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RESUMO

Neste artigo é apresentado o resultado de uma pesquisa que teve como objetivo identificar os tipos de
problemas matemáticos presentes nos livros didáticos do 8º e 9º ano na coleção mais adotada para
escolas estaduais (Aracaju-SE). Para desenvolver o trabalho, adotei o entendimento de Dante (2005),
D’Ambrosio (1989) e Polya (1985) em relação a problemas matemáticos. Os livros utilizados como
fonte foram da coleção Vontade de Saber. Foram examinados, cento e quarenta e um problemas, e a
partir dos resultados obtidos após a pesquisa é possível afirmar que o principal tipo de problema
matemático identificado nos livros didáticos foi exercício de algoritmo com o total de noventa e
cinco problemas. No entanto, não foi identificado o problema do tipo quebra-cabeça.

ABSTRACT

This article presents the result of a research that aimed to identify the types of mathematical
problems present in the 8th and 9th grade textbooks in the most adopted collection for state schools
(Aracaju-SE). To develop the work, I adopted the understanding of Dante (2005), D&39;Ambrosio
(1989) and Polya (1985) regarding mathematical problems. The books used as a source were from
the Will to Know collection. One hundred and forty-one problems were examined, and from the
results obtained after the research it is possible to state that the main type of mathematical problem
identified in the textbooks was an algorithm exercise with a total of ninety-five problems. However,
the puzzle problem was not identified.

RESUMEN

Este artículo presenta el resultado de una investigación que tuvo como objetivo identificar los tipos
de problemas matemáticos presentes en los libros de texto de octavo y noveno grado en la colección
más adoptada para las escuelas estatales (Aracaju-SE). Para desarrollar el trabajo, adopté la
comprensión de Dante (2005), D&39;Ambrosio (1989) y Polya (1985) con respecto a los problemas
matemáticos. Los libros utilizados como fuente eran de la colección Disposición a Saber. Se
examinaron ciento cuarenta y un problemas, y de los resultados obtenidos después de la
investigación es posible afirmar que el principal tipo de problema matemático identificado en los
libros de texto fue un ejercicio de algoritmo con un total de noventa y cinco problemas. Sin embargo,
el problema del rompecabezas no fue identificado.
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Introdução

Neste artigo é apresentado um texto que tem como tema os tipos de problemas matemáticos
identificados nos livros didáticos de 8º e 9º ano da coleção mais adotada nas escolas de Aracaju da
rede estadual, dos anos finais do ensino fundamental. A escolha por esse tema aconteceu devido aos
questionamentos que surgiram sobre os diferentes tipos de problemas matemáticos situados no livro
didático e suas características, durante elaboração de planos de aula para serem executados no
decorrer das aulas de Laboratório de Ensino de Matemática, e para o planejamento e execução de
planos de aula utilizando metodologias diferenciadas para as atividades que são desenvolvidas no
PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência.

Vale ressaltar que antes da participação no referido projeto, como estudante de Licenciatura em
Matemática na Universidade Federal de Sergipe no início do curso, fui apresentada a duas seguintes
áreas: matemática aplicada e matemática, ao cursar as disciplinas de Cálculo 1, 2, 3 e 4 e, Álgebra
Linear 1 e 2, atraindo minha atenção devido a necessidade de provar teoremas, proposições e
corolários, e nos cálculos, pelo enredo encontrado nas questões a serem calculadas. Porém, me
questionava sobre a docência, quando iria conhecer as disciplinas que me forneceriam embasamento
para a formação como licenciada? Isto só ocorreu na metade da graduação, no ano de 2018, que foi
quando conheci a educação matemática[i], ao cursar a disciplina de Metodologia de Ensino da
Matemática sendo apresentada as diferentes concepções metodológicas como formas alternativas de
ensinar matemática. Ao longo da disciplina, fui me identificando com essa área, motivada pela
preocupação com a melhoria no ensino de matemática e em como essas diferentes concepções
atraem a atenção do aluno, e contribuem para o seu aprendizado impulsionando-os a pensar. Além
dessa disciplina também cursei Laboratório do Ensino de Matemática, na qual as tendências
metodológicas aprendidas em Metodologia foram aplicadas em sala de aula, e foram discutidas as
possíveis melhorias e mudanças que deveriam ser feitas ao se elaborar e desenvolver essas
atividades.

Além dessas disciplinas, a educação matemática novamente se fez presente no meu cotidiano escolar.
Pois, comecei a fazer parte do PIBID, um projeto que proporciona aos graduandos de licenciatura a
oportunidade de vivência com o ambiente escolar ao auxiliar os professores da rede pública. E o
núcleo em que participo tem como principal proposta a abordagem de alternativas metodológicas em
sala de aula. Para isso, somos assim organizados por turma e escola, e para a preparação da ida à
escola temos reuniões semanais com a coordenadora[ii] do projeto no grupo do qual faço parte,
vinculado ao curso de licenciatura em Matemática na Universidade Federal de Sergipe. Nessas
reuniões a coordenadora nos apresenta textos referentes à educação matemática e propõe que
façamos aplicações de atividades envolvendo as diferentes tendências metodológicas.

Após as leituras de textos, como: “Como ensinar matemática hoje?” com autoria de
D’Ambrosio(1989), ficou evidente que a principal proposta que abrange essas tendências é a
mudança no papel do aluno e do professor na sala de aula, que em uma aula considerada tradicional o
professor é o transmissor do conhecimento e o aluno receptor dele. Nesta proposta, o professor passa
a ser um orientador e mediador do conhecimento do aluno e esse passa a ser construtor do seu
conhecimento.

Para falar sobre esse assunto, D’Ambrosio (1989) apresenta como é visto a sala de aula e crenças que
contribuíram para essa alternativa no ensino. Primeiro a autora se remete aos alunos que, em uma
aula expositiva, copiam o que está no quadro para o caderno e depois resolvem exercícios, sem
conseguir relacionar o que é ensinado nas aulas de matemática com a realidade, “[...] acreditam que
fazer matemática é seguir e aplicar regras [...]” (D’AMBROSIO, 1989, p.1). Também comenta sobre
considerarem a matemática um conjunto de ideias verdadeiras e fixas, as quais não se deve duvidar
ou questionar, e retrata que é comum os alunos desistirem de resolver determinado problema porque
ainda não aprenderam como se resolve, voltando a convicção de que é preciso identificar a formula
para resolvê-lo, e acabam nem mesmo tentando com o conhecimento que eles já têm em mãos.
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Sobre os professores, D’Ambrosio (1989) aborda a crença da eficiência de se resolver muitos
problemas, garantindo assim aprendizado; e comenta que eles ao mostrarem a matemática como um
corpo acabado, não dá a chance ao aluno de criar uma solução diferente. Complementa que, devido à
necessidade de se cumprir a quantidade de conteúdo a ser trabalhado em sala de aula, dificulta
convencer o professor de que o objetivo no processo de ensino é que o aluno deve ter o maior
aproveitamento possível. A autora também argumenta sobre a falta de situações em que o aluno
desenvolva sua criatividade, que investigue, explore e descubra novas soluções.

Antes de se referir sobre as concepções metodológicas, D’Ambrosio (1989) aborda que uma
proposta:

[...] de trabalho a ser discutida a seguir envolve uma tentativa de se levar em
conta as concepções dos alunos e professores sobre a natureza da matemática,
o ato de se fazer matemática e como se aprende matemática. Essas
concepções terão que ser modificadas para que se possa ter uma renovação
no ensino da matemática. (D’AMBROSIO, 1989, p. 2)

Apresentando as seguintes tendências metodológicas: a resolução de problemas, a história da
matemática, os jogos, o uso de computadores, a etnomatemática e a modelagem, que segundo um
entendimento construtivista tem em vista a melhoria do ensino da matemática.

Durante o desenvolvimento da proposta do projeto, como preparação a coordenadora sugeriu a
princípio que aplicássemos atividades diferenciadas utilizando jogos, história da matemática,
resolução de problemas e as TIC’s. Para isso foi preciso a elaboração de planos de aula envolvendo o
uso dessas tendências para posteriormente ministrarmos estas aulas. No decorrer da preparação, foi
necessário buscar nos livros didáticos problemas envolvendo os conteúdos que foram selecionados
para cada aluno, ao longo desta procura foi observado que há diferenças entre os tipos de problemas
matemáticos encontrados. Levantando os seguintes questionamentos: serve qualquer tipo de
problema matemático? Todo exercício é considerado um problema?

Para encontrar respostas a esses questionamentos, decidi pesquisar sobre os tipos de problemas
matemáticos encontrados no livro didático, identificando, para assim poder escolher quais problemas
servem para compor um planejamento de aula utilizando as concepções metodológicas. Como
critério para a escolha dos livros, levei em conta minha participação no PIBID, pois fui selecionada
para compor um dos trios de licenciandos para desenvolver atividades na turma de 9º ano do ensino
fundamental no Colégio Estadual Dr. Carlos Firpo localizada na Barra dos Coqueiros-SE.

A partir das questões apresentadas anteriormente, defini como objetivo identificar os tipos de
problemas presentes nos livros de 8º e 9º ano da coleção mais utilizada nas escolas estaduais de
Aracaju. Para isso, foi preciso escolher um autor como base para conhecer os diferentes tipos de
problemas, localizar os livros mais usados na rede estadual de ensino das escolas de Aracaju e ao
encontrá-lo identificar os principais tipos de problemas matemáticos na coleção. Possibilitando um
auxílio no planejamento de aulas diferenciadas, compondo os planos por meio de questionamentos e
problemas que instigam os alunos a pensar e construir o seu conhecimento, visando o uso da
metodologia de resolução de problemas.

Aproximação com o Tema

Com o intuito de entender melhor os diferentes tipos de problemas matemáticos e o que é
considerado um problema, bem como suas características foi necessária a leitura do livro Didática da
Resolução de Problemas de Matemática com autoria de Dante (2005).

A princípio foi preciso conhecer alguns dos diferentes entendimentos sobre a resolução de problema
e o seu uso. Segundo D’Ambrosio (1989), como tendência metodológica: “[...] ela é encarada como
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uma metodologia de ensino em que o professor propõe ao aluno situações-problemas caracterizado
por investigação e exploração de novos conceitos” (D’AMBROSIO,1989, p.3). Conforme Dante
(2005) a resolução de problemas, por conta da sua grande importância no ensino de Matemática, é
muito pesquisada e estudada atualmente, além disso, em seu livro Didática da Resolução de
Problemas de Matemática ele cita alguns autores, que direcionam resolução de problemas
matemáticos com o conceito de se resolver problemas matemáticos, citando então, Polya. E de
acordo Polya (1985), a resolução de problemas é considerada uma habilidade adquirida por meio de
repetição e prática, e que é possível aprender a resolvê-los por meio da observação de quem está
resolvendo algum problema. Além disso, Polya (1985) também fala que professores que têm em
vista desenvolver esta capacidade em seus alunos, deve “[...] incutir em suas mentes algum interesse
em problemas e proporcionar-lhes algumas oportunidades de imitar e praticar [...]” (POLYA, 1985,
p. 3).

No entanto, conforme Dante (2005), no ensino básico a resolução de problemas matemáticos é
considerada por alguns professores o principal motivo de se aprender e ensinar Matemática, “[...]
porque é através dela que se inicia o aluno no modo de pensar matemático e nas aplicações de
Matemática no nível elementar [...]” (DANTE, 2005, p. 8). Além disso, em seu livro Didática da
Resolução de Problemas de Matemática, Dante (2005) aponta os objetivos da resolução de
problemas matemáticos: gerar ao aluno um modo de pensar produtivo, potencializar o raciocínio do
aluno, oferecer ao aluno o contato com aplicações da matemática, transformar as aulas de
matemática mais desafiadoras e interessantes, fornecer táticas aos alunos para resolver problemas e
conferir um bom suporte de matemática às pessoas.

Devido à consideração da resolução de problemas como uma habilidade que pode ser adquirida com
o auxílio do professor, através de possíveis indagações feitas sobre os problemas e a recorrência em
tentar resolvê-los. Polya (1985) em seu livro, A arte de Resolver Problemas, apresenta um passo a
passo para ser resolver um problema, que também é adotado por Dante (2005), os abordando em seu
livro: “[...] compreender o problema, elaborar um plano, executar o plano e verificar o plano”
(DANTE, 2005, 1985). Dante (2005) afirma que, essas etapas não são rígidas, fixas e infalíveis, que
o procedimento para se resolver um problema é abundante e não se restringe a seguir um passo a
passo que o levará a solução, porém, de um modo geral, elas podem auxiliar o solucionador durante
o processo da resolução. Ele também descreve os procedimentos para cada etapa do passo a passo.

Na 1º etapa sugere que se levantem questionamentos sobre o problema: o que se pede? O que se deve
resolver? Quais os dados e condições do problema? É possível representar a situação em forma de
desenho? E, se é possível presumir a reposta? Em seguida, para a 2º etapa, o autor levanta
questionamentos referentes a se já resolveu algum problema como esse antes, se é possível colocar
essas informações numa tabela ou num gráfico? É possível particionar o problema para resolvê-lo? E
posteriormente, propõe algumas possibilidades: que o problema seja representado, a tentativa e erro,
redução ao que tem mais ou ao que tem menos, representação geométrica, representação algébrica.
Na 3º, é recomendado que se execute o plano usando as possibilidades comentadas na 2º etapa. E por
fim, na última etapa, a verificação ocorre ao rever como foi resolvido o problema, auxiliando a
constatar e retificar possíveis enganos.

Mas o que é considerado um problema? Dante (2005) comenta que: “é qualquer situação que exija o
pensar do indivíduo para solucioná-la” (DANTE, 2005, p. 9). Complementa ainda que, um problema
matemático é: “qualquer situação que exija a maneira matemática de pensar e conhecimentos
matemáticos para solucioná-la” (DANTE, 2005, p.10). Para diferenciar os tipos de problemas
matemáticos, o autor classifica-os em: exercício de reconhecimento, exercício de algoritmos,
problemas-padrão subdivididos em padrão simples e padrão compostos; problemas-processo ou
heurísticos; problemas de aplicação e problemas de quebra-cabeça.

Ao detalhá-los, temos como: exercício de reconhecimento um problema com o intuito de que o aluno
lembre ou reconheça uma concepção, uma propriedade, etc. Já o exercício de algoritmo tem como
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finalidade treinar a execução de um algoritmo e acentuar conhecimentos anteriores, pede a realização
de algoritmos envolvendo as operações básicas com o uso de números naturais. Os problemas-padrão
têm como propósito relembrar e amarrar conhecimentos básicos com o uso das operações
fundamentais e suas aplicações no dia a dia, e normalmente a resposta para o problema está
representada no enunciado, sendo preciso apenas transformar a linguagem presente, em linguagem
matemática. Os problemas-processo ou heurísticos demandam que o aluno pense e arquitete
estratégias que o levem a solução, normalmente esses problemas instigam a curiosidade do aluno e
sua resposta envolve operações não apresentadas no enunciado. Os problemas de aplicação também
instigam a curiosidade do aluno, eles representam fatos reais do dia-a-dia e que necessitam da
matemática para serem solucionados, na maior parte dos casos requerem pesquisa e levantamento de
dados. E os problemas quebra-cabeça incitam e cativam grande parte dos alunos, mas para serem
resolvidos, quase sempre, é preciso a facilidade para notar algum truque ou de sorte para chegar à
chave da solução. Após a leitura e o detalhamento sobre os diferentes tipos de problemas
matemáticos, foi feito a seleção e exame do livro didático, que está apresentado a seguir.

Escolha do livro didático

Com a finalidade de escolher o livro didático foi feito uma busca através do PNLD - Programa
Nacional do Livro Didático de 2018 com o intuito de identificar o livro didático mais adotado nas
escolas estaduais de Aracaju. Para tal, acessei o site do FNDE - Fundação Nacional de
Desenvolvimento da Educação, preenchi os campos que se referiam ao ano, programa, esfera,
localização, estado e município, com as seguintes informações: 2018, PNLD, estadual, urbana,
Sergipe, Aracaju, respectivamente. Foram encontradas quarenta e quatro escolas da rede estadual,
que ofertam o ensino fundamental para os anos finais. As coleções de livros adotados e suas
respectivas quantidades estão apresentadas a seguir.

• VONTADE DE SABER MATEMATICA, 13 escolas;
• MATEMÁTICA - COMPREENSÃO E PRÁTICA, 11 escolas;
• MATEMÁTICA NOS DIAS DE HOJE NA MEDIDA CERTA, 6 escolas;
• MATEMÁTICA – BIANCHINI, 5 escolas;
• PRATICANDO MATEMÁTICA - EDIÇÃO RENOVADA, 5 escolas;
• PROJETO ARARIBÁ – MATEMÁTICA, 2 escolas;
• DESCOBRINDO E APLICANDO A MATEMÁTICA, 1 escola;
• MATEMÁTICA: IDEIAS E DESAFIOS, 1 escola.

Pode-se perceber que a coleção mais adotada é Vontade de Saber com autoria de Joamir Roberto de
Souza e Patricia Rosana Moreno Pataro, sendo a escolhida para o exame.

Todavia, ao aplicar atividades envolvendo principalmente o 9º ano do Ensino Fundamental, busquei
restringir o exame somente para os livros de 8º e 9º ano. Tendo como foco o conteúdo de radiciação,
em razão de que a professora do Colégio Estadual Carlos Firpo, com a qual desenvolvo atividades
vinculadas ao PIBID solicitou a elaboração de uma proposta de introdução envolvendo a
metodologia de resolução de problemas. Vale ressaltar que neste momento não irei discutir aspectos
relacionados a resolução de problemas como metodologia, mas como dito anteriormente identificar
os tipos de problemas matemáticos presentes nos livros didáticos.

Exame dos problemas do conteúdo de Radiciação

Inicialmente, verifiquei as orientações que o livro traz para os professores, descrevendo atividades
que têm destaque no livro, bem como suas características. São apresentados os seguintes tipos de
atividade: desafio, exercício em que para o aluno solucioná-lo é preciso que elabore suas próprias
táticas, pois a solução perpassa estratégias; cálculo mental, o qual apresentam métodos e formas de
cálculo mental, essas atividades têm como intuito estimular o aluno a elaborar sua própria estratégia
para o cálculo; contexto, com informações adicionais que perpassam o conteúdo abordado,
associando outras áreas de conhecimento com a Matemática; tratando informações, que tem como
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objetivo conduzir o aluno, ao ser apresentado a gráficos, tabelas, entre outros, e a entender e
interpretar as informações; calculadora, que procura examinar técnicas e procedimentos durante a
execução de cálculos, com a calculadora.

Por meio do que foi retratado sobre as orientações do livro, é possível constatar que as atividades:
calculadora e cálculo mental retratam exercícios de algoritmo; contexto e tratamento da informação
apresentam problemas de aplicação; e desafio é identificado como problema-processo ou heurístico.
Para identificar os tipos de problemas do livro, foi feita a busca no capítulo que se refere ao conteúdo
de radiciação.

O primeiro livro examinado foi o de 8º ano, denominado, na parte em que se trata do conteúdo de
Radiciação, no livro didático como Potências e raízes. Foi possível averiguar a existência dos
seguintes tipos de problemas: exercício de reconhecimento, exercício de algoritmo,
problemas-padrão, problemas-processo ou heurístico e problemas de aplicação. E alguns deles estão
apresentados a seguir.

Os autores, Souza e Pataro (2012), começam com a abordagem de uma atividade contexto, trazendo
um pequeno texto abordando sobre reciclagem:

A reciclagem é processo industrial que converte o lixo descartado
(matéria-prima secundária) em produto semelhante ao inicial ou outro.
Reciclar é economizar energia, poupar recursos naturais e trazer de volta ao
ciclo produtivo o que é jogado fora. A palavra reciclagem foi introduzida ao
vocabulário internacional no final da década de 80, quando foi constatado
que as fontes de petróleo e outras matérias-primas não renováveis e estavam
e estão se esgotando.

Reciclar significa= re(repetir) + cycle(ciclo)

[...]

(SOUZA; PATARO, 2012, p. 34)

E em seguida, apresenta o seguinte enunciado: “Uma escola fez uma campanha para arrecadar
material reciclável. Veja a quantidade de material arrecadado nas três primeiras semanas [...]”
(SOUZA; PATARO, 2012, p. 34). Exibindo ao lado três figuras com 64 kg, 128 kg e 256 kg, como
representação da 1º, 2º e 3º semanas, respectivamente. Abordando as seguintes perguntas:

[...] a) Utilizando a mesma base escreva em forma de potência o material
arrecadado em cada semana; b) Se a quantidade de material arrecadado
semanalmente continuar a crescer como nas três primeiras semanas, quantos
quilogramas de material reciclável será arrecadado na 4º semana? (SOUZA;
PATARO, 2012, p. 34)

Ao ler o problema, primeiro nos deparamos com um texto sobre o assunto de reciclagem, e em
seguida, a questão cita o uso de material reciclável, mas as informações contidas no texto não são
necessárias para resolver o que é pedido, pois a resposta está no enunciado da questão. Sendo
suficiente apenas transformar as informações do enunciado em linguagem matemática, portanto,
devido às características reconhecidas no problema, ele é identificado como problema-padrão.

Na atividade encontrada a seguir, o enunciado diz: “Calcule as potências. [...]” (SOUZA; PATARO,
2012, p. 35). Claramente, por se referir ao cálculo simples, sem uma contextualização ou mais
informação, este problema é indicado como exercício de algoritmo, o qual é encontrado em diversas
outras atividades do livro.
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Entretanto, na sétima questão do livro constam as seguintes perguntas: “Os resultados de (-7²) e -7²
são iguais? Por quê? Agora, realize os cálculos a seguir. [...]” (SOUZA; PATARO, 2012, p. 35). Na
primeira parte do enunciado, é feita uma comparação entre operações de potência, sugerindo que o
aluno reconheça se há uma igualdade ou não, sendo, a primeira parte identificada como um exercício
de reconhecimento. Mas, na segunda parte, pede-se a realização de cálculos, ou seja, exercício de
algoritmo. No decorrer do capítulo, há uma quantidade significativa dos tipos de problemas
matemáticos presentes nessa questão.

O problema retratado a seguir, na décima questão, diferente dos que foram apresentados
anteriormente, foi identificado como problema-processo ou heurístico. Contendo o seguinte
enunciado: “Para preparar bolos, uma confeitaria utiliza 5 tipos de massa, 5 de recheio e 5 de
cobertura. Utilizando um tipo de massa, um de recheio e um de cobertura, quantos bolos diferentes
essa confeitaria pode preparar?” (SOUZA; PATARO, 2012, p. 35). Para resolvê-lo o aluno precisará
arquitetar um modo para representar o que foi pedido no problema, e em seguida, fazer o cálculo,
além disso, é possível constatar que não está exposta no enunciado a operação que o aluno deverá
utilizar para resolver o problema.

Outro problema identificado que difere dos citados anteriormente é o vigésimo primeiro, tendo como
anunciado:

O Sol é uma entre as cerca de 100 bilhões de estrelas existentes em nossa
galáxia. Ao seu redor, encontram-se planetas, asteroides, cometas, entre
outros astros, cada qual em sua órbita. Na tabela estão apresentadas as
distâncias de alguns planetas ao Sol.

Distâncias de alguns
planetas ao Sol

Planetas Distância (em
km)

Vênus 108 000 000
Marte 228 000 000
Júpiter 778 000 000
Saturno 1 427 000 000
Netuno 4 498 000 000

Fonte: htttp://solarsystem.nasa.gov/planets/ . Acesso em: 10 de out. 2011.

a)Escreva as distâncias entre o Sol e os planetas indicados na tabela
utilizando notação científica. b)Junte-se a um colega e pesquise a distância
aproximada ao Sol aos demais planetas do Sistema Solar. Escreva essas
distâncias em notação científica. (SOUZA; PATARO, 2012, p. 34)

Ao averiguar o problema matemático acima, vemos que se trata de um problema que envolve um
contexto fora da matemática, e que pode ser resolvido usando duas diferentes áreas: a matemática ou
a física. Tratando assim, de um problema de aplicação.

Em seguida, estão apresentas a recorrência dos problemas apresentados anteriormente localizados no
segundo capítulo deste livro.

• Exercícios de algoritmo, 35;
• Exercícios de reconhecimento, 17;
• Problemas-padrão, 12;
• Problemas-processo ou heurístico, 3;
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• Problemas de aplicação, 5.
Ao examinar o quadro, é identificado que os problemas mais recorrentes são os exercícios algoritmos
e exercícios de reconhecimento. No total, foram examinados sessenta e sete problemas matemáticos
no livro do 8º ano. Dentre eles, um dos problemas proposto por Souza e Pataro (2012), contendo
como enunciado: “Com base na imagem elabore um problema e, em seguida, troque com um colega.
Depois, verifiquem os resultados obtidos.” (SOUZA; PATARO, 2012, p. 45) não foi possível ser
identificado, pois não há como saber quais as características que terão o problema elaborado pelo
aluno. Porém, no que se refere aos outros problemas matemáticos examinados, em alguns foram
identificados dois tipos diferentes. Como o exemplo da primeira questão exibida neste texto. A
seguir será apresentado o exame feito no livro de 9º ano da mesma coleção.

Ao averiguar as orientações que constam no livro do 9º ano, foi constatado que são iguais às do 8º
ano. Portanto, como elas já foram expostas anteriormente, não serão citadas nesta parte. Após
verificar as orientações, busquei o capítulo do livro que tratava do conteúdo de radiciação,
encontrando-o no 1º capítulo, denominado por Raízes. Em seguida, foi feito o exame dos problemas
matemáticos abordados no capítulo, e foram identificados apenas do tipo: exercício de algoritmo,
exercício de reconhecimento, problemas-padrão e problemas de aplicação, que estão apresentados a
seguir.

O primeiro problema matemático que Souza e Pataro (2012) abordam no livro pede que o aluno:
“Calcule o perímetro de cada quadrado, em que a área está indicada [...]” (SOUZA; PATARO, 2012,
p. 11). Observe que o enunciado requisita que o aluno faça um cálculo, passando as informações
necessárias para que ele o resolva, sendo assim, este problema matemático foi identificado como um
exercício de algoritmo.

Outro problema matemático trazido pelos autores questiona: “Quais itens têm solução no conjunto
dos números reais? [...]” (SOUZA; PATARO, 2012, p. 12). Posterior a pergunta são apresentados
valores para que o aluno identifique. Note que, este problema matemático requer que os alunos
saibam o que caracteriza o conjunto dos números reais, para então poder resolver a questão, sendo
neste caso identificado como exercício de reconhecimento.

A seguinte questão foi identificada como um problema-padrão: “Os recipientes I e II têm a mesma
capacidade e forma de paralelepípedo e cubo, respectivamente. [...]” (SOUZA; PATARO, 2012, p.
12). São apresentadas então as figuras dos dois recipientes, sendo o I, com medidas de 4 cm de
altura, 16 cm de comprimento e 8 cm de largura. Compondo a segunda parte da questão: “[...]De
acordo com as medidas do recipiente I: a) qual a capacidade do recipiente I, em centímetros cúbicos?
b) determine a medida da aresta do recipiente II.” (SOUZA; PATARO, 2012, p. 12). Os autores
pedem que o aluno encontre a capacidade do recipiente I em centímetros cúbicos, quer dizer que o
cálculo a ser feito é para determinar o volume, ou seja, o produto entre a altura, a largura e o
comprimento dados, e para responder a letra b é necessário apenas calcular a raiz cubica do volume
encontrado, porque no início do enunciado foi dito que os recipientes I e II a mesma capacidade. A
resposta está no enunciado e é preciso apenas passar para a linguagem matemática para resolvê-la.

Além destes, foi identificado apenas um problema matemático de aplicação examinado neste livro:

Herão de Alexandria foi um dos matemáticos que mais se destacou em sua
época. Não se sabe exatamente o período em que viveu, mas estima-se que
tenha sido entre 150 a.C. e 250 d.C. Seus trabalhos, em geral, tratam com
maior frequência de aplicações práticas da Matemática, dando grandes
contribuições à Agrimensura e à Engenharia.

Na obra Métrica, Herão propõe um método para o cálculo da raiz quadrada
aproximada de um número natural que não seja quadrado perfeito. Esse
método é utilizado com muita frequência nos computadores atuais.
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De acordo com esse método, dado n=a•b, temos Image: clip_image002.png, sendo que, quanto
mais próximos forem a e b, melhor será a aproximação da Image: clip_image004.pngpelo método
de Herão.

Como 5•6=30, tomamos a=5 e b=6. Dessa forma:

Image: clip_image006.png

Logo, pelo método de Herão, Image: clip_image008.png5,5. Utilizando o método de Herão,
calcule o valor aproximado de: [...]. (SOUZA, PATARO; 2012, p.12)

É possível constatar que a questão trata de um método antigo, que era usado para calcular uma
aproximação de raízes quadradas, e como citado no texto, contribuiu para outras áreas além da
Matemática, como a Engenharia e a Agrimensura. Também é abordado como se resolver o cálculo de
raízes utilizando esse método. Não se remetendo apenas a informação, foi solicitado o uso do método
para resolver a questão. Sendo então, identificada como um problema matemático do tipo aplicação.

A seguir é apresentado um quantitativo dos problemas matemáticos identificados no livro de 9º da
coleção.

• Exercícios de algoritmo, 60;
• Exercícios de Reconhecimento, 14;
• Problemas-padrão, 3;
• Problema de aplicação, 1.

A partir das informações apresentadas, constatam-se como mais recorrentes os exercícios de
algoritmo e exercícios de reconhecimento. Ao total, foram examinados setenta e quatro problemas.
Em todos, foi possível realizar a identificação de seu tipo. E assim como no livro didático do 8º ano,
também ocorreram identificações de diferentes tipos de problemas matemáticos em uma mesma

questão. Como exemplo: “Observe como Henrique transformou Image: clip_image010.pngem uma raiz quadrada
[...]”.(SOUZA; PATARO, 2012, p. 12). A seguir é apresentada uma imagem contendo “[...]
Image: clip_image012.png [...]” (SOUZA; PATARO, 2012, p. 12). Os autores retomam em

seguida, os questionamentos: “[...] a) Nesse cálculo, que propriedade dos radicais Henrique utilizou?
b) De maneira semelhante, transforme: [...]” (SOUZA; PATARO, 2012, p. 12). Verificando o que o
problema pede na letra a, o aluno deve reconhecer a propriedade utilizada por Henrique, portanto é
identificado como exercício de reconhecimento. E na letra b, o aluno deve transformar outras raízes,
usando o mesmo processo que Henrique fez, ou seja, repetirá o algoritmo apresentado na questão,
sendo este um exercício de reconhecimento.

Considerações Finais

Para a realização da pesquisa adotei o entendimento de problema matemático conforme Dante (2005)
a necessidade de raciocinar de modo matemático, utilizando seus conhecimentos matemáticos para
resolvê-lo. Após a compreensão do que é um problema matemático, foi estudado sobre os tipos de
problemas matemáticos, e usado a classificação de Dante (2005), identifiquei-os como exercícios de
reconhecimento, exercícios de algoritmo, problemas-padrão, problemas-processo ou heurístico e
problemas de aplicação. Dante (2005) apresentou também o problema quebra-cabeça, mas não foi
encontrado características desse tipo nos problemas matemáticos examinados.

Sobre o uso destes problemas, foi possível identificar que os problemas que aparecem com maior
frequência são os de algoritmo e reconhecimento, que objetivam treinar habilidades e reconhecer ou

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/tipos_de_problemas_matematicos_presentes_em_livros_didaticos_do_8.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.10-12,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



relembrar definições e conceitos matemáticos, respectivamente, auxiliando os alunos principalmente,
na fixação de conteúdo. No entanto, os problemas do tipo padrão, processo ou heurístico e de
aplicação, que foram vistos com menor regularidade, contribuem de modo diferente para o
aprendizado dos alunos, pois até mesmo o problema-padrão que não apresenta desafios para o aluno,
tem como objetivo reforçar o elo que existe entre as operações abordadas pelo problema e também
sua utilidade no dia-a-dia. Sendo estes, problemas matemáticos que podem auxiliar em uma
atividade envolvendo as concepções metodológicas apresentadas ao início do texto.

Posteriormente, foi encontrada como coleção de livros mais adotada nas escolas estaduais dos anos
finais do ensino fundamental no município de Aracaju, Vontade de Saber. Sendo a escolhida em
onze escolas, das quarenta e quatro escolas encontradas que ofertam esta modalidade de ensino. O
exame foi restringido aos capítulos referentes ao conteúdo de Radiciação dos livros do 8º e 9º ano. O
qual apresentei como justificativa à restrição, minha participação no PIBID, desenvolvendo
atividades em uma turma do 9º ano do ensino fundamental.

Ao finalizar o exame dos livros didáticos, foram contabilizados um total de sessenta e sete problemas
examinados no livro de oitavo ano em relação ao conteúdo de Radiciação, de modo que sessenta e
seis foram identificados, dentre eles alguns tem características que se encaixam em dois tipos de
problemas matemáticos. E no livro didático do nono ano, foram examinados setenta e quatro
problemas matemáticos e todos eles foram identificados. Ao todo foram examinados cento e
quarenta e um problemas matemáticos, sendo que apenas um dos problemas examinados não foi
possível a identificação de seu tipo, problema este localizado no livro didático de 8º ano. Ressalto
ainda que, os problemas matemáticos do tipo problema-processo ou heurístico só foram identificados
no livro didático de 8º ano e no de 9º ano houve apenas uma identificação de problema do tipo
aplicação. Foram identificados um total de noventa e cinco problemas matemáticos do tipo exercício
de algoritmo, trinta e um exercícios de reconhecimento, quinze problemas-padrão, três
problemas-processo ou heurístico e seis problemas de aplicação.

Com base nos resultados obtidos, é possível afirmar que os problemas matemáticos abordados nesta
coleção referente ao conteúdo de radiciação, poderão ser tomados como desafio para elaboração de
nova proposta de pesquisa.

[i] Segundo Fiorentini e Lorenzato (2009, p.5) Educação Matemática se caracteriza “como uma
práxis que envolve o domínio do conteúdo específico (a matemática) e o domínio de ideias e
processos pedagógicos relativos à transmissão/assimilação e/ou à apropriação/construção do saber
matemático escolar”.

[ii] Professora Doutora Ivanete Batista dos Santos
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