

Dissertação

FURB/SC

2015

Dissertação

UENF

2015

Dissertação

PUC-MG

2015

Artigo

Rv

suas aplicações: uma
proposta

de

ensino

contextualizado

com

abordagem histórica
Números

Complexos Marcos

uma

abordagem Paulo

de

investigativa na sala de Oliveira
aula
Objeto

de José

aprendizagem para o Eustáquio
ensino

dos

números Pinto

complexos

com

aplicações

na

área

técnica em eletrônica
Funções

Reinaldo

trigonométricas

e Oliveira

números

complexos: Reis

uma

abordagem Ednailton

Inst.

Geogebra

Jr

/

de SP

possível na Educação Santos
Básica

Silva

Números
um

complexos: Camila

estudo

2016

Dissertação

UNESP

2016

Artigo

Rv Caderno

histórico Libanori

sobre sua abordagem Bernardino
na coleção matemática
2º ciclo
Uma

atividade Cassiano

potencialmente

Scott Puhl /

Pedagógico

significativa:

Isolda

UNIVATES

diferenciando números Gianni
reais

dos

complexos

números Lima

de
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Uma

proposta Paulo

metodológica

para

ensino

números Sousa

dos

2016

Dissertação

UFC

2016

Dissertação

UFC

2016

Dissertação

Anhanguera

2016

Artigo

RBECT

2016

Dissertação

UCS

2017

Artigo

Rv

o Alexandre

complexos: história e Queiroz
prática
Uma

proposta

abordagem

de José

números

dos Gleisson da
complexos Costa

com o uso do GeoGebra Germano
Um

diagnóstico

aprendizagem

da Felipe
das Contini

conversões

de

registros, no caso dos
números complexos
Objeto

de José

Aprendizagem

de Eustaquio

números

complexos Pinto / João

com aplicações na área Bosco
técnica

em Laudares

eletroeletrônica
Números

Complexos Cassiano

interação

e Scott Puhl

aprendizagem
Um

objeto

de Cassiano

aprendizagem para o Scott Puhl /

Educação,

ensino

Ciências

dos

números Isolda

complexos

Gianni

de

Matemática

Lima
Mapeamento em anais Cassiano
de eventos: a busca por Scott Puhl /
objetos

de Thaísa

aprendizagem para o

e

2017

Artigo

REMAT
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ensino

de

números Jacintho

complexos

na Müller

Engenharia Elétrica
Fonte: dados da pesquisa

A análise dos trabalhos sucedeu uma leitura e a realização das sínteses dos
mesmos (Anexo), apresentado no gráfico “Quantidade de Publicação por ano”
(Figura 9) distribuindo as publicações sobre números complexos no período
analisado, de 1992 a 2017

Figura 9 - Gráfico: Quantidade de Publicação/Ano

Fonte: dados da pesquisa
Em 2016, observa-se o número de publicações sobre os números complexos
no período de 1992 a 2017, com 7 (sete) publicações, uma suposição para justificar
esse interesse às discussões sobre a reformulação do ensino médio aprovado em
2018 e conhecido como novo ensino médio. A discussão girou em torno da
permanência dos números complexos na matriz curricular do ensino médio,
considerando que este conteúdo não faz parte da matriz das avaliações como o
ENEM e SAEB.
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E as dissertações e tese estão distribuídas por regiões onde foram
publicadas conforme a Figura 10 (Publicações por região brasileira). Observando o
gráfico percebe-se uma preocupação maior sobre o ensino dos números complexos
na região sudeste com o total de 12 (doze) dissertações.
Figura 10 - Publicações por região brasileira

Fonte: dados da pesquisa

4.2. Abordagens e descritores sobre as pesquisas selecionadas
Nesta seção, mediante análise dos materiais encontrados, trabalhos
monográficos (dissertações de mestrado, principalmente) e artigos publicados em
periódicos científicos e em anais realizou-se a criação de abordagens e descritores,
cuja finalidade é indicar quais os elementos/assuntos específicos abordados,
sempre em relação com o tema “números complexos”.
São etapas dessa criação:
•

As abordagens que delinearam cada um dos trabalhos analisados;

•

A relação de descritores constituídos por elementos que descrevem
esses trabalhos;
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Com o intuito de realizar a meta-análise, após o levantamento dos trabalhos
para organizá-los foram analisados os fatores comuns para agrupá-los nas
categorias abordagem e descritores. As pesquisas foram sistematizadas conforme
seu enfoque principal, baseando-se na leitura dos materiais encontrados.

4.2.1 AS ABORDAGENS
A Figura 11 representa o total de abordagens.
Figura 11 - Distribuição das Abordagens

Fonte: dados da pesquisa

As abordagens foram categorizadas levando-se em consideração o enfoque
do trabalho, a abordagem geométrica, a algébrica, a histórica, a formação de
professores, a de mudança metodológica, a de conversões/representações, de
análise de livros didáticos, de levantamento de pesquisas e de apelo à tecnologia.
A classificação é decorrente da análise dos materiais, de acordo como o que
se concebeu como objetivo da pesquisa analisadas. Assim, propõe-se elencar cada
uma dessas categorias e, em cada uma, incluir o objetivo dos textos compilados.
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4.2.1.1

Abordagem algébrica

Nos textos que focam a abordagem algébrica dos números complexos são
exploradas as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação
e determinação do conjugado a partir dessa forma de representação. O único
estudo que apresenta essa abordagem, foi o artigo de Bermejo et al. (2010).
4.2.1.2

Abordagem geométrica

Em relação à abordagem geométrica, pode-se afirmar que a mesma ocorre
quando o ensino proposto parte dos elementos geométricos relacionados aos
números complexos, e pode ser subdividido em vetorial, quando recupera os
conceitos do ensino de vetores, associando-os ao ensino de física; e em
trigonométrico, quando está baseado nas representações do par ordenado, nas
relações do triângulo retângulo e dos ângulos formados.
Esta abordagem, geralmente veio em conjunto com o uso de recursos
tecnológicos digitais, os quais permitem, de acordo com Oliveira (2018), empregar
recursos como o de visualização, dinamismo e experimentação. Note-se que esse
tipo de abordagem foi realizado principalmente com o emprego do software
GeoGebra nas atividades propostas.
Encontrou-se também a construção de objetos de aprendizagem ou
unidades de aprendizagem, que, além desse software, incluíram outros recursos
digitais em um único ambiente, como vídeos, links, atividades, textos etc. O Quadro
2 permite observar essas proposições.
Quadro 2 - Relação de pesquisas com abordagem geométrica como prioridade

Autor
Amorin (2014)

Objetivo de Pesquisa
“Tratar os números complexos articulando com a sua
representação geométrica”

Guimarães (2013)

“Há a possibilidade de associar os números complexos,
Cálculo e geometria com alunos que acabaram de
ingressar na Universidade.”

Caldeira (2013)

“Aplicar

uma

desenvolvimento

sequência
de

didática

atividades

por

que

meio

priorizam

do
a
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abordagem

geométrica

no

ensino

dos

números

complexos.”
Monzon (2012)

“Propor e analisar uma sequência didática [...] sob o
ponto de vista geométrico fazendo uso de tecnologias”.

Abido (2012)

“Mostrar a ampliação do conceito de números e o ganho
de novas estruturas conceituais a partir da interpretação
geométrica dos números complexos.”

Oliveira (2010)

“Investigar se um aprendizado dos números complexos,
com

ênfase

em

seus

medida

uma

aspectos

gráfico,

seria

significativo”.
Reis Neto (2009)

“Em

que

iniciação

via

abordagem

geométrica contribui para uma redução dos obstáculos
metodológicos que os professores e alunos enfrentam ao
fazer a expansão do conjunto dos números reais para o
conjunto dos números complexos”.
Paula (2007)

“Apresentar a representação geométrica dos números
imaginários feita por Argand.”
Fonte: dados da pesquisa

4.2.1.3

Abordagem histórica

No âmbito desta dissertação, a abordagem histórica é aquela relacionada ao
ensino dos números complexos em que a pesquisa examinada atrela o percurso
histórico ao processo de ensino, relacionando temas, por exemplo, como o das
soluções insuficientes da raiz quadrada de um número negativo até a aceitação dos
complexos ou apresentando as dificuldades e obstáculos encontrados no processo
de compreensão/aceitação da existência desses números e as contribuições dos
matemáticos para a superação de tais inconveniências e dúvidas, ou seja, tratando
dos obstáculos encontrados pelos alunos no ensino desse conteúdo.. O Quadro 3
traz os dados relativos a essas pesquisas.
Quadro 3 – Relação de pesquisas com a abordagem histórica como prioridade

Autor

Objetivo de Pesquisa
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Queiroz (2016)

“Apresentar

uma

proposta

de

sequência

didática,

construída a partir da metodologia Sequência Fedathi, com
a utilização da postura mão-no-bolso com a efetiva
participação dos alunos como protagonistas na construção
do seu próprio conhecimento”.
Oliveira (2015)

“O uso da história da matemática e parte de textos
históricos, como elemento motivador durante as aulas”.
“Contribuir para o estudo inicial dos números complexos

Eli (2014)

fundamentando-se na sua contribuição histórica e na sua
aplicação em outros saberes científicos”.
Pinto

Júnior “Apresentar o desenvolvimento histórico dos números

(2009)

complexos

desde

o

surgimento

das

quantidades

“sofisticadas”, nas obras de Cardano e Bombelli, no
contexto dos problemas de resolução das equações
cúbicas através de radicais, até as tentativas de
representação

geométrica

destas

quantidades,

nos

trabalhos de matemáticos como Wallis, Buée, Wessel e
principalmente Argand.”
Santos (2008)

“Fazer com que o aluno do Ensino Médio entre em contato
com algumas ideias relacionadas ao conceito de números
complexos através de uma série de atividades elaboradas
com base na história e cuja maneira de apresentação desse
conteúdo se realize a partir da análise e resolução de
equações quadráticas”.

Ferreira (2006)

“Pesquisar a disponibilidade bibliográfica de História da
Matemática necessária para apoiar as respostas dos
questionamentos levantados pelos alunos durante o ensino
dos números complexos”.

Rosa (1998)

“Propor uma série de atividades, para que os alunos entrem
em contato com os números complexos da maneira como
eles surgiram na História, e também para que operem com
esses números”
Fonte: dados da pesquisa
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4.2.1.4

Análise de livros didáticos
A abordagem relacionada à análise de livros didáticos inclui pesquisas que

verificam como os números complexos estão dispostos nesses materiais didáticos,
quais elementos são empregados, como a perspectiva histórica é apresentada, de
que maneira se encontram as diferentes formas de representar os números
complexos, como são explorados as atividades, problemas e exercícios, se existe
alguma contextualização matemática ou cotidiana para as tarefas indicadas, entre
outros aspectos. Nesse sentido, um trabalho significativo nessa abordagem foi o de
Benardino (2016), que teve como objetivo desvendar “de que maneira os números
complexos são abordados na série ‘Matemática 2º Ciclo’?’.
4.2.1.5

Metodologia

As pesquisas categorizadas como abordagem metodologia, em geral,
tinham por foco a mudança metodológica tratando da alteração na maneira como
os números complexos são apresentados em ambientes de ensino (salas de aula,
geralmente), de modo a distinguir os métodos sugeridos da forma tradicional, que
segundo os pesquisadores tende a utilizar exercícios repetitivos e mecanizados,
apresentados como aplicações descontextualizadas, o que pode se mostrar sem
sentido para os alunos.. O estudo de Araújo (2006) se incluiu nessa abordagem
com a seguinte proposta: “verificar quais os possíveis benefícios que podemos
obter com a mudança na metodologia do ensino de números complexos mediante
a implementação de atividades encaminhadas para serem desenvolvidas pelo
aluno na sala de aula”.
4.2.1.6

Formação de professores

A abordagem voltada à formação de professores encerra estudos focados
no conhecimento do professor, demonstrando alguma preocupação principalmente
com a formação continuada do professor para o ensino dos números complexos.
Nesse sentido, as pesquisas assim alinhadas propõem iniciativas que levariam à
revisão e/ou atualização em seus conhecimentos, à inserção de novos recursos
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nas aulas, os quais, por sua vez, possibilitariam explorar e influenciar a metodologia
escolhida pelo professor e o planejamento de suas aulas, de forma que o docente
não dependa exclusivamente do suporte oferecido pelo livro didático, por exemplo.
Aqui, três estudos se encaixam, como pode ser visto Quadro 4.
Quadro 4 – Relação de pesquisas ligadas à formação de professores

Autor

Objetivo de Pesquisa

Germano

“Uma proposta de ensino dos números complexos para

(2016)

professores de matemática do Ensino Médio pautada nos
pressupostos metodológicos da TSD e da Engenharia
Didática, com suporte tecnológico (software GeoGebra)

Chagas (2013)

“Descobrir a opinião dos professores sobre a relevância do
ensino dos números complexos no Ensino Médio; as razões
e os fatores que influenciam esta opinião e de que forma
essa visão interfere no modo como o professor aborda o
tema em sala de aula”

Almeida (1992)

“É possível alterar a postura de ensino do professor após
tomar conhecimento dos processos através dos quais se
formam e se desenvolvem os conceitos matemáticos,
particularmente em relação aos números complexos?”
Fonte: dados da pesquisa

4.2.1.7

Conversões de registros
Esta abordagem contém os trabalhos que destacam a importância de

aprender os números complexos com base nas possíveis mudanças de registros
de representação, e tem por pressuposto que não basta conhecer apenas uma
forma de representar tais conteúdos, mas saber transitar por pelo menos dois tipos
de registros distintos, como forma de alcançar a aprendizagem. O trabalho de
Contini (2016) a explicitou em seu objetivo “investigar se os alunos do Ensino Médio
mostram ter aprendido as conversões entre os registros algébrico, gráfico e da
língua materna, no caso dos números complexos”.
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4.2.1.8

Levantamento de Pesquisas
Esta abordagem comporta os trabalhos que, assim como a presente

dissertação, realizaram algum levantamento acerca do tema “números complexos”.
Foram encontrados dois artigos que enveredaram por essa opção, quais sejam o
de Santos et al (2011) e o de Puhl e Lima (2016).
4.2.1.9

Abordagem tecnológica
As pesquisas da abordagem tecnológica são aquelas que utilizam recursos

tecnológicos digitais no ensino dos números complexos, de modo a permitir, em
alguma medida e de diferentes formas, a experimentação, a visualização e o
dinamismo. Nesse sentido, foram encontrados dois trabalhos que relacionaram o
uso de tecnologias em seus objetivos, como pode ser visto no Quadro 5.

Quadro 5 - Relação de pesquisas com abordagem tecnológica nos objetivos

Autor
Puhl (2017)

Objetivo de Pesquisa
“Verificar a ocorrência de aprendizagem significativa de
conceitos de números complexos, por meio da utilização de
objeto de aprendizagem numa rota de aprendizagem
potencialmente significativa”.

Eustáquio

“Construir um objeto de aprendizagem de matemática para o

Pinto (2015)

ensino e aprendizagem dos números complexos para
aplicação na área de eletroeletrônica para cursos de ensino
médio técnico de escolaridade”.
Fonte: a autora

4.2.2. Os descritores
A segunda categoria de análise foi a organização dos estudos inserindo os
fatores comuns por meio de descritores. Os descritores têm como objetivo indicar
quais elementos/assuntos específicos foram abordados em relação aos números
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complexos. A relação dos descritores encontrados nos trabalhos analisados está
disposta no Quadro 6.
Quadro 6 - Relação de Descritores

Descritores
Análise dos livros didáticos
Aplicações dos números complexos
Aspectos históricos
Dificuldades de compreensão do conteúdo
Formação de professores
Inadequação de materiais
Levantamento bibliográfico sobre números complexos
Métodos de ensino
Operações com números complexos
Representação dos números complexos
Sequência didática
Uso da história da matemática para o ensino dos
números complexos
Uso de tecnologia para o ensino dos números
complexos
Fonte: dados da pesquisa

Nessa seção foram definidos descritores e indicado o número de pesquisa
existentes segundo cada descritor, conforme indicado na Figura 12.
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Figura 12 - Gráfico: relação de descritores/nº de pesquisas

Fonte: dados da pesquisa

Os descritores delinearam outras categorias, mas também reafirmaram a
categorização por abordagens, resultando nas abordagens com suporte
tecnológico, formação de professores, representações, histórica, métodos de
ensino, análise dos livros didáticos, aplicabilidade, levantamento bibliográfico,
operações, sequência didática, dificuldades de ensino e inadequação dos
materiais, como representa a “Distribuição de descritores”, Figura 13.
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Figura 13 - Distribuição de descritores

Fonte: dados da pesquisa
4.3. Resultados do panorama e da categorização
Para a realização dessa pesquisa foram levantados 37 (trinta e sete)
trabalhos dentre dissertações, tese, artigos científicos e artigos publicados em
anais de eventos no período de 1992 a 2017. Os resultados obtidos aconteceram
a partir do agrupamento desses trabalhos em duas categorias: por abordagem e
por descritores.
A categoria por abordagem foi determinada pelos objetivos dos trabalhos
analisados. Foram elencadas 9 (nove) abordagens: algébrica, análise dos livros
didáticos,

conversões,

formação

de

professores,

geométrica,

histórica,

levantamento de pesquisas, mudança metodológica e tecnológica.
A categoria dos descritores for determinada pelos elementos/assuntos
específicos foram abordados em relação aos números complexos nas pesquisas
(síntese em anexo). Os descritores elencados foram 12 (doze): análise de livro
didático, aplicações com números complexos, aspectos históricos, dificuldades de
compreensão do conteúdo, formação de professores, inadequação de materiais,
levantamento bibliográfico, método de ensino, operações com números complexos,
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representação dos números complexos, sequência didática e uso de tecnologias
para o ensino dos números complexos.
O enfoque geométrico foi o mais apontado nas pesquisas com 11 (onze)
publicações; seguido da abordagem histórica, com 8 (oito) publicações e, ainda, a
abordagem tecnológica, com 7 (sete) publicações.
O interesse de apresentar os números complexos mediante os aspectos
históricos e o mediante o uso de suportes tecnológicos ficaram evidentes nas
pesquisas.
Nos trabalhos voltados para a formação de professores a preocupação com
a formação inicial do professor de matemática que prevê na matriz curricular da
graduação, entretanto “não é suficiente para aprofundar conceitos, conteúdos e
teoremas [...] conexões entre outros conteúdos e aplicações” CHAGAS (p.84).
Observando os descritores percebe-se uma preocupação com o método de
ensino para a temática dos números complexos, como consequência a construção
de sequências didáticas, foram propostas 18 sequências didáticas ou atividades
para o ensino dos números complexos.
Algumas peculiaridades observadas são a concentração de pesquisas sobre
o ensino dos números complexos na região sudeste do Brasil, com a publicação de
12 (doze) dissertações.
Em 2016 o número de publicações sobre os números complexos foi o maior
no período de 1992 a 2017, com 7 (sete) publicações, uma suposição para justificar
esse interesse às discussões sobre a reformulação do ensino médio aprovado em
2018 e conhecido como novo ensino médio. A discussão girou em torno da
permanência dos números complexos na matriz curricular do ensino médio,
considerando que este conteúdo não faz parte da matriz das avaliações como o
ENEM e SAEB.
Os trabalhos mais referenciados nas pesquisas estão os estudos realizados
por Rosa (1998) - propôs, em sua dissertação, uma sequência didática utilizando
o contexto histórico e o estudo epistemológico dos números complexos; Carneiro
(2004) em um artigo, aponta a aplicabilidade por meio da visualização e exploração
dos números complexos e inova inserindo o uso de programas de “Geometria
dinâmica”, incorporando os suportes tecnológicos ao contexto escolar; Araújo
(2006) recomenda uma mudança metodológica para o ensino dos números
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complexos focando nas múltiplas representações; Ferreira (2006) analisa, em sua
dissertação, como os números complexos são abordados nos matérias disponíveis
na escola e que serão suportes para o professor; e Oliveira (2010) apresenta, em
sua dissertação, uma sequência didática para o ensino dos números complexos
enfatizando seus aspectos gráficos e faz uso do GeoGebra.
Percebe que ponderar os resultados obtidos por esses trabalhos,
considerando o pioneirismo das propostas e a relevância dos dados coletados são
fontes de orientação e inspiração para trabalhos a serem concebidos futuramente,
e em especial uma meta-análise.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo desta investigação foi organizar os estudos sobre os números
complexos analisando os fatores comuns, associando os trabalhos sobre o ensino
na área da educação matemática e propor um panorama desses estudos e a
categorização deles. Para alcançar este objetivo, foram analisados 37 trabalhos
produzidos nos últimos 25 anos com a primeira publicação em 1992.
A pesquisa conseguiu levantar os principais temas propostos nas
publicações acadêmicas relativas aos números complexos, após o levantamento
bibliográfico as pesquisas foram sintetizadas e concatenadas em abordagens e
descritores.
Os enfoques da primeira categoria foram abordagem geométrica,
algébrica,

histórica,

formação

de

professores,

metodologia,

conversões/representações, análise de livros didáticos, levantamento de pesquisas
e tecnológica.
E categoria delimitada pelos descritores foram suporte tecnológico,
formação de professores, representações, aspectos históricos, métodos de ensino,
análise dos livros didáticos, aplicabilidade, levantamento bibliográfico, operações,
sequência didática, dificuldades de ensino e inadequação dos materiais.
Em ambas categorias, por abordagens ou por descritores pode-se
identificar a preocupação didática sobre o ensino dos números complexos,
resultando na quantidade de trabalhos que propõe sequências didáticas voltadas
para o ensino desse conteúdo.
Outra compreensão importante, a inserção das tecnologias digitais nas
metodologias de ensino, a conexão entre os conteúdos matemáticos, a
necessidade de abandonar o ensino dos números complexos apenas como
procedimentos mecânicos e repetitivos de resolução, contando apenas com a
memorização.
A percepção de propostas voltadas para o ensino dos números complexos
partindo da perspectiva geométrica, conforme foi demonstrando ao longo deste
estudo a utilização das diferentes representações. Nessa perspectiva é defendido
que não é recomendável considerar apenas uma representação, pode-se ter um
enfoque principal, mas para a compreensão da temática é necessário transitar
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sobre as diferentes representações semióticas para colaborar para a construção
desse

conteúdo.

Outro

aspecto

tratado

é

relativo

aos

os

obstáculos

epistemológicos por meio da evolução histórica para sua aceitação.
Para trabalhos futuros pretende-se utilizar os resultados desta pesquisa
expandindo-os para uma meta-análise.
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ANEXOS
Síntese das pesquisas que fizeram parte do levantamento bibliográfico:

Dissertação:

Uma

experiência

didática

de

formação

matemática

epistemológica com professores do segundo grau”
Os descritores meta-analíticos envolvidos aqui são “aspectos históricos no
ensino”, “formação de professores” e “dificuldades de compreensão do conteúdo”.
Almeida (1992) formulou uma análise didática do curso de especialização
“Sobre os Números Complexos” do Centro de Ciência e Matemática, Físicas e
Tecnologias da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, um curso
direcionado aos professores do ensino médio aborda a Teoria dos Números
Complexos na perspectiva didática-epistemológica. O objetivo foi o de verificar a
influência da apropriação histórica em termos de didática no ensino dos números
complexos, questionando qual o impacto de “transportar a realidade histórica, em
termos de didática, e de um modo mais geral, no ensino da matemática” (ALMEIDA,
1992, p.7).
A autora utilizou, no âmbito de sua metodologia, uma série de aulas
expositivas, desenvolvidas em 7 (sete) semanas, bem como a leitura e análise dos
textos em grupo, com posterior apresentação das conclusões. Para finalizar o
certame, a autora aplicou um questionário. Na observação deste questionário, a
autora verificou a intenção dos professores participantes em mudar de postura
diante ao ensino dos números complexos.

Dissertação: “Números complexos: uma abordagem histórica para aquisição
do conceito”
Os descritores envolvidos neste trabalho são “sequência didática para
ensino dos números complexos”, “livro didático”, “representações dos números
complexos”, “aspectos históricos”.
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Rosa (1998) propôs atividades baseadas na elaboração de uma sequência
didática, considerando o estudo histórico e epistemológico dos números
complexos, tendo como sujeitos 18 alunos do terceiro ano do Ensino Médio. Em
seu trabalho, Rosa (1998) pondera como o conceito desses números está disposto
na Proposta Curricular para o Ensino de Matemática do 2º Grau (atual Ensino
Médio) e nos livros didáticos. O autor realizou um estudo prévio antes da aplicação
da sequência didática, com a finalidade de observar as dificuldades e as variáveis
didáticas envolvidas no ensino do tema. Para auxiliar na análise, o autor utilizou os
softwares CHIC e CHADOC. A partir dessa análise, o autor detectou que os alunos
aprenderam números complexos por meio das equações de segundo grau e que
os livros didáticos apresentam o tema em questão sem aplicar as propriedades para
resolução de problemas. Em sua sequência didática, Rosa (1998) constrói
atividades que deveriam motivar os alunos “a extrair a raiz quadrada de números
negativos, e operem com essas raízes, chegando a respostas que são números
reais de problemas reais” (ROSA, 1998, p. 165). As atividades foram
fundamentadas nos trabalhos de Douady, Duval, Bachelard e Brousseau, a partir
de uma abordagem adidática, rompendo o modelo tradicional do professor expor e
o aluno assistir. A situação proposta não possuía, em princípio, soluções viáveis na
forma algébrica, mas podiam ser resolvidas na forma trigonométrica.
Rosa (1998) elenca, como fatores positivos oriundos de sua pesquisa: o
agrupamento produtivo para a discussão da resolução das atividades; a
importância do contexto histórico dos números complexos; a necessidade da
mudança de registros para solucionar os problemas. Rosa (1998), faz, também,
uma análise da sequência após sua aplicação, consistindo na apresentação dos
fatos, dos fenômenos observados e a análise dos erros e comportamentos dos
alunos, identificando os obstáculos epistemológicos ligados ao tema da pesquisa.
Além de estudar a transposição didática dos números complexos, o autor busca o
conjunto de adaptações e transformações que o saber sábio sofreu para ser
ensinado, apontando os obstáculos encontrados. Para finalizar, aplicou um teste
dois meses após a aplicação da sequência, na qual compareceram 15 alunos e
concluiu ter tido êxito em suas proposições. A partir da análise das respostas, o
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autor destaca a importância da significação dos números complexos para a
aprendizagem efetiva.

Artigo: “Uma abordagem geométrica, algébrica e vetorial dos números
complexos e aplicações”
Os descritores assinalados aqui são “representações dos números
complexos” e “operações com números complexos”.
Pereira e Silva (2004) apresentaram um trabalho no VIII Encontro Nacional
de Educação Matemática, publicado nos anais do evento, discorrendo sobre os
números complexos e suas operações. Os autores partiram da representação
geométrica, interpretando-a por meio de transformações, como a translação
(adição), simetria e reflexão. Os autores exploraram os números complexos por
meio das coordenadas cartesianas trigonométricas no ciclo correspondente.
Os autores apresentam os números complexos como uma extensão do
conjunto dos números reais e suas operações, incluindo a potência da unidade
imaginária, a forma algébrica e sua representação no plano de Argand-Gauss. Os
autores finalizam definindo a interpretação vetorial de um número complexo, a
igualdade a partir da equipolência de vetores, a desigualdade triangular e distância
entre dois pontos.

Artigo: “A geometria e o ensino dos números complexos”
Os descritores assinalados aqui são “representações dos números
complexos”, “aplicações dos números complexos” e “operações com os números
complexos”.
Carneiro (2004) apresentou seu artigo no VIII Encontro Nacional de
Educação Matemática, criticando a introdução dos números complexos pela
definição algébrica, como é apresentado não faz sentido para o aluno que passou
anos aprendendo que não existia solução para a raiz quadrada negativa e, “de
repente”, passa a existir. Menciona que o professor indica que −1 = 𝑖², seguido da
frase “onde i é a unidade imaginária”, mas não explora essa informação. Assim,
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Carneiro (2004) aponta que alguns livros recorrem à história, mas a distorcem,
afirmando que os números complexos nasceram como uma solução para equação
de segundo grau, o que não é verídico, pois a mesma surgiu da necessidade da
resolução da equação de terceiro grau, com o primeiro registro publicado em “Ars
Magna”. O autor indica que apenas no século XIX os matemáticos passaram a
visualizar os números complexos como pontos (ou vetores) do plano, com as
operações de adição, representando a translação e multiplicação, a rotação e
dilatação, porém apenas sendo reconhecidos quando Gauss as utilizou na
geometria plana e estruturou o Teorema Fundamental da Álgebra.
Carneiro (2004) aponta, na aplicação dos números complexos, destaque
para o estudo dos circuitos elétricos, corrente alternada, astronomia, motores e
mecânica quântica; apresenta, também, o significado geométrico dos números
complexos. O autor pondera que a “abordagem geométrica já está incorporada ao
ensino tradicional, pois nada mais é do que a ‘forma trigonométrica ou polar’ dos
complexos” (CARNEIRO, 2004 p.8); como consequência, os alunos não aplicariam
as propriedades dos números complexos para a resolução de problemas
geométricos, nem a visualização da representação gráfica, surpreendendo-se
quando veem a resolução utilizando tais números. Entretanto, esclarece que o uso
da abordagem geométrica dos números complexos não exclui a abordagem
algébrica dos mesmos: “à primeira vista, pode parecer que se os complexos forem
apresentados como pares ordenados de reais, como se faz na abordagem
geométrica, então não se vê como o corpo dos complexos estende o dos reais.”
(CARNEIRO, 2004 p.10), e destaca que os programas de Geometria Dinâmica por
meio da visualização, viabilizam a exploração dos números complexos.
Dissertação “Números Complexos: uma proposta de mudança metodológica
para uma aprendizagem significativa no ensino médio”
Os descritores associados a este trabalho foram “sequência didática”,
“dificuldades de aprendizagem”, “métodos de ensino”, “representações dos
números complexos” e “aspectos históricos”.
Araújo (2006) elaborou uma sequência didática com pretensão do aluno
aprender os números complexos. Para autora, faz-se necessário uma mudança
metodológica para favorecer a aprendizagem do tema e seu objetivo seria o de
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observar quais dessas mudanças a favorecem. A autora embasa sua investigação
em Oliveira (2006), que estuda as dificuldades percebidas pelo professor; em
Mendes (2001), que indica o uso da história da matemática como alternativa
metodológica no ensino da trigonometria; na análise do conteúdo nos livros
didáticos; na interferência nas dificuldades de aprendizagem dos alunos; nos
efeitos obtidos na implementação de sequências didáticas. A autora pondera sobre
as dificuldades e facilidades dos alunos no processo de ensino, aplicando, como
metodologia de pesquisa, a Engenharia Didática, com base em Artique (1988), e
empregando aportes de Douady (1990) e Waldegg (1997).
Para subsidiar as atividades desenvolvidas pelos alunos em sala de aula,
Araújo (2006) faz um apanhado histórico da evolução dos números complexos com
enfoque nas representações simbólica, numérica, algébrica e geométrica. A autora
dispôs as atividades para 42 alunos do 2º ano do ensino médio na escola pública
CEFET - RN, utilizando 12 horas aulas relativas ao conteúdo “números complexos”.
Também foi formulado pela autora uma entrevista estruturada com sete
questões, abordando como são trabalhados os números complexos, que foi
respondida por 20 professores que se disponibilizara a participar, dentre eles, 12
licenciados em matemática e 8 engenheiros. Na análise das respostas, Araújo
(2006) observa a evidente influência determinada pela formação: quando
questionados sobre a aplicação dos números complexos, os professores de
matemática

responderam

geometria

e

física,

enquanto

os

engenheiros

responderam engenharia elétrica, análise de fasores, circuito de corrente elétrica
contínua e alternada. Outra questão analisada foi quanto às dificuldades
apresentadas para o ensino do tema: os professores de matemática apontaram o
livro didático, pois utilizam como suporte para a

preparação da aula e os

engenheiros no atraso do conteúdo, pois os alunos apresentariam dificuldades em
conteúdos anteriores, como a trigonometria; entretanto, nenhum professor trabalha
com atividades para o ensino da temática.
Na análise a posteriori, a autora, baseada nas observações, conclui quando
proposta uma mudança metodológica como a do estudo em questão, são
alcançados resultados na implementação em relação à aprendizagem dos números
complexos feita por outros meios. A autora enfatiza a importância de apresentar
uma sequência didática em ordem crescente de dificuldade, possibilitando ao aluno
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se familiarizar com o conteúdo, obtendo, assim, bons resultados na avaliação
bimestral entre os alunos participantes.
Assim, percebe-se que a autora empregou uma sequência didática
subsidiada por seus estudos, que levaram em conta aspectos históricos e que
apostaram em uma mudança na abordagem tradicional, com foco em múltiplas
representações. Em acréscimo, procurou entender como a abordagem docente
influenciava a ideia da aplicabilidade dos conceitos em jogo.
Dissertação “Uma análise dos questionamentos dos alunos nas aulas de
números complexos”
Os descritores que podem ser apontados neste trabalho são “aspectos
históricos” e “livros didáticos”.
Ferreira (2006) realizou uma análise focada na curiosidade dos alunos sobre
os números complexos, associando-as a recursos bibliográficos para auxiliar o
professor na construção das respostas. Para classificar as perguntas dos alunos, a
autora fundamenta sua pesquisa em Jones 1, que apresenta três categorias de
porquês no Ensino da Matemática: o porquê cronológico, o porquê lógico e o
porquê pedagógico, todos buscando respostas na história da matemática
A pesquisa foi realizada com 29 alunos do Centro Federal de Educação
Tecnológica do Rio Grande do Norte distribuída em 29 aulas, e consistiu em anotar
os questionamentos realizados pelos alunos e depois classificá-las. Mediante
classificação, a autora partiu “em busca de material de apoio ao professor, visando
ajudá-lo a articular os conteúdos da Matemática com a História da Matemática”
(FERREIRA, 2006 p. 36).
No aporte histórico, a autora usa fundamentações baseadas principalmente
em Boyer, Eves, Caraça, Wussing; na análise livros didáticos disponíveis na escola,
como os de Dante, Giovanni, Bonjorno, Iezzi. As perguntas relevantes à História da
Matemática foram tabuladas e esclarecidas pelos porquês de Jones e esclarece
os porquês pedagógicos são caracterizados por conteúdos
que são explicados por meio de processos pedagógicos e
algoritmos; os porquês lógicos envolvem demonstrações,

Phillip S. Jones publicou em 1969 um artigo intitulado “The history of mathematics as a teaching
tool” discorrendo sobre os porquês pedagógicos.
1
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deduções, axiomas e teoremas que são característicos
(FERREIRA, 2006 p. 52)

A autora apresenta, além dos resultados promissores, fatores que limitaram
a aplicação do estudo, como as condições da instituição (aplicou a sequência
didática no retorno de greve dos professores), a ausência da fase de
experimentação, o fato de os alunos saberem que seus questionamentos estavam
sendo registrados (inibição), o pouco material encontrado nos livros didáticos sobre
a história da matemática, a concentração dos porquês pedagógicos. A autora
conclui que a História da Matemática serve como um elemento de estudo e reflexão
no processo de ensino e que deveria ser mais explorada nos livros didáticos, o que
acarretaria melhorias no processo de ensino dos alunos. Pelo que se percebe do
exame deste trabalho, a proposta da autora não repousa sobre o ensino dos
números complexos em si, mas sobre a forma como são abordados nos materiais
disponíveis na escola.
Dissertação: “A interpretação dos números imaginários no século XIX: a
contribuição de Jean Robert Argand (1768-1822)”
O principal descritor relacionado a este trabalho é “aspectos históricos dos
números complexos”.
Paula (2007) tem o objetivo de apresentar a representação geométrica dos
números imaginários feita por Jean Robert Argand, baseado numa publicação de
1806 intitulado “Ensaio sobre uma maneira de representar as quantidades
imaginárias nas construções geométricas”.
A autora descreve que as teorias matemáticas sobre o tema incluiriam
aquelas relativas à “arimetização” ou “do rigor aritmético”, que considerariam os
números complexos como um par de números reais; a dos algebristas que, por sua
vez, buscariam, nas representações matemáticas, modelos que poderiam servir
como campos de referências; e as relativas à álgebra abstrata e axiomática
moderna, que buscariam, para os números complexos, construir modelos
geométricos considerando-os como vetores. Além disso, pondera a autora:
A interpretação geométrica dos números imaginários mostra
que a álgebra não necessariamente precisa ser interpretada
como uma aritmética generalizada, como é costume nas
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escolas, mas sim como uma ciência geral de estruturas
(PAULA, 2007, p. 15).

A autora lista os impasses e as respectivas contribuições para a aceitação
dos números complexos, como a questão da simbolização, superada com as
contribuições de Wessel e Argand; a evolução da Álgebra e a influência de Bruner
na educação matemática; a prática algébrica com as equações de 2° e 3³ grau,
consideradas casos insolúveis e que representavam quantidades impossíveis ou
imaginárias; as contribuições de Cardano, Tartaglia e Bombelli. No campo das
contribuições, constam, também, a ampliação da geometria plana para a geometria
do espaço, disponibilizando para os matemáticos um novo instrumento para
assegurar a existência dos seus objetos em termos de modelos e estruturas; a
representação geométrica dos números imaginários por Argand como pontos no
plano, as regras de adição e multiplicação desses números.
Paula (2007) observa que os números imaginários só passaram a ser
aceitos pela comunidade cientifica no século XIX após a sua representação
geométrica, indicando que “a interpretação geométrica dos números imaginários
não só mostrou um novo entendimento da álgebra e da matemática em geral”
(PAULA, 2007, p.142), e conclui que a história revela a importância da
representação geométrica para a legitimação dos números imaginários.

Dissertação: “O uso pedagógico de uma sequência didática para a aquisição
de algumas ideias relacionadas ao conceito de números complexos”
Os descritores encontrados neste trabalho foram “aspectos históricos dos
números complexos” e “sequência didática”.
Santos (2008) propôs uma sequência didática composta por atividades
baseadas na história, relacionando conceitos de números complexos ao aspecto
da origem dos conceitos equivalentes. Essas atividades foram realizadas por
estudantes do 3° ano do Ensino Médio, que não tiveram contato anterior com
números complexos, de três escolas públicas diferentes.
O autor institui a análise e resolução de equações quadráticas e, em suas
observações, destaca que a perspectiva abordada não compromete a
aprendizagem, seu objetivo é analisar como ocorre a aprendizagem de algumas
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ideias sobre números complexos, inserindo gradativamente conforme a interação
do aluno com as atividades, aguçando a curiosidade (motivando-o), e baseado na
história (compreender a necessidade e utilização desses números).
O trabalho foi dividido em três etapas, denominadas pelo autor como
Estudo Piloto I – com o objetivo de testar e avaliar a funcionalidade das atividades;
Estudo Piloto II – inicialmente seria a última etapa, na qual as atividades seriam
aplicadas com as devidas modificações, mas surgiram alguns imprevistos que
impediram a aplicação satisfatória da sequência – e a aplicação com as
modificações vistas como necessárias a partir das etapas anteriores, incluindo a
retomada dos pré-requisitos (não prevista inicialmente) para o ensino dos números
complexos. Em relação à participação, o autor considerou diferenciais a
assiduidade e o respeito às discussões apresentadas pelos alunos participantes.
Todas as análises foram realizadas baseada nesta última etapa.
A pesquisa foi embasada nos resultados obtidos nos trabalhos de Nanci
Barbosa (2006), com sua proposta de uma sequência didática alternativa; em Sueli
Fonseca (2006), com o levantamento dos questionamentos dos alunos no processo
de aprendizagem sobre números complexos, classificando os porquês segundo
Jones; e Rosa (1998), sobre o uso da abordagem histórica da “criação”2 dos
números complexos; Fossa e Mendes, nas atividades baseadas no uso da história
da matemática; e Skemp, para a análise da resolução (pensamentos e estratégias)
dos alunos ao longo das atividades.
A sequência didática foi elaborada com 5 atividades que resgataram alguns
aspectos históricos da evolução dos números complexos, dentre eles o surgimento
da raiz quadrada do número negativo, proposto com o problema semelhante ao de
Cardano, “ao dividir 10 em 2 partes, sendo o produto dessas partes igual a 40”; na
experimentação semelhante à de Euler, substituindo √−1 por 𝑖 e as regras
fundamentais para a multiplicação de números complexos propostas por Bombelli.
Cada bloco de atividade contêm uma questão que desestrutura o aluno e faz
necessário validar a raiz quadrada de um número negativo. As atividades foram
acompanhadas de uma entrevista semiestruturada, questionando as tomadas de

2

Criação é o termo usado pelo autor para o processo de desenvolvimento dos números complexos.
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decisões e discussões dos alunos ao longo da resolução realizada em pequenos
grupos.
Na análise realizada pelo autor, a primeira observação que faz é com relação
aos pré-requisitos necessários para a realização da sequência didática, sendo
impreterível uma avaliação diagnóstica. Outra dificuldade apontada pelo autor foi a
falta de maturidade dos alunos perante a existência da raiz quadrada de números
negativos.
Santos (2008) concluiu que os alunos estiveram mais motivados a modelar
os problemas propostos e que a
sequência didática pode ser uma alternativa viável, uma vez
que possibilita a construção de um conceito mais eficaz por
parte do aluno, pois essa construção é fruto do esforço
próprio do aluno e passível de ser aplicada até em realidades
mais desfavorecidas de recursos materiais (SANTOS, 2008,
p.90).

O autor salienta, ainda, acerca do benefício da proposta alternativa no
ensino dos números complexos, sobre a autonomia dos alunos observada na
adaptação da realização das atividades estruturadas, recorrendo cada vez menos
ao professor e engajando-se nas discussões com os demais participantes dos
grupos.

Artigo: “Investigando em C: unidade de aprendizagem online para estudo de
números complexos”
O principal descritor encontrado neste trabalho foi “uso de tecnologias para
o ensino de números complexos”.
Batista et al (2009) publicaram o artigo aqui referido na Revista Renote –
Novas Tecnologias na Educação, descrevendo a construção de uma unidade de
aprendizagem para atender alunos que não aprenderam números complexos. A
unidade de aprendizagem possui recursos que abordam aspectos históricos, links
sobre o tema e 13 applets3 desenvolvidos sob o enfoque sociointeracionista com o

3

Applets, segundo Batista et al (2009), são instrumentos mediadores que possibilitam
movimentações, e que são desenvolvidos na linguagem Java, possibilitando integrar interatividade a aplicações
web. (BATISTA et al, 2009, p.2). Na verdade, tecnicamente, são pequenos códigos escritos em Java, uma
linguagem de programação, e que, atualmente, podem ser usados em diversas plataformas.
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uso do software GeoGebra. Os autores realizaram uma validação preliminar dos
applets por meio de um minicurso para professores de Matemática em formação e
em serviço, com previsão de ser aplicado com os alunos. Os professores
participantes afirmaram que a unidade é muito fácil de ser usada, com instruções
claras, e apresentaram as sugestões de explorar o enforque geométrico paralelo a
abordagem algébrica. Outra sugestão dada pelos participantes foi que a
abordagem geométrica poderia ser feita antes da abordagem algébrica.
Dissertação: “A história dos números complexos: ‘das quantidades
sofisticadas de Cardano às linhas orientadas de Argand’”.
Os principais descritores encontrados na análise deste trabalho foram
“aspectos históricos dos números complexos” e “uso da história da matemática para
o ensino dos números complexos”.
Pinto Júnior (2009) apresenta o desenvolvimento histórico dos números
complexos, do Renascimento até o início do século XIX, expondo as diversas
denominações para os números complexos, desde daquela pela qual são
conhecidos atualmente até outras designações, como “sofisticados”, “impossíveis”,
“inexplicáveis” e “imaginários”, sendo essas denominações que estruturam sua
investigação. O autor justifica que este conteúdo é normalmente apresentado de
forma linear e que diverge dos acontecimentos históricos, pois aprende-se os
números naturais, inteiros, racionais, reais e, por fim, os números complexos, para
atender à “necessidade de se resolver um número cada vez maior de equações”
(PINTO JÚNIOR, 2009 p.8). O autor destaca a importância da história da
matemática atrelada ao ensino, de modo a subsidiar novas práticas e metodologias,
discutindo como a ausência deste estudo impacta na formação de muitos
professores. Além disso, para ele, a falta desta perspectiva nos livros didáticos
acarreta um ensino superficial dos números complexos. Pinto Júnior (2009)
analisou a história dos métodos de resolução das equações cúbicas, com ênfase
nos trabalhos desenvolvidos por Cardano e Bombelli; entretanto, o autor argumenta
que o emprego desses números causava desconforto e só foram retomados no
século XVII nos trabalhos de Harriot, Girard e Descartes. O autor evidencia que,
nesta época, a relevância não era para os números “imaginários”, como eram
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conhecidos, mas os mesmos estiveram presentes nos estudos das novas teorias,
e os resultados encontrados nestas ocasiões apresentavam esses valores, mas
que faltavam regras próprias e novos cálculos que pudessem ser resolvidos,
validando esses valores, o que só aconteceria no final do século XVIII por meio da
representação geométrica, propiciada por Descartes, Wallis, Wessel. Outra
importante colaboração descrita por Pinto Júnior (2009) são as de Adrien-Quentin
Buée que estabeleceu uma conexão entre dois conceitos básicos: o de
comprimento e o de direção de um segmento, desenvolvendo o conceito de
números negativos, além da própria representação gráfica dos números
imaginários.
O autor considera a apresentação histórica uma influência considerável na
metodologia em sala de aula no processo de aprendizagem. Além disso, analisa
que a apresentação das fórmulas de resolução das equações polinomiais pode
gerar a falsa compreensão dos resultados algébricos obtidos sem o auxílio da
representação geométrica, o que não condiz com o desenvolvimento histórico deste
conteúdo.
Dissertação: “Alternativa metodológica para o ensino e aprendizagem dos
Números Complexos: uma experiência com professores e alunos”
O principal descritor deste trabalho é “uso de sequências didáticas para o
ensino de números complexos”.
Reis Neto (2009) apresenta uma reflexão sobre a metodologia tradicional
para ensino dos números complexos e, como alternativa metodológica, procura
responder quais benefícios poderiam surgir quando iniciado o ensino dos números
complexos pela abordagem geométrica com enfoque vetorial, e a forma como tal
abordagem contribuiria para reduzir os obstáculos metodológicos que professores
e alunos enfrentam na expansão dos números reais para os números complexos.
O autor atribui ao aspecto histórico do tema a contribuição de entender o
surgimento desses números a partir da resolução de equações de grau 3 e, ao
aluno, a tarefa de associar a construção e relevância do significado geométrico que
possui. Reis Neto (2009) fundamenta seu estudo em autores como Garbi,
Baumagart, Eves e Chevallard, observando nos livros didáticos as transformações
adaptativas para o ensino dos números complexos, em sua transposição didática.
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O autor levanta obstáculos presentes no ensino deste conteúdo tendo como
sujeitos 5 professores e 50 alunos de uma escola particular, sendo metade dos
alunos do 3º ano do Ensino Médio e a outra metade alunos do pré-vestibular. Reis
Neto (2009) propõe uma sequência de atividades com ênfase nas manipulações
geométricas com o objetivo de “investigar, manipular e registrar as conclusões dos
alunos” e em “socializar, expor as observações feitas e refletir sobre o formato
desse novo tipo de aula e da sua condução pelo professor” (REIS NETO, 2009
p.48).
Em sua análise, o autor descreve que, a partir de uma metodologia
alternativa, sob a perspectiva geométrica, favorece a compreensão e não a
memorização dos alunos. De acordo com o autor, é necessário que o professor
esteja munido de aulas bem preparadas e planejadas, pensando na evolução das
habilidades de seus estudantes, de modo a obter, como resultado, uma
aprendizagem significativa.
Artigo: “Dificuldade na aprendizagem dos números complexos”
Neste trabalho, os principais descritores encontrados foram “uso de
sequências didáticas para o ensino de números complexos”, “dificuldades de
ensino dos números complexos”, “dificuldades na aprendizagem dos números
complexos” e “inadequação de materiais”.
Bermejo et al (2010) apresentaram seu artigo no X Encontro Nacional de
Educação Matemática, que teve como tema “Educação Matemática, Cultura e
Diversidade”, contendo observações sobre o ensino dos números complexos
limitarem-se apenas à forma algébrica, resumindo-se quase que exclusivamente à
manipulação de fórmulas. Os autores propõem investigar quais são as dificuldades
ao ensinar os números complexos e fundamentam-se em Araújo (2006), o qual, por
sua vez, indica que métodos inadequados de trabalho didático seriam o principal
empecilho à aprendizagem deste conteúdo; em Almeida (1992), que indica que o
livro didático é usado como uma espécie de guia do professor e é empregado para
cumprir o currículo prescrito, objetivando a realização de exames; em Rosa (2003),
que aponta uma abordagem inapropriada nos livros didáticos, com “aglomerados
de fórmulas” e exercícios inexpressivos sem a proposição de uma aprendizagem
significativa; em Ferreira (2006), que indica a prevalência de um ensino voltado
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para realização de exames e vestibulares, focando apenas em “fórmulas prontas,
acabadas”; e em Santos (2008), que lista uma série de problemas, mas enfatiza os
erros apresentados nos livros didáticos e propagados por aqueles que chamam de
“professores despreparados”.
Em sua pesquisa, Bermejo et al (2010) aplicaram 4 questões abertas a 36
alunos do primeiro ano do Ensino Médio da Rede Pública Estadual, cujas respostas
evidenciaram a inabilidade dos sujeitos em resolver as atividades, uma vez que
estavam limitados a uma abordagem a partir da qual apenas o conhecimento de
fórmulas seria suficiente para encontrar as soluções; além disso, identificaram uma
dificuldade no uso das fórmulas devido aos requisitos para chegar a elas e, por fim,
a dificuldade específica na resolução de equações do 2º grau, especialmente
quanto à extração da raiz.
Os autores concluem que o ensino está focado no fato de que os alunos
prestarão vestibulares, que o uso das fórmulas não instiga a investigação e não
favorece o desenvolvimento de um processo de resolução dos problemas; além
disso, que o professor, quando ensina os temas relativos aos números complexos,
deveria explorar as aplicações, como na física e na informática, como feito nas
propostas de Rosa (1998) e Santos (2008) para a construção do conceito dos
números complexos.
Dissertação:

“Números

complexos:

um

estudo

dos

registros

de

representação e de aspectos gráficos”
Os principais descritores relacionados a este trabalho são “uso de
sequências didáticas para o ensino de números complexos”, “métodos de ensino”
e “representações dos números complexos”.
Oliveira (2010) expõe a importância de ensinar os números complexos a
partir da exploração de seus aspectos gráficos por meio de uma abordagem
geométrica, relacionada à rotação, à translação, à simetria, à ampliação e à
redução no plano de Argand-Gauss. Para isso, propõe uma sequência didática com
o uso do GeoGebra, de modo a propiciar ao aluno a visualização e a apreensão
das propriedades gráficas resultantes das operações com números complexos. O
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autor parte da leitura do “problema da ilha do tesouro” 4, na qual é descrita a
aplicação dos números complexos na resolução de problemas de geometria. O
autor conjectura que o insucesso na resolução do problema está relacionado a uma
falha na forma como o conteúdo é tratado no Ensino Médio, o que implica no
desconhecimento da representação gráfica do mesmo.
O autor delineou sua questão de pesquisa em torno de como o ensino dos
números complexos com ênfase em seus aspectos gráficos pode tornar os alunos
mais aptos a resolver certos problemas, como os de geometria plana, por exemplo,
e que tal abordagem poderia ser mais explorada.
Oliveira (2010) fundamentou a pesquisa nas teorias de Registros de
Representação Semiótica de Raymond Duval para evidenciar os diferentes tipos
de representações dos números complexos: forma algébrica, forma dos pares
ordenados, forma de vetores, forma trigonométrica e forma matricial; refere-se,
também, à Teoria das Situações Didáticas de Guy Brousseau como modelo para o
ensino e aprendizagem. O autor utiliza a Engenharia Didática de Michèle Artigue
como constructo metodológico; além disso, como parte de sua fundamentação
teórica, discorre sobre as recomendações do PCN+ (2002) e sobre as críticas às
coleções de livros didáticos de matemática, realizadas por Lima (2002). O autor
destaca a escassez de trabalhos na revisão bibliográfica, afirmando ter encontrado
apenas 6 dissertações no período de 1970 a 2009.
A pesquisa foi estruturada em duas partes: a primeira, dividida em cinco
atividades, teve o propósito de fazer o aluno explorar e compreender as
propriedades gráficas relacionadas aos números complexos, e a segunda, baseada
em duas atividades, envolvia a resolução de problemas. O autor realizou a
sequência didática em duplas, realizado em oito encontros para seis alunos, do
Ensino Médio da rede Particular de São Paulo, alunos que já haviam estudado
números complexos e obtiveram média 6 como resultado. O autor aplicou
previamente um questionário aos alunos para averiguar suas concepções sobre o
conteúdo dos números complexos e constatou “a falta de visão de aplicação dos
números complexos, o desconhecimento da origem dos mesmos e as falhas na
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Professor de Matemática, n.47. SBM, 3º quadrimestre de 2001.
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visualização de propriedades geométricas básicas” (OLIVEIRA, 2010 p.110). Após
a descrição de cada uma das atividades propostas, o autor detalha os objetivos
(análise a priori) e os resultados obtidos (análise a posteriori) de cada uma das
duplas que realizou as atividades.
Em seu trabalho, Oliveira (2010) apresenta a articulação entre números
complexos e matrizes na resolução de problemas; além disso, destaca a
possibilidade de os números complexos permitirem vários registros de
representações diferentes. De toda forma, entretanto, concluiu ser falho o ensino
no que diz respeito às conversões que auxiliariam na resolução de problemas de
geometria plana com o uso de vetores representantes desses números. O autor
discorre sobre os ganhos dos alunos após a resolução da sequência didática, sobre
saberem o significado geométrico das operações entre números complexos,
mesmo não incluindo as propriedades relativas à potenciação e à radiciação,
constando que deveria ter explorado mais problemas de geometria que poderiam
ser resolvidos por números complexos, demonstrando a economia de operações.
Na investigação, o autor apresentou três hipóteses relativas a problemática:
A primeira é que os aspectos gráficos concernentes aos números
complexos não são apresentados no ensino médio, durante o estudo
destes números. A segunda é que os professores não utilizam esses
aspectos e propriedades para resolver problemas da Geometria plana. E
a terceira hipótese, acreditamos que a visualização desses aspectos,
pode ajudar a compreensão do assunto por parte dos alunos” (OLIVEIRA,
2010 p. 30).

Em suas conclusões, o autor aponta que, independentemente da
tecnologia utilizada, software GeoGebra ou lápis e papel quadriculado, o mais
importante é que ocorreram “a tentativa e erro, a experimentação, a visualização e
a abstração” (OLIVEIRA, 2010 p.24). O autor enfatiza a justificativa apresentada
por muitos professores do ensino médio para não abordarem os números
complexos pelo tema ter sido excluído da matriz de referência do ENEM. Segundo
o autor, a edição número 2131 de 23 setembro de 2009 da Revista Veja
apresentava sete “dicas valiosas” para os alunos que estavam se preparando para
o exames, e, dentre elas, a quarta dica seria que “os estudantes não deveriam
perder tempo com disciplinas que foram excluídas do novo ENEM, pois haviam
ficado de fora do exame, sugerindo a eliminação do conteúdo do Ensino Médio e
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postergando para o Ensino Superior os números complexos, matrizes e
determinantes” (OLIVEIRA, 2010 p.166).
Artigo: “O estudo dos números complexos nas dissertações do Programa de
Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da UFRN”
O principal descritor deste trabalho é “levantamento bibliográfico sobre
números complexos”.
Santos e Oliveira (2011) apresentaram seu artigo na XIII Conferência
Interamericana de Educação Matemática (CIAEM). Trata-se de um levantamento
das dissertações na área de Matemática produzidas pelo Programa de PósGraduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, no período de 2004 a 2009.
O levantamento focou nas produções dos egressos da área de Matemática que
exploraram o ensino de Números Complexos nas salas de aulas do Ensino Médio.
As pesquisas analisadas eram voltadas para a formação do professor de
Matemática, e, em sua abordagem, procurou apontar o referencial teórico, a
metodologia e o produto final apresentado nas produções. Em acréscimo,
apresentou uma avaliação das contribuições da formação continuada de
professores egressos, justificando a pesquisa devido a “ampliação do número de
cursos de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática nos
últimos anos, principalmente nas Regiões Nordeste e Norte” (SANTOS; OLIVEIRA,
2011 p.2).
Os autores identificaram três dissertações, sendo a primeira “O uso
pedagógico de uma sequência didática para a aquisição de algumas ideias
relacionadas ao conceito de números complexos”, realizada por Santos (2008), que
tinha “como objetivo geral, analisar a aplicação de uma sequência didática
contendo atividades estruturadas, visando à formação de ideias importantes para
aquisição do conceito de Números Complexos pelo aluno” (SANTOS; OLIVEIRA,
2011 p.4), destacando, em suas considerações, o uso de atividades estruturadas e
a reafirmação da importância da resolução de problemas por equações. A outra
dissertação, “Números complexos: Uma proposta de mudança metodológica para
uma aprendizagem significativa no ensino médio”, realizada por Araújo (2006), teve
como objetivo “verificar quais os possíveis benefícios a serem obtidos com a
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mudança na metodologia do ensino de números complexos mediante a
implementação de atividades encaminhadas para serem desenvolvidas pelo aluno
na sala de aula” (SANTOS; OLIVEIRA, 2011 p.6). A última dissertação analisada,
“Uma análise dos questionamentos dos alunos nas aulas de números complexos”,
de Ferreira (2006), tinha o objetivo de classificar e analisar os questionamentos dos
alunos nas aulas de números complexos da segunda série do Ensino Médio, para,
depois, confrontá-los com a classificação proposta por Jones (1969), que
categoriza os porquês no ensino da matemática, articulando com a História da
Matemática e o Ensino da Matemática.
Os autores concordam com D’Ambrosio (2000) quando este autor pontua
que o professor deve ser conhecedor de sua disciplina, inclusive quanto à evolução
histórica, de modo que isso contribua para sua compreensão e seu
desenvolvimento profissional. Assim, seria fundamental a busca de material de
apoio para o professor, visando ajudá-lo a articular os conteúdos da matemática
com a História da Matemática, de acordo com as perguntas levantadas na
pesquisa. Santos e Oliveira (2011) encerram seu trabalho apresentando reflexões
sobre a necessidade da associar a pesquisa à prática docente, trazendo
as contribuições dos aspectos históricos e metodológicos no processo de
ensino e aprendizagem desta temática. Acreditamos que só com a
formação continuada do professor de Matemática a melhoria no ensino
desta disciplina será evidenciada” (SANTOS & OLIVEIRA, 2011 p.8)

Também indicam a necessidade de compreender quais são “os tipos de
perguntas feitas pelos alunos e o referencial teórico da História da Matemática
apresentado para os professores como apoio para os questionamentos feitos
durante o desenvolvimento desta temática em sala de aula” (SANTOS; OLIVEIRA,
2011 p.10). Os autores pontuam sobre a escassez de estudos relacionados aos
números complexos.

Dissertação: “Números complexos e funções de variável complexa no Ensino
Médio: uma proposta didática com o uso de objeto de aprendizagem”
Os principais descritores deste trabalho são “sequência didática para
aprendizagem dos números complexos”, “dificuldades de aprendizagem dos
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números complexos” e “tecnologias digitais no trabalho didático com números
complexos”.
Monzon (2012) propõe uma sequência didática para 36 alunos do Ensino
Médio da rede Estadual no Rio Grande do Sul, ao longo de 11 encontros. O objetivo
da proposta didática e de investigação era modificar as condições do ensino dos
números complexos, tornando-as mais atrativas para o aluno, promovendo a
aprendizagem desses números com o auxílio de ferramentas tecnológicas e
investigar a possibilidade de implementar um “estudo introdutório” de funções de
variável complexa por meio de um material que pudesse ser utilizado por
professores em suas aulas. Monzon (2012) parte de um vídeo, chamado
“Dimensões”, que define os números complexos explorando a abordagem histórica,
as operações sob a perspectiva geométrica e introduz as funções de variável
complexa. A autora fundamenta sua pesquisa nas teorias do desenvolvimento
cognitivo de Piaget e Vygotsky, considerando as ideias destes teóricos, as quais
têm, respectivamente, caráter construtivista e sócio construtivista; nas Orientações
Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+); em
Duval, por meio da teoria dos registros de representação semiótica, com destaque
para os registros algébrico, geométrico e o discursivo (linguagem natural). A autora
constata

encontrar

nas

conversões

as

maiores

dificuldades

cognitivas

apresentadas pelos alunos. A autora analisa 3 livros didáticos referentes à
introdução do tema, da definição, quanto às representações apresentadas, em
relação às operações com os números complexos, além dos tipos de exercícios. A
autora conclui que dois dos livros analisados expõe o contexto histórico e apenas
um livro se equivoca na explanação, alegando que os números complexos surgem
da resolução das equações de 2º grau; os livros revelam, ainda, os números
complexos na forma de par ordenado, na forma algébrica e na forma trigonométrica,
mas tais obras propõem o assunto sem conexão, sem relacionar a forma
trigonométrica com a representação geométrica, por exemplo, inserindo a ideia de
movimentação no plano.
Monzon (2012) salienta as dificuldades no ensino do tema que podem se
tornar um obstáculo para o ensino, dentre elas a abordagem apenas algébrica
(Carneiro 2004); a ausência de contextualização do conteúdo (Araújo, 2006), o
ensino tradicional baseado em técnicas operatórias, memorização de regras e
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propriedades (Neto, 2009), a falta de estudos

sobre números complexos

associados à representação geométrica (Rosa, 1998; Oliveira, 2010).
A autora retrata o percurso histórico dos números complexos e desenvolve
sua sequência didática composta por um objeto de aprendizagem, nomeando-o
objeto NC, criado com o auxílio do software GeoGebra. O objeto NC conta com um
menu, que tem como opções “Introdução” (apresenta a origem do número
imaginário e usa como suporte o vídeo mencionado), “Representações” (exibe as
representações na forma algébrica e trigonométrica dos números complexos e as
correspondentes

representações

como

pontos

no

plano),

“Operações”

(disponibiliza a soma, multiplicação e divisão de números complexos, com ênfase
na interpretação geométrica”, “Funções” (apresenta funções definidas por qualquer
número complexo z e a única exceção, o domínio e o zero para a função 𝑓 (𝑥 ) =

1
𝑧

e sua representação no espaço de dimensão 4, bem como todas as funções,
realizando uma exploração geométrica por meio de animações); e “História”.
Monzon (2012) utiliza a engenharia didática para construir 6 atividades,
compostas por questões. A rotina foi organizada a partir da exploração da animação
no objeto NC, considerando a intervenção do professor para esclarecer eventuais
dúvidas, instigando a participação dos alunos.
A autora afirma que o objeto de aprendizagem possibilita a manipulação de
diferentes animações para explorar os números complexos, dando autonomia ao
aluno em suas conclusões e entendimento dos diferentes conceitos; questões
adicionais foram utilizadas, nomeadas como “para pensar”, e são “questões que
provocam a manipulação da animação e tratam de aspectos conceituais; não são
exercícios repetitivos e de memorização e aplicação de inúmeras fórmulas”
(MONZON, 2012 p.87). A autora defende a manipulação do objeto NC como
indispensável para que os alunos respondessem as perguntas propostas. Monzon
(2012) elenca as dificuldades encontradas pelos alunos, como para compreender
o cálculo do módulo, demonstrando falta de clareza em relação a esta noção; na
localização dos números complexos no plano; e a falta de entendimento da noção
de gráfico de funções. A autora ainda salienta a dificuldade dos alunos em
expressar suas ideias e resultados das observações das animações, verificando a
necessidade de pedir para o aluno explicar o que estava pensando.
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Artigo: “A evolução dos números complexos: História e Aplicações”
Os principais descritores deste artigo são “perspectiva histórica no ensino
dos números complexos” e “representações dos números complexos”.
Camargo et al (2012) publicaram o artigo na Revista Tuiuti: Ciência e Cultura,
propondo o ensino dos números complexos a partir de sua história, o que permitiria
dar significado às aplicações, com destaque para a representação geométrica, a
qual, segundo os autores, foi “motivada pela necessidade de se trabalhar com o
vetor em Geometria, Topografia e Física” (CAMARGO et al, 2012 p. 10). Os autores
trazem uma reflexão sobre as dificuldades do professor saber o que desenvolver,
em termos deste conteúdo, no Ensino Médio, o que os levaria a limitar-se à extração
da raiz quadrada de números negativos. Também abordam a dificuldade de
encontrar, nos livros didáticos (antes de 2010), a perspectiva histórica dos números
complexos, além de exercícios com aplicações práticas.
Artigo: “O ensino dos números complexos numa perspectiva histórica
de Tartaglia ao uso das TICS”
Os principais descritores deste trabalho são “perspectiva histórica no ensino
dos números complexos” e “tecnologias digitais no trabalho didático com números
complexos”.
Caldeira (2012), em seu artigo publicado no XVI Ebrapem, apresenta uma
perspectiva histórica do ensino dos Números Complexos, considerando aspectos
conceituais e as abordagens algébrica e geométrica. A autora discorre sobre o fato
de os estudos indicarem a eliminação dos Números Complexos do currículo do
Ensino Médio, justificado pela forma pela qual são apresentados nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN), ou seja, apenas como um tema relacionado à
resolução de equações. A autora discorda dessa visão, apontando a necessidade
de discutir novas propostas pois o tema está relacionado à resolução de problemas
de geometria plana ou de eletricidade, sendo imprescindível compreender os
fatores que o estruturam, sua história e suas inter-relações com outras áreas de
conhecimento, com uma visão contextualizada. Em suas pesquisas, a autora
verifica que os números complexos constam no currículo brasileiro desde o século
XVI, entretanto, apenas em 1929 o professor e matemático Euclides Roxo propôs
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a unificação do estudo de Álgebra, Geometria e Aritmética, ainda que essa proposta
tivesse validade apenas para o Colégio Pedro II. A partir de uma tentativa de
Francisco Campos de estruturar o curso Secundário Nacional, a unificação foi
realizada dando origem ao currículo seriado. À época da publicação do artigo,
segundo a autora, a abordagem dos números complexos limitava-se à forma
algébrica.
Mas Caldeira (2012) acredita ser possível priorizar o enfoque geométrico,
aumentando o leque de possibilidade dos alunos em resolver problemas de
Geometria, relacionando a outras áreas do conhecimento, como circuitos elétricos,
corrente alternada, astronomia, motores e mecânica quântica.
A autora alega que a construção do conhecimento matemático dos alunos
pode ser desenvolvida com o uso das tecnologias de informação e comunicação
(TICs), que privilegiam “a capacidade de criar, manipular e ‘ler’ imagens mentais de
aspectos comuns da realidade” (GOLDENBERG, 1998 apud CALDEIRA, 2012 p.9).
Desta maneira, o ensino dos números complexos seria facilitado por meio da
visualização das operações por softwares de Geometria Dinâmica, que permitem a
exploração de múltiplos pontos de vista sobre um mesmo tema, o que pode ser
realizado por meio dos múltiplos registros de representação e suas interpretações
geométricas no plano.
Tese: “A interpretação geométrica dos números imaginários segundo Jean
Robert Argand”
O principal descritor deste trabalho é “representações dos números
complexos”.
Abido (2012) realiza um estudo histórico-bibliográfico da cognição e da
epistemologia da Matemática, abordando a interpretação geométrica dos números
imaginários, especialmente a de Jean Robert Argand (1768-1822). O autor faz um
recorte no período por ser decisivo para o desenvolvimento da matemática, da
filosofia e da lógica.
A pesquisa foi organizada na análise das obras de John Stuart Mill e Ernst
Cassirer, observando o desenvolvimento do conceito do ponto de vista teórico, e
em Skemp com os 3 tipos de compreensão. Este estudo tem o objetivo de
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comprovar que a dificuldade de ensinar matemática reside no caráter e no
conhecimento teórico da disciplina, isto é, na falta de uma epistemologia e de uma
metacognição adequadas. Assim, o autor pretendeu, em sua tese, utilizar a visão
semiótica para abordar problemas de relação entre o concreto e o abstrato, fazendo
uso dos números complexos como exemplo.
O autor analisa o impacto da publicação de Argand quando propôs uma
interpretação geométrica dos números imaginários, utilizando duas dimensões do
plano geométrico – Argand provou o Teorema Fundamental da Álgebra a partir da
relação entre a geometria e a álgebra, além de fornecer técnicas básicas para a
análise no século XIX, formalizadas e difundidas por Cauchy.
O autor descreve as contribuições de Argand, dentre elas, a de introduzir a
ideia de módulo, apresentando, por meio de uma construção geométrica, que as
quantidades negativas poderiam ser “reais”; a de propor a relação entre grandezas,
estabelecendo a ideia de uma relação numérica e uma relação de direção que pode
ser identidade ou oposição, possibilitando, assim, a atribuição de um sentido às
operações com números negativos. Argand também apresenta uma prova, por
contradição, do Teorema Fundamental da Álgebra para incluir polinômios com
coeficientes complexos.
Abido (2012) conclui ser necessário entender melhor a matemática em si,
sua evolução e o desenvolvimento dos conceitos matemáticos fundamentais, além
de considerar os esforços centrados na criação dos números imaginários,
particularmente no impacto e nos avanços ocorridos na matemática decorrentes da
representação geométrica desse número com base na representação feita por
Argand, incluindo sua interpretação como uma estrutura, caracterizada pela
reinterpretação das noções que direcionam a compreensão deste conteúdo.

Dissertação: “Números complexos: uma proposta geométrica”
Os principais descritores deste trabalho são “representações dos números
complexos” e “sequências didáticas para ensino dos números complexos”.
Caldeira (2013) estuda a viabilidade do ensino dos números complexos a
partir da geometria, promovendo uma inversão na ordem usual apresentada no
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ensino do tema, diferente da apresentada nos livros didáticos que prioriza a forma
algébrica. Caldeira (2013) busca propor – e obter a aceitação dos alunos – quando
os números complexos são apresentados com base na forma geométrica, para
somente depois progredir para a forma algébrica, contextualizando o ensino com
base as áreas da Eletrônica e da Geometria Plana.
A autora apresenta os números complexos utilizando pares ordenados,
descrita por Hamilton, associando o ponto (0,1) a unidade imaginaria. Caldeira
(2013) acredita que sua proposta possibilitará a retomada da discussão sobre a
temática no Ensino Médio, visto que o assunto não está priorizado, e afirma que a
representação geométrica permite visualizar o significado da unidade imaginária,
possibilitando explorar esses números de maneira concreta demonstrando a sua
existência.
A autora fundamenta sua pesquisa em Duval, abordando a Teoria das
Representações Semióticas, por considerar as diferentes formas de representação
do mesmo objeto matemático “sendo a compreensão dessas representações
essenciais ao desenvolvimento do conhecimento” (CALDEIRA, 2013 p.13), o aluno
precisa saber transitar nas diferentes representações.
Em seu trabalho, a autora aborda a evolução histórica dos números
complexos e articula com a evolução das diferentes formas de representação, além
de discutir algumas aplicações em outras áreas do conhecimento como Eletricidade
e Eletrônica. Caldeira (2013) propôs a sequência didática em 9 encontros para 20
alunos do 1º ano do ensino técnico do Instituto Federal Sul-rio-grandense; para
resolver os problemas, os alunos teriam que formular, testar as hipóteses e tirar
suas próprias conclusões, abordando as competências apresentadas nos PCNs.
Além disso, a autora analisou 6 livros didáticos aprovados pelo PNLDEM e 2 livros
não aprovados, e observou que possuem uma abordagem exclusivamente
algébrica.
Na busca por trabalhos relacionados ao tema, a autora encontrou 4
trabalhos na biblioteca virtual; assim, descreve a construção dos trabalhos de
Oliveira (2010), norteado pelo aspecto gráfico; Araújo (2006), que investiga os
resultados obtidos na aprendizagem quando se propõe uma mudança
metodológica do tema; Monzon (2012), que analisa o uso de recursos tecnológicos
na implementação do ensino introdutório de funções de variável complexa no
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ensino médio; Rosa (1998), que criou uma sequência didática que sugere a
introdução dos números complexos associados ao percurso histórico dos mesmos,
partindo da resolução de equação de 3º grau.
Caldeira (2013), em sua proposta, associa os números complexos com o
plano cartesiano IR², na estrutura geométrica, introduzindo as operações soma,
subtração e produto de vetores, seguindo para a trigonometria e a representação
na forma polar, possibilitando transitar em diferentes representações desses
números e apresentando a unidade imaginária com a representação do par
ordenado. As atividades foram realizadas em grupo e individualmente e foram
analisadas as resoluções, as falas, os erros e as dificuldades apresentadas na
efetivação dos exercícios, concluindo que apresentar “o significado geométrico das
operações e da unidade imaginária i” (CALDEIRA, 2013 p.94) facilitou o
entendimento dos alunos, levando-os a transitar pelas diferentes formas de
representar os números complexos.
Artigo “Potencializando o ensino dos números complexos a partir da
abordagem vetorial”
O descritor assinalado é “representações dos números complexos”.
Assemany e Harab (2013) publicaram o artigo no VII CIBEM, apresentando
os resultados de uma oficina realizada com os alunos do Ensino Médio de uma
escola federal do Rio de Janeiro, com “uma abordagem diferenciada para os
números complexos, a partir da “geometria vetorial” incluindo as possíveis
representações e operações definidas em C” (ASSEMANY; HARAB, 2013 p. 637)
Estabelecem uma abordagem que as autoras denominam “geometria vetorial” para
a conexão que atribuem para os conteúdos de geometria plana e vetores com os
números complexos, “abdicando do algebrismo” e focam na representação
geométrica - explorando os conteúdos do Ensino Médio sob a perspectiva da
geometria vetorial.
Para Assemany e Harab (2013) a geometria vetorial contribui para
visualização dos números complexos no plano como um vetor, associando os
conceitos de módulo e argumento de números complexos a inclinação de vetores,
seguindo intuitivamente a forma trigonométrica de um número complexos;
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“igualdade e conjugado, as operações de adição,
subtração, multiplicação por um número real, são apresentados
através das coordenadas dos vetores formados pela origem com a
extremidade no afixo no plano complexo. A multiplicação e a
potenciação são abordadas de maneira tradicional, a partir da forma
trigonométrica, obtendo-se a primeira Fórmula De Moivre e as
raízes complexas são determinadas através de atividades
investigativas determinada por um polígono definidas pela
quantidade de rotações partindo de uma raiz conhecida”
(ASSEMANY; HARAB, 2013 p. 640).

As autoras analisam duas sequências curriculares propostas no ensino
médio do CAP UFRJ: a inserção dos números complexos a partir do 1º ano e
no 3º ano, ambas com o propósito de conduzir o aluno a interpretações
algébricas. O estudo foi fundamentado em Hadamard (2009) e Oliveira (2010)
que defendem o uso de ferramentas visuais aliadas ao ensino; Carneiro (2004)
e Oliveira (2010) a representação da geometria no plano facilita a solução de
muitos problemas concluindo que a “geometria vetorial” possibilita o ensino dos
números complexos de forma “significativa e útil dentro da matemática estudada
até então” (ASSEMANY; HARAB, 2013 p.643) ou seja, a partir do momento que
os conteúdos se relacionam, a proposta dos números complexos passam a ter
outro sentido, principalmente com o enfoque geométrico, associado ao vetor.
Assemany e Harab (2013) concluíram que o ensino da geometria vetorial
em sua abordagem diferenciada resultou em um facilitador para a resolução,
compreensão e sendo significativo para as questões relacionadas ao ensino dos
números complexos.
Artigo “O ensino dos números complexos”
Os descritores assinalados aqui são “aspectos históricos”, métodos de
ensino”, “aplicações dos números complexos” e “livros didáticos”.
Vassalo Neto (2013) publicou o artigo no XI ENEM - Encontro Nacional
de Educação Matemática - Educação Matemática em Retrospectiva e
Perspectivas, partindo do pressuposto da importância das conexões no ensino
da Matemática, associando o ensino dos números complexos à sua evolução
histórica - o percurso algébrico e geométrico. O objetivo é propiciar significado
e aplicações, permitindo mudanças metodológicas de ensino.
O autor retoma as reformas curriculares ocorridas no Brasil no século XX,
para justificar a permanência deste conteúdo considerando sua retirada do
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currículo no estado do Rio de Janeiro, alega a falta de “uma análise detalhada,
o empobrecimento das possibilidades e articulações das representações
matemáticas e do processo de ensino e aprendizagem” (VASSALO NETO, 2013
p.8). O autor alega que as Orientações Curriculares para o Ensino Médio
“reforçam a manutenção dos números complexos quando afirma que devemos
analisar as funções polinomiais para além das funções afins e quadráticas”
(VASSALO NETO, 2013 p.8). O autor ainda apresenta a necessidade de atrelar
a geometria a problemas práticos de orientação e com a trigonometria, uma
possibilidade para inserir os números complexos.
Em sua pesquisa, o autor aponta que em análise do IMPA (2001) dos
livros didáticos de matemática e do documento do Programa Nacional do Livro
Didático para o Ensino Médio (PNLEM, 2009), verificou que os conteúdos são
apresentados
“fragmentados e dissociado de contextos e
aplicações” e considerando os números complexos o livro
assume o papel de referência, mas nos livros didáticos
expõe a parte aritmética sem grandes problemas, mas
deficiente a apresentação das operações e articulações
com outros tópicos, além de não explorar as
transformações geométricas o que possibilita várias
articulações dos conteúdos da matemática, “propicia uma
abordagem significativa” (VASSALO NETO, 2013 p.10)

e não aborda a perspectiva histórica, “elemento articulador e motivador”
(VASSALO NETO, 2013 p.11).
O autor reitera a necessidade de uma reformulação dos livros didáticos,
por serem fontes de consulta para os professores, eles devem “apresentar
abordagens que facilitem a integração de conteúdos e propiciar metodologias
claras e atraentes de forma a dar clareza e objetividade aos conteúdos
matemáticos” (VASSALO NETO, 2013 p.11). Vassalo Neto (2013), justifica a
exclusão do tema a falta de articulação e contextualização dos livros didáticos,
além da formação do professor, havendo a necessidade de “reformulação” que
inclua a perspectiva histórica, a aproximação da geometria com a álgebra e
articule os conteúdos matemáticos partindo de um “olhar investigativo da
história dos números complexos”. (VASSALO NETO, 2013 p.14).
Dissertação “Números complexos e suas aplicações geométricas no
Ensino Superior”
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Os descritores assinalados aqui são “uso de tecnologias para o ensino
dos números complexos” e “sequência didática”.
Guimarães (2013) procura em sua pesquisa responder se o uso do
Software Régua e Compasso facilita a aprendizagem dos números complexos
associado a representação geométrica para alunos que acabaram de ingressar
na faculdade. Pesquisa realizada com alunos ingressantes do curso superior de
Engenharia Mecânica do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET RJ)
na disciplina de Cálculo (tendo alunos retidos, mas com menos de um ano de
vínculo no ensino superior) em 2012. A autora visou avaliar e analisar os
conhecimentos prévios sobre os números complexos, considerando que haviam
acabado de concluir o Ensino Médio e busca uma forma mais eficaz de
compreender os números complexos, associação e aplicação dos mesmos à
geometria, especificamente a trigonometria.
A autora motivada pelo alto índice de reprovação na disciplina de Cálculo,
devido ao despreparo que os alunos ingressam na graduação, insucesso que
justifica pelos professores serem desprovidos de “atualização, sintonia e
demanda”. Guimarães (2013) evidência que associar os números complexos a
geometria pode mostrar a significância dos números complexos, a importância
da geometria e consequentemente conseguir melhores índices de aprovação
em Cálculo, transformando em algo mais interessante e útil para qualquer área
das Ciências Exatas. E relaciona os números complexos, geometria e o cálculo,
tendo por base a Teoria de Van Hiele e a Teoria das Situações Didáticas.
A autora elaborou e aplicou um questionário socioeconômico,
proporcionando um conhecimento mais profundo dos alunos; teste de nível e
quatro atividades: História dos Números Complexos; a Aplicação do Módulo; o
Questionário Pós-aplicação do projeto; números complexos no ensino superior
e suas aplicações geométricas; Software Régua e Compasso - para uma melhor
compreensão do assunto, valorizando o conteúdo teórico e ressaltando a
importância prática da utilização dos números Complexos.
As atividades foram implementadas em três encontros e contextualizam
a história dos números complexos, sua importância perante o desenvolvimento
científico e intelectual, além de justificar a existência dos conjuntos numéricos
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devido a evolução da sociedade demonstrando a evolução dos conjuntos
numéricos a necessidade de contar.
A autora conclui, embora tenham apresentado dificuldades em alguns
conceitos básicos matemáticos, a maioria dos alunos conseguiram associar
apresentado à desmistificação do surgimento dos números complexos; o uso
do software Régua e Compasso auxiliou os alunos no reconhecimento de
conceitos fundamentais associados a geometria e as quatro operações,
conceitos de translação e rotação; e aponta como positiva a avaliação do que
foi visto, aplicado integrando os números complexos a visão geométrica,
desenvolvidos através das Teorias de Van Hiele fazendo com que o aluno
evolua e chegue à conclusão a cada passo bem orientado e finalizado.
Dissertação “A relevância do ensino de números complexos no Ensino
Médio na opinião dos professores de matemática”
Os descritores assinalados aqui são “formação de professores”, “livro
didático” e “aplicações dos números complexos”.
Chagas (2013) em sua pesquisa questiona a relevância do ensino dos
números complexos no Ensino Médio, baseada na opinião de professores de
matemática discentes do Mestrado Profissional em Matemática em Rede
Nacional (PROFMAT) e professores residentes do estado do Rio de Janeiro que
lecionam para o Ensino Médio. A autora procura respostas sobre a opinião dos
professores de Matemática, voluntários a participar da pesquisa sobre o ensino
de números complexos no Ensino Médio. Junto aos professores a autora faz um
levantamento sobre o que eles consideram relevante, os por quês e qual a
resposta dada por eles aos seus alunos, compreendendo as razões e fatores
que influenciam essas opiniões e “de que forma essa visão interfere o modo do
professor abordar o tema em sala de aula” (CHAGAS, 2013 p.11).
A autora propõe uma pesquisa quantitativa-descritiva composta por um
questionário online composto por perguntas abertas e fechadas na maioria
múltiplas escolhas divididas e analisadas em três eixos: a formação do professor
e os números complexos em sua formação; a relevância do ensino dos números
complexos no Ensino Médio; a prática docente e o ensino dos números
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complexos. Na análise dos resultados, a autora destaca as aplicações
conhecidas pelos professores sobre os números complexos restringindo a
computação gráfica e fractais, ressaltando que “a relevância do ensino de
números complexos, do ponto de vista do professor, está fortemente ligada à
aplicabilidade desse conteúdo” (CHAGAS, 2013 p.55). A autora associa que
muitos professores não estudaram a aplicação na graduação dos números
complexos e replicam essa defasagem em sala de aula, muitos professores
apontam justamente ser a aplicação a validação para o ensino deste conteúdo;
a irrelevância do ensino dos números complexos considerando apenas o cálculo
de raízes quadradas de números negativos e na resolução de equações
polinomiais, enfatizam a forma algébrica e propagam o pensamento de que
esse conteúdo deveria ser ensinado apenas em cursos técnicos e de graduação
em exatas.
A autora destaca o uso do livro didático pela maioria dos professores
como suporte de suas aulas e analisa sete coleções aprovadas pelo PNLD
2012, como resultado da análise todos os livros abordam os tópicos
relacionados aos números complexos e são uma ferramenta muito importante
para o professor, a autora crítica a abordagem dos livros didáticos por não
estabelecerem conexões com outros tópicos além da resolução de equações
polinomiais, focando apenas a representação algébrica dos números
complexos.
Chagas (2013) fundamentou sua pesquisa nos documentos oficiais que
nortearam a elaboração do currículo de Matemática do Ensino Médio e descreve
outras aplicações como complexos, matrizes e vetores, fractais, complexo e
circunferências no plano, aerodinâmica e engenharia elétrica.
Dissertação “O estudo dos números complexos no Ensino Médio: uma
abordagem com a utilização do GeoGebra”
Os descritores assinalados aqui são “representações dos números
complexos” e “uso de tecnologia para o ensino dos números complexos”.
Amorim (2014) propõe uma reformulação na apresentação dos
números complexos a partir da perspectiva geométrica, associando o Caderno
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do Aluno do 3º ano do Ensino Médio da rede pública do Estado de São Paulo
com a utilização do software GeoGebra como recurso didático. A autora busca
responder quais contribuições o uso do software traz para o ensino dos
números complexos.
A pesquisa está fundamentada em Duval, com os registros de
representações semióticas e nos resultados obtidos por Rosa (1998) que
formulou um questionário e suas questões subsidiaram o questionário que foi
aplicado para alunos do 2º semestre do curso superior de Engenharia Civil e
alunos do Ensino Médio de uma escola pública e criando critérios comparativos
passíveis de análises. A autora afirma que a contextualização histórica dos
números complexos é “pobre” e comparando os resultados obtidos com os de
Rosa, verifica uma “alfabetização matemática insuficiente” (AMORIM, 2014
p.97)
Em suas conclusões a autora aponta que mesmo realizando as
atividades com o uso do GeoGebra, os alunos apresentaram dificuldades em
transcreverem para a língua natural e expressarem suas conclusões, atribuindo
ser dificuldades associadas “diretamente com as transformações e conversões
de registros de representação da semiótica” (AMORIM, 2014 p.150), prossegue
com a afirmação que o uso do software não substitui a mediação do professor,
seja em relação ao uso da ferramenta, seja para auxiliar o aluno a entender o
significado e aplicação dos diferentes registros dos números complexos, a
“contextualização geométrica” possibilita melhor compreensão do aluno. E a
autora alerta “os alunos do Ensino Médio, que acabaram de estudar o conteúdo,
não apresentam melhores resultados que os alunos do ensino superior, onde já
viram a algum tempo o tema” (AMORIM, 2014 p.154).
Dissertação “Números complexos e suas aplicações: uma proposta de
ensino contextualizado com abordagem histórica”
Os descritores assinalados aqui são “aspectos históricos”, “dificuldades
de aprendizagem dos números complexos” e “sequência didática”.
Eli (2014) propõe o ensino dos números complexos sob a perspectiva
histórica, a exploração de algumas aplicações e busca compreender a
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concepção dos estudantes sobre raízes quadradas de números negativo. O
autor identifica dificuldades conceituais de potência quadrada, o uso da regra
de sinais da multiplicação dos números reais e uma diversidade de respostas
equivocadas relacionadas à raiz quadrada de números negativos. O autor
aponta a relevância dos conhecimentos prévios e o tratamento dado aos erros
dos estudantes no processo de ensino.
O autor realizou uma pesquisa participante propondo uma atividade
dividida em seis partes para 73 estudantes do 3º ano noturno de escolas
públicas do Ensino Médio e uma turma de 15 acadêmicos do 1º semestre de
licenciatura em Matemática do Vale do Itajaí em Santa Catarina. Ao final da
aplicação, os acadêmicos descreveram uma análise das atividades e avaliouas em relação ao desempenho dos estudantes do ensino médio, de forma
quantitativa, com a aplicação de uma avaliação diagnóstica (pré-testes e póstestes) e sobre esses, uma análise qualitativa. O autor fundamentou em
documentos legais sobre educação brasileira, trabalhos científicos sobre o
ensino de números complexos, pesquisas sobre erros que alunos cometem e
textos de estudiosos da história da matemática.
Eli (2014) conclui em suas análises que ao planejar o ensino de números
complexos, o professor, muitas vezes, pensa ter estudantes preparados para o
mesmo, contudo o estudo constatou que alguns universitários não haviam
estudado no ensino médio o tema números complexos. E o professor não deve
temer a hipótese de incapacidade dos estudantes e a exigência de prérequisitos ao estudo de números complexos, podendo assim, nessa mesma
proposta, trilhar os caminhos do estudo sem exigir um domínio matemático,
fazendo revisões de conceitos caso seja necessário, pois muitos erros e
obstáculos dos estudantes colaboram para o próprio estudo, partindo da
afirmação “existe a raiz quadrada de um número negativo, porém não se trata
de um número real” (Eli, 2014 p.118) acarretando na aceitação das raízes
quadradas dos números negativos como um novo conjunto numérico, de forma
gradativa, durante a aplicação das atividades relacionadas aos conhecimentos
históricos.
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Dissertação “Números complexos: uma abordagem investigativa na sala
de aula”
Os descritores assinalados aqui são “representação dos números
complexos”, “aspectos históricos”, “livros didáticos” e “sequência didática”.
Oliveira (2015) relata os motivos que levam a rejeição dos números
complexos, e a busca pelas respostas focou na análise dos livros didáticos do
PNLD/2015 e as orientações dos documentos oficiais oferecidos pelo Ministério
da Educação. O autor propõe uma abordagem que articule a história da
matemática, a álgebra e a geometria.
O autor na análise dos livros didáticos identificou a omissão do uso da
história da matemática como “elemento motivador durante as aulas” (OLIVEIRA,
2015 p.13). Para compreender a escolha dos livros o autor pesquisou como se
dá a elaboração das políticas públicas dos livros didáticos no Brasil e concluiu
não haver muitas mudanças significativas em respeito as orientações oficiais,
“ficando dessa forma o padrão das editoras vinculado à produção de livros
didáticos que visão a aprovação da equipe avaliadora” (OLIVEIRA, 2015 p.17).E
na análise dos documentos orientadores, o autor conclui que as breves
orientações tem o intento de associar o ensino dos números complexos ao
estudo das equações algébricas e discorda “pois mesmo isolado dos estudos
das equações, o conjunto dos números complexos não perde seu significado,
inclusive para alunos que não vão seguir seus estudos nas áreas de exatas”.
(OLIVEIRA, 2015 p.21).
O autor propõe 5 atividades baseado na “Construção dos números
complexos” e na “Representação Gráfica dos Números Complexos” explorando
a relação “entre a forma algébrica e geométrica dos números complexos,
usando a história e parte de textos como pano de fundo” (OLIVEIRA, 2015 p.64),
mas não são aplicadas, por isso não tem análise. Em suas considerações finais,
o autor afirma que os números complexos são tratados “como um tópico
complementar do currículo de Matemática do Ensino Médio” (OLIVEIRA, 2015
p.67), conteúdo não contemplado na matriz de referência do ENEM e SAEB. E
o autor aponta outro fator determinante para esse discurso, a forma como os
livros didáticos tratam o tema números complexos, “mostra as poucas variações
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apresentadas pelos autores de livros didáticos, seja por medo de tornar a obra
com pouca aceitação pelos professores ou de não ser aprovada por parte dos
avaliadores do PNLD” (OLIVEIRA, 2015 p. 67).
Dissertação “Objeto de aprendizagem para o ensino dos números
complexos com aplicações na área técnica em eletroeletrônica”
Os descritores assinalados aqui são “métodos de ensino”, “aplicações
dos números complexos”, “sequência didática” e “uso de tecnologias para o
ensino dos números complexos”.
Pinto (2015) trata sobre a criação de objetos de aprendizagem para o
trabalho didático com números complexos entre alunos de um curso de nível
médio na área técnica de eletroeletrônica, por meio da abordagem qualitativa
com observação participante. Ao expor as motivações que o levaram a construir
sua pesquisa, o autor menciona uma inquietação experimentada pela
abordagem tradicional de ensino, calcada no paradigma expositivo, além da
aflição experimentada por alunos e professores pela falta de perspectiva de uso
“prático” relacionado ao tema “números complexos” em circunstâncias
cotidianas.
Neste sentido, a proposta de investigação considerou que “conteúdo da
área de eletroeletrônica demandam da Matemática, especificamente números
complexos” (PINTO, 2015 p.16). O autor assevera que é possível realizar
análises fasoriais considerando a representação gráfica de funções senoidais,
e que semelhantes procedimentos redundam prejudicados quando se utiliza
apenas conceitos trigonométricos como ferramental teórico. Justamente neste
campo de aplicações é que os números complexos são vistos como um
importante recurso a ser empregado, em termos formais, nas estratégias
propostas para a aprendizagem do conteúdo.
Desta forma, o autor cria um Objeto de Aprendizagem intitulado de
“Descomplicando os complexos”, composto por 6 atividades com questionário
de múltipla escolha, com quatro opções de respostas, cujo objetivo é explorar
os números complexos com aplicações na área de eletroeletrônica, sendo cada
tela associada a uma tela de animação construída no GeoGebra e Exelearning,
pautadas na representação geométrica e dinâmica proporcionada pelas
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animações. Na análise dos resultados o autor utilizou como metodologia de
investigação, avaliação e análise dos erros. O autor conclui que o objeto de
aprendizagem “permitiu ampla comunicação com o sistema, proporcionando
interação entre os estudantes e as atividades propostas, além de estimulá-los a
fazerem experimentações e simulações” (PINTO, 2015 p.86).
Artigo “funções trigonométricas e números complexos uma abordagem
possível na Educação Básica”
Os descritores assinalados aqui são “o uso de tecnologias para o ensino
dos números complexos”, “representação dos números complexos” e
“sequência didática”.
Reis Júnior e Silva (2015) publicaram o artigo na Revista do Instituto
GeoGebra de São Paulo, que aborda a representação trigonométrica e os
números complexos relacionando-os aos conteúdos propostos no Ensino
Superior para a Educação Básica. Com esse intento, os autores elaboraram
uma sequência didática baseado nos conceitos trigonométricos aplicados aos
números complexos (forma trigonométrica ou polar dos números complexos). A
pesquisa está fundamentada na Abordagem Praxeológica da Teoria
Antropológica do Didático de Chevallard, na noção de Sequência Didática e na
Transposição Didática, em específico as Funções de uma variável Complexa.
A sequência didática foi organizada por um Dispositivo Experimental
composto por 5 tarefas favorecendo a exploração da abordagem das funções
trigonométricas nos números complexos. Os autores afirmam ser possível
desenvolver o conteúdo de Funções com uma variável complexa na Educação
Básica, não profundamente, mas de forma que saibam da existência dessas
funções e se familiarizem com alguns conceitos, “possibilitando habilidades que
consiste na visualização e conservação de registros” (grifo do autor) (REIS
JÚNIOR, SILVA, 2015 p.101).
Dissertação “Números complexos: um estudo histórico sobre sua
abordagem na coleção matemática 2º ciclo”
Os descritores assinalados aqui são “livro didático” e “aspectos
históricos”.
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Bernardino (2016) propõe uma análise histórica dos números
complexos desde a sua inserção no currículo brasileiro em 1942, a partir de
livros didáticos da chamada “série de 2º ciclo” (sic), realizando tal análise sob a
perspectiva sócio-histórico e comparativa, levando em conta suas abordagens,
transformações e adaptações nas edições no período de 1944 a 1977. Foram
selecionados 12 livros consultados no acervo de Livros Didáticos Antigos do
Ghoem (Grupo “História Oral e Educação Matemática” da Unesp).
A autora destaca Euclides Roxo, um dos autores da série, como
influenciador na elaboração do currículo de Matemática, propondo a primeira
versão do programa de matemática dos cursos científicos na reforma
Capanema (1942) e introduzindo os números complexos nos programas de
ensino nacionais. Sua pesquisa tem o objetivo de “constituir uma versão da
história da abordagem dos números complexos nos programas de ensino e,
consequentemente, na obra selecionada” (BERNARDINO, 2016 p.30)
utilizando, como referencial metodológico, a hermenêutica de profundidade e a
noção de paratextos para análise de livros didáticos.
A autora descreve uma análise sócio-histórica dos acontecimentos
econômicos, políticos, sociais e educacionais no Brasil a partir de 1930.
Para desenvolver este trabalho a autora focou sua atenção no terceiro
volume, nas quatro edições analisadas. A série foi produzida, segundo autora,
por “personagens influentes no sistema educacional brasileiro” que juntaram
seus trabalhos individuais, e era direcionada a famílias com grande poder
aquisitivo, ou seja, os frequentadores da escola secundária da época. Algumas
modificações foram realizadas no decorrer das edições, levando em
consideração as sugestões dos professores e a experiência dos autores. Neste
sentido, grandes transformações e adaptações da primeira até a quinta edição
ocorreram e a autora aponta que essas mudanças continuam acontecendo até
hoje; entretanto, indica que o conteúdo não faz parte da nova proposta que está
sendo elaborada, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
A autora em sua pesquisa buscou compreender e descrever a
abordagem dos números complexos, as transformações e adaptações,
norteada pelas inquietações como os números complexos são abordados nesta
série na série Matemática 2º ciclo e como os acontecimentos sócio-políticos
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influenciaram na produção e publicação da obra. Bernardino (2016), utilizando
o referencial metodológico da Hermenêutica de Profundidade e dos Paratextos
Editoriais, analisou as edições de 1944, 1946, 1949, 1955 e 1956 da série
Matemática 2º ciclo, escrito por Euclides Roxo, Haroldo Lisbôa da Cunha,
Roberto Peixoto e César Dacorso Netto, e que entrou em circulação após o
decreto da Lei Orgânica do Ensino Secundário, observando discursiva e
comparativa as edições dessa obra. Em sua pesquisa Bernardino conclui com
a análise sócio-histórica que a obra foi produzida em uma época onde o ensino
secundário era um ramo do ensino quase que exclusivamente voltado para as
elites do país e o único nível de ensino que dava acesso ao ensino superior,
influenciando a educação as reformas educacionais. privilegiando o ensino
secundário e o superior. A autora salienta que o capítulo dos números
complexos é a combinação de poucos exemplos e exercícios, em comparação
com os livros didáticos atuais, essa diferença ainda é discrepante, marcada por
alguns equívocos de conceitos e erros. E finaliza destacando a grande
contribuição que autor Haroldo Lisbôa da Cunha para os números complexos: o
estilo próprio de escrita, notações e símbolos que não eram comumente
utilizados.
Artigo

“Uma

atividade

potencialmente

significativa:

diferenciando

números reais dos números complexos”
Os descritores assinalados aqui são “uso de tecnologias para o ensino
dos números complexos”, “sequência didática”, “representação dos números
complexos” e “método de ensino”.
Puhl e Lima (2016) publicaram o artigo na Revista Caderno Pedagógico,
sobre um aplicativo desenvolvido com o Software GeoGebra para o estudo dos
números complexos. Um Objeto de Aprendizagem (OA): “um espaço para que
o estudante reflita, analise e construa conjecturas por meio da sua interação
com os aplicativos” (PUHL; LIMA, 2016 p. 62), composto por uma sequência
didática, com referencial construtivista de Ausubel e com o propósito de
modificar a prática docente. Aplicada com 18 alunos do 3º ano do Ensino Médio,
iniciando com a representação geométrica, baseada em vetores, introduzido
pelo Jogo Batalha Naval; em seguida foi utilizado o OA denominado “Números

102

complexos: interação e aprendizagem” acessando o aplicativo “Vetores e
Números Complexos” (manipulando vetores, inserindo o significado geométrico
da unidade imaginária) - o objetivo desta “atividade os estudantes
reconheceram que não havia operação a ser efetuada com números reais que
produzisse a rotação de um vetor” (PUHL; LIMA, 2016 p.62) levando o
estudante a perceber a “necessidade de um novo conjunto numérico para a
realização de tal transformação, sendo esse o dos números complexos” (PUHL;
LIMA, 2016 p.64), assim propõe a diferença entre número complexo, real e
unidade imaginária. Outro espaço criado foi o espaço “Problema Histórico”
desafia o estudante a resolver “Diga dois números cuja soma é 6 e a
multiplicação é 13” similar com um problema resolvido por Cardano, proposto
nos PCNs. Os autores resgatam o contexto histórico e faz considerações sobre
as dificuldades enfrentadas pelos matemáticos, por volta de 1550.
Os autores criaram o personagem “Radice” para apresentar os desafios,
acompanhar e orientar o aluno quando este possui alguma dificuldade. Para as
análises sobre os dados coletados as resoluções e respostas foram
organizadas de forma a “evidenciar a ocorrência da aprendizagem significativa,
da mecânica ou de não ter ocorrido aprendizagem” (PUHL; LIMA, 2016 p.6566) elaborando uma escala de aprendizagem. Os autores realizaram uma
pesquisa com os professores atuantes em diferentes níveis de escolaridade,
para planejarem a rota de aprendizagem que desenvolveriam o OA,
questionaram “o que é mais difícil de ser compreendido e aplicado pelos
alunos?” obtendo as respostas: “unidade imaginária e identidade i² = -1 e outra
em relação à forma trigonométrica dos números complexos” (PUHL; LIMA, 2016
p.68).
Os autores observaram após a realização da sequência didática quando
os alunos foram questionados sobre a diferença entre os números complexos e
reais, obtendo como resultado 16 respostas indicando a ampliação do
conhecimento, os alunos foram capazes de reconstruir o conceito de conjuntos
numéricos, descobrindo um novo conjunto para depois desenvolver conceitos
mais específicos, ressaltando a importância da OA na assimilação desses
conceitos. Os autores comentam sobre o fracasso com 2 alunos onde o
professor interferiu provocando uma reflexão sobre as respostas dadas,
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atribuindo a lacunas ou defasagem apresentadas. Contudo, os autores apontam
o sucesso na proposta do OA caracterizando sua proposta como
potencialmente significativa
“pois os estudantes perceberam a necessidade
da construção de um novo conjunto numérico,
reconhecendo, também, o significado da unidade
imaginária como operador multiplicativo de um número
complexo, apresentando-o como o principal elemento que
diferencia um número complexo de um número real” (PUHL;
LIMA, 2016 p.75).

Os autores concluem que “para ter uma aprendizagem significativa
apontam dois fatores decisivos: a predisposição do estudante em aprender e o
material, que deve ser potencialmente significativo” (PUHL; LIMA, 2016 p.61) e
explicam que pesquisas apontam um ensino superficial dos números complexos
mesmo sendo conhecimento prévio para a aprendizagem de conceitos como
eletricidade, como apontados por professores de engenharia.
Dissertação “Uma proposta metodológica para o ensino dos números
complexos: história e prática”
Os descritores assinalados aqui são “métodos de ensino”, “formação de
professores”, “livros didáticos”, e “sequência didática”.
Queiroz (2016) apresenta uma pesquisa de caráter bibliográfico e
documental com análise qualitativa e quantitativa. O autor inicia expondo dados
sobre os
“desafios de transpor didaticamente o conceito de Números
Complexos, tanto pelo cenário em questão (sala de aula de
uma escola pública) quanto pelas dificuldades de
aprendizagem acumuladas durante todo período de estudo”
(QUEIROZ, 2016 p. 17).

O autor estrutura o material didático a partir da Sequência Fedathi,
composta por 4 etapas: “tomada de posição, maturação, solução e prova”
(QUEIROZ, 2016 p. 63), como metodologia e em sua pesquisa busca responder
quais os benefícios de ensinar os

números complexos aplicando novas

metodologias, utilizando a Sequência Fedathi, e indaga sobre a necessidade de
aprender sobre conteúdos abstratos como números complexos, questiona
sobre a aplicação na vida cotidiana a extração da raiz quadrada de número
negativa.
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O autor descreve brevemente o histórico dos números complexos,
discorre como os livros didáticos utilizados pela escola em que a pesquisa foi
realizada, expõe os conteúdos relacionados aos Números Complexos. Queiroz
(2016) observa após a reestruturação do Ensino Médio, por meio do ENEM
(Exame Nacional do Ensino Médio) as matrizes curriculares focam na
contextualização retirando gradativamente conteúdos mais abstratos, como os
números complexos e limitando-se explorar o conjunto dos números reais,
acarretando a retirada do conteúdo do programa ou superficialmente.
Queiroz (2016) propõe uma sequência composta por 3 sessões didáticas
e um questionário dentre as questões averiguando sobre a forma que foi
proposta a sequência para uma turma de 35 alunos do 3º ano do Ensino Médio
de uma escola profissionalizante, do curso de finanças, em que o conteúdo não
estava previsto. Analisando as respostas, o autor percebeu que os alunos
gostaram da sequência, do protagonismo que a mesma fez emergir, mas
alegaram preferir as aulas tradicionais, expositivas e o autor valida o ensino dos
números complexos por meio da Sequência Fedathi - protagonismo dos alunos
e mediação do professor, concluindo que os objetivos da pesquisa foram
alcançados e as hipóteses confirmadas: ser possível construir o conceito de
números complexos a partir de uma situação problema utilizando a sequência
Fedathi.
Dissertação “Uma proposta de abordagem dos números complexos com
o uso do GeoGebra”
Os descritores assinalados aqui são “formação de professores”,
“sequência didática”, “uso de tecnologias para o ensino dos números
complexos” e “aplicações dos números complexos”.
Germano (2016) apresenta suas inquietações sobre a dificuldade que
os professores do Ensino Médio enfrentam para ensinar os números complexos,
tendo o livro didático como fonte de consulta e pesquisa e o espanto dos alunos
ao aprender os números imaginários. O autor atribui a dificuldade pelo ensino
ocorrer apenas algebricamente, e a falta de conexões com outras aplicações e
com a interpretação geométrica desses números. Para romper com esse
cenário, o autor elabora uma
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“proposta de ensino dos números complexos para
professores de Matemática do Ensino Médio pautada nos
pressupostos metodológicos da Teoria das Situações
Didáticas de Guy Brousseau e da Engenharia Didática
defendida pela Michele Artigue, com suporte de tecnologia
(apoio do software GeoGebra) (GERMANO, 2016 p.20).

Germano (2016) apresenta um apanhado histórico sobre os números
complexos e destaca a contribuição de vários matemáticos na evolução desses
números desde o século XVI até XIX, e salienta que o GeoGebra possibilita a
visualização dos números complexos tanto na forma algébrica, numérica e
geométrica. O autor aponta a necessidade do aluno conhecer algumas
aplicações dos números complexos, como na Arte com o conceito de rotação
de pontos em um eixo de sistema cartesiano, como apresentado em algumas
obras de Escher; os Fractais, formas geométricas de dimensão fracionária que
permite modelar qualquer fenômeno da natureza numa tela de computador,
“modelar fenômenos, aparentemente imprevisíveis (teoria do caos), de natureza
meteorológica,

astronômica,

econômica,

biológica

e

outros

fatores”

(GERMANO, 2016 p.29); nos vários ramos da Engenharia Elétrica, por exemplo,
análise de circuitos envolvendo corrente alternada.
Germano (2016) traz uma crítica aos livros didáticos que não apresentam
as conexões e não vincula álgebra com a geometria, o autor afirma “os números
complexos encontram lugar na geometria, onde é possível uma melhor
abordagem quanto a explanação desses números” (GERMANO, 2016 p.31).
Assim, sua proposta é engajada nas relações algébricas e geométricas com o
suporte do software GeoGebra. E ponderando as observações propostas nos
trabalhos como de Amorin (2015) que apresenta os resultados de uma
sequência didática utilizando o GeoGebra; Neves (2014) propôs uma
visualização geométrica dos números complexos

não atrelada a uma

metodologia de ensino; Chagas (2014) recomenda a interpretação geométrica
mediante o uso de vetores para o ensino dos números complexos utilizando o
GeoGebra.
O autor nomeia seu conjunto de situações didáticas como um “Produto
Educacional” organizado em um “Caderno de Atividades” que traz uma
“sequência didática sobre algumas possibilidades para se abordar os números
complexos com o uso do GeoGebra” (GERMANO, 2016, p.64), cada sequência
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didática é fundamentada em uma situação problema, abordando um tema e
conteúdo, introduzido por um texto e uma discussão. Entretanto salienta que “os
alunos necessitam possuir conhecimentos prévios básicos sobre números
complexos” (GERMANO, 2016 p.65), mas não há necessidade de seguir a
ordem proposta, o professor pode adequar aos seu público e interesse sendo
realizadas em ambiente de ensino com suporte tecnológico.
Em suas conclusões, Germano (2016) apresenta o desconhecimento dos
professores sobre a Engenharia Didática e a Teoria das Situações Didáticas
que levam o aluno a deixar de ser mero expectador, mas atuantes na sua
aprendizagem e o uso dos aportes tecnológicos como o Software GeoGebra,
conhecido pelos professores, mas pouco utilizado durante a realização das
atividades.
Dissertação “Um diagnóstico da aprendizagem das conversões de
registros, no caso dos números complexos”
Os descritores assinalados aqui são “representações dos números
complexos” e “sequência didática”.
Contini (2016) realizou um estudo investigativo sobre a aprendizagem
das conversões entre representações semióticas de números complexo. O
autor busca responder o que os alunos sabem sobre as conversões
representações semióticas de números complexos entre pelo menos dois dos
registros o gráfico, o algébrico e o da língua materna e quais dessas conversões
apresentam maior dificuldade. Realizada com vinte e um alunos da 3ª série do
Ensino Médio, sendo onze de uma turma de 3ª série do curso Técnico de Meio
Ambiente Integrado ao Ensino Médio, todos de uma escola de ensino técnico
da rede oficial do Estado de São Paulo. O autor elaborou um questionário
diagnóstico com doze questões baseado em uma entrevista com o professor
que trabalhou os números complexos com essas turmas e, a partir da análise
dessa entrevista, formulou as questões.
A pesquisa foi fundamentada na Teoria dos Registros de Representação
Semiótica de Raymond Duval, nos livros didáticos de Matemática indicados pelo
Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Médio (PNLDEM, 2012) e nos
documentos oficiais. O autor infere que todos os participantes apresentam
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dificuldades na conversão de representações semióticas de números
complexos e as maiores dificuldades ficaram evidenciadas, após análise das
respostas das questões da pesquisa, nas conversões, nos dois sentidos, que
envolvem representações semióticas de números complexos no registro gráfico
e no algébrico.
Contini (2016) analisa cada uma das 12 questões, apontando os erros na
realização, as questões envolvem o uso do registro gráfico e os alunos
apresentaram maiores dificuldades para efetuar as conversões, o que fez o
autor refletir “será que professores valorizam o ensino de números complexos
com o uso frequente do registro gráfico?” e conclui que conceitos anteriores aos
números

complexos,

como

as

operações

de

multiplicação,

divisão,

interpretação de gráfico, rotação, translação não foram desenvolvidos com
esses alunos.
Artigo “Objeto de Aprendizagem de números complexos com aplicações
na área técnica em eletroeletrônica”
Os

descritores

assinalados

aqui

são

“sequência

didática”,

“representação dos números complexos”, “uso de tecnologia para o ensino dos
números complexos”, “operações com números complexos” e “métodos de
ensino”.
Pinto e Laudares (2016) publicaram o artigo na Revista Brasileira de
Ensino de Ciências e Tecnologia, no qual apresentam os resultados da
aplicação de uma sequência didática composta por seis atividades, duas sem
aplicação e quatro com aplicações na área técnica de eletroeletrônica. Os
autores apresentam os resultados de duas destas atividades, digital e interativa,
que são um produto educacional interdisciplinar - Objeto de Aprendizagem (OA)
- sobre o ensino dos números complexos, uma sem e outra com aplicação,
direcionado para estudantes e professores de cursos médios e profissionais
técnicos da área de eletroeletrônica.
Os autores fundamentaram em Spinelli e estruturaram a sequência
iniciando com a interpretação geométrica e gráfica, além da algébrica com
aplicações técnicas em circuitos elétricos, utilizando o software GeoGebra e
ExeLearning. Cada atividade é constituída por um questionário de múltipla
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escolha com quatro opções de resposta e feedback automático com sucesso ou
insucesso, link ao “Apoio teórico” onde apresenta o conteúdo teórico. Os autores
testaram o Objeto de Aprendizagem com 20 estudantes do segundo ano do
Curso Técnico em Equipamentos Biomédicos, da área de eletroeletrônica, do
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)
unidade de Belo Horizonte.
Os resultados apresentados pelos autores são da segunda e sexta
atividade do OA, respectivamente nomeados e objetivos de “Operações com
números complexos” e “Aplicação dos números complexos na análise de
circuitos RLC com representação fasorial 2”, possuindo como objetivo “Operar
algébrica e geometricamente com números complexos, envolvendo as
operações: soma, subtração, produto escalar vetorial, quociente, potência e
raízes; identificar relações e verificar propriedades envolvendo módulos e
argumentos das potências e raízes de números complexos; e a aplicabilidade
das operações matemáticas abordadas na atividade 2: soma, subtração,
produto escalar de dois vetores, divisão” (PINTO; LAUDARES 2016, p.6-7).
Os autores para analisarem os dados obtidos optaram pela “análise dos
erros como metodologia de investigação e avaliação” (PINTO; LAUDARES
2016, p.9) criando categorias dos erros: “1º - Erro de incompreensão do
enunciado;

2º

Incompreensão

do

ambiente

informatizado;

3º

Erros

operacionais; 4º Erros de compatibilidade” (PINTO; LAUDARES 2016, p.9).
Pinto e Laudares (2016) concluíram que o uso das TICS contribuiu para a
diversificação da aula e para “dinamizar situações algébricas e principalmente,
geométricas demandadas nas atividades elaboradas no OA [...] por meio do
Objeto de Aprendizagem “Descomplicando os Complexos” permitiu a
exploração e formalização de propriedades relacionadas às operações com
números complexos, a partir da movimentação de pontos e vetores, bem como
a representação geométrica das operações” (PINTO; LAUDARES, 2016, p.12).
Dissertação “Números complexos: interação e aprendizagem”
Os descritores assinalados aqui são “uso de tecnologia para o ensino
dos números complexos”, “aplicações dos números complexos”, “sequência
didática” e “método de ensino”.
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Puhl (2016) verificou a “ocorrência de aprendizagem significativa do
conceito de números complexos” (PUHL, 2016 p.17) por meio da utilização do
objeto de aprendizagem (OA) desenvolvido pelo autor, disponibilizado
virtualmente e acesso gratuito, criando o que denominou como “rota de
aprendizagem” para o estudo autônomo dos números complexos.
Pesquisa caracterizada pelo autor como qualitativa que visou analisar a
eficiência da rota de aprendizagem. Para compreender os conteúdos que
deveriam ser inseridos na OA o autor contou com a contribuição de 20
professores para responder um questionário sobre os conteúdos abordados em
sala de aula, quais dificuldades enfrentadas, tempo destinado e se utilizam
recursos digitais. E com o auxílio de professores de Física na criação de duas
aplicações importantes associadas a aerodinâmica e aos circuitos de corrente
alternada, dando mais ênfase aos números complexos, contextualizando suas
aplicações e na interdisciplinaridade entre as disciplinas. Fez também um
estudo sobre os fractais, mas devido à complexidade das funções complexas,
o autor não se aprofundou tanto.
A “rota de aprendizagem” foi aplicada a 18 alunos do 3º ano do Ensino
Médio Politécnico de uma escola estadual. O objeto de aprendizagem é
composto pelos espaços: Caminhada histórica, Espaço do vestibulando, Fazer
e compreender, Apoio tecnológico, Rotas de aprendizagem, Quem quer
dinheiro?, Show do milhão, Foco na teoria, Calculadora, Aplicações e Fórum de
discussões, sendo escolhido o espaço mediante interesse do usuário.
O autor conclui que os resultados foram satisfatórios, analisando que
houve uma aprendizagem significativa com a contribuição do recurso digital,
compreendendo a utilização e contribuição de diferentes métodos, diversas
interpretações e perspectivas sobre o objeto de estudo e com as discussões e
o diálogo em sala de aula que foram de extrema importância para acelerar a
aprendizagem dos alunos,
“OA configura-se como um ambiente planejado para ser um recurso
potencialmente significativo, no qual estudantes podem manipular os
objetos geométricos e aumentar, assim, significativamente a chance de
aprender, compreendendo de fato, pelo menos num nível introdutório, o
significado dos conceitos”. (PUHL, 2016 p.126)

Artigo “Um objeto de aprendizagem para o ensino dos números
complexos”
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Os descritores assinalados aqui são “uso de tecnologia para o ensino
dos números complexos”, “sequência didática” e “método de ensino”.
Puhl e Lima (2017) publicaram o artigo na revista Educação, Ciências e
Matemática divulgando o objeto de aprendizagem virtual (OA) denominado
“Números complexos: interação e aprendizagem”. Um recurso de apoio à
aprendizagem, com potencialidade de desenvolver a autonomia, empregando
estratégias construtivistas e interacionais, para o ensino dos números
complexos. O objeto de aprendizagem é composto por textos didáticos, vídeos
informativos, questões de diversos vestibulares, sequências de atividades e
aplicativos de GeoGebra que propiciam aos estudantes, por meio de
manipulação e interação, a construção de conhecimentos de forma ativa e
significativa. Baseado em pesquisas realizadas com professores do Ensino
Básico e Superior, contando com os conhecimentos dos estudantes, a
criatividade e conhecimento do professor fazendo necessário realizar o
planejamento das atividades e uma transposição informática, ou seja, a
construção do conhecimento estabelecendo relação entre os conhecimentos,
reconstruindo-o constantemente. Os autores apontam a necessidade da
organização sequencial, do entendimento para o conceito a ser ensinado,
desenvolvido gradualmente.
Para este OA, os autores descrevem os espaços de aprendizagem
“desenvolvidos pensando na diversidade dos estudantes que estão presentes
em sala de aula” (PUHL; LIMA, 2017 p.144), seus ambientes estão divididos em
Caminhada histórica - ambiente estruturado que apresenta uma linha do tempo
com todos os matemáticos que contribuíram para a formalização da teoria dos
números complexos; Espaço do vestibulando - encontra questões sobre
números complexos, categorizadas em níveis: fácil, médio e difícil; Fazer e
compreender - apresenta-se uma sequência de aplicativos construídos no
GeoGebra; Apoio tecnológico - este ambiente não há descrição; Rotas de
aprendizagem - sugere percursos dentro do OA que podem influenciar o
planejamento dos professores com sugestões; Quem quer dinheiro? - consiste
em um jogo para desafiar e estimular os estudantes na resolução de operações
com números complexos, o design não pode ser alterado mas o banco de
questões que o alimenta permite alterações; Show do milhão - é um banco de
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perguntas selecionadas e adaptadas de livros didáticos e da internet que
propiciam a resolução dos exercícios com dinamismo e incentivando ao desafio
de chegar a pergunta que vale um milhão; Foco na teoria - são apresentados
conceitos formais sobre a teoria dos números complexos; Calculadora - “são
propostas formas de como operar com números complexos em calculadoras
científicas e também para realizar transformações entre as formas cartesiana e
trigonométrica”(PUHL; LIMA, 2017 p.148); Aplicações - apresenta algumas
situações em que encontra-se os números complexos, a partir de situações
pesquisadas e construídas por professores universitários e de cursos técnicos;
Fórum de discussões - espaço para o aluno expor suas dúvidas recebendo
auxílio de professores e de outros estudantes.
Em suas considerações os autores salientam que o objetivo deste OA é
auxiliar no planejamento e estudos de professores e estudantes do Ensino
Médio, apresentando os números complexos numa perspectiva geométrica
propondo atividades que podem ser realizadas a distância ou presencial de
modo “que o principal resultado esperado é a construção do conhecimento por
aprendizagem significativa dos estudantes, na interação como OA, propiciando
que eles sejam sujeitos ativos no processo de aprendizagem” (PUHL; LIMA,
2017 p.149.
Artigo “Mapeamento em anais de eventos: a busca por objetos de
aprendizagem para o ensino de números complexos na Engenharia
Elétrica”
O descritor principal assinalado aqui é “levantamento bibliográfico sobre
números complexos”.
Puhl e Müller (2017) publicaram no REMAT, um mapeamento das
produções acadêmicas do Banco de Teses e Dissertações da CAPES no
período de 2012 até julho de 2017. Os autores encontraram 152 publicações
num total de 185, dentre os principais eventos das áreas de Ensino da
Matemática, do Ensino da Engenharia e da Informática na Educação, com o
objetivo de “identificar o estado do conhecimento de pesquisa sobre objetos de
aprendizagem para o ensino de números complexos no Ensino Superior,
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principalmente nas engenharias, por meio de um mapeamento teórico” (PUHL,
MÜLLER, 2017 p.13).
A pesquisa foi motivada pela dissertação de Puhl (2016) com alunos de
engenharia quando constatou a defasagem do conhecimento dos alunos sobre
os números complexos.
Para analisar o material, os autores fizeram um recorte selecionando
apenas material de 11 eventos: promovidos na área de Ensino de Matemática
- pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM): o Encontro
Nacional de Educação Matemática (ENEM); o Seminário Internacional de
Pesquisa em Educação Matemática (SIPEM); e o V Fórum Nacional das
Licenciaturas em Matemática; e acrescentou o VI Congresso Internacional de
Ensino da Matemática (CIEM) e o VII Congresso Ibero-americano de Educação
Matemática (CIBEM). Na área da Informática da Educação: dois eventos
promovidos pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC): o Congresso
Brasileiro de Informática na Educação (CBIE); e o Congresso Internacional
ABED de Educação a distância (CIAED); a Conferência

Internacional

sobre informática na Educação (TISE) e pelo Ciclo de Palestras Novas
Tecnologias na Educação, promovido pelo Centro Interdisciplinar de Novas
Tecnologias na Educação (CINTED) da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. Na área de Engenharia selecionou os eventos promovido pela Associação
Brasileira de Educação de Engenharia (ABENGE), o Congresso Brasileiro de
Educação

em

Engenharia

(COBENGE);

o

Congresso

Internacional

em Engenharia e Computação (ICECE).
Dos trabalhos encontrados, os autores analisaram diferentes tipos de
trabalhos - comunicação científica, relato de experiência, minicurso, oficinas,
totalizando 28 artigos, dentre os quais 17 foram encontrados no ENEM, 4 no
COBENGE, 2 no VI CIEM e 1 nos eventos VII CIEM, SIPEM, CBIE, CINTED e
ICECE.
Neste artigo, os autores, relatam como realizaram o levantamento,
identificação, classificação e descrição das ideias e conceitos mais relevantes,
tipos de pesquisa, público alvo e contribuições expressivas, recursos
disponíveis, concepções teóricas e abordagens planejadas e/ou aplicadas.
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Os autores estabeleceram as classes e respectivamente o número de
trabalhos classificados “ Números Complexos e práticas de ensino no Ensino
Médio com o uso de recursos digitais” (6), “Números Complexos e práticas de
ensino sem o uso de recursos digitais” (5), “Números Complexos e suas
aplicações nas Engenharias” (3), “Números Complexos e suas aplicações na
Matemática” (5), “Números Complexos e seu uso em calculadoras” (3),
“Números Complexos e suas dificuldades” (5), “Números Complexos e os livros
didáticos” (1).
Os autores estabeleceram, por meio de leitura, e descreveram a relação
dos “pontos comuns convergentes, divergentes e potenciais da atual pesquisa,
considerando tópicos relevantes para a atual pesquisa, como, evento de
publicação, tipo de trabalho, palavra-chave, objetivo geral, público alvo, e
síntese do trabalho” (PUHL et al, p.16), além dos aspectos como o tipo de
pesquisa, o público alvo e as contribuições consideradas relevantes.
Em suas considerações finais, Puhl et al (2017) apontam não ter
encontrado “nenhum artigo e/ou recurso” para o ensino dos números complexos
no Ensino Superior, no intervalo de tempo e nos 10 eventos nacionais e
internacionais selecionados, considerando sua pesquisa inédita com o objetivo
de desenvolver “um objeto de aprendizagem para servir como recurso de
aprendizagem de números complexos, de forma ativa e significativa, no Ensino
Superior para alunos de Engenharia Elétrica” (PUHL et al, 2017 p.22).

