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Resumo: O objetivo deste trabalho é divulgar uma experiência (em sala de aula e 
laboratório de informática), onde certos conteúdos matemáticos foram 
trabalhados com o auxílio do material concreto Algeplan, e dos softwares Cabri 
Géomètre II e Winplot. Em especial, os tópicos fatoração e funções quadráticas, 
dentro do projeto do Núcleo de Ensino - 2006, "A Informática e o Ensino da 
Matemática: do Concreto às Inovações Tecnológicas" - UNESP – SJRP, numa 
integração da Universidade com a Escola Estadual. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Expressões algébricas do primeiro e segundo graus, monômios e 

polinômios, resolução de equações do primeiro grau e fatoração de trinômios do segundo grau, 

são assuntos que, em geral, os alunos apresentam muita dificuldade na aprendizagem. Neste 

trabalho é apresentada a experiência realizada com alunos (180 alunos) do Ensino 

Fundamental (7as e 8as séries) e Médio (1as e 2as séries) da E. E. Prof. Guines Affonso Morales, 

de Neves Paulista em que o material didático Algeplan  e recursos de Informática (mais 

precisamente os softwares Cabri Géomètre II e Winplot), foram utilizados com o intuito de 

buscar novos caminhos que para motivar o ensino de Matemática, mais especificamente, dos 

tópicos citados. Tais atividades fazem parte do projeto A Informática e o Ensino de Matemática: 

do Concreto às Inovações Tecnológicas, do Núcleo de Ensino da UNESP, coordenado pela 

Profa. Dra. Ermínia de Lourdes Campello Fanti, desenvolvido em 2006, na referida escola, com 

o auxílio das professoras Ana Claudia Cossini Martins e Ana de Fátima Cardozo Silveira da 

Cunha, do Ensino Fundamental e Médio, e três bolsistas do curso de Matemática (Rosemeire 

Aparecida Rosa, Fernanda Mansur Dias e Letícia Thais Medeiros), além da colaboração das 

professoras Hélia M. Y. Kodama e Aparecida F. da Silva, do IBILCE, e da aluna Liliane Natieli 

de Carvalho do curso de Matemática.   

                                                
1 Docente do Departamento de Matemática – IBILCE/UNESP -  SJRP – Coordenadora do Projeto do N.E. 
2 Docente do Departamento de Matemática – IBILCE/UNESP – SJRP – Colaboradora do Projeto do N.E. 
3 Professoras Licenciadas em Matemática – Colaboradoras do Projeto do N. E. 
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2. O ALGEPLAN – DESCRIÇÃO 

O “jogo”  Algeplan é formado por 40 peças/figuras geométricas dos seguintes  

tipos: 

 

Quadrados: Quatro quadrados grandes de lados x, x > 0 (onde um valor para x é fixado, a 

priori), de área x2, representando cada um deles o elemento/expressão do tipo x2), quatro 

quadrados médios de lados y (com y < x), representando cada um deles um 

elemento/expressão do tipo y2, e doze pequenos de lados 1, a unidade (representando o 

elemento/expressão do tipo 1=12). Total de quadrados: 20. 

  

Retângulos: Quatro retângulos de lados x e y (representando cada um o elemento/expressão 

do tipo xy), oito retângulos de lados x e 1 (representando cada um elemento/expressão do tipo 

x = x.1) e oito de lados y e 1 (representando cada o elemento y = y.1). Total de retângulos: 20. 

As peças são identificadas pelas suas áreas. Pode-se utilizar uma cor para cada 

tipo de peça ou ainda, tomar todas da mesma cor. Esse material pode ser adquirido em lojas 

especializadas (em madeira). Nesse caso usa-se, por exemplo, (Figura 1), a cor amarela, azul 

e vermelha para os quadrados grandes, médios e pequenos, respectivamente.  Para os 

retângulos as cores usadas são lilás, verde e laranja. No entanto outras cores podem ser 

usadas. 

 
 

Figura 1 - Algeplan (comercializado). 

Tal material pode também ser confeccionado em cartolina ou EVA. De fato, 

foram construídos pelas bolsistas do projeto 20 jogos algeplan em EVA, que foram utilizados 

em sala de aula. Nesse caso usou-se, em particular, as medidas  x = 4 cm,  y = 3 cm e a 

unidade como 1,5 cm. 
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Figura 2 .- Algeplan construído em EVA. 

 

 Para indicar os “simétricos/opostos" usa-se os versos das peças, que no caso 

do Algeplan de madeira (Figura 1), têm todos a mesma cor. Quando confeccionado em EVA, 

deve-se marcar uma letra ou o sinal  “ −−−− “ no verso de cada peça (Figura 2), ou escolher uma 

outra cor, diferente das já usadas, por exemplo, preta ou cinza, e construir para cada peça 

“positiva” uma peça (correspondente) nessa nova cor para indicar a peça oposta (negativa).  

O Algeplan pode ainda ser construído usando o Cabri Géomètre II, de modo a 

obter um “jogo virtual", com as peças soltas: 
 

 

 
Figura 3 – Algeplan construído com o Cabri Géomètre II. 
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Para isso é necessário copiar cada peça, após a sua construção, e em seguida 

colar (deletando a peça inicial). Nesse caso foram usadas as cores amarela, azul e vermelha 

para os quadrados, e lilás, roxa e branca para os retângulos. As medidas particulares utilizadas 

foram x = 4 cm, y = 2,5 cm, e 0,5 cm para indicar a unidade. Para obter os elementos 

simétricos constrói-se, para cada peça, uma outra do mesmo tipo numa nova cor escolhida (por 

exemplo, cinza).  

 

Regra: “Elementos positivos e negativos de mesmo tipo se anulam/cancelam". Lembrando que 

no caso do Algeplan de madeira ou EVA, usa-se a frente de cada peça para representar um 

elemento “positivo", e o verso um elemento “negativo/oposto". No Cabri as peças na cor cinza 

(Figura 3) representam os elementos “negativos/opostos” e nas demais cores os “positivos”.  

 

3. DESENVOLVIMENTO 

  

  O objetivo principal do uso do “Algeplan”, como mencionado, é relacionar figuras 

geométricas planas (quadrados e retângulos) com expressões algébricas do primeiro e 

segundo graus, monômios e polinômios, resolução de equações do primeiro grau e fatoração 

de trinômios do segundo grau.  O material concreto Algeplan (feito em EVA) foi utilizado em 

sala de aula após uma introdução da teoria (ou revisão, para alguns), que foi retomada depois, 

de modo a conduzir o aluno a trabalhar algebricamente incluindo as situações mais gerais 

tendo em vista a limitação do material.   

 

 
 

Figura 4 – Alunos trabalhando em sala de aula – E. E. Prof. Guines Affonso Morales. 
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No laboratório de Informática utilizou-se o Cabri Géomètre II para construir as 

peças de modo a obter um Algeplan virtual e a partir daí, efetuar as atividades. Esse software 

embora não seja livre, em geral está disponível nas escolas públicas. Com o Cabri pode -se 

construir e identificar certas figuras geométricas (no caso os quadrados e retângulos) dispondo 

de comandos simples e de fácil manuseio. Trabalhou-se com o Algeplan virtual após algumas 

atividades em sala de aula já terem sido desenvolvidas com o material concreto.  

Na sétima série, trabalhou-se mais a representação/modelagem das expressões, 

adição e subtração de monômios. De fato, a primeira atividade a ser desenvolvida com as 

peças do Algeplan deve ser a modelagem de expressões algébricas. Na oitava série a ênfase 

foi em fatoração/produtos notáveis, e nas séries do Ensino Médio, além dos tópicos anteriores, 

incluiu-se o estudo de funções quadráticas com o software Winplot. O Winplot é uma 

ferramenta computacional bastante interessante para se fazer/representar gráficos de funções 

reais de uma ou duas variáveis (2D e 3D). É um software livre (gratuito), podendo por isso ser 

utilizado sem problemas por professores e alunos do Ensino Fundamental, Médio, e Superior. 

Traduzido para o português (com a ajuda de Adelmo Ribeiro de Jesus), ele pode ser 

encontrado no site http://math.exeter.edu/rparris.   

4. ATIVIDADES COM O ALGEPLAN  

Para ilustrar como o Algeplan foi utilizado, foram selecionadas aqui algumas das 

atividades desenvolvidas com os alunos em sala de aula e laboratório de informática. 

 

Atividade1. (Modelagem de expressões algébricas) Modelar, utilizando as diferentes peças do 

Algeplan, a expressão algébrica  2x2 + y2 + 2xy + x + 3.  

  A solução consiste essencialmente em identificar, para cada parcela, quais e 

quantas “peças” do Algeplan estão envolvidas e agrupá-las.  

 

 
 

Figura 5 – Representação da expressão 2x2 + y2 + 2xy + x + 3. 
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Atividade2. (Simplificação, Adição e Subtração) Utilizando o Algeplan determine          (x2 + 2x 

- 4) + (- 3x + 2).  Para isso, primeiro modela-se, com as diferentes peças, as expressões x2  + 

2x - 4 e -3x + 2.  A seguir, efetua-se os cancelamentos/simplificações (de acordo com a regra 

estabelecida) e obtém-se o resultado desejado: x 2  - x - 2.   

 

 
 

Figura 6 – Calculando (x2 + 2x - 4) + (- 3x + 2). 

 

Note que a subtração recai no caso da adição após considerar os simétricos de 

cada elemento. Por exemplo, (x2+2x- 4) - (-3x +2) =  (x2+2x- 4) + (3x -2). 

 

  Para o desenvolvimento da atividade seguinte (multiplicação), é importante já ter 

trabalhado a modelagem de representações para os produtos (mais simples) de acordo com as 

regras de sinais.  Por exemplo, 1.1 = 1, 1.(-1) = -1, (-1).(-1) = 1, -1(x) = -x, etc... Na Figura 7, os 

fatores e o resultado foram representados (para melhor compreensão).  

 

 
 

  
 

Figura 7 – Algumas representações para produtos. 
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Atividade 3. (Multiplicação) Utilizando o Algeplan, represente  2y.(2x+3) e  (x-1).(x+1). A 

solução é apresentada na Figuras 8 a seguir.  

 
Figura 8 – Obtendo  2y.(2x+3) = 4xy + 6y   e  (x-1).(x+1) = x2 – 1. 

 

  As atividades relativas à fatoração têm como objetivo levar o aluno à percepção 

das propriedades que permitem fatorar um trinômio do segundo grau ax2 + bx + c, com a, b e c 

inteiros, a > 0, em uma expressão do tipo (ax+p).(x+q), com p e q inteiros. Para realizar tais 

atividades estabelece se o seguinte: Um trinômio do 2º grau da forma  ax2 + bx + c, com a, b e 

c inteiros e a > 0, pode ser fatorado se, e somente se, é possível formar um “retângulo" com as 

peças que o representam (podendo ser necessário fazer “compensações" usando pares de 

peças que se “cancelam"). As dimensões do “retângulo" obtido representam os fatores do 

trinômio. Nesse caso usa-se apenas as “peças”  x2, x , 1 e seus elementos opostos/simétricos -

x2, -x e -1 (representados pelos versos, ou as de cores cinzas se trabalhamos com o Cabri), 

como ilustrado na Figura 9. O método é equivalente ao apresentado por Hellmeistter e Gálvão 

(1998), ou seja, as atividades propostas por eles podem ser desenvolvidas usando as peças do 

Algeplan.  

 

  
Figura 9 – Peças do Algeplan utilizadas na fatoração. 
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Atividade 4 (Fatoração). Fatorar (usando as peças do algeplan) os trinômios  

(1)  x² + 3x + 2,    (2)  x2 + 6x – 7  e   (3)  2x2 + 8x + 6. 

(1) Nesse caso utiliza-se uma peça x2, três peças x e duas peças 1, e facilmente obtém -se o 

retângulo dado na Figura 10 e assim, x2+3x+2 = (x+1)(x+2). 

 
Figura 10 – Obtendo a fatoração x2+3x+2 = (x+1)(x+2). 

 

 (2) A expressão x2 + 6x - 7 é modelada (Figura 11a) tomando-se uma peça x2, seis peças x e 

sete peças -1 (oposto de 1). Ao tentar montar um retângulo, verifica-se que há necessidade de 

usar mais uma peça  x  e uma  -x, o que não altera o resultado final. Obtendo então (Figura 

11b) a fatoração desejada  x2 + 6x -7  = (x -1) (x+7). 

 

 
 

Figura 11 – Modelagem e fatoração de x2 + 6x -7. 

 

 (3) Utiliza-se duas peças x2, oito peças x e seis peças 1. O retângulo obtido é apresentado na 

Figura 12 e sua área é dada por (x+3).(2x+2), que é a fatoração de 2x2+8x+6. 

 
Figura 12 – Obtendo a fatoração de 2x2+8x+6. 
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Sugestão: Para obter a fatoração, de acordo com o método acima (construção de um 

retângulo), deve-se observar primeiro quais os possíveis retângulos que podem ser obtidos a 

partir com as unidades. (Por exemplo, na atividade anterior, item (3), para o 6 (seis) pode-se 

obter retângulos de dimensões 6x1, e 2x3). A partir daí, tenta-se obter o retângulo maior, com 

as demais peças disponíveis. Uma regra importante também é que as peças positivas 

(negativas) que serão utilizadas fiquem agrupadas (como no caso (2), as sete peças x 

(positivas) ficaram juntas, do mesmo lado e a negativa, -x, do outro lado). 

 

Atividade 5. (Fatoração utilizando o Algeplan feito com o Cabri)  Fatorar os trinômios 

 (1)  x² - 7x + 14,    (2)  x2 + 6x +8. 

Como já foi observado, para a fatoração somente as peças apresentadas na Figura 9 são 

utilizadas. Por conveniência usou-se apenas duas cores (de acordo com a proposta de 

Hellmeistter e Galvão, 1998) uma para os elementos positivos (azul) e outra para os negativos 

(vermelha).  As medidas usadas na construção das peças já foram mencionadas. Para facilitar 

a movimentação (das peças), constróem-se “cópias” das peças  x  e  –x, na horizontal e 

vertical (visto que suas representações são retângulos), ocasião em que explorou-se o 

conceito de rotação de um ângulo de 90o.  

 

    
  

Figura 13 –  Fatoração  com  o  Cabri  Géomètre II - Laboratório de 
                   Informática, E.E. Prof. Guines Affonso Morales. 

  

  É interessante ressaltar que o estudo de fatoração levou naturalmente ao estudo 

das raízes de uma equação do segundo grau. As atividades propostas a seguir foram também 

desenvolvidas com os alunos. 
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Atividades Complementares: Fatorar os trinômios (usando as peças do Algeplan) e 

completar a tabela: 

Expressões Fatores Raízes da equação ax² + bx+c = 0 
a) x² + 3x +2   
a) x² - 1   
c) x² - 9   
d) x² - 2x + 1   
e) x² - 4x + 4   
f) x² + x – 2   
g) x2 + 6x – 7   
h) x² – x  – 2   
i) x² – 3x    
j)  2x2 + 8x +6   
k) 2x² + 7x + 6   
l)  2x² + 13x + 15   
m) 2x² + 13x – 15   
n)  3x² + 10x + 8   

 

Observe que quando os retângulos formados representam expressões do tipo            x² + bx + 

c que foram fatoradas na forma (x – p)(x – q), então p e q são as raízes da equação x² + bx + c 

= 0. Que relação existe entre p, q, e o número c? _____________ 

Que relação existe entre p e q e o número b?_________________________________ 

Observe também que quando os retângulos formados representam expressões do tipo           

ax² + bx + c, que foram fatoradas na forma (ax - r).(x - q) = a(x - r/a).(x - q), com a  não nulo, 

então p = r/a e q são as raízes da equação  ax² + bx + c = 0. Que relação existe entre p, q, e os 

números c e a? ____________________________________________ 

Que relação existe entre a, p e q e os números b e a? __________________________ 

5. ATIVIDADES COM O WINPLOT :  

  Usando o software “Winplot” pode-se explorar gráficos de funções quadráticas 

f(x) = ax2 + bx + c, com a, b, c reais e a ≠ 0, observando os zeros (quando existem - que 

correspondem às raízes da equação ax2+ bx + c = 0) e os valores máximo ou mínimo (obtidos 

no vértice). Indiretamente estudou-se também fatoração, pois, se f(x) é dada na forma 

“fatorada”  f(x) = a(x - p)(x - q), ou seja, a(x - p)(x - q) é a fatoração do trinômio do 2º grau 

associado ax2 + bx + c, então obviamente os zeros da função são os elementos p e q.   

 

Atividade 5. (Gráficos de funções quadráticas) Construa, usando o Winplot, o gráfico das 

funções listadas a seguir, observando os zeros/raízes (reais - quando existem) e os pontos de 

máximo ou mínimo/vértices. A partir do gráfico, obtenha se possível, a lei da função na forma 

fatorada, ou seja, obtenha a fatoração do trinômio do 2º grau associado a ax2 + bx + c. (Para o 

desenvolvimento dessa atividade é interessante que os exemplos propostos sejam tais que os 

zeros /raízes sejam números inteiros e não muito grandes).  
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1) f(x) = x2 + 6x + 5   = ............................... 
2) f(x) = x2 + 6x +8    = ............................... 
3) f(x) = x2 + x           = ............................... 
4) f(x) = 3x2 + 3x       = ............................... 
5) f(x) = x² – 9           = ............................... 
6) f(x) = 2x² – 18       = ............................... 
7) f(x) = x2 + 7x + 12 = ............................... 
8) f(x) = x2 + x – 2     = ............................... 
9) f(x) = x2 +8x +15   = ............................... 
10) f(x) = 2x2 + 5x + 2 = ............................... 
11) f(x) = 3x2 + 5x + 2 = ............................... 
 
Resolvendo por exemplo, o caso 1), obteremos o gráfico seguinte (Figura 14) e 

conseqüentemente a fatoração (x+5)(x+1).  

 

 
 

Figura 14 - Gráfico da função f(x) = x2 + 6x + 5. 

 

  Funções quadráticas e fatoração foram também exploradas usando o recurso 

“adivinhar” do software Winplot (Winplot – janela - advinhar), onde aleatoriamente são 

apresentados gráficos de funções quadráticas/parábolas, e tem-se que, através da fatoração 

do trinômio associado, descobrir a lei da função. Quando se seleciona equa (equação) - 

advinhar e digita-se a lei (que se julga ser a correta) um novo gráfico é mostrado se a lei 

apresentada não for a correta, caso tenha apresentado a lei correta será dada a mensagem 

“perfeito”.  É importante que o aluno perceba, com seus erros e acertos, que para determinar a 

lei da função, necessitam não apenas os zeros da função, mas também, em geral, do valor da 

função no ponto zero.    
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Atividade 6: Escreva abaixo a lei correta (na forma “fatorada”) da  função cuja representação 

gráfica é apresentada (a você) pelo software Winplot quando selecionar a opção advinhar. (É 

importante permanecer com a mesma representação gráfica até obter a resposta positiva). 

Repita o procedimento mais 5 vezes.  1)_____________, 2) _____________, 

3______________, 4) _____________,5)_________________. 

  

Por exemplo, se ao selecionar janela – advinhar e o gráfico obtido foi este: 

 
 

 
Figura 15 - Uma representação gráfica obtida ao selecionar advinhar 

no Winplot. 
 

Ao tentar adivinhar (com o Winplot em equa  – adivinhar) a tendência é levar apenas em 

consideração os zeros da função (vale observar que nos primeiros exemplos apresentados 

para os alunos a grande maioria raciocinou dessa forma), e assim digitar (x+2)(x-4), como 

mostrado na Figura 16. 
 

 
 

Figura 16 – Primeira tentativa para se obter a expressão da função 
                    quadrática cujo gráfico foi inicialmente apresentado. 

Ao selecionar ok, o que obtém-se é o gráfico de uma função que tem os mesmo zeros da 

anterior  mas não  são coincidentes. 

 



 182 

 
 

Figura 17 –  Gráfico apresentado pelo Winplot. 

 

O aluno percebe claramente analisando a resposta apresentada, que é necessário fazer um 

“ajuste”. Visto que f(0) = – 4, e que para g(x) = (x + 2)(x - 4), a função apresentada na primeira 

tentativa, tem-se g(0) = – 8 = 2.f(0) , conclui-se que a lei da função, cujo gráfico foi 

apresentado, é f(x) = (x+2)(x - 4)/2 = (x2/2) - x - 4.  Digitando então a expressão correta (x+2)(x 

- 4)/2 ou (x2/2) - x - 4, obtém -se a resposta positiva. 

 
 

Figura 18 - Nova tentativa para se obter a expressão da função quadrá - 
tica, e a resposta final (perfeito!) apresentada pelo Winplot. 
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3. CONCLUSÕES 

Acreditamos que o resultado foi muito bom. Durante o desenvolvimento das 

atividades, observou-se que, com esse processo de aprendizagem, os alunos tornaram-se 

mais criativos e sentiram-se bem mais motivados. Na avaliação complementar feita no final das 

atividades pode-se constatar que a maioria dos alunos já estavam bem mais familiarizados 

com os conceitos envolvidos. Ressaltamos que esse tipo de atividade exigiu preparação 

anterior e, pelo menos mais uma pessoa (no caso as bolsistas) para colaborar em sala de aula 

com as professoras. Explorou-se a limitação do material, enfatizando que uma equação do 2º 

grau pode ter raízes reais não inteiras, ou mesmo, não ter raízes reais e, dependendo da série, 

pode-se falar na existência de raízes complexas. Mesmo dividindo as classes em duas turmas, 

os alunos em geral trabalharam em duplas nos computadores, mas sempre houve muita 

harmonia nesse trabalho.  Tais atividades foram também muito enriquecedoras para os alunos 

de graduação (bolsistas), pois os mesmo tiveram a oportunidade de vivenciar o dia a dia da 

sala de aula de forma bastante ativa, enriquecendo sua formação. Para as professoras da 

escola, o trabalho desenvolvido levou um pouco mais de rigor com os conteúdos teóricos e 

serviu de motivação, e inovação. O desenvolvimento, em sala de aula e no laboratório de 

informática, das atividades descritas, foi criando um vínculo mais estreito entre professor, 

bolsistas e alunos, e com isso eles (os alunos) passaram a ser mais disciplinados na sala de 

aula. Em função do interesse e motivação apresentados pelos alunos durante o uso de tais 

recursos didáticos, na Semana da Matemática, realizada no IBILCE-UNESP, SJRP, foi 

desenvolvido, pela Profa. Ermínia, as bolsistas Rosemeire e Letícia e a estagiária Liliane, o 

minicurso “Expressões Algébricas e Fatoração: Resolvendo Fisicamente”, para que, alunos da 

graduação e professores da rede interressados, também conhecessem e explorassem o 

material. O minicurso foi dividido em duas partes, a primeira desenvolvida no Laboratório de 

Informática onde trabalhou-se com o Winplot, e a segunda no Laboratório de Ensino de 

Matemática.   

Os participantes confeccionaram seu próprio Algeplan (a construção das peças 

foi feita em apenas duas cores, vermelha (para as positivas) e azul (as negativas), pois pela 

experiência adquirida em sala de aula, concluiu-se que essa era a melhor opção, além de ficar 

mais evidente que as peças usadas na fatoração como sugerido por Hellmeistter e Galvão 

(1998), são peças do Algeplan). 
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Figura 19 - Desenvolvimento do minicurso Expressões Algébricas e 
Fatoração: Resolvendo Fisicamente, Lab. de Matemática. 
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