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 Todo o conhecimento que temos hoje sobre a Matemática 

egípcia baseia-se em dois grandes documentos: o papiro de 

Rhind e o papiro de Moscovo. 

 

 Os  problemas  egípcios tinham uma origem prática do dia 

a dia relacionada com o armazenamento de trigo, a 

qualidade do pão, o armazenamento de cerveja e a 

alimentação dos animais entre outros.  

 



PAPIRO DE RHIND 

• Foi escrito por volta de 1700 

A.C por um escriba chamado 

Ahmés. 

• O papiro dá-nos informações 

sobre aritmética, fracções, 

cálculo de áreas, volumes, 

progressões, repartições 

proporcionais, regra de três 

simples, equações lineares e 

trigonometria básica 

 

 



• 
 
 
 
 

Em 1858, A. Henry Rhind um jovem 
antiquário escocês, adquiriu um 
papiro muito antigo. O documento 
original, era um rolo de uns 5,5 metros 
de comprimento por 33 cm de largura, 
mas estava desfeito aos pedaços e 
faltavam alguns fragmentos, quando 
chegou às mãos de Henry.  
 

Alguns destes fragmentos apareceram, meio século mais tarde, 

nos arquivos da Historic Society, de Nova York.  

O papiro de Rhind foi adquirido, aquando da morte deste, pelo 

British Museum, onde se conserva até hoje. 



GRÉCIA 

Tales foi o primeiro grande 
matemático grego, um rico 
comerciante que podia dar-se ao luxo 
de estudar Astronomia, Filosofia e 
Matemática por puro prazer.  

 

Considerado um dos sete sábios da 
Grécia, Tales introduziu um conceito 
revolucionário dizendo que                        
“as verdades matemáticas precisam 
ser demonstradas”, a partir daí 
começaram as demonstrações                   
dos teoremas.  
 
  
 
 



 Por volta de 300 a.C., a Grécia produziu um génio que se 

encarregou de sintetizar e sistematizar todo o 

conhecimento matemático que se obtivera até então. 

Euclides, foi o autor de “Os Elementos”, considerado o 

maior livro de texto de matemática em todos os tempos. 

 

 O processo de resolução das equações do 1º e 2º graus 

aparece retratado na obra mais antiga da matemática grega.  

 

 



Ainda na Grécia… 

Diofanto de Alexandria ( séc. III d. C.)  

“Pai da Álgebra” 

Resolvia equações procurando um número desconhecido e 
designando-o por um símbolo. No entanto, as suas frases 
ainda são escritas em linguagem corrente. 
 
A principal obra de Diofanto é “Aritmética” constituída por 
13 livros, dos quais apenas 6 se conservam. Esta obra é 
quase toda dedicada à resolução exacta de equações. 
 
 



Curiosidade 
 

  A sexta parte da sua vida foi-lhe dada por Deus para a sua juventude. 

 Decorrida outra décima segunda parte, a sua face já tinha barba. 

Um sétimo da sua vida depois casou-se e durante o quinto ano teve um 

filho. 

O querido mas infeliz tinha metade da idade do pai quando o destino 

cruel o levou. 

Consolou o seu sofrimento nos quatro restantes anos de sua vida. Por 

esta disposição de números  diga-nos qual a duração da sua vida. 
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 Mas é no século IX d. C. que a Álgebra se desenvolve. Foram os 

árabes que, cultivando a Matemática dos gregos, promoveram 

um acentuado progresso na resolução de equações. 

  

 Ao valor desconhecido numa equação, os árabes davam o nome 

de “coisa”. Em árabe, a palavra “coisa” era pronunciada como xay. 

Daí surge o x como tradução simplificada de palavra “coisa” em 

árabe. 

 



• A palavra algarismo deriva 

do seu nome.  

• Descreveu um método para 

resolver equações: 

a) Adicionar termos iguais 

a ambos os membros da 

equação de forma a 

eliminar os termos com 

coeficiente negativo. Esta 

técnica ficou conhecida 

como “Al-jabr”. 

 

 

Al-Khwarizmi  
(780 d.C – 850 d.C.) 

Al-jabr  =  Álgebra 
                    (restauração) 



b) A operação que se faz de 

seguida consiste em 

adicionar os termos 

semelhantes. Esta técnica 

ficou conhecida por  

 “Al-muqabala” 

• Tratado de álgebra  com o 

título Hisab al-Jabr wa’l-

muqabala, no qual aparecem, 

pela primeira vez, regras para 

resolver equações. 



 Nasceu na França, estudou direito  e 

posteriormente foi juiz instrutor no 

parlamento da Bretanha.  Era perito 

em decifrar mensagens codificadas. 

 

 A sua verdadeira paixão foram as 

equações do 3º grau, às quais 

dedicou horas a fio, sendo capaz de 

estar três dias sem dormir não 

abandonando nunca a sua mesa de 

trabalho.  

 

François Viète 
 (1540 – 1603) 



 Viète passou para a história como o principal responsável 
pela introdução dos símbolos matemáticos e das letras na 
escrita das equações. Por isso, ficou conhecido como o Pai 
da Álgebra. 

 

 Utilizava uma vogal para representar uma quantidade 
desconhecida 

 

 Utilizava uma consoante para representar um número 
conhecido 
 



                    Viète representava por X cubus 

 

                         Viète representava por X quadratus  

  

 

           a multiplicação Viète representava por in  

 

             a divisão Viète representava por /  

 

3x

2x

" =“    Viète representava por aequalis  
 



 Foi um dos maiores matemáticos 
portugueses do século XVI, 
distinguindo-se também na 
cosmografia e na astronomia. 

 

 Na área da matemática dedicou-se à 
Álgebra. 

 

 Resolvia equações utilizando processos 
descritivos, uma vez que não existia a 
parte simbólica. 

 

 Coisa                   incógnita 

 Censo                  quadrado da incógnita 

 

Pedro Nunes 
 (1502 – 1578) 

 



 

 

 

 Grande defensor das 
potencialidades do 
ensino/aprendizagem da 
matemática através da 
resolução de problemas. 

 

 Polya apresentou um 
modelo que assenta em 
quatro etapas: 

 

 

 

George Polya 
 (1887 – 1985) 

 

Matemático Húngaro 



1º: Compreensão do problema 

 

 Ler com atenção toda a informação dada, separando a que é 
essencial da não essencial; 

 

 Se necessário, fazer um esquema que facilite a 
compreensão do problema; 

 

 Identificar a incógnita e os dados.  

 



2º: Estabelecimento de um plano 

 

 Relacionar a incógnita com os dados; 

 

 Analisar se há alguma relação com problemas já resolvidos; 

 

 Mobilizar conhecimentos que estejam relacionados com o 
problema; 

 

 Em caso de dificuldade, começar por resolver apenas parte 
do problema ou um outro problema, simplificando as 
condições dadas. 



3º: Execução do plano 

 

 Na execução do plano de resolução, fazer a análise crítica de 
cada passo e tentar obter mais informação. 

 

4º: Verificação 

Examinar a solução obtida. 

 - Será possível confirmar a solução? 

    - A solução encontrada tem sentido no contexto do 
problema? 

    - Será possível fazer generalizações que facilitem a 
resolução de outros problemas? 

    - Identificas outros processos de resolução. 



Aplicando as várias etapas do modelo de Polya, vamos 
resolver o problema seguinte. 

  

  

Há cinco anos a idade da mãe da Joana era o dobro da idade 
da Joana nessa altura. 

 

Actualmente, a soma das idades de ambas é igual a 82. 

Qual é a idade actual da Joana? 

  

 

 




