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RESUMO 

 

Neste trabalho, é apresentado o resultado de uma pesquisa que teve como temática 

principal as estratégias utilizadas pelos alunos do 8º e 9º ano para a resolução de 

problemas algébricos da Rede Municipal de Aracaju/SE. Dito de outra forma, o objetivo 

da pesquisa foi identificar e examinar as estratégias utilizadas por esses alunos na 

resolução dos problemas algébricos. Para alcançar esse propósito, foram selecionados 

alunos de escolas de diferentes regiões geográficas de Aracaju/SE para responderem 

inicialmente a uma seleção de problemas matemáticos retirados do livro didático A 

Conquista da Matemática de autoria de Geovanni Jr e Castrucci (2009). Depois de um 

exame dos cento e oitenta e dois instrumentos, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com vinte por cento dos alunos. O principal suporte teórico foi 

pinçado da obra de George Polya (1978) intitulada A Arte de Resolver Problemas para o 

entendimento sobre problema matemático, problema algébrico, tipologia e estratégias 

de resolução. O autor defende como problema algébrico os que recorrem a conteúdos 

algébricos para resolvê-los. Em relação ao enunciado dos problemas matemáticos, Polya 

(1978) classifica como rotineiro, prático e enigma, e pela sua solução em de 

determinação e de demonstração. A partir dos dados coletados, é possível afirmar que a 

maioria dos alunos utiliza estratégias aritméticas na resolução dos problemas algébricos, 

pois, nos problemas rotineiros, o aluno não necessitava elaborar um plano; era só 

resolver. Já nos problemas práticos que os alunos precisariam compreender o problema 

e elaborar uma estratégia de solução, ou seja, eram impelidos a compreender os 

problemas para formular um plano, a maioria mostrou equívocos de interpretação dos 

enunciados e recorreram a estratégias aritméticas. 

 

Palavras-chave: Resolução de problemas algébricos. Estratégias de resolução de 

problemas. Problemas algébricos. 
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ABSTRACT 

 

In this work, is presented the result of a research that had as main theme strategies used 

by the students of 8th and 9th for solving algebraic problems of the Municipal Aracaju / 

SE school. In another way, the objective of the research was identify and examine the 

strategies used by these students in solving algebraic problems. To achieve this purpose, 

students from schools in different geographic regions of Aracaju / SE were selected 

initially to respond a selection of mathematical problems taken from the textbook “The 

Conquest of Mathematics” by Geovanni and Castrucci Jr (2009). After an examination 

with one hundred eighty-two instruments, were conducted semi – structured with 

twenty percent of the students. The main theoretical support was clamped in the work of 

George Polya (1978) entitled “The Art of Problem Solving” for the understanding of 

mathematical, algebraic, problem type and problem solving strategies. The author 

defends as the algebraic problem those which use them to solve algebraic content. In 

according of the statement of mathematical problems, Polya (1978) classifies as routine, 

practical and enigma, and the solution in determination and demonstration. It possible 

says that most students use arithmetic strategies in solving algebraic problems, because 

in routine problems, students didn’t need to make a plan, only to solve questions. 

Moreover, in relation to the practical problems students needed to understand the 

problem and develop a solution strategy, they were compelled to understand the 

problems to formulate a plan, most showed doubts of statements and appealed to 

arithmetic strategies. 

 

Keywords: Solving algebraic problems. Strategies for problem solving. Algebraic 

problems. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como tema principal estratégias utilizadas por alunos do 8º 

e 9º ano do ensino fundamental da rede municipal de Aracaju/SE para resolver 

problemas algébricos.  A opção por essa temática é decorrente da minha participação 

no grupo de estudos denominado Núcleo de Investigação sobre História e 

Perspectivas Atuais da Educação Matemática (NIHPEMAT)
1
. No referido grupo, há 

uma proposta de investigar temáticas como: resolução de problemas, usos da história 

da Matemática, usos da calculadora e do computador no entendimento dos 

professores e no entendimento dos alunos.  

Para isso, inicialmente, foram realizadas pesquisas que tomaram como 

parceiros os professores, como é o caso de Trindade (2012), sobre resolução de 

problemas, Guimarães (2012), sobre usos da história da Matemática, e Santos (2013), 

sobre usos da calculadora e do computador.  E desde o meu ingresso no Mestrado em 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática – NPGECIMA, em 2012 -, fui orientada a 

investigar sobre as estratégias de resolução de problemas no entendimento dos 

alunos. Vale destacar que o termo estratégia é entendido pelos membros do grupo 

como conteúdos matemáticos e recursos gráficos mobilizados pelos alunos para 

chegar à resolução de um problema matemático, ou seja, para Polya (1978), as 

estratégias sugeridas em um problema geométrico é utilizar figuras, recorrer a 

problemas já resolvidos e, nos problemas algébricos, fazer uso das notações 

adequadas. 

 

Um passo importante na resolução de um problema é a escolha da 

notação. Ela deve ser feita cuidadosamente. O tempo inicialmente 

dispensado em escolher a notação pode muito bem ser 

recompensado mais tarde, pois evitamos com isto hesitações e 

confusões. Além do mais, ao escolhermos cuidadosamente a 

notação, teremos de pensar detidamente nos elementos que 

precisam ser denotados (POLYA, 1978, p. 98).  

 

Além disso, depois do exame do livro de Polya (1978), que será apresentado 

mais adiante de forma detalhada, foi realizada a opção de classificar os problemas 

                                                 
1
O grupo é coordenado pela professora Drª Ivanete Batista dos Santos. 
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em aritmético, algébricos e geométricos. E, no meu caso, a investigação tomou como 

base os problemas algébricos
2
. 

Para fazer as primeiras aproximações com a temática, fui instigada a recorrer 

às minhas memórias, como estudante da educação básica, e a experiências que 

adquiri durante a minha formação em Matemática Licenciatura, para estabelecer uma 

relação entre o que já havia vivenciado e a pesquisa que iria desenvolver. 

Desse modo, recorri inicialmente às minhas recordações e lembrei-me de que, 

na minha vida escolar, os professores de Matemática utilizavam com frequência as 

listas de exercícios
3
. Normalmente durante a aula, eles resolviam alguns exemplos e, 

ao final da aula, entregavam a lista ou solicitavam que resolvesse algumas questões 

do livro didático adotado. Raramente aos alunos eram solicitados a expor na lousa as 

estratégias utilizadas para chegar à solução.  

E aqui, vale destacar que, algumas vezes, colegas pediam para responder no 

quadro para ver se tinha acertado a questão. Porém, éramos
4
 barrados e aceitávamos 

a resposta exposta no quadro. Na maioria das vezes, não questionávamos o professor 

quando tínhamos encontrado a mesma resposta utilizando outro caminho.  

Mas, mesmo assim, nunca deixei de gostar de estudar Matemática e foi isso 

que me fez optar pelo curso de Matemática Bacharelado, por ingenuamente acreditar 

que ia fazer pesquisas para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem da 

disciplina. Não sabendo que o matemático, como afirma Fiorentini e Lorenzato 

(2006):  

 

[...] tende a conceber a matemática como um fim em si mesma, e, 

quando requerido a atuar na formação de professores, tende a 

promover uma educação para a matemática priorizando os 

conteúdos formais dela e uma prática voltada à formação de novos 

pesquisadores em matemática (FIORENTINI E LORENZATO, 

2006, p. 3). 

 

Tal entendimento só me veio depois de alguns períodos de convivência com 

colegas que cursavam Licenciatura em Matemática, ao relatarem sobre atividades 

que desenvolviam em disciplinas como, por exemplo, Laboratório do Ensino de 

                                                 
2
 Outra colega, Aline Alves Costa, que ingressou também em 2012 investiga sobre os problemas 

geométricos. 
3
Hoje adoto o entendimento de Dante (2005, p. 43) que define exercício quando esse “[...] serve para 

exercitar, para praticar um determinado algoritmo ou processo”. 
4
Utilizo a primeira pessoa do plural quando fizer referência a atividades realizadas em companhia de 

outros colegas. 
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Matemática e Metodologia do Ensino de Matemática. E, aos poucos, passei a ficar 

curiosa e encantada com as experiências descritas e temáticas abordadas nessas 

disciplinas. Foi dessa forma que comecei a perceber que as respostas para as minhas 

inquietações poderiam estar no curso de Licenciatura e não no de Bacharelado. 

Por causa disso, em 2008/2, solicitei a transferência para o curso de 

Licenciatura em Matemática do Campus Prof. Alberto Carvalho, localizado no 

município de Itabaiana-SE.  A transferência foi concretizada em 2009. Já no primeiro 

período, comecei a cursar disciplinas da área de ensino de Matemática. E na 

disciplina Metodologia do Ensino de Matemática
5
 tive a oportunidade de fazer 

leituras de textos que abordavam sobre tendências metodológicas da Educação 

Matemática: resolução de problemas, jogos, novas tecnologias, modelagem, 

etnomatemática e história da matemática, e um mais específico que foram os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Participei também de atividades baseadas 

nessas tendências metodológicas de ensino. E uma dessas atividades consistia em 

realizar uma oficina sobre uma tendência metodológica. Por meio de um sorteio, meu 

grupo ficou responsável pela resolução de problemas. 

Assim, para planejar a oficina além dos PCNs, fizemos leituras sobre o que 

autores como Polya (1978) e Dante (2005) defendiam sobre resolução de problemas. 

Iniciamos a oficina enfatizando a proposta apresentada nos PCNs (1998) para a 

resolução de problemas. 

 
A resolução de problemas, na perspectiva indicada pelos 

educadores matemáticos, possibilita aos alunos mobilizar 

conhecimentos e desenvolver a capacidade para gerenciar as 

informações que estão a seu alcance. Assim, os alunos terão 

oportunidade de ampliar seus conhecimentos acerca de conceitos e 

procedimentos matemáticos bem como de ampliar a visão que têm 

dos problemas, da Matemática, do mundo em geral e desenvolver 

sua autoconfiança (BRASIL, 1998, p. 40). 

 

Apresentamos 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). Levamos em consideração os quatro passos sugeridos por 

Polya (1978) e também apresentados por Dante (2005) que são: compreender o 

problema; elaborar um plano; executar o plano e fazer o retrospecto da solução. Em 

                                                 
5
  Disciplina ministrada pela ProfªDrª. Karly Barbosa Alvarenga.  
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seguida, aplicamos alguns dos problemas apresentados no livro de Dante (2005) e 

seguimos suas propostas, ao dividirmos a turma em grupos pequenos e ao 

debatermos as soluções encontradas, a exemplo da seguinte recomendação: “Quando 

todos os grupos já tiverem chegado à resolução do problema, um representante de 

cada grupo deve reproduzi-la na lousa, explicando o procedimento adotado” 

(DANTE, 2005, p. 54). O objetivo era fazer com que os nossos colegas da disciplina 

percebessem a importância de discutir com os alunos as estratégias adotadas por cada 

grupo para chegar a sua respectiva solução, além de lembrá-los que existem várias 

maneiras para chegar a ela admitindo os passos sugeridos por Polya (1978). 

Ao aplicar a oficina, ficava a me questionar por que, na década de 90, no 

século XX, referente à minha época de estudante do ensino básico, essa tendência 

metodológica não foi utilizada ou eu não consegui identificar o uso nas turmas que 

frequentei. O que justificaria isso? Já que, segundo Onuchic (2008), no século XX, 

os pesquisadores passaram a questionar o ensino e o efeito de estratégias e modelos. 

A partir da década de 80, começam a discutir as perspectivas didático-pedagógicas 

da resolução de problemas.  

 Fico imaginando qual teria sido o efeito na minha aprendizagem e na dos 

meus colegas se meus professores, naquela época, já trabalhassem problemas 

matemáticos seguindo essas recomendações, pensando nas estratégias adotadas por 

nós e iniciando os conteúdos através de problemas.  

 Essas inquietações tornaram-se mais evidentes quando cursei a disciplina de 

Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática II
6
 (ensino fundamental) e III 

(ensino médio). Nessas disciplinas, tínhamos que escolher uma das metodologias de 

ensino da Matemática para elaborar um projeto de ensino. Novamente, escolhi a 

resolução de problemas nos dois estágios. Além das leituras sobre resolução de 

problemas que fiz para escrever o projeto, optei aplicar durante as aulas ministradas a 

metodologia
7
 resolução de problemas no ensino médio, em que procurei iniciar o 

conteúdo, função modular, com problemas. Contudo, no ensino fundamental, 

aplicava os problemas após abordar o conteúdo, que foi equações e inequações 

                                                 
6
Disciplina ministrada pela Profª Msc. Teresa Cristina Etcheverria.  

7
Estou ciente que, quando trabalhei com a metodologia resolução de problemas, não tinha o 

entendimento do que seria, pois, na época, não tinha feito nenhuma leitura que distinguisse a 

resolução de problema trabalhada como metodologia e como recurso. Esse entendimento foi possível 

a partir da leitura da dissertação de Trindade (2012).   
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algébricas. De acordo com a perspectiva estudada pelo Grupo de Trabalho e Estudos 

sobre Resolução de Problemas – GTERP -, expresso por Pereira (2004): 

 
A Metodologia de Ensino-Aprendizagem de Matemática através da 

Resolução de Problemas constitui-se num caminho para se ensinar 

Matemática e não apenas para se ensinar a resolver problemas. 

Nela, o problema é um ponto de partida e os professores, através da 

resolução do problema, devem fazer conexões entre os diferentes 

ramos da Matemática, gerando novos conceitos e novos conteúdos 

matemáticos, visando, principalmente, o processo e não somente a 

solução do problema trabalhado (PEREIRA, 2004, p.58).  

 

Embora ainda não tivesse esse entendimento
8
, consegui trabalhar o conteúdo 

seguindo o que está exposto, já que procurei, junto aos meus alunos do ensino médio, 

partir da resolução dos problemas. Formalizamos a definição de função modular. No 

desenvolvimento dessa atividade, foi possível identificar a participação dos alunos e 

a aprendizagem durante as avaliações contínuas.  

Todavia, não analisei as estratégias utilizadas pelos alunos, por fazer 

questionamentos que os direcionavam para uma estratégia de solução comum a 

todos. Dessa forma, tentei desempenhar um papel de professor mediador seguindo as 

orientações dos PCNs (1998), que apresentam a seguinte sugestão: 

 
[...] o professor precisa ter um sólido conhecimento dos conceitos e 

procedimentos dessa área e uma concepção de Matemática como 

ciência que não trata de verdades infalíveis e imutáveis, mas como 

ciência dinâmica, sempre aberta à incorporação de novos 

conhecimentos (BRASIL, 1998, p. 35). 

 

Vale destacar que, no ensino fundamental, apesar de aplicar os problemas 

após os conteúdos, instigava os alunos e pedia a eles para pelo menos falarem sobre 

suas soluções. O que me permitia questioná-los até entender como tinham 

encontrado a solução; perguntava se todos tinham feito daquele jeito e, quando 

algum aluno encontrava a solução por outro caminho, solicitava que ele explicasse 

para a turma. E dessa forma, criava oportunidade e, juntos, examinávamos as 

soluções, por acreditar que assim os alunos teriam mais chance de aprender os 

conteúdos matemáticos. Além de que, sempre que possível, utilizava problemas 

                                                 
8
 Após esse entendimento, posso afirmar que a resolução de problema trabalhada como metodologia 

trás grande significados dos conteúdos para os alunos, uma maior aprendizagem. Da mesma forma 

para o professor que terá a oportunidade de ver seus alunos entenderem o conteúdo de forma 

diferenciada.   
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relacionados com situações do dia a dia, de acordo com o que está posto nos PCNs 

(1998).   

 

As necessidades cotidianas fazem com que os alunos desenvolvam 

capacidades denatureza prática para lidar com a atividade 

matemática, o que lhes permite reconhecer problemas, buscar e 

selecionar informações, tomar decisões. Quando essa capacidade é 

potencializada pela escola, a aprendizagem apresenta melhor 

resultado (BRASIL, 1998, p.38). 

 

A partir de minha experiência na época do estágio, é possível afirmar que os 

alunos participavam quando questionados. Ou seja, os alunos se mostravam 

interessados em participar das aulas tirando dúvidas e expondo a forma como haviam 

resolvido os problemas. Comecei a perceber como era e é importante para o processo 

de ensino-aprendizagem da Matemática a relação entre professor-aluno e entre 

aluno-aluno, como destacado pelos PCNs (1998):  

 
[...] tão importante quanto à própria interação professor-aluno. O 

confronto entre o que o aluno pensa e o que pensam seus colegas, 

seu professor e as demais pessoas com quem convive é uma forma 

de aprendizagem significativa, principalmente por pressupor a 

necessidade de formulação de argumentos (dizendo, descrevendo, 

expressando) e de validá-los (questionando, verificando, 

convencendo) (BRASIL, 1998, p. 38).  

 

Lembro que essa interação, na minha época de estudante da educação básica, 

até ocorria, mas entre professor-aluno era muito difícil. O que me leva mais uma vez 

a destacar que, na época, não tinha certeza se as nossas estratégias de resolução dos 

problemas também estavam corretas, ou se somente existia uma maneira de chegar à 

solução de cada problema, como o professor fazia. A partir dos fatos apresentados, 

foi possível fazer alguns questionamentos em relação ao tema de pesquisa: será que é 

possível identificar diferentes estratégias de resolução em um mesmo problema? Os 

alunos registram como encontraram a solução de um problema matemático? E no 

caso dos problemas algébricos?  

Além da experiência nas aulas de estágio, tive a oportunidade de participar do 

Projeto de Extensão Contribuindo com a Melhoria do Ensino de Matemática no 
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Ensino Fundamental das Escolas Municipais de Itabaiana
9
 e ser bolsista do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) 
10

. Nos referidos 

projetos, tive a oportunidade de aplicar atividades relacionadas à resolução de 

problemas como recurso, pois, na maioria das vezes, não adotávamos as sugestões 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais que: 

 
[...] a situação-problema

11
 é o ponto de partida da atividade 

matemática e não a definição. No processo de ensino e 

aprendizagem, conceitos, ideias e métodos matemáticos devem ser 

abordados mediante a exploração de problemas, ou seja, de 

situações em que os alunos precisem desenvolver algum tipo de 

estratégia para resolvê-las (BRASIL, 1998, p. 40).  

 

A partir do que está posto nessa citação e das minhas recordações, estabeleci 

como objetivo da minha pesquisa de mestrado identificar e analisar estratégias 

utilizadas pelos alunos do 8º e 9º ano
12

 do ensino fundamental na resolução de 

problemas algébricos.  Aqui, vale destacar que os referidos problemas são tomados a 

partir dos conteúdos ditos algébricos nos livros didáticos. Vale esclarecer que, por 

conteúdos algébricos, são apontados nos Parâmetros Curriculares Nacionais no 

tópico denominado álgebra no ensino fundamental como conteúdos: generalizações 

de padrões aritméticos, variação de grandezas, resolução de equações, cálculo 

algébrico, obtenção de expressões equivalentes. No livro didático A Conquista da 

Matemática: Estudando as Equações; Introdução ao Cálculo Algébrico; Estudo dos 

Polinômios; Estudo das Frações Algébricas; Equações do 1º Grau com uma 

Incógnita; Sistema de Equações do 1º Grau com duas Incógnitas.  

Mas, com o propósito de buscar subsídios para traçar o caminho que iria 

percorrer para atingir o objetivo definido no que diz respeito às estratégias de 

resolução dos problemas algébricos, fiz um levantamento de dissertações já 

produzidas e que de alguma forma se aproxima da temática de pesquisa.  

                                                 
9
 O referido projeto era coordenado pelos professores Msc. Samuel da Cruz Canevari e Drª Karly 

Barbosa Alvarenga. E era desenvolvido na Universidade Federal de Sergipe no Campus de Itabaiana/ 

SE.  
10

O Pibid era coordenado pelos professores Drª Karly Barbosa Alvarenga e Msc. Rafael Neves 

Almeida e as atividades eram desenvolvidas em escolas de Itabaiana/ SE. 
11

Nos PCNs (1998), é apresentado que a situação-problema é um dos princípios da resolução de 

problemas, pois “Um problema matemático é uma situação que demanda a realização de uma 

sequência de ações ou operações para obter um resultado” (BRASIL, 1998, p. 44).  
12

Faço uso da nomenclatura ano, em vez de série devido à Lei nº 11.274, de 7-2-2006. 
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Para isso, como participante do grupo de estudo NIHPEMAT, fiz leitura de 

pesquisas desenvolvidas por participantes do grupo. Um dos trabalhos examinados 

foi o de autoria de Trindade (2012) intitulado Entendimento(s) sobre o uso da 

resolução de problemas matemáticos: o caso de professores de Matemática do 6º ao 

9º ano da rede municipal de Aracaju–SE. O exame desse trabalho, além de 

esclarecer algumas dúvidas como a resolução de problemas usada como metodologia 

ou recurso, me auxiliou na identificação de trabalhos referentes à resolução de 

problemas matemáticos no Brasil e em Sergipe, a partir de um levantamento 

bibliográfico elaborado por ela.   

O objetivo da autora não era analisar as estratégias utilizadas pelos alunos na 

resolução de problemas e sim analisar os usos que professores de Matemática da rede 

municipal de Aracaju/SE fazem de diferentes tipos de problemas matemáticos em 

busca de indícios da resolução de problema como metodologia.  

Trindade (2012) apresenta um mapeamento das produções e identifica que o 

Grupo de Trabalho e Estudos em Resolução de Problemas (GTERP)
13

 da 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Unesp do Rio Claro - se 

destacava entre os demais no quantitativo de trabalhos encontrados e apresenta um 

quadro com todos os trabalhos. Dos trabalhos examinados por Trindade (2012) e 

vinculados ao GTERP, o que se aproxima da minha temática é o de Azevedo (2002), 

intitulado Ensino-aprendizagem das equações algébricas através da resolução de 

problemas. Este trabalho teve por objetivo investigar o ensino-aprendizagem das 

equações algébricas através da resolução de problemas e como parceiros da pesquisa, 

alunos do 3º ano do ensino médio. 

Azevedo (2002) ao discutir sobre o ensino-aprendizagem das equações 

algébricas percebe, através das entrevistas com professores, que, mesmo os que 

consideram importante ensinar equações algébricas, não sabem dizer o porquê. A 

maioria enfatiza o Vestibular como resposta. Já os alunos, a maior parte não soube 

dizer por que estudavam álgebra. 

A leitura do trabalho de Azevedo (2002) foi produtiva pelo fato de a autora 

abordar sobre ensino-aprendizagem da Álgebra, porém não contribuiu muito em 

relação às estratégias adotadas pelos alunos, pois, na pesquisa, estava interessada em 

                                                 
13

  Coordenado pela professora Drª Lourdes de La Rosa Onuchic.  
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saber qual a importância que os docentes e os discentes davam às equações 

algébricas.  

Vale destacar que Trindade (2012) ainda discute sobre produções entre 

dissertações e teses de outras instituições como a Unicamp e a PUC/RS. Como é o 

caso da tese de Fiorentini (1994) intitulada Rumos da Pesquisa Brasileira em 

Educação Matemática: o caso da produção científica em cursos de pós-graduação, e 

com base na leitura feita da tese de Fiorentini (1994), a referida autora faz um quadro 

em que relaciona a categoria, foco, característica para algumas épocas como está 

apresentado no Quadro 1 posto a  seguir. 

 

Quadro 1 - Algumas pesquisas destacadas por Fiorentini (1994) sobre Resolução de 

Problemas. 

CATEGORIA FOCO CARACTERÍSTICA AUTOR 

Estratégias ou 

modelos/programas 

especiais de ensino-

aprendizagem de 

resolução de 

problemas.  

 

Investigam estratégias 

que alunos 

desenvolvem na 

resolução de 

problemas 

matemáticos.  

 

Influência do material 

manipulativo da resolução 

de problemas aritméticos 

de adição e subtração de 

alunos da 1ª série do EF.  

 

Boldrin (1986)  

 

Influência de palavras-

chave na resolução de 

problemas aritméticos.  

 

Figueiredo (1985)  

 

Fonte: quadro compilado de Trindade (2012). 

 

Observa-se nesse quadro a indicação de dois trabalhos, o de Boldrin (1986) e 

o de Figueiredo (1985), mas, apesar de eles fazerem referência a categorias 

estratégias ou modelos/programas especiais de ensino-aprendizagem de Resolução 

de Problemas, focam em estratégias utilizadas pelos alunos relacionadas a problemas 

aritméticos. Por isso, precisei fazer um levantamento de trabalhos que abordassem 

sobre as estratégias utilizadas pelos alunos na resolução de problemas algébricos. 

Em relação às produções aqui no estado de Sergipe, identifiquei ainda o 

trabalho de Passos (2012) intitulado A educação algébrica no 8ºano do ensino 

fundamental das escolas públicas de Ribeirópolis/SE: entendimentos dos professores 

de Matemática. Essa pesquisa tinha como objetivo investigar os entendimentos dos 

professores de Matemática das escolas públicas de Ribeirópolis/SE em relação à 

educação algébrica no 8º ano do ensino fundamental. Para alcançar o objetivo, a 
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autora verificou os livros didáticos adotados pelos professores, fotocopiou os 

cadernos dos alunos e fez entrevistas semiestruturadas. Esse estudo foi importante 

para o meu esclarecimento quanto às dimensões da álgebra como: aritmética 

generalizada, funcional, equações e estrutural. Como também pude verificar algumas 

das soluções dos alunos através das fotocópias dos cadernos na resolução de 

problemas algébricos. 

Na tentativa de identificar outras pesquisas além das apresentadas, fiz um 

mapeamento em sítios de busca como, por exemplo, Banco de Dados de Teses e 

Dissertação (BDTD), Google acadêmico, Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes). Para isso, utilizei como palavras-chave 

“resolução de problemas”, “problemas algébricos”, “educação matemática”, 

“estratégias” e, assim, foi possível localizar as seguintes dissertações, as pesquisas 

postas no Quadro 2.  
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Quadro 2– Pesquisas que enfatizam as estratégias utilizadas pelos alunos na resolução de 

problemas 
AUTOR/ 

ANO
14

 

TÍTULO OBJETIVO INSTITUIÇÃO 

Christo 

(2006) 

(Dissertação) 

Introdução da noção de 

variável em expressões 

algébricas por meio da 

resolução de problemas: 

Uma abordagem dinâmica 

Avaliar uma proposta de ensino na 

qual busca-se descrever as relações 

estabelecidas entre os elementos de 

situações de proporcionalidade com 

as expressões aritméticas 

generalizáveis. 

PUC/SP 

Santos (2007) 

(Dissertação) 

O que alunos da escola 

básica mostram saber por 

meio de sua produção 

escrita em matemática 

Analisar a produção escrita de alunos 

na questão comum da prova de 

questões abertas da AVA-2002 da 4ª 

e 8ª séries do ensino fundamental e 

do 3º ano do ensino médio. 

Universidade 

Estadual de 

Londrina – UEL 

Panossian 

(2008) 

(Dissertação) 

Manifestações do 

Pensamento e da 

Linguagem Algébrica de 

Estudantes: Indicadores 

para a organização do 

ensino 

Investigar as manifestações e 

peculiaridades do movimento do 

pensamento e da linguagem algébrica 

por meio de situações-problema com 

estudantes da 6ª série do Ensino 

fundamental, com base nos conceitos. 

USP 

 Silva 

(2008) 

(Dissertação) 

Pensamento proporcional e 

regra de três: Estratégias 

utilizadas por alunos do 

ensino fundamental na 

resolução de problemas 

Identificar se as estratégias de 

resolução de problemas utilizadas por 

alunos de 6ª e 8ª séries do Ensino 

fundamental revelam compreensão 

do conceito de proporcionalidade. 

UTP/PR 

Pimentel 

(2010) 

(Dissertação) 

Metodologia da resolução 

de problemas no 

planejamento de atividades 

para a transição da 

aritmética para a álgebra 

Descobrir e entender as origens do 

problema e estudar propostas para 

possíveis soluções. 

UFSCAR 

Pepece (2011) 

(Dissertação) 

Análise da produção 

escrita de estudantes da 

EJA em atividades 

algébricas 

Investigar indícios de pensamento 

algébrico e de possíveis erros na 

produção escrita de estudantes da 

EJA em atividades algébricas 

envolvendo equações do primeiro 

grau. 

Universidade 

Estadual de 

Londrina 

Santos (2011) 

(Dissertação) 

Analisando as estratégias 

utilizadas pelos alunos da 

rede 

Municipal do Recife na 

resolução de questões do 

Saepe sobre números 

racionais 

Analisar as estratégias utilizadas por 

alunos da 

Rede Municipal do Recife ao 

responderem questões de avaliações 

externas sobre números racionais, 

particularizando o SAEPE/Sistema de 

Avaliação Educacional de 

Pernambuco. 

UFPE 

Fonte: quadro elaborado a partir de dados coletados nas dissertações apresentadas. 

                                                 
14

Dos trabalhos encontrados, o que se aproximava com a minha temática se destaca a partir de 2006, 

porém, desde 1987, já existiam trabalhos que abordavam as estratégias utilizadas pelos alunos. 

Exemplo disso é a pesquisa de Boldrin (1987) intitulada Resolução de problemas aritméticos simples 

envolvendo adição e subtração por escolares de primeira série: influência da manipulação de 

material. 
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 Depois de coletados esses dados, busquei no exame das dissertações 

identificar as estratégias apontadas pelos autores como utilizadas pelos discentes na 

Resolução dos Problemas independentes do conteúdo, e que poderia me auxiliar 

quando fosse analisar e identificar as estratégias na minha pesquisa.  

Christo (2006) e Pimentel (2010), apesar de trabalharem com resolução de 

problemas e com conteúdo algébrico, não tinham como objetivo analisar as 

estratégias dos alunos. Pois Christo (2006) estava interessado em avaliar uma 

proposta de ensino, já Pimentel (2010) tinha como objetivo descobrir e entender o 

problema na transição da aritmética para a álgebra.  

 Assim, das dissertações apresentadas, destaco as de Santos (2007), Panossian 

(2008), Silva (2008), Pepece (2011) e Santos (2011), por priorizarem as estratégias 

utilizadas pelos alunos na resolução de problemas algébricos.   

 Santos (2007) destaca como estratégias as seguintes: 

 Aritméticas: “os alunos elaboram estratégias aritméticas por meio de 

operações aritméticas, e/ou ideia de recorrência, mas que não 

resolveram a questão da maneira considerada correta” (SANTOS, 

2007, p. 76). 

 Aritmética direcionada: “aquelas que eles parecem saber quais 

procedimentos deve utilizar para obter a resposta da questão” 

(SANTOS, 2007, p. 76). 

 Tentativa e erro: “uma estratégia com a qual ele aborda um problema 

de cujo enunciado ele consegue retirar corretamente informações, e 

com elas, inferir alguns possíveis resultados indutivamente, para em 

seguida testá-los, buscando ajustá-los a partir dos seus erros para 

chegar a uma resposta que seja condizente com as regras da situação” 

(SANTOS, 2007, p. 77). 

 Aritmética direcionada e alguma linguagem algébrica. 

  Equação. 

 Regra de três. 

 

 Panossian (2008) consegue identificar praticamente as mesmas estratégias 

apresentadas por Santos (2007) ao afirmar que, “por meio das situações-problema 
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propostas e da análise dos dados obtidos com os estudantes, entende-se que não 

houve a necessidade do pensamento e da linguagem algébrica. Esses resolviam os 

itens com contagens e estratégias aritméticas” (PANOSSIAN, 2008, p. 152). Outras 

estratégias também são destacadas pela autora, como a de tentativa de erro e 

operações inversas. Percebi nos trabalhos anteriormente citados que, mesmo os 

problemas sendo algébricos, os alunos fizeram uso de outras estratégias menos a 

algébrica. 

 Já Silva (2008) refere-se as estratégias aos problemas sobre proporcionalidade 

e regra de três. Ao final, a autora esclarece que: 

 
[...] houve tentativa dos alunos em buscar estratégias variadas para 

resolver os problemas. A preferência pelos alunos recaiu sobre a 

utilização de estratégias próprias, provenientes de conhecimentos 

acumulados de séries anteriores, embora muitas vezes tolhidos 

pelas limitações na aritmética necessária para a solução dos 

problemas (SILVA, 2008, p. 185). 

 

 Outro autor, Pepece (2011) aplicou problemas algébricos para alunos do EJA 

(Educação de Jovens e Adultos) e identificou que, nas estratégias utilizadas pelos 

alunos, há poucos indícios de estratégias algébricas. Porém, não classificou as outras 

estratégias adotadas, pois estava interessado em analisar se os alunos apresentavam 

indícios de pensamento algébrico e os erros encontrados na resolução dos problemas. 

 Santos (2011) destaca como situação mais recorrente a que o aluno faz uso 

dos dados contidos no problema sem elaborar nenhum significado para essa ação. 

Enfatiza ainda que:  

 

[...] os alunos permanecem ligados ao contexto do problema sem 

dominar as relações entre os conceitos envolvidos,e tentam 

resolver a questão utilizando as operações matemáticas com as 

quais estão familiarizados para operar esses dados, e assim 

encontrar a resposta (SANTOS, 2011, p. 116). 

 

Após um exame desses trabalhos, constatei que a estratégia mais identificada 

pelos pesquisadores é aquela em que a maioria dos discentes recorre ao uso de 

conteúdos aritméticos. Desse modo, coloco mais uma vez a questão: quais as 

estratégias utilizadas por alunos das Escolas Municipais de Aracaju/SE ao se 

depararem com problemas algébricos?  
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Organização dos capítulos 

  

 Para alcançar o objetivo definido para este trabalho, o texto foi organizado da 

seguinte forma: Capítulo 1: Um exame da obra de George Polya (1978) em busca 

dos problemas algébricos e das estratégias. Procuro, por meio de um análise do livro 

A Arte de Resolver Problemas, identificar indícios para o que na época Polya (1978) 

entendia por problemas matemáticos, problemas algébricos e estratégias mobilizadas 

para a resolução dos problemas. 

 No segundo capítulo, intitulado Da escolha dos problemas matemáticos 

algébricos e das escolas municipais até o perfil dos alunos, apresento os problemas 

selecionados retirados do livro A Conquista da Matemática, as escolas escolhidas e o 

perfil dos alunos.  

 E no terceiro capítulo denominado Estratégias utilizadas pelos alunos na 

resolução dos problemas algébricos, identifiquei e analisei, através dos instrumentos 

aplicados aos alunos, as estratégias mobilizadas por eles na resolução dos problemas 

algébricos. 

 Por fim, apresento as considerações que obtive durante a pesquisa, assim 

como algumas reflexões. 
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CAPÍTULO I –UM EXAME DA OBRA DE GEORGE POLYA (1978) EM 

BUSCA DOS PROBLEMAS ALGÉBRICOS E DAS ESTRATÉGIAS 

  

Neste capítulo, são apresentados entendimentos sobre problema matemático, 

problema algébrico e estratégias destacadas por George Polya (1978) em sua obra A 

Arte de Resolver Problemas, além de uma classificação dos problemas. Vale ressaltar 

que a opção por George Polya (1978) se deve ao fato de que o referido livro é 

referência em quase todos os trabalhos examinados que investigam sobre resolução 

de problemas matemáticos ou resolução de problemas como uma metodologia. 

 

1.1 - George Polya e sua obra A Arte de Resolver Problemas 

 

A Arte de Resolver Problemas á a obra mais referida de autoria de George 

Polya.  Autor nascido em 13 de dezembro de 1887 em Budapeste (Hungria), faleceu 

em 7 de setembro de 1985 em Palo Alto, na Califórnia (Estados Unidos).  

  
Figura 1- Foto do autor George Polya 

 

Fonte:foto retirada do site: 

<http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/seminario/polya/biografia.htm>. 

 

 George Polya viveu 98 anos e, na sua trajetória de vida, produziu trabalhos 

que contribuíram para a matemática e para outras áreas como direito, filosofia, física 

e latim. Concluiu, em 1912, o doutorado na área da matemática. Lecionou na 

Universidade de Stanford nos Estados Unidos, de 1940 a 1953, e foi nesse mesmo 

período que publicou um dos seus livros mais conhecidos, A Arte de Resolver 

Problemas, em inglês Howto solve it. Este livro ficou famoso pela forma como 

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/seminario/polya/biografia.htm
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George Polya apresenta as orientações tanto para o professor quanto para o aluno em 

relação à resolução de um determinado problema.  Ao que parece, o autor procurou 

em sua obra ajudar os professores que desejam desenvolver nos seus alunos a 

capacidade de resolver problemas e aos alunos que queiram desenvolver a própria 

capacidade.  

 A obra de George Polya sofreu alteração da primeira edição para a segunda. 

Há no prefácio a segunda edição da referida obra, “além de pequenas melhorias, uma 

nova quarta parte, sob o título Problemas, Indicações, Soluções” (POLYA, 1956, 

p.VIII). Pelo que está posto no prefácio, a edição foi ampliada, teria o poder de 

convencer alguns dos seus leitores de que a matemática, além de indispensável a 

algumas áreas, pode ser divertida e importante para o desenvolvimento intelectual.  

 Ao observar as características técnicas das diferentes edições (1978, 1994, 

1995) traduzidas em língua portuguesa por Hélio Lisboa de Araújo, foi possível 

verificar que as traduções apresentam alterações ou acréscimos no título da obra, 

como são os casos de A Arte de Resolver Problemas (1978), A Arte de Resolver 

Problemas: um novo aspecto do método matemático (1994) e A Arte de Resolver 

Problemas: um novo enfoque do método matemático (1995). A edição referente ao 

ano de 1994 está fidedigna com a titulação da versão original publicada em 1975.  

Até o momento não foi possível identificar pistas que indiquem os motivos para 

essas alterações.  

 O livro utilizado para exame neste trabalho, A Arte de Resolver Problemas 

(1978), está dividido em quatro capítulos:  

  

 Em Aula; 

 Como Resolver um Problema; 

 Pequeno Dicionário de Heurística; 

 Problemas, Indicações, Soluções. 

 

 Porém, antes da introdução, o autor apresenta os passos de como resolver um 

problema, que são eles: compreender o problema, elaborar um plano, executar o 

plano e examinar a solução obtida, e no capítulo um e dois, ele apresenta um diálogo 

sobre eles. Os quatros passos usados para resolver um problema por Polya (1978) são 

bem destacados na maioria dos trabalhos que abordam sobre resolução de problemas. 
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 O capítulo um, Em Aula, Polya (1978) o dividiu em três subpartes: objetivo, 

divisões principais, questões principais e outros exemplos. Na primeira parte, o autor 

indica que “um dos mais importantes deveres do professor é auxiliar os seus alunos, 

o que não é uma tarefa fácil, pois exige tempo, prática, dedicação e princípios 

firmes” (POLYA, 1978, p.1). Nesse tópico, Polya (1978) sugere orientações para os 

professores de como incentivar seus alunos a resolverem problemas. Uma das 

recomendações é que o professor deixe seus alunos tentarem fazer, mas não só, 

porque pode ser que eles não progridam. Por outro lado, também o docente não pode 

indicar tudo, pois o aluno tem que ter uma parcela de contribuição na realização das 

atividades. 

 Polya (1978, p. 3) defende ainda que “a resolução de problemas é uma 

habilitação prática”, afirmando que “adquirimos qualquer habilitação por imitação e 

prática” (POLYA, 1978. p.3). Será que essa imitação e prática se fazem presente nas 

respostas dos alunos desta pesquisa? Com a análise dos instrumentos e durante a 

entrevista foi possível verificar que os alunos não deram indícios de imitação e 

quanto a praticar apenas um aluno comentou que solucionava alguns problemas do 

livro. 

Para o autor, “O professor que deseja desenvolver nos estudantes a 

capacidade de resolver problemas deve incutir em suas mentes algum interesse por 

problemas e proporciona-lhes muitas oportunidades de imitar e praticar” (POLYA, 

1978, p. 3). Será que essa é a melhor forma de capacitar os alunos a resolverem 

problemas? Lanço tal questionamento, porém não é meu intuito nessa pesquisa 

respondê-lo. Apenas o faço, para que possamos pensar um pouco sobre tal assunto. 

 Na sequência, Polya (1978) apresenta divisões principais e questões 

principais. Desse modo, nesse tópico, o autor apresenta as quatro fases e, à medida 

que vai apresentando-as, traz questões para exemplificar. Polya (1978, p. 3) trouxe 

esse tópico por acreditar que “ao procurarmos a solução, podemos variar 

continuamente o nosso ponto de vista, a nossa maneira de encarar o problema”. E, 

para que não nos atrapalhemos, Polya (1978) sugere que: 

 
Para agrupar convenientemente as indagações e sugestões da nossa 

lista, distinguiremos quatro fases de trabalho. Primeiro, temos de 

compreender o problema, temos de perceber claramente o que é 

necessário. Segundo, temos de ver como os diversos itens estão 

inter-relacionados, como a incógnita está ligada aos dados, para 
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termos a idéia da resolução, para estabelecermos um plano. 

Terceiro, executamos o nosso plano. Quarto, fazemos um 

retrospecto da resolução completa, revendo-a e discutindo-a 

(POLYA, 1978, p. 3-4, grifos do autor).  

 

 O autor destaca também a importância do professor na hora de auxiliar os 

alunos a compreender o problema com a concretização dele, como por exemplo, para 

calcular a diagonal de um paralelepípedo retângulo do qual são conhecidos o 

comprimento, a largura e a altura. Polya (1978) sugere que o docente relacione o 

exemplo com a sala de aula. Da mesma forma, esclarece que o método de questionar 

não pode ser rígido, pois 

 
[...] nestes assuntos, qualquer procedimento rígido, mecânico, 

pedante, será forçosamente prejudicial. O nosso método permite 

uma certa elasticidade e variação, admite abordagens diversas, 

pode e deve ser aplicado de tal maneira que as questões 

apresentadas pelo professor possam ter ocorrido ao próprio aluno 

(POLYA, 1978, p.14, grifos do autor). 

 

Percebe-se a partir dessa citação a valia dos questionamentos feitos pelos 

docentes no momento certo e de forma simples sem rigidez nas perguntas, pois esses 

questionamentos são para auxiliar os discentes na solução dos problemas para que 

eles consigam criar planos de resolução.  

O autor dá sequência a sua obra com a parte dois intitulada Como resolver um 

problema - um diálogo. Neste capítulo, Polya (1978) apresenta um verdadeiro 

diálogo e alguns questionamentos durante a resolução de um problema. Para o autor, 

é necessário se familiarizar com o problema, registrar na mente aonde se quer chegar 

e, para isso, ele lança alguns questionamentos e seguidamente responde, como 

observado a seguir.  

 
Por onde começar? Comece pelo enunciado do problema. Que 

posso fazer? Visualize o problema como um todo, com tanta 

clareza e nitidez quanto possível. Qual a vantagem em assim 

proceder? É preciso compreender o problema, familiarizar-se com 

ele, gravar na mente o seu objetivo (POLYA, 1978, p. 25).  

 

Pelo recorte apresentado, identifica-se que o autor faz uma revisão da 

importância dos quatro passos, lembrando que é importante se familiarizar, 

aperfeiçoar a compreensão, procurar um caminho proveitoso, executar o plano e 

fazer o retrospecto. 
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A terceira parte, Um pequeno dicionário de Heurística, será examinada mais 

adiante, por considerar parte importante para a temática deste trabalho, e que 

desconhecia e só tive acesso ao fazer a leitura em busca de entendimentos sobre 

problema matemático, problema algébrico e estratégias.  

E a parte quatro refere-se a Problemas, indicações, soluções. O autor busca 

oferecer ao leitor a oportunidade de praticar, alertando que os problemas 

apresentados não são muito difíceis, mas também não são simples problemas 

rotineiros.   

Polya (1978) destaca o: 

 

[...] leitor que haja sinceramente tentando resolver o problema tem 

a melhor probabilidade de tirar vantagem da indicação e da 

solução. Se ele chegar ao resultado por seus próprios meios, terá 

aprendido alguma coisa pela comparação do seu método com o 

apresentado no livro. Se, após um esforço sério, ficar inclinado a 

desistir, a indicação poderá fornecer-lhe a ideia que lhe falta. Se 

nem mesmo a indicação servi-lhe de ajuda, ele poderá olhar a 

solução, procurar isolar a idéia-chave, pôr de lado o livro e, então, 

tentar resolver o problema sozinho (POLYA, 1978, p. 165).  

 

 Percebe-se pelo que está posto nesse recorte que o autor tenta fazer com que o 

leitor solucione os problemas propostos seguindo ou não as indicações apresentadas 

por ele. Mas que, no final da resolução, o ledor tenha aprendido alguma coisa com 

essa experiência. Polya (1978) disponibiliza vinte problemas
15

, sendo dezenove
16

 

deles extraídos de Exames Competitivos de Matemática, da Universidade Stanford. 

A seguir, alguns dos problemas disponibilizados por Polya (1978). 

 

 “Para numerar as páginas de um grosso volume, o tipógrafo utilizou 

2989 algarismos. Quantas páginas tem o volume?” (POLYA, 1978, p. 

164). 

 “São dados um hexágono regular e um ponto situado no seu plano. 

Traçar uma reta que passe pelo ponto dado e divida o hexágono dado 

em duas partes de áreas iguais” (POLYA, 1978, p. 164). 

                                                 
15

Polya (1978, p. 163) afirma que “os problemas não exigem outros conhecimentos preliminares além 

dos adquiridos num bom curso de 2º grau”. 
16

Segundo o autor, apenas o primeiro problema não foi extraído dos Exames Competitivos de 

Matemática: “Um urso parte do ponto P e percorre um quilômetro no sentido sul. Em seguida, muda 

de rumo e anda um quilômetro no sentido leste. Finalmente, muda outra vez de rumo, percorre no 

sentido norte e chega exatamente ao ponto de partida. Qual é a cor do urso?” (POLYA, 1978, p. 164). 
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 “Roberto tem 10 bolsos e 44 moedas. Ele quer colocar as moedas nos 

bolsos, mas de tal maneira distribuídas que em cada bolso fique um 

número diferente de moedas. Será possível consegui-lo?” (POLYA, 

1978, p. 164). 

 “O comprimento de perímetro de um triângulo retângulo é 60 

centímetros e a altura relativa à hipotenusa é 12 centímetros. Calcular 

os lados desse triângulo” (POLYA, 1978, p. 166). 

 “De quantas maneiras será possível trocar um dólar?” (POLYA, 1978, 

p.167).  

 

 E, para os leitores que necessitarem de um auxílio na resolução dos 

problemas, Polya (1978) lança indicações em todos os problemas através de alguns 

questionamentos e sugestões como, por exemplo, “qual é a incógnita? Conhece um 

problema correlato? Qual é a condicionante? Separe as diversas partes da 

condicionante. Trace uma figura. A descoberta por indução exige a observação” 

(POLYA, 1978, p. 167-169). Da mesma forma, para aqueles que tentaram solucionar 

e não encontraram a resposta correta mesmo com as indicações ou queriam verificar 

se conseguiu solucionar os problemas, o autor disponibiliza as soluções dos vinte 

problemas nesse mesmo capítulo. 

 A apresentação desses recortes do livro A Arte de Resolver Problemas 

permite afirmar que o autor George Polya traça um caminho e possíveis entraves 

relacionados à resolução de problemas. E há indícios de um cuidado do autor em 

incentivar o estudo de tal temática tanto por parte dos alunos quanto dos professores, 

ao apresentar, por exemplo, uma lista de indagações para o auxílio da resolução. 

Mas, do referido livro a parte que destaco a seguir é a Heurística, temática que não 

aparece na maioria dos trabalhos que já investigaram sobre resolução de problemas. 

 

1.1.1 A Heurística de George Polya (1978): um entendimento a ser investigado 

 

A opção em destacar para exame a parte dedicada à Heurística de Polya 

(1978) é justificada, como já dito anteriormente, por não ser uma temática na maioria 

das pesquisas que examinei e que abordam sobre resolução de problemas. No 

entanto, o autor dedica de um total de cento e setenta e nove páginas, cento e vinte e 
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ao que chama de Pequeno dicionário de Heurística. Por que nos trabalhos 

analisados, os autores fazem uso dos métodos de Polya (1978), reconhecem que ele é 

referência em resolução de problemas, porém não comentam sobre essa Heurística? 

Para o autor Heurística, “Heurética ou “arsinveniendi” era nome de um certo 

ramo de estudo, não bem delimitado, pertencente à Lógica, à Filosofia ou à 

Psicologia, muitas vezes delineado mas raramente apresentado com detalhes, hoje 

praticamente esquecido”(POLYA, 1978, p. 86). 

O autor, na época, já apresentava que ela era esquecida e, com sua obra, ele 

tentou “[...] reviver este estudo de forma moderna e modesta” (POLYA, 1987, p. 87), 

porém o seu pretexto nos textos analisados não foi possível identificar, pois a maioria 

dos trabalhos não aborda, apenas destaca o método de resolver problemas.Um 

exemplo disso está posto na dissertação de Alvarenga (2008) sobre o raciocínio 

lógico e a criatividade na resolução de problemas matemáticos no ensino médio. 

Nela, a autora destaca que: 

 
A resolução de um problema, para Polya (1978), envolve, 

primeiramente, a identificação do problema, ou seja, a 

compreensão do mesmo, depois a elaboração de um plano para 

solucioná-lo, posteriormente, a execução deste plano (neste 

momento há a mobilização de conhecimentos e estratégias) sendo 

que só então o aluno chegará à solução proposta. Por último ao 

retrospecto, à verificação de sua resposta e reflexão acerca dos 

procedimentos adotados para concluí-lo (ALVARENGA, 2008, p. 

24). 

 

Nota-se que a autora faz referência a Polya (1978) relacionada às quatro 

etapas destacadas pelo autor para resolver problemas. Enfoque também presente no 

trabalho de Allevato (2005) que, ao discutir sobre a importância de Polya (1978) para 

a resolução de problemas, ela declara que o autor apresenta em seu livro o “roteiro” 

com orientações sobre como resolver problemas, destacando que o livro A Arte de 

Resolver Problemas é o exemplo de trabalho com teor essencialmente voltado a 

ensinar sobre resolução de problemas. A referida autora enfatiza também que alguns 

dos seguidores de Polya (1978) como, por exemplo, Dante (2000) e Stewart, (2001), 

defendem que para resolver problemas: 

 
[...] é necessária a adoção de estratégias que devem ser utilizadas a 

fim de se ter uma orientação especifica de como se resolve um 

problema, ou seja, ensinam a resolver problemas, ou ainda, 
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parafraseando Schroeder e Lester (1989), "ensinam sobre resolução 

de problemas"(ALLEVATO, 2005, p. 49-50). 

 

Nicolau (2009); Almeida e Ferreira (2010); Silva e Lamas (2010) também 

utilizam como aporte teórico Polya (1978) e concluem que as etapas sugeridas na 

obra auxiliam nas resoluções de problemas tanto em sala de aula quanto no dia a dia. 

E destacam sobre a necessidade de flexibilizar o método, ou seja, que o sucesso não 

está diretamente ligado ao fato de manter regras fixas. É possível pular etapas e ainda 

assim obter êxito. Dos trabalhos mencionados e em outros de mesma temática, são 

destacados basicamente os quatro passos de como resolver um problema. 

Vale destacar aqui o trabalho de Onuchic (2008) no texto “Uma História da 

Resolução de Problemas no Brasil e no Mundo”. A autora recorre a Schroeder e 

Lester (1989) para apresentar caminhos diferentes de abordar a resolução de 

problemas: “Teorizar sobre resolução de problemas; ensinar Matemática para 

resolver problemas; e ensinar Matemática através da Resolução de Problemas” 

(ONUCHIC, 2008, p.7).  A autora ainda faz a seguinte reflexão: 

 
O professor que ensina sobre Resolução de Problemas procura 

ressaltar o modelo de Polya ou alguma variação dele. Ao ensinar 

matemática para resolver problemas, o professor se concentra na 

maneira como a Matemática é ensinada e o que dela pode ser 

aplicada na resolução de problemas rotineiros e não rotineiros. 

Nessa visão, a proposta essencial para aprender Matemática era a 

de ser capaz de usá-la. Acabando a década de oitenta, com todas 

essas recomendações de ação, os pesquisadores passaram a 

questionar o ensino e o efeito de estratégias e modelos e, em 1989, 

começam a discutir as perspectivas didático-pedagógicas da 

Resolução de Problemas. Ela passa a ser pensada, então, como uma 

metodologia de ensino, como um ponto de partida e um meio de se 

ensinar matemática. Essa forma de ensinar Matemática passa a ser 

vista como um modelo “Pós Polya”. Não se aboliam as heurísticas 

nem a exigência de os alunos “pensarem” de Polya. Mas, o ensino, 

que até então era centrado no professor, passava a ser centrado no 

aluno. A Resolução de Problemas, como uma metodologia de 

ensino, passa a ser o lema das pesquisas e estudos em Resolução de 

Problemas para os anos noventa (ONUCHIC, 2008, p.7). 

 

 Percebe-se a partir do que está posto na citação que, apesar de a autora 

destacar a Heurística de Polya (1978), essa temática não é apresentada no seu 

trabalho, pois a resolução de problemas como um ponto de partida é vista pelos 

autores como pós-Polya. Assim como Onuchic (2008), a maioria dos trabalhos 

examinados que discutem sobre resolução de problemas, pelo seu método de resolver 
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problemas, ao afirmarem que Polya (1978) não se atentava ao ensino e ao efeito das 

estratégias utilizadas na resolução dos problemas matemáticos e que, na época da 

publicação do seu livro, o foco estava no professor e não no aluno, fazendo-me 

pensar o porquê desse entendimento dos autores em relação a Polya (1978), pois em 

sua obra, na terceira parte, Pequeno Dicionário de Heurística, o autor faz referência à 

importância da “experiência na resolução de problemas e a experiência na 

observação dessa atividade por parte de outros [...]” (POLYA, 1978, p. 87). O que 

me leva a acreditar que Polya (1978) queria destacar o papel do professor em 

observar o trabalho do aluno perante um problema, ou seja, o valor do docente em 

prestar atenção às estratégias utilizadas pelos discentes. Claro que não posso 

desconsiderar o fato que, na maioria dos problemas, Polya (1978, p. 3) sugere que o 

professor “deve incutir em suas mentes algum interesse por problemas e 

proporcionar-lhes muitas oportunidades de imitar e praticar”. 

O objetivo da Heurística para Polya (1978) é o estudo dos métodos e das 

regras da descoberta e da invenção. Porém, apesar de ele citar os métodos, ele não 

queria apenas estudar os quatro passos para solucionar um problema matemático, que 

são eles: compreender o problema, elaborar um plano, executar o plano e examinar a 

solução obtida que é tão bem apresentado pelo autor em sua obra.  

 A Heurística moderna, segundo o autor, procura compreender o processo 

solucionador de problemas, dando ênfase às operações mentais que tenham utilidade 

no processo de resolução. Acrescenta que a Heurística moderna dispõe de várias 

fontes de informação, não devendo ser desprezada. Nesse sentido, Polya (1978) 

apresenta o entendimento apresentado a seguir. 

 
Um estudo consciencioso da Heurística deve levar em conta, tanto 

as suas bases lógicas quanto as psicológicas. Não deve esquecer 

aquilo que autores antigos como Pappus, Descartes, Leibnitz e 

Bolzano escreveram sobre o assunto, mas muito menos pode 

desprezar a experiência imparcial. A experiência na resolução de 

problemas e a experiência na observação dessa atividade por parte 

de outros devem constituir a base em que se assenta a Heurística. 

Neste estudo, não devemos descurar nenhum tipo de problema, e 

sim procurar aspectos comuns na maneira de tratar de problemas 

de toda sorte: devemos considerar os aspectos gerais, 

independentemente do assunto específico do problema. O estudo 

da Heurística temobjetivos “práticos”: melhor conhecimento das 

típicas operações mentais que se aplicam à resolução de problemas 

pode exercer uma certa influência benéfica sobre o ensino, 
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particularmente sobre o ensino de Matemática (POLYA, 1978, p. 

87).  

 

Dessa forma, constato a importância da Heurística para estudos referentes à 

resolução de problemas, pois baseados nas informações dispostas por Polya (1978), 

não devemos nos atentar apenas ao resultado encontrado nas resoluções dos 

problemas, mas também às estratégias utilizadas para se chegar à solução, como 

também às experiências na resolução de problemas e experiências de observar essas 

atividades. Diante disso, fico a me perguntar: será que, com isso, Polya (1978) via o 

papel do professor como observador e o aluno ativo na busca de solucionar os 

problemas? 

Nesse sentido, Polya (1978, p. 88) afirma que a “Heurística trata do 

comportamento humano em face de problemas”. Afirmando também que o raciocínio 

heurístico “[...] não se considera final e rigoroso, mas apenas provisório e plausível, e 

que tem por objetivo descobrir a solução do problema que se apresenta”.   

 O entendimento de Heurística contribui para que mais adiante utilizasse 

algumas das pistas apontadas por ele para examinar os dados coletados junto aos 

parceiros desta pesquisa, alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental. Mas, para 

isso, procurei primeiro identificar o entendimento de Polya (1978) sobre problemas e 

problemas algébricos.  

 

1.2 –Um entendimento sobre problemas matemáticos a partir do exame da obra 

A Arte de Resolver Problemas 

 

O exame da obra A Arte de Resolver Problemas permite identificar, desde as 

primeiras páginas, o que Polya (1978) considerava importante em um problema 

matemático, pois, como já abordado anteriormente, o autor apresenta em seu livro 

quatro capítulos voltados a auxiliar professores e alunos perante a resolução de 

problemas matemáticos. Assim, a seguir, são apresentados recortes postos na obra e 

que envolvem aspectos relacionados ao conceito e à resolução de problemas 

matemáticos. 
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 “Os materiais indispensáveis à resolução de um problema matemático 

são certos itens relevantes do conhecimento matemático já adquirido” 

(POLYA, 1978, p. 6). 

 “Um dos primeiros deveres do professor é não dar aos seus alunos a 

impressão de que os problemas matemáticos têm pouca relação uns 

com os outros” (POLYA, 1978, p. 10). 

 “Ao resolver um problema matemático, partimos de conceitos muito 

claros, que estão razoavelmente ordenados em nossa mente” 

(POLYA, 1978, p. 128). 

 “Num problema matemático perfeitamente formulado, todos os dados 

e todas as cláusulas da condicionante são essenciais e têm de ser 

levadas em conta” (POLYA, 1978, p. 128). 

 “De fato, ao resolvermos um problema, sempre aproveitamos algum 

problema anteriormente resolvido, usando seu resultado, ou o seu 

método, ou a experiência adquirida ao resolvê-lo” (POLYA, 1978, p. 

36). 

 

A partir do que está posto nesses recortes, fui instigada a fazer algumas 

indagações: Será que é tão importante para a resolução de um problema matemático 

que os alunos não saibam que há certos problemas que não têm relação uns com os 

outros para Polya (1978) estabelecer como um dos primeiros deveres do docente?  

No caso em que Polya (1978) afirma que um problema será perfeitamente 

formulado quando todos os dados dos problemas forem levados em consideração, ou 

seja, só será possível chegar à solução do problema se fizermos uso das 

condicionantes apresentadas no problema. Pergunto: será que, necessariamente, para 

que um problema matemático seja bem-formulado, como o autor sugere, precisamos 

fazer uso de todos os dados? Embora não seja pretensão neste trabalho responder a 

todas as perguntas, elas por certo guiaram a seleção dos problemas que estão 

apresentados mais adiante. 

Com relação a problemas não matemáticos, Polya (1978) apresenta alguns 

exemplos, como, o jogo de palavras cruzadas e o problema de um homem primitivo 

que desejava atravessar um riacho.  A partir desses exemplos considerados pelo autor 

como problemas não matemáticos e dos trechos destacados da obra que tratam dos 
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problemas matemáticos, fica claro que, para ele, um problema será matemático 

quando para solucioná-lo precisamos mobilizar conhecimentos matemáticos já 

adquiridos. 

 Outras passagens expostas na obra que possibilitam um esclarecimento 

condizente com o fato da mobilização de conhecimentos matemáticos prévios no 

processo de resolução e inclusive são capazes de provocar outras reflexões 

relacionadas ao conteúdo que está presente no problema, ou seja: 

 

 “O nosso problema pode ser algébrico ou geométrico, matemático ou 

não, um problema científico importante ou um mero enigma. Não há 

diferença, as indagações fazem sentido e podem auxiliar-nos a 

resolver o problema” (POLYA, 1978, p. 2). 

 “O problema deve ser bem escolhido, nem muito difícil nem muito 

fácil, natural e interessante, e um certo tempo deve ser dedicado à sua 

apresentação natural e interessante” (POLYA, 1978, p. 4). 

 “Se houver uma figura relacionada ao problema, deverá traçar uma 

figura e nela indicar a incógnita e os dados” (POLYA, 1978, p. 4). 

 “Os resultados numéricos de problemas matemáticos podem ser 

verificados pela comparação com números observados ou por 

estimativa judiciosa de números observáveis. Como os problemas que 

surgem de necessidades práticas, ou da curiosidade natural, quase 

sempre objetivam fatos, seria de esperar que tais comparações com 

fatos observáveis raramente fossem omitidas” (POLYA, 1978, p. 67). 

 “Com o auxílio de representações geométricas apropriadas, 

procuramos tudo expressar em linguagem gráfica, tentamos reduzir 

problemas de qualquer tipo a problemas geométricos” (POLYA, 1978, 

p. 85). 

 “Em problemas de todos os tipos, mas particularmente nos problemas 

matemáticos que não sejam simples demais, a Notação adequada e as 

Figuras geométricas constituem grandes e indispensáveis auxílios” 

(POLYA, 1978, p. 88). 
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A partir dos recortes apresentados, é possível afirmar que, para Polya (1978), 

o problema matemático está atrelado constantemente a um conteúdo matemático a 

ele relacionado e, para resolvê-lo, o autor indica mecanismos auxiliares de acordo 

com o conteúdo matemático. 

Observa-se ainda que, nos recortes apresentados, é possível identificar que os 

problemas estão relacionados principalmente aos conteúdos algébricos e 

geométricos,  quase não há referência aos conteúdo aritméticos.  Por meio do exame 

da obra A Arte de Resolver Problemas, é possível afirmar que uma quantidade 

significativa desses exemplos tratava de problemas geométricos. Já os algébricos 

aparecem em poucos momentos. Ao que tudo indica, Polya (1978) considerava os 

problemas geométricos mais adequados para o roteiro por ele propostos, passíveis de 

serem ilustrados. 

Prova disso está explícita no corpo da obra em diferentes situações. Uma 

delas é o caso solicitado em “Calcular a largura e a altura de um prisma reto, de base 

quadrada, sendo dados o volume, 63 cm
3
, e a área da superfície, 102 cm

2
” (POLYA, 

1978, p. 75). Ao solucionar esse exemplo, o autor afirma que, após o conhecimento 

geométrico ser mobilizado, pode-se: 

 

[...] facilmente reformular ambas as partes da condicionante, de 

modo a tornar viável a sua tradução em equações. Escrevemos ao 

lado esquerdo da página um enunciado do problema, 

essencialmente rearrumando e ampliando, pronto para ser 

traduzido em linguagem algébrica (POLYA, 1978, p. 75).  

 

Polya (1978) recomenda ainda que os alunos dividam a página ao meio, ou 

seja, tracem uma linha vertical e, em seguida, escrevam num dos lados enunciado 

verbal e, no outro, signos algébricos. Porém, o autor também enfatiza o uso de 

figuras para solucionar problemas desse tipo. 

Com isso, a leitura em torno da busca pelo entendimento sobre problema 

matemático evidencia que Polya (1978) faz referência às estratégias utilizadas no 

processo de resolução de problemas de acordo com os conteúdos abordado no 

enunciado e às experiências adquiridas ao solucionar os problemas matemáticos as 

quais são bem trabalhadas na Heurística apresentada em sua obra. 

 Além do problema matemático, identifico que o entendimento de Polya 

(1978) em relação ao problema algébrico está relacionado ao conteúdo que está 

presente no problema matemático. Ou seja, o referido autor chamava de problema 
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algébrico aquele problema que envolvia conteúdos algébricos. Já no que se tratava 

das estratégias, foi possível perceber que ele fazia uso de várias dependendo do 

problema, ou seja, não era porque o problema era geométrico que ele só usava 

estratégias geométricas. Claro que precisava de conhecimentos geométricos, porém, 

às vezes, fazia uso da álgebra e da aritmética. 

  Dos problemas algébricos identificados, apresento alguns abaixo já que adoto 

por problemas algébricos aqueles problemas matemáticos que estão atrelados a 

conteúdos algébricos e essa identificação foi efetuada a partir do enunciado.  

 

 “Encontrar dois números cuja soma é 78 e cujo produto é 1296” 

(POLYA, 1978, p. 74). 

 “Determinar o valor de  que satisfaz a equação 

” (POLYA, 1978, p. 105). 

 “Uma equação algébrica de grau n tem exatamente n raízes” (POLYA, 

1978, p. 118). 

 “Calcular , que satisfaça a equação ” (POLYA, 

1978, p. 120). 

 

Antes de o autor orientar na solução do primeiro problema, ele faz uma breve 

comparação da tradução de uma frase em inglês para o português com o 

equacionamento, ou seja, Polya (1978) afirma que: 

 
Em casos simples, o enunciado verbal dividi-se, quase 

automaticamente, em partes sucessivas, cada uma das quais pode 

ser escrita em símbolos matemáticos. Em casos mais difíceis, a 

condicionante contém partes que não podem ser imediatamente 

traduzidas por símbolos matemáticos. Quando isso ocorre, 

precisamos prestar atenção ao enunciado verbal e concentrarmos-

nos em seu significado. Antes de começarmos, precisamos 

reformular a condicionante, levando em conta, ao fazê-lo, os 

recursos de que dispõe a notação matemática (POLYA, 1978, p. 

74). 

 

   O que me leva a pensar será que, quando o autor se refere a 

equacionamento, ele está, de certa forma, falando de problemas algébricos? Acredito 

que sim, pois a forma como ele trata o equacionamento exposto é como ele traduz o 

problema algébrico para solucionar. Polya (1978, p. 74) orienta que “Dividamos a 
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página ao meio por uma linha vertical. Em um dos lados, escrevemos o enunciado 

verbal, dividido em partes apropriadas. No outro, escrevemos signos algébricos, 

opostos às partes correspondentes do enunciado verbal. O original fica à esquerda; a 

tradução em símbolo, à direita”. 

 
Figura 2- Formulação do problema segundo Polya (1978) 

 

Fonte: recorte retirado da obra A Arte de Resolver Problemas de George Polya (1978, p. 74). 

 

Neste problema algébrico, Polya (1978) não apresenta o resultado, mas 

exemplifica como seria uma estratégia algébrica. No primeiro momento, ele escreve 

a forma corrente dos dados apresentados no problema, a sua interpretação do 

enunciado e, em seguida, ele transcreve sua anotação em linguagem algébrica. Esse 

processo para o autor é o mesmo que equacionar. Dito de outra forma, “é a tradução 

de uma língua para a outra” (POLYA, 1978, p. 73), assim como a generalização que 

“é a passagem da consideração de um elemento para consideração de um conjunto 

que contém seu elemento” (POLYA, 1978, p. 85) é essa tradução de linguagens que, 

na maioria das vezes, geram dificuldades por parte dos alunos.  Dessa forma, adoto 

aqui o entendimento posto em Polya (1978) para estratégia algébrica, pois um: 

 

[...] passo importante na resolução de um problema é a escolha da 

notação. Ela deve ser feita cuidadosamente. O tempo inicialmente 

dispensado em escolher a notação pode muito bem ser 

recompensado mais tarde, pois evitamos com isto hesitações e 

confusões. Além do mais, ao escolhermos cuidadosamente a 

notação, teremos de pensar detidamente nos elementos que 

precisam ser denotados (POLYA, 1978, p. 98). 

 

Além do entendimento da estratégia algébrica, observei nesta solução da 

Figura 2 que o autor quer que o aluno siga seu modelo, sem gerar discussão se essa é 

a única estratégia possível para a solução desse problema, pois não percebi a 
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presença do aluno no desenvolvimento da estratégia, apenas a sua orientação de 

como deve ser elaborado o plano para chegar à solução.  

Aqui, vale destacar que, em algumas partes do texto, é possível identificar 

pontos contraditórios. Em relação ao aluno seguir as orientações do professor, vai de 

encontro com o que o próprio autor defende na Heurística, pois ele valoriza a 

observação por parte do professor perante a resolução do problema. Além da 

inversão de papéis, ou seja, o aluno passa a ser o centro e o professor um observador 

das estratégias utilizadas pelos alunos. Pois é justamente esse papel que procurei 

assumir no processo de coleta de dados para a pesquisa. Queria saber se, diante de 

um problema, os alunos adotariam as estratégias que são apresentadas por Polya 

(1978) ou se, com a minha observação, identificaria outras estratégias adotadas pelos 

alunos. 

Verifica-se que, nos outros problemas algébricos, presentes na obra, que o 

autor também resolve sem provocar dúvidas que poderiam ser geradas pelos alunos. 

Ou seja, apresenta a forma desejada de estratégia que é orientada pelo professor sem 

qualquer interferência de questionamentos dos alunos ou outras estratégias que 

poderiam ser adotadas pelos discentes.  

Apresenta ainda, no segundo problema, “Uma equação algébrica de grau n 

tem exatamente n raízes” (POLYA, 1978, p. 118), que esse problema pode ser 

apresentado a estudantes que não estão preparados para entender sua demonstração e 

que a forma como deve ser demonstrado seja “suficiente para emprestar-lhe certo 

interesse e plausibilidade - e para fixá-lo na mente dos estudantes, o que é o mais 

importante” (POLYA, 1978, p. 118).  

Apesar de discordar com algumas das orientações postas em Polya (1978), 

como a de sugerir aos professores a ideia de fixação por parte dos alunos em alguns 

conteúdos. Adotei o entendimento apresentado por ele para problema matemático, 

problema algébrico e possíveis estratégias de resolução. Por isso, para selecionar os 

problemas que fizeram parte do instrumento que foi aplicado aos alunos, foi 

necessário classificar os problemas em relação ao conteúdo. 
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1.3 - Classificação dos Problemas 

 

A partir de um exame da obra de Polya (1978), é possível distinguir se um 

problema é matemático ou não. E no caso dos problemas matemáticos, o referido 

autor classifica em relação aos conteúdos como algébrico, geométrico e aritmético.  

 

 

Ciente das várias possibilidades de classificar os problemas matemáticos, 

apresento, a seguir, uma classificação em relação aos conteúdos a partir do que está 

posto em Polya (1978). 

 
Quadro 3- Classificação dos problemas em relação ao conteúdo segundo Polya. 

(1978) 
CONTEÚDO ENUNCIADO SOLUÇÃO 

 

 

 

 

 

Geométrico 

Calcular a diagonal de um 

paralelepípedo retângulo do qual são 

conhecidos o comprimento, a largura 

e a altura. (POLYA, 1978, p. 5) 

 

Determinação, a estratégia 

utilizada foi um problema 

auxiliar, figura e algébrica. 

 

 

 

De todos os retângulos de um dado 

perímetro, o quadrado é aquele que 

tem a maior área. (POLYA, 1978, 

p.78) 

 

Demonstração, a estratégia 

utilizada foi em linguagem 

algébrica. 

 

 

 

Algébrico 

Encontrar dois números cuja soma é 

78 e cujo produto é 1296. (POLYA, 

1978, p.74) 

 

Determinação, estratégia 

algébrica. 

 

 

Uma equação algébrica de grau n tem 

exatamente n raízes.  (POLYA, 1978, 

p.118) 

 

Demonstração. 

Aritmético Escrever números usando cada um 

dos dez algarismos de uma vez, de tal 

modo que a soma desses números 

seja exatamente igual a 100. 

(POLYA, 1978, p. 53) 

Demonstração. 

Fonte: quadro elaborado a partir do exame da obra A Arte de Resolver Problemasde Polya 

(1978). 

 

No quadro anterior, estão postos dois exemplos para os problemas algébricos 

e dois para os problemas geométricos, cada um de um tipo em relação à solução. 

Porém, no aritmético, é apresentado apenas um tipo de acordo com a solução por não 

identificar outro exemplo. Como já citado anteriormente, a maioria dos problemas 

postos em Polya (1978) são do tipo geométricos e as estratégias utilizadas na 
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resolução deles variavam dependendo do problema. O autor sempre fazia uso das 

definições ou fórmulas geométricas e dava continuidade com estratégias algébricas, 

sendo que, na maioria dos problemas, usava figuras. 

Dessa forma, o tipo do problema estava ligado ao conteúdo presente nele, ou 

seja, o autor chamava de problemas geométricos os problemas que necessitavam de 

conhecimentos geométricos para solucioná-los e assim sucessivamente. Então, 

baseada em Polya (1978), selecionei os problemas algébricos adotando o 

entendimento de serem desse tipo pelo fato de o enunciado estar relacionado ao 

conteúdo algébrico. 

No caso dos enunciados, os problemas podem ser classificados como: 

rotineiros, práticos e enigmas17, conforme apresentados no Quadro 4. 

 

Quadro 4: Tipificação em relação ao enunciado segundo Polya (1978) 
TIPIFICAÇÃO CARACTERÍSTICA ENUNCIADO DO 

PROBLEMA 

Rotineiro No enunciado, é possível 

identificar que o aluno só 

precisa efetuar a substituição de 

dados específicos no problema 

genérico ou seguir passos. 

Resolver a equação 

 (POLYA, 

1978, p. 124). 

Enigma É necessário a identificação de 

algum truque que deve servir 

como um estímulo, para o aluno 

pensar. 

Inscrever um quadrado num 

triângulo dado. Dois vértices do 

quadrado devem situar-se sobre 

a base do triângulo e os dois 

vértices sobre os dois outros 

lados do triângulo, um em cada 

(POLYA, 1978, p. 15). 

Práticos Por enunciarem situações que 

não envolvem apenas o 

conhecimento matemático, eles 

não são nitidamente definidos, 

mas envolvem conteúdos 

matemáticos.   

Construção de uma barragem 

sobre um rio (POLYA, 1978, p. 

126). 

Fonte: quadro elaborado a partir do exame da obra A Arte de Resolver Problemas de autoria 

de Polya (1978). 

 

Apesar da característica do problema rotineiro, o autor defende que “No 

ensino da Matemática, podem fazer-se necessários problemas rotineiros, até mesmo 

muitos deles, mas deixar que os alunos nada mais façam é indesculpável” (POLYA, 

1978, p. 124).  Porém, apesar de conseguir identificar no exame da obra A Arte de 

                                                 
17

 Segundo Polya (1978), “todos os tipos de problemas, especialmente PROBLEMAS PRÁTICOS e, 

até mesmo, ENIGMAS situam-se no campo da Heurística”. (POLYA, 1978, p. 88). 
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Resolver Problemas os tipos de problemas classificados por Polya (1978), já havia 

feito uma leitura de Dante (2005) que apresenta uma tipificação diferente da de Polya 

(1978) para os problemas matemáticos, mas que, no meu entendimento, têm 

praticamente os mesmos objetivos, como está posto no Quadro 4,  Dante (2005) para 

um problema matemático. 

 

Quadro 5- Tipificação segundo Dante (2005) 
TIPIFICAÇÃO OBJETIVO ENUNCIADO DO 

PROBLEMA 

Exercício de 

Reconhecimento 

Fazer com que o aluno reconheça, identifique ou 

lembre um conceito, um fato específico, uma 

definição, uma propriedade... 

Qual é o sucessor de 109? 

Exercício de 

Algoritmo 

Treinar a habilidade em executar um algoritmo e 

reforçar conhecimentos anteriores. 

Calcule o valor de 

[(3.4)+2]:7 

Problemas Padrão Recordar e fixar os fatos básicos através dos 

algoritmos das quatro operações fundamentais, 

além de reforçar o vínculo existente entre essas 

operações e seu emprego nas situações do dia-a-

dia. 

Numa classe há 17 meninos 

e 22 meninas. Quantos 

alunos há na classe? 

(Problema Padrão Simples) 

Luís tem 7 anos a mais que o 

triplo da idade de Felipe. Os 

dois juntos têm 55anos. Qual 

a idade de cada um? 

(Problema Padrão 

Composto) 

Problemas 

Processos ou 

Heurístico 

Aguçar a curiosidade e permitir que desenvolva a 

curiosidade, iniciativa e espírito explorador. 

Numa reunião de equipe há 

6 alunos. Se cada um trocar 

um aperto de mão com todos 

os outros, quantos apertos de 

mão teremos ao todo? 

Problema de 

Aplicação 

Retratar situações reais do dia-a-dia e que exigem 

o uso da Matemática para serem resolvidos. 

Para fazer seu relatório, um 

diretor de escola precisa 

saber qual é o gasto mensal, 

por aluno, que ele tem com a 

merenda escolar.  

Problemas de 

Quebra-cabeça 

Envolver e desafiar os alunos. Com 24 palitos de fósforo, 

forme 9 quadradinhos. 

Como fazer para tirar apenas 

4 palitos e deixar 5 

quadradinhos? 

Fonte: quadro elaborado a partir da leitura de Didática da Resolução de Problemas de 

Matemática de autoria de Dante (2005). 
 

 

 Constata-se que o problema que Dante (2005) classificou de Exercício de 

Reconhecimento e de Algoritmo possui praticamente os mesmos objetivos que o 

Problema Rotineiro de Polya (1978), assim como o de Aplicação, Padrão e o 

Heurístico que são semelhantes aos Problemas Práticos denominados por Polya 

(1978) e o Enigma assim classificado por Polya (1978) remete-se ao Problema de 

Quebra-Cabeça denominado por Dante (2005). Quanto aos problemas que 
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demandam solução por demonstração, não apresenta nenhuma relação com os tipos 

de problemas de Dante (2005). Isso pode ser justificado porque Dante (2005) estava 

interessado em problemas para os alunos dos anos inicias, e o problema de 

demonstração não se aplica normalmente a alunos do ensino fundamental menor. 

Vale destacar aqui que, além dessas duas classificações, identifiquei em 

Trindade (2012) outra tipificação
18

, a de Borasi (1986), que faz uma tipificação 

semelhante a de Polya (1978) que é “um problema para demonstrar”. Além dessa 

semelhança com a tipificação de Polya (1978), fica claro que o que Borasi (1986) 

chama de exercício, Dante (2005) classifica como exercício de algoritmo. Isso fica 

evidente ao analisar o objetivo de ambos, da mesma forma os problemas para 

descobrir, problemas-palavras e os de vida real classificados assim por Borasi (1986) 

fazem analogia aos de Dante (2005) respectivamente, problemas de quebra-cabeça, 

problema-padrão e problema de aplicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Tipificação segundo Borasi (1986): exercício, um problema de palavras, um problema para 

equacionar, um problema para demonstrar, um problema para descobrir, um problema da vida real, 

uma situação problemática. 
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CAPÍTULO II – DA ESCOLHA DOS PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

ALGÉBRICOS E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATÉ O PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
Para selecionar os problemas algébricos, procurei identificar o livro didático 

mais utilizado na rede municipal de ensino de Aracaju/SE, tomei como referência 

informações postas em Trindade (2012) sobre as escolas e o livro adotado. Segundo 

a referida autora, professores da maioria das escolas da rede municipal de Aracaju/ 

SE utilizavam o livro didático A Conquista da Matemática de autoria Geovanni Jr e 

Castrucci (2009). Foi a partir desse livro que selecionei os problemas que fizeram 

parte do instrumento aplicado aos alunos do 8º e do 9º ano da rede municipal de 

ensino. Contudo, antes de conhecer os colaboradores dessa pesquisa, foi feita a 

seleção das Escolas
19

.  

 

2.1 A seleção dos problemas matemáticos algébricos e das Escolas Municipais 

do ensino fundamental 

 

Depois de um exame dos livros didáticos da coleção A Conquista da 

Matemática, foi possível elaborar o instrumento de pesquisa, composto por 

problemas dos tipos classificados por Polya (1978) em relação ao enunciado: 

problemas rotineiros e problemas práticos. Não foi possível identificar nos livros 

didáticos problemas algébricos do tipo enigma e também problemas que a solução 

fosse por demonstração, a análise foi feita nos livros do 7º e 8º anos.  

Vale destacar aqui que a opção pelo livro do 7º e 8º anos e não os do 8º e 9º 

anos é justificada pelo entendimento que dessa forma garantia que os alunos, 

parceiros dessa pesquisa, já teriam visto os conteúdos algébricos presentes no 

instrumento, já que a pesquisa foi realizada no início de 2013. 

Assim, inicialmente, foram escolhidos problemas do livro didático do 7º ano 

para serem aplicados com alunos do 8º ano, como também os problemas que foram 

                                                 
19

 A seleção das Escolas não se deu pelo livro didático, apesar de que após a escolha das Escolas 

constatei na lista apresentada por Trindade (2012) que das quatro escolas selecionadas, de certo em 

duas os professores utilizam A Conquista da Matemática, pois na lista a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental José Antônio da Costa Melo não está relacionada a nenhum livro didático. 
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escolhidos para o 9º ano foram retirados do livro didático do 8º ano. O resultado da 

seleção para o 8º ano é apresentado a seguir e está no Apêndice 1. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

NATURAIS E MATEMÁTICA 

 

 

Prezado (a) Aluno (a) 

Este instrumento tem por finalidade estudar as estratégias utilizadas pelos alunos na 

resolução dos problemas algébricos pelos alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental na 

resolução de problemas algébricos da rede municipal de Aracaju SE. Diante disso, 

firmamos o compromisso em respeito aos princípios éticos e garantimos que a sua 

identidade será mantida em absoluto sigilo. 

Contudo com a sua valiosa participação, agradecemos pela colaboração e nos colocamos 

à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Nome: 

Idade:                                           Série: 

Você já repetiu de série? Se sim, qual? 

 

Você gosta de Matemática? () Sim () Não. Por quê? 

 

 

O que você entende por problema matemático? 

 

 

 

 

1) (15ª, p. 149)Uma moça usava um colar de pérolas, que se rompeu. Um sexto das 

pérolas caiu para a direita, um quinto caiu para a esquerda, um terço a moça conseguiu 

segurar com a mão direita, um décimo com a mão esquerda, e 6 pérolas continuaram 

presas no colar. Quantas pérolas tinha esse colar? 

 

 

 

 

 

 

2) (3ª, p. 153) O valor de  para que se tenha  é: 

a)                    c) 3                  e) 2 

 

b)                    d)  

3) (11ª, p. 169) Um terreno de 2600 metros quadrados foi dividido em dois lotes de áreas 

diferentes. A diferença entre a área do lote maior e a área do lote menor é de 200 

metros quadrados. Qual é a área do lote maior, em metros quadrados? 

 

4) (1ª, p. 123) A sentença matemática a seguir é uma equação? Justifique sua resposta. 

 
 

Essa situação foi retirada 

de um problema hindu do 

século VII. 
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5) (15ª, p. 149) A água de um reservatório é drenada por dois encanamentos, ligados a 

diferentes bombas. O volume de água drenada pelo primeiro encanamento é de 30 litros 

por minuto, e o volume drenado pelo segundo é de x litros por minuto. Em um período 

de 12 horas a quantidade de água drenada é de 72000 litros. Qual é o valor de x? 

 

6) (4ª, p. 123) Quantas incógnitas há na equação 

? 

 

7) (12ª, p. 165) Um livro tem 160 páginas, e eu já li uma parte dele. O número  de páginas 

que já li corresponde a  do número  de páginas que faltam para eu terminar de ler esse 

livro. Quantas páginas eu já li? 

 
 

Fonte: GIOVANI, J. R; CASTRUCCI, B. A Conquista da Matemática, 7º ano. São 

Paulo: FTD, 2009. 

 

O instrumento a seguir refere-se ao 9º ano. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

NATURAIS E MATEMÁTICA 

 

 

Prezado (a) Aluno (a) 

Este instrumento tem por finalidade estudar as estratégias utilizadas pelos alunos na 

resolução dos problemas algébricos pelos alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental na 

resolução de problemas algébricos da rede municipal de Aracaju SE. Diante disso, 

firmamos o compromisso em respeito aos princípios éticos e garantimos que a sua 

identidade será mantida em absoluto sigilo. 

Contudo com a sua valiosa participação, agradecemos pela colaboração e nos colocamos 

à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Nome: 

Idade:                                           Série: 

Você já repetiu de série? Se sim, qual? 

 

Você gosta de Matemática? () Sim () Não. Por quê? 

 

 

O que você entende por problema matemático? 
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1) (1ª, p. 187) A soma de dois números é 169, e a diferença entre eles é 31. Quais são 

os dois números? 

 

2) (3ª, p. 49) (Saresp) Uma locadora cobra R$ 20,00 por dia pelo aluguel de uma 

bicicleta. Além disso, ela também cobra, apenas no primeiro dia, uma taxa de R$ 

30,00. Chamando x o número de dias que a bicicleta permanece alugada e de y o 

valor total do aluguel, é correto afirmar que: 

 

3) (8ª, p. 45) Considere a igualdade . Qual é o valor de  quando  

vale 1,2? 

 

4) (13ª, p. 143) Em uma partida de voleibol não pode haver empate. Por esse motivo, 

o regulamento de um torneio determina que as equipes marcam dois pontos por 

vitória e um ponto por derrota. Disputando um torneio, uma equipe jogou 7 

partidas e somou 12 pontos. Quantas partidas essa equipe venceu e quantas 

partidas perdeu nesse torneio? 

 

5) (15ª, p. 143) Para comprar um chaveiro, Roberto precisa de 4 reais a mais do que 

tem. Mas se ele tivesse o dobro da quantia que tem, compraria o chaveiro e ainda 

ficaria com 7 reais. 

a) Qual a quantia que Roberto tem? 

b) Qual é o preço do chaveiro? 

 

6) (10ª, p. 45) Como resultado de uma pesquisa sobre a relação entre o comprimento 

do pé de uma pessoa, em centímetros, e o número do calçado válido para o Brasil, 

obteve-se uma fórmula matemática que dá, em média, o número inteiro  do 

calçado em função do comprimento  do pé, em centímetros. Essa fórmula é 

. Qual o comprimento , em centímetros, do pé de uma pessoa que 

calça 38?  

 

7) (2ª, p.56) Qual o grau do monômio ? 

 

Fonte: GIOVANI, J. R; CASTRUCCI, B. A Conquista da Matemática, 8º ano. São 

Paulo: FTD, 2009. 

 

Ao comparar os dois instrumentos, constatei que as questões, apesar de terem 

sido retiradas de livros de anos diferentes, eram bastante parecidas nos dois anos. Por 

isso, examinei os livros mais uma vez e notei que, nos dois anos, tem alguns 

conteúdos algébricos que coincidem como, por exemplo, Equações do 1º grau com 

uma incógnita e Sistema de Equações do 1º grau com duas incógnitas, daí a 

coincidência nos problemas e na resolução, já que tinha pedido para algumas pessoas 

resolverem os dois instrumentos antes de aplicar para verificar se tinha como coletar 

os dados pretendidos. 

 Além da coincidência dos conteúdos algébricos, encontrei também questões 

que estavam presentes nos livros dos dois anos, só mudavam a forma apresentada. As 

questões estão apresentadas a seguir. 
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Figura 3- Questões idênticas do livro didático A Conquista da Matemática, do 7º e 8º anos 

 
Fonte: Retirado do livro A Conquista da Matemática, 7º e 8º ano, respectivamente, 

2009. 

 

 Foi possível verificar também que algumas questões mudavam apenas os 

valores e a foma do enunciado.  É o caso da nona questão do livro do 7º ano na 

página 165 e da primeira questão letra a do livro do 8º ano na página 177 do livro 

didático A Conquista da Matemática, apresentadas abaixo: 

 
Figura 4-Questões semelhantes do livro didático A Conquista da Matemática do 7º e 8º anos 

 
Fonte: Questões retiradas do livro didático: A Conquista da Matemática, 7º e 8º ano 

respectivamente, 2009. 

 

 Percebe-se que, nos dois problemas algébricos, o aluno tem que montar um 

sistema de equações do 1º grau como está posto na primeira questão referente ao 8º 

ano, sendo que a única diferença nas questões apresentadas são os valores e na 

questão do 8º ano não pede o preço de cada material, apenas pede para o aluno 

expressar o sistema. Essa primeira questão apresentada para os alunos do 8º ano é de 

certa forma uma revisão para que o professor observe se os alunos conseguem 

interpretar o problema e montar o sistema de equações, da mesma forma a do 7º ano, 

porém o problema pede que eles encontrem a solução. 
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 Nos problemas algébricos que seguem, o enunciado é o mesmo, mudando 

apenas a quantidade de veículos e o total de rodas, o que não vai alterar nada na 

estratégia utilizada, pois o aluno que souber resolver a primeira saberá resolver a 

segunda, porém a estratégia utilizada é a minha questão de pesquisa. 

 
Figura 5- Questão semelhante do 7º ano 

 
Fonte: Questão retirada do livro didático: A Conquista da Matemática, 7º ano, 2009, p. 147. 

 

 Neste problema algébrico, o livro do 7º ano apresenta quatro passos para 

solucionar o problema, ou seja, ele segue os passos que assemelham-se com os de 

Polya (1978), pois, ao que tudo indica, no primeiro passo, ele passa para o leitor que 

está compreendendo o problema; no segundo, elabora um plano; no terceiro, executa 

o plano, ou seja, apresenta a solução do problema usando estratégias algébricas e, no 

quarto, apresenta a solução.  

 

Figura 6: Passos sugeridos pelo livro didático 

 
Fonte: Passos retirados do livro didático A Conquista da Matemática ,7º ano, 2009, p. 147.  

  

 Percebo que o livro didático tenta incentivar os alunos a utilizarem os passos 

de Polya para que consigam chegar à solução correta do problema influenciando 
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também o uso de estratégias algébricas na resolução de problemas algébricos, porém 

será que os alunos seguem a estratégia proposta?  

 

Figura 7- Questão semelhante do 8º ano 

 
Fonte: Questão retirada do livro didático: A Conquista da Matemática, 8º ano, 2009, p. 175. 

 

 Essas constatações fizeram com que a opção adotada passasse a ser a adoção 

de um mesmo instrumento para o 8º e 9º anos. Pois, além desses dois problemas, 

foram identificados outros20, então não vi motivo para aplicar instrumentos diferentes 

para cada turma, já que as questões do livro didático adotado pelos professores das 

escolas referentes ao conteúdo algébrico apresentam essa semelhança. A maioria das 

questões foi retirada do livro do 7º ano, para que não houvesse nenhuma questão 

envolvendo conteúdo que os alunos do 8º ano não tivessem estudado. Então, o 

instrumento elaborado contém oito questões sendo quatro problemas do tipo rotineiro 

e quatro práticos seguindo a tipificação de Polya (1978).  

 Após a elaboração do instrumento, foi preciso selecionar as escolas que 

fariam  parte da pesquisa. Como já informado anteriomente,  pretendia aplicar o 

instrumento em quatro Escolas Municipais do Ensino Fundamental sendo uma em 

cada região geográfica da cidade de Aracaju/SE, ou seja, uma no norte, outra no sul, 

uma no leste e uma no oeste com o intuito  de coletar informações de todas as 

regioões. Todavia,  esse não era o único requisito, pois após a localização das 

Escolas por região, analisei o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb)
21

 e selecionei a Escola que tinha menor Ideb da região, esta escolha se deu de 

                                                 
20

Os outros problemas identificados por sua semelhança estão nas páginas: 163 sem identificação da 

questão, 169 questão 11, 169 questão 9 referentes ao 7º ano e em relação ao 8º ano se encontram nas 

páginas: 177 questão 1 letra h, 187 questão 3, 141 questão 4, respectivamente. 
21

O Ideb foi criado pelo Inep em 2007 e reúne num só indicador dois conceitos importantes para a 

qualidade da educação: fluxo escolar e médias de desempenhos nas avaliações. É calculado através 

dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desenvolvimento nas 
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forma aleatória, e que tivesse as duas notas referentes ao 5º e 9º anos, porém a menor 

nota que analisei foi referente ao 9º ano, pois o meu interesse era o ensino 

fundamental maior. Veja a seguir a tabela com as Escolas Municipais do Ensino 

Fundamental da Rede Municipal de Aracaju/Se com as notas do Ideb. As notas que 

estão em vermelho é para indicar que as escolas não atingiram a meta esperada e as 

que não estão presentes na tabela é porque não foram encontradas. 

 
Tabela 1: Escolas Municipais do Ensino fundamental quanto ao Ideb 

(Continua) 

ESCOLAS MUNICIPAIS 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

IDEB 

(5ºANO) 

IDEB 

(9ºANO) 

Alencar Cardoso   

Carvalho Neto 3,6 2 

Dom José Vicente Távora 3,2  

Elias Montalvão 2,3  

João Teles Menezes 3,2 3,1 

José Carlos Texeira 3,4  

Jornalista Orlando Dantas 4 3,4 

Henrique Texeira 3,7  

Manoel Bomfim 4,1 3,4 

Maria da Glória Macêdo 3,5  

Presidente Vargas 3,8 3,5 

Geraldo Barreto Sobral 4,1  

Olavo Bilac  3,3  

Olga Benário 3,8 2,6 

Otília de Araújo Macêdo 3,4  

Tancredo Neves   

OviêdoTexieira 3,4 3,8 

Alcebíades Melo 3,9  

Diomendes Santos Silva 2,6  

Florentino Menezes 3,6 2,9 

José Antônio Costa Melo 3,1 3 

Letícia Soares 3  

Maria Carlota   

Maria Thétis Nunes 2,3 3,1 

Sérgio Francisco   

Sabino Ribeiro 2,9  

Papa João Paulo II 3,5  

Juscelino Kubitschek 3,4 3,2 

Anísio Teixeira 3,4 3 

                                                                                                                                           
avaliações do Inep, o Saeb para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil para os 

municípios.  



54 

 

 

ESCOLAS MUNICIPAIS 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

IDEB 

(5ºANO) 

IDEB 

(9ºANO) 

José Conrado de Araújo 3,8 3,4 

Tenisson Ribeiro 3,1  

Jaime Araújo 2,9 2,4 

Núbia Marques 4,1  

Laonte Gama da Silva 3,6 3,3 

Arthur Bispo do Rosário   

Ana Luiza Mesquita   

Fonte: As notas foram consultadas no site: <http://ideb.inep.gov.br>, notas referentes ao ano 

de 2011.  
 

 Com isso, a princípio a escola da região norte foi a EMEF Jaime Araújo, 

tendo 2,4 na nota do Ideb, porém a escola estava em reforma e foi transferida para 

outro local e, quando mantive contato, os alunos iriam entrar  em férias. Dessa 

forma, ficou  impossível aplicar os instrumentos antes das férias, pois os alunos 

estavam fazendo as provas do final do semestre. E  até a data 04/10/2013, não 

haviam retornado das férias, impossibilitanto o desenvolvimento da pesquisa. Assim, 

fui impelida a mudar de escola.  

 Dessa forma, analisei novamente das escolas do norte a que menor 

apresentava o Ideb, obtendo como resultado a EMEF Jõao Teles de Menezes com 

3,1,  a escola do sul foi a EMEF Florentino Menezes com 2,9, a do leste EMEF José 

Antônio da Costa Melo com 3 e a do oeste EMEF Jornalista Orlando Dantas com 

3,4. Percebe-se que essas não foram as menores notas apresentadas na tabela. Porém, 

da região que analisei, a seguir, apresento a localização das escolas selecionadas. 

 

http://ideb.inep.gov.br/
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Fonte:  Mapa elaborado no Google Maps em 2013. 

 

Assim, com os instrumentos e as escolas escolhidas, fui ao encontro dos 

colaboradores deste trabalho. Aqui vale destacar que, desde o primeiro momento, 

estava ciente que, para executar essa tarefa, precisava da colaboração dos gestores, 

dos professores de Matemática e principalmente da participação dos alunos para 

solucionarem um instrumento contendo problemas algébricos. E essa tarefa além de 

demandar tempo não fazia parte de nenhuma avaliação. Então, percebi que, apesar de 

encontrar alguns instrumentos sem nenhuma solução, esses foram um quantitativo 

muito pequeno, pois havia sim algumas questões sem solução ou até mesmo somente 

com a resposta. Mas vale ressaltar a força de vontade de alguns em tentarem 

solucionar e o interesse em vir conversar e dizer o porquê da dificuldade enfrentada. 

 Portanto, para conhecer um pouco sobre os colaboradores, o instrumento 

continha algumas perguntas pessoais como, por exemplo, nome, idade, série, se já 

havia repetido de ano, no caso positivo, qual o ano, se gosta de Matemática  e o 

entendimento deles acerca de problemas matemáticos. Porém, o nome deles foi 

muito importante para poder chamá-los para a segunda parte da coleta de dados que 

foi a entrevista, no entanto, me refiro a eles por meio de um código do tipo: A01E1 

ao A11E1 que se refere a EMEF Jornalista Orlando Dantas, A01E2 ao A04E2 alunos 

da EMEF José Antônio Costa Melo, A01E3 ao A10E3 da EMEF João Teles de 
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Menezes e A01E4 ao A10E4 significa o aluno um da escola 4: EMEF Florentino 

Menezes, esse código foi criado para manter em sigilo as identidades dos discentes. 

 Analisei, a princípio, a idade dos discentes por ano, de todas as Escolas, e a 

influência que o gostar de Matemática teve na Resolução dos Problemas Algébricos 

como também o entendimento deles acerca do que seria um problema matemático na 

tentativa de com esses dados analisam se têm relação com as estratégias adotadas por 

eles. 

 

2.2- Perfil dos colaboradores da pesquisa 

 

 Neste tópico, são apresentados os parceiros desta pesquisa, dados esses que 

foram coletados a partir do preenchimento de um cabeçalho posto no instrumento de 

pesquisa.  

 O instrumento foi aplicado em oito turmas sendo quatro de cada ano e um 

total de 182 alunos. Desse quantitativo, noventa e cinco são alunos do 8º ano e 

oitenta e sete são do 9º ano, participaram da entrevista um total de 34 alunos. Assim, 

apresento os gráficos a seguir relacionados às idades dos discentes, por ano: 

 

    Gráfico 1- Idade dos alunos do 8º ano          Gráfico 2- Idade dos alunos do 9º ano 

 
     Fonte: Os gráficos foram construídos com os dados retirados dos 182 instrumentos. 

  

Verifica-se que, nos dois anos, há uma variação nas idades, mas a idade que 

predomina nos dois anos é a correspondente a tal ano. Contudo, ao analisar cada 

escola, foi possível verificar que a E2 foi a que apresentou maior variação nas idades, 

entre quinze e dezoito anos, não sendo possível identificar nenhum aluno com a 

idade regular referente ao 8º ano.  
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Fazendo uma comparação do 8º ano com o 9º, percebe-se que o 8º ano 

apresentou maior variação nas idades, contudo vale ressaltar que esses dados são de 

todas as escolas analisadas, pois essa variação que está exposta no Gráfico 2 não é 

tão marcante na E1 que varia apenas de 13 a 15 anos, tendo a maioria dos alunos 

quatorze anos, pois, dos vinte e quatro alunos, apenas quatro já repetiram de ano. Já 

na E4, foi a que mais apresentou variação nas idades entre 13 e 17 anos e possui um 

total de 12 repetentes dos 38 alunos que participaram da pesquisa. A E2 dos 15 

alunos que responderam o instrumento 9 é de repetentes. Assim, percebemos que a 

E2 proporcionalmente é a que tem maior número de repetentes. Como mostra os 

gráficos a seguir. 

 
Gráfico 3- Alunos da E4                 Gráfico 4- Alunos da E2 

26; 
68%

12; 
32% Regular

Repetente

6; 40%

9; 60%

Regular

Repetente

 
        Fonte: Dados coletados dos instrumentos de pesquisa. 

 

 Diante desses dados, surge um questionamento. O que será que está 

acontecendo com esses alunos, pois são turmas A
 22

, ou seja, tanto o 8º ano como o 9º 

da E2 são das turmas A, que era para ter poucos repetentes.  

 No Quadro 6, apresento a quantidade de alunos repetentes por escola, uma 

vez que essa repetência pode ou não contribuir nas estratégias utilizadas pelos 

discentes.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Essa abordagem a turma A é um costume presente na maioria das escolas do estado, porém não 

existe nenhum documento que estabeleça a ordem de organização dos alunos por turma.  
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Quadro 6: Quantidade de alunos repetentes por escola e ano. 
ESCOLA ANO QUANTIDADE DE ALUNOS 

QUE 

RESPONDERAM/REPETENTES 

E1 8º 34/2 

9º 24/4 

E2 8º 9/9 

9º 15/9 

E3 8º 22/10 

9º 10/3 

E4 8º 24/7 

9º 38/12 

Fonte: Dados retirados dos instrumentos aplicados aos alunos. 

 

 Percebe-se que o número de repetentes da turma do 8º ano da E2 é quase 

100%, daí a idade avançada, pois, além de já terem repetido de ano, têm também a 

quantidade de vezes que eles repetiram, porque tem aluno que reprovou três vezes 

em anos diferentes como, por exemplo, no 2º, 6º e 7º anos. Talvez isso possa ser um 

indicativo de os alunos terem ou não apresentado alguma dificuldade no momento de 

responderem os problemas algébricos. 

 Dos 182 discentes que fizeram parte da pesquisa, 56 são repetentes, sendo 18 

da E2, lembrando que dessa escola participaram da pesquisa 25 discentes, ou seja, só 

tem 7 alunos regulares nas séries respectivas. 

 Assim, com essa análise das idades dos colaboradores da pesquisa resolvi 

questioná-los se gostavam de Matemática e por que, tanto no caso afirmativo quanto 

negativo, na tentativa de verificar se existe alguma relação com o gostar de 

Matemática e as estratégias utilizadas na resolução dos problemas. 

 

2.3 -O gostar de Matemática e a relação com as estratégias utilizadas na 

resolução dos problemas algébricos 

 

 Como queria identificar e analisar as estratégias utilizadas pelos alunos na 

resolução de problemas algébricos, achei interessante saber se eles gostavam de 

Matemática e o que levava a gostar ou não da disciplina. E se esse gostar apresentava 

alguma relação com a Resolução dos Problemas propostos no instrumento. 
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 Assim, foram contabilizadas e analisadas as respostas dadas pelos dois anos 

juntos, pois essa era uma pergunta que não exigia conhecimentos matemáticos 

apropriados para cada ano. Dessa forma, obtivemos os seguintes resultados 

apresentados no gráfico a seguir. 

 
Gráfico 5: Gosta de Matemática? 

 
Fonte: Gráfico elaborado com os dados coletados de todas as turmas. 

 

 O Gráfico 5 apresenta que a maioria afirma não gostar da disciplina 

Matemática, contudo a quantidade de alunos que relataram gostar representa uma 

boa porte, 41% de 182 que dá um total de  74 alunos. Na análise das estratégias, o 

gostar da Matemática teve relação com as soluções apresentadas nos instrumentos, 

pois foi possível observar que, na apresentação das respostas dadas pelos discentes 

nos instrumentos de pesquisas, os alunos que afirmaram gostar da matéria 

apresentaram maior domínio no conteúdo e vontade de entender os equívocos 

cometidos, pois daqueles que afirmaram não gostar, a maioria simplesmente 

apresentava a resposta e quando foram chamados para a entrevista não tinham 

interesse em discutir ou entender o porquê que aquela estratégia utilizada não tinha 

levado à resposta correta. 

 Um exemplo disso ocorreu na E2, que no momento da aplicação do 

questionário de respostas pessoais e problemas algébricos, a maioria perguntou se ia 

valer ponto, porque tinham que responder “aquilo”. Antes mesmo de pegar o 

questionário, já queria sair da sala, outros entregaram e começaram a brincar 

correndo atrás dos outros, jogando canetas uns nos outros e brincando de bola. E não 

adiantava pedir silêncio nem que parassem, pois era a maioria. Apenas uma aluna 

pediu silêncio que queria continuar a responder o questionário e, nesse momento, foi 

zombada pelos colegas.  
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 Esse mau comportamento continuou no dia da entrevista, pois só foram 

selecionados quatro e, mesmo assim, um mexia no celular o outro dizia “Não gosto 

de Matemática, sou da pior da turma. Por que me chamaram?” (A04E2). 

 Outro fator importante na relação de gostar da Matemática, ser repetente e as 

estratégias utilizadas eram que, por eles não gostarem de Matemática e serem 

repetentes, não viam muito significado em participar da pesquisa e muitos por não 

terem domínio mesmo do conteúdo, ou seja, falta de compreensão da matéria “nunca 

estudei isso” (A02, E4). Assim, acabavam recorrendo à estratégia aritmética, já que 

afirmavam não terem estudado determinado conteúdo presente no questionário. 

 Porém, não foram só os alunos que não gostavam da Matemática e que eram 

repetentes que recorreram a estratégias aritméticas, mas o acentuado índice de 

questionários sem resoluções e estratégia aritmética sem estar direcionada ao 

entendimento do enunciado do problema partiram desses alunos. Para uma melhor 

análise, farei uso dos códigos, ou seja, o quadro a seguir mostra o aluno relacionado 

à Escola onde estuda. 

  
Quadro 7: Relação de alunos que faço referência por escola 

ALUNO ESCOLA MUNICIPAL DE 

ENSINO FUNDAMENTAL 

A01E1, A02E1, A03E1, A04E1, A05E1, A06E1, A07E1, 

A08E1, A09E1, A10E1, A11E1, A12E1, A13E1. 

J. Orlando Dantas 

A01E2, A02E2, A03E2, A04E2, A05E2, A06E2, A07E2, 

A08E2, A09E2, A10E2, A11E2, A12E2, A13E2. 

J. A. Costa Melo 

A01E3, A02E3, A03E3, A04E3, A05E3, A06E3, A07E3, 

A08E3, A09E3, A10E3. 

João Teles de Menezes 

A01E4, A02E4, A03E4, A04E4, A05E4, A06E4, A07E4, 

A08E4, A09E4. 

Florentino Menezes 

Fonte: Quadro elaborado a partir da participação dos discentes 

  

Analisei a priori os argumentos dos alunos em relação ao não gostar da 

disciplina Matemática, já que essa opção predominou visto no Gráfico 5. Assim, a 

maioria dos alunos afirmou não gostar de Matemática porque não entendem os 

conteúdos, por serem complicados, por terem muito cálculo, por ser chata; afirmam 

ainda que é a pior matéria que estudam e chegam a mencionar que a disciplina é 

confusa. O aluno A07E3 relata que não gosta porque acha “muito complicada” 
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(A07E3, 2013). Nessa mesma linha, A08E3 não gosta porque acha “difícil” (A08E3, 

2013). A seguir, apresento outros depoimentos. 

 

 “tenho dificuldade com os números e sempre fui ruim nesta matéria” 

(A06E1, 2013). 

 “os problemas são muito complexos (a maioria deles) e isso dificulta a 

resolução de alguns deles” (A07E1 2013). 

 “por que eu nunca fui bom e a professora” (A01E4, 2013). 

 “porque a professora não explica direito” (A02E4, 2013). 

  “é chata, eu odeio matemática. Quem inventou essa disciplina devia 

morrer” (A03E4, 2013). 

 

 O depoimento de A03E4 me faz pensar o que será que aconteceu com esse 

aluno para que ele tenha tanta raiva da Matemática. Assim, como o aluno A03E2 

afirma não gostar de Matemática por causa do professor: “ele não ensina” (A03E2, 

2013). Mas aí surge a pergunta: será que é apenas por isso? Será que realmente o 

professor não ensina? Essas indagações e outras ficam para que possa entender 

melhor o perfil dos nossos colaboradores. 

O aluno A03E3 afirma “não tenho amor pelo cálculo” (A03E3, 2013) e isso 

fica evidente quando analisamos o seu instrumento, pois não contém nenhuma 

resposta. Da mesma forma, o aluno A04E3 que afirma não gostar da Matemática 

“porque tenho um pouco de dificuldade” (A04E3, 2013) também deixa o instrumento 

todo em branco, me impossibilitando identificar essa dificuldade relatada por ele.  

Dos relatos, o que mais me chamou a atenção foi o do aluno A08E1 que 

afirmou não gostar de Matemática pelo fato de a maioria dos problemas ser 

complexa, dificultando sua resolução. Como será que esses problemas são 

apresentados para os alunos? De que tipo de problema ele estava se referindo? Será 

que ele achou difíceis os problemas postos no instrumento? 

Os alunos A07E3, A08E3 e A09E3 afirmaram que tinham alguns problemas 

difíceis no instrumento. Seguem abaixo os problemas que eles acharam fáceis e 

difíceis: 
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Quadro 8: Problemas fáceis e difíceis na opinião dos alunos 

ALUNOS FÁCIL DIFÍCIL 

 

 

A07E3 

(Problema rotineiro, 2) O valor de  para que se 

tenha  é: 

 

“O resto são todos 

difíceis” (A07E3, 

2013). 

(Problema prático, 3)Um terreno de 2600 

metros quadrados foi dividido em dois lotes de 

áreas diferentes. A diferença entre a área do lote 

maior e a área do lote menor é de 200 metros 

quadrados. Qual é a área do lote maior, em 

metros quadrados? 

 

 

 

 

A08E3 

(Problema prático, 1) Uma moça usava um 

colar de pérolas, que se rompeu. Um sexto das 

pérolas caiu para a direita, um quinto caiu para 

a esquerda, um terço a moça conseguiu segurar 

com a mão direita, um décimo com a mão 

esquerda, e 6 pérolas continuaram presas no 

colar. Quantas pérolas tinha esse colar? 

(Problema rotineiro, 2) 

(Problema prático, 3), já expresso por A07E3 (Problema rotineiro, 4) 

A sentença matemática 

a seguir é uma 

equação? Justifique sua 

resposta. 

 
 

 

 

A09E3 

(Problema prático, 3), já expresso por A07E3 (Problema prático, 1), 

expresso por A08E3. 

(Problema prático, 7) Um livro tem 160 

páginas, e eu já li uma parte dele. O número  

de páginas que já li corresponde a  do número 

 de páginas que faltam para eu terminar de ler 

esse livro. Quantas páginas eu já li? 

 

(Problema rotineiro, 6) 

Quantas incógnitas há 

na equação 

? 

 

Fonte: Quadro elaborado a partir das entrevistas. 

 

A maioria dos problemas que foram apontados como difíceis no Quadro 8, e 

pelas estratégias na solução deles por esses alunos, levo a acreditar que eles não têm 

domínio dos conteúdos algébricos. Pois, nesses tipos de problemas, não precisava 

que os alunos interpretassem, bastava aplicar os conhecimentos algébricos como, por 

exemplo, saber o que é uma equação e identificar quantas incógnitas tem uma 

determinada equação.  

Contudo, uma coisa que me chamou a atenção foi que a maioria dos alunos 

que responderam gostar de Matemática deixou as questões sem resolução e com 

muitos erros de interpretação ou mesmo de cálculos. 
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Destaquei os equívocos de cálculos por ser uma das coisas que eles mais 

mencionaram. Ao justificar porque gostavam de Matemática, afirmaram que gostam 

de fazer contas, porque desenvolve o pensamento algébrico e proporciona um melhor 

entendimento sobre a vida. 

 O aluno A01E1 afirmou gostar de Matemática porque “é uma matéria que 

testa os nossos conhecimentos algébricos” (A01E1, 2013) e como o instrumento 

continha apenas problemas algébricos, então esperava que, com essa concepção, ele 

saísse bem na solução dos problemas, mas isso não aconteceu, pois ele deixou a 

maioria das questões em branco sem ao menos a resposta. 

Nessa perspectiva, A02E1 afirma que: “gosto de fazer cálculos”, porém ao 

analisar o instrumento, não continha nenhum cálculo na solução dos problemas; ele 

colocou apenas as respostas finais. Para alguns, estudar Matemática ajuda: 

 

 “a forçar a cabeça com alguns problemas matemáticos” (A03E1, 

2013). 

 “gostar de cálculos” (A04E1, 2013). 

 “em várias fases de nossas vidas” (A05E1, 2013). 

 

Ao examinar as respostas, percebi que o gostar da disciplina não está 

relacionado com um bom desempenho na resolução dos problemas. Outro 

depoimento que chamou a atenção foi: “Tenho boas notas e um bom desempenho em 

Matemática” (A06E1, 2013), porém isso não foi verificado nas suas soluções dos 

problemas.  

 

 “É bem interessante, eu gosto de trabalhar com números, é bem legal” 

(A04E4, 2013). 

 “Porque é muito bom, pois quando a gente for comprar, saber 

calcular” (A05E4, 2013). 

 

Percebo que o aluno A05E4 entende que a Matemática é importante para o 

seu dia-a-dia e que ele apesar de gostar da Matemática e perceber sua importância 

não utilizou estratégias convenientes para resolver os problemas algébricos 

propostos. Já o aluno A04E4 afirma gostar da Matemática por achar ela interessante 

e por causa dos números e cálculos e mostra isso na resolução dos problemas, pois 
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ele tentou solucionar todos os problemas, porém apresentou alguns equívocos nas 

suas resoluções. Pergunto-me o que leva esses alunos a gostarem de Matemática, 

mas quando se deparam com problemas matemáticos não tem sucesso nas suas 

soluções.  

Vários foram os casos de os alunos afirmarem gostar de Matemática e, ao 

analisar os instrumentos de pesquisa, percebia que eles apresentavam dificuldade de 

interpretação e muitos erros de cálculo como percebi nos instrumentos dos alunos 

A01E2, A10 e do aluno A12E2 que tentou resolver todas as questões: “a matemática 

é muito linda” (A12E2, 2013).  

 O aluno A01E3 destaca que gosta de Matemática “quando eu entendo” e aí 

surge um questionamento. Será que esse gostar da Matemática mudará quando ele 

não entender algum conteúdo, me levando a achar que ele só gosta do conteúdo que 

entende e não no geral da disciplina Matemática? Outra justificativa que chamou a 

minha atenção foi do aluno A02E3, pois ele afirma que gosta da Matemática porque 

“é interessante e difícil”, pois essa justificativa dele é usada pela maioria dos seus 

colegas para afirmarem que não gostam de Matemática porque é difícil, porque dá 

dor de cabeça e é complicada. Nessa mesma perspectiva, A05E3 justificou dizendo 

que gosta “porque é bom e fácil de aprender” (A05E3, 2013), contudo ele não 

solucionou nenhum dos problemas. 

No capítulo três, apresento as estratégias utilizadas pelos alunos na resolução 

dos problemas algébricos independentemente de gostar ou não de Matemática, já que 

observei que, mesmo os discentes afirmando que gostavam da disciplina, muitos não 

apresentaram solução ao resolverem os problemas. Outros só colocaram as respostas 

e alguns dos que solucionaram. Nem todos adotaram estratégias adequadas para 

resolver os problemas. 

Para responder a um questionamento que surgiu quando comecei a elaborar o 

instrumento, apresento o tópico a seguir para tentar responder. Será que os discentes 

sabem o que é um problema matemático? 

 

2.4 -O entendimento dos alunos sobre problema matemático 

 

Neste tópico, apresento o entendimento dos discentes sobre o que eles 

acreditam ser um problema matemático, para que possa entender se existe alguma 
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relação entre o entendimento deles em relação a problema matemático e as 

estratégias utilizadas por eles na resolução dos problemas matemáticos algébricos 

propostos. Dessa forma, a seguir, discorro algumas das opiniões dos alunos. 

Dos cento e oitenta e dois alunos que fizeram parte da pesquisa, somente 48 

responderam ao questionamento: o que você entende por problema matemático? Pois 

a maioria não respondeu, deixou em branco e houve alguns que colocaram que não 

entendiam nada e que dava dor de cabeça. Será que eles entenderam a pergunta, pois 

a resposta de que não entendem nada e que dá dor de cabeça parece que eles estão se 

referindo aos problemas quando são passados para eles solucionarem, assim, acredito 

que eles sabem o que é um problema, porém não escreveram o que era e sim 

relataram suas frustrações perante um. 

Das respostas obtidas, entende-se que um problema matemático é uma 

simulação que prepara e desenvolve o conhecimento; é uma forma melhor para 

entender como calcular e que precisamos de atenção para solucioná-lo. 

Segundo relatos de alunos, é um conjunto de informações que envolvem 

contas, números, letras e que é muito complicado. Para solucioná-lo, tem que 

entender e ter experiência no assunto: 

 

 “Eu entendo um problema matemático como algo específico, é como 

se fosse um xadrez que você tem que encontrar a forma correta” 

(A08E1, 2013). 

 “Eles são um pouco difíceis no início, mas na prática, ficam mais 

fáceis” (A11E1, 2013). 

 “Eu entendo que são cálculos que podem nos ajuda no nosso dia a dia” 

(A10E1, 2013). 

 “Eu entendo que problemas matemáticos são cálculos que ajudam a 

desenvolver a mente para o preparo numérico” (A09E1, 2013). 

 “Porque tem a ver com o cotidiano” (A10E2, 2013). 

 “Eu entendo porque a matemática ajuda a pensar mais a raciocinar” 

(A06E3, 2013). 

Outros discentes tiveram as mesmas opiniões que essas apresentadas, porém 

escritas de outra maneira. O que me chamou a atenção para essas escritas foi que, de 

forma imatura, a concepção deles remete o que Polya (1978) destaca como 
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importante em um problema matemático, pois, para o autor, como já apresentado o 

problema matemático, está relacionado a algum conteúdo, ou seja, os problemas 

devem ser trabalhados dos mais simples para os mais complexos.  Além disso, a 

importância que os PCNs (1998) e Dante (2005) dão para a abordagem dos 

problemas relacionados ao cotidiano dos alunos. 

Um detalhe trazido por A09E1 e A06E3 é um dos objetivos da resolução de 

problemas, que para Dante (2005, p. 11-15) são: fazer o aluno pensar 

produtivamente; desenvolver o raciocínio do aluno; ensinar o aluno a enfrentar 

situações novas; dar ao aluno a oportunidade de se envolver com as aplicações da 

Matemática; tornar as aulas de Matemática mais interessantes e desafiadoras; equipar 

o aluno com estratégias para resolver problemas e dar uma boa base matemática às 

pessoas. Porém, escrito na forma de pensar do aluno. 

Assim, outros discentes também vêm no problema matemático uma forma de 

preparar para o futuro e para o dia a dia ao mencionarem que: “entendo que são 

algumas contas que nós usamos no nosso dia a dia” (A08E4, 2013); “entendo que 

ajuda a aprender na nossa vida” (A06E2, 2013); “são cálculos que podem nos ajudar 

no nosso futuro” (A01E1, 2013).  

Com isso, apesar desses depoimentos e com a observação que os alunos 

fazem a importância dos problemas para o futuro, ainda tem aqueles que afirmam 

que é difícil, que não sabem para que foi inventada a disciplina Matemática e que o 

problema matemático está apenas ligado a um conjunto de números e que envolvem 

muita multiplicação, ou seja, as operações matemáticas.  

Baseada nessas informações, analisei por questão quantos alunos 

apresentaram as estratégias utilizadas na resolução dos problemas algébricos, que 

quantidade não responderam e quantos apresentaram apenas resposta sem solução. 

Segue abaixo os dados referentes a cada questão. 
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Quadro 9:Quantidade de alunos que apresentaram estratégias para cada problema 
PROBLEMA APRESENTARAM 

ESTRATÉGIAS 

SOMENTE 

RESPOSTA 

NÃO 

RESPONDERAM 

(Problema prático, 1) Uma moça 

usava um colar de pérolas, que se 

rompeu. Um sexto das pérolas caiu 

para a direita, um quinto caiu para 

a esquerda, um terço a moça 

conseguiu segurar com a mão 

direita, um décimo com a mão 

esquerda, e 6 pérolas continuaram 

presas no colar. Quantas pérolas 

tinha esse colar? 
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63 

 

 

50 

(Problema rotineiro, 2)O valor de 

 para que se tenha 

 é: 

 

63 

 

41 

 

78 

(Problema prático, 3) Um terreno 

de 2600 metros quadrados foi 

dividido em dois lotes de áreas 

diferentes. A diferença entre a área 

do lote maior e a área do lote 

menor é de 200 metros quadrados. 

Qual é a área do lote maior, em 

metros quadrados? 

 

 

56 

 

 

56 

 

 

70 

(Problema rotineiro,4) A sentença 

matemática a seguir é uma 

equação? Justifique sua 

resposta.  

 

96 

 

0 

 

86 

(Problema prático, 5) A água de 

um reservatório é drenada por dois 

encanamentos, ligados a diferentes 

bombas. O volume de água drenada 

pelo primeiro encanamento é de 30 

litros por minuto, e o volume 

drenado pelo segundo é de x litros 

por minuto. Em um período de 12 

horas a quantidade de água drenada 

é de 72000 litros. Qual é o valor de 

x? 

 

 

38 

 

 

84 

 

 

60 

(Problema rotineiro,6) Quantas 

incógnitas há na equação 

? 

 

120 

 

0 

 

62 

(Problema prático, 7)Um livro 

tem 160 páginas, e eu já li uma 

parte dele. O número  de páginas 

que já li corresponde a  do número 

 de páginas que faltam para eu 

terminar de ler esse livro. Quantas 

páginas eu já li? 

 

 

35 

 

 

87 

 

 

60 

(Problema rotineiro, 8) Resolver 

a equação 

 no 

conjunto ℝ. 

 

 

71 

 

102 

 

9 

Fonte: Quadro elaborado a partir da análise das estratégias utilizadas pelos alunos. 
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O que foi relatado pelos alunos até o momento, quando a maioria afirmou não 

gostar de Matemática, ao alegarem que tanto os problemas matemáticos quanto a 

disciplina são chatos, difíceis, entre outros sinônimos, fica perceptível no Quadro 9, 

pois a maioria dos alunos não apresentou estratégias para os problemas práticos 

como também para os problemas rotineiros que precisam elaborar um plano para 

encontrar determina incógnita.  

 Na análise dos instrumentos, constatei que um total de vinte e três alunos 

deixou a prova toda em branco, ou seja, somente preencheram o cabeçalho, já um 

total de 13 discentes tentou solucionar todos os problemas.  

Com isso, dos tipos de problemas que mais apresentaram solução, foi o 

Problema rotineiro. A seguir, a porcentagem de todas as soluções para cada tipo de 

problema segundo Polya (1978):  

 

Gráfico 6: Solução por tipo de problema 

 
     Fonte: Gráfico elaborado a partir dos instrumentos de pesquisa 

 

Será que a maioria dos alunos não resolveu os problemas práticos, porque 

tinham que utilizar alguma estratégia e interpretá-los? Os problemas rotineiros foram 

o que apresentou maior índice de solução, pois segundo Polya (1978), para resolvê-

los, é preciso fazer substituição de dados e fazer passo a passo, ou seja, lembrar 

algum conteúdo já estudado. Assim, acredito que deve ter facilitado para os 
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discentes, porém isso não quer dizer que todos que responderam chegaram à solução 

correta
23

.  

 

Gráfico 7: Quantidade de acertos por problema 

 
      Fonte: Dados contabilizados com a análise das soluções. 

 

Com esse dado, percebe-se que os alunos não se saíram bem na resolução dos 

problemas. Vale destacar que considerei somente como acerto se o aluno acertou a 

questão toda e não de forma parcial, como apresento a seguir. 

 

 
     Fonte: resolução do aluno A12E2 considerada parcialmente correta. 

 

Na resolução do aluno A12E2, percebe-se a estratégia algébrica, porém o 

aluno começa a resolução de forma adequada e faz um pequeno equívoco. Essa 

solução, apesar de estar parcialmente correta, eu considerei como errada. Como não 

queria analisar o acerto ou erro dos discentes e sim as estratégias utilizadas por eles, 

                                                 
23

Apesar desse não ser meu tema de pesquisa, apresentei pelo seu grau de relevância.  
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verifiquei que esse acentuado índice de erros se deu por algumas dificuldades na 

escolha adequada da estratégia para resolver os problemas, que será destacada no 

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III – AS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PELOS ALUNOS DO 8º  

E 9º ANO 

 

 Neste capítulo, é apresentada uma análise dos cento e oitenta e dois 

instrumentos de pesquisa, em busca das estratégias utilizadas pelos discentes dos 8º e 

9º anos na resolução dos problemas algébricos. Aqui, vale destacar mais uma vez que 

inicialmente foi aplicado um questionário e posteriormente foi realizada uma 

entrevista, para esclarecimento de algumas dúvidas relacionadas às estratégias 

utilizadas nas soluções. Além disso, fiz a opção por uma entrevista coletiva com 20% 

dos alunos que participaram da pesquisa em um total de 36
24

, esta entrevista foi 

realizada com o auxilio de outra pessoa
25

, a qual a gravou em áudio e vídeo. A 

entrevista está detalhada no Quadro 10. 

 

Quadro10: Momento da entrevista semiestruturada 

(Continua) 
ESCOLA DATA CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ENTREVISTA 

E1 09/12/2013 A entrevista foi realizada com dois grupos, primeiro com os alunos do 8º 

ano e depois com os do 9º ano, pois como o espaço onde foi realizada a 

entrevista foi a sala dos professores não caberiam todos de uma só vez.  

Um fator que chamou a atenção é que tanto nas respostas escritas como 

nas falas dos alunos percebi algumas semelhanças ao justificarem as suas 

estratégias como, por exemplo, que não sabiam que deveriam usar 

incógnitas, pois como tinha números no enunciado acharam que tinham 

que simplesmente resolver usando os números. 

E2 11/12/2013 Como foram apenas quatro alunos que participaram da entrevista foi 

possível reuni-los em um só momento. No momento da entrevista pude 

conversar mais com os alunos e percebi a falta de interesse pelos estudos 

por parte da maioria. Vale ressaltar que foi difícil mobilizar a atenção 

dos membros desse grupo, pois ou eles estavam prestando atenção em 

outras coisas, como celular, ou apenas respondiam afirmando  não terem 

estudado o conteúdo e que tinham feito daquele jeito sem me permitir 

questionar mais. Talvez isso tenha ocorrido pelo fato já apresentado que 

todos são repetentes, não gostam de Matemática e, não estavam 

interessados em apresentar estratégias ou discutir sobre elas. 

E3 11/12/2013 A entrevista foi realizada em um só momento com os alunos dos 8º e 9º 

anos. Nesse grupo a maioria dos alunos teve interesse em esclarecer 

minhas dúvidas e saber aonde tinham se atrapalhado. Apontaram que 

acharam os problemas difíceis e que os mais fáceis eram os rotineiros.  

 

 

 

                                                 
24

Para esses alunos, entregamos um documento que está no Apêndice 2 pedindo a permissão aos pais 

para expor aqui a entrevista. 
25

Linaldo Caetano de Oliveira possui graduação em Matemática Licenciatura. 
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ESCOLA DATA CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ENTREVISTA 

E4 16/12/2013 Nessa escola tive que separar as turmas do 8º e 9º ano também por causa 

do local, sala dos professores, onde foi realizada a entrevista. Pude 

perceber a que tinha um aluno do 8º ano que apresentou alguns equívocos 

no dia da resolução do instrumento e na entrevista sabia resolver os 

problemas, mostrando domínio de conteúdo. Quando perguntei por que 

não tinha resolvido como estava me falando ele me disse que quando 

chegou em casa foi estudar os problemas que estavam no questionário. 

Esse aluno mostrou maior conhecimento nos conteúdos algébricos do que 

os alunos do 9º ano. 

Fonte: Tabela elaborada a partir das entrevistas. 

 

Para poder coletar essas e outras informações durante as realizações das 

entrevistas, procurei seguir orientações como as apresentadas por Belei, Paschoal, 

Nascimento, Matsumoto (2008).  

 
Um bom entrevistador é aquele que sabe ouvir, mas ouvir de forma 

ativa, demonstrando ao entrevistado que está interessado em sua 

fala, em suas emoções, realizando novos questionamentos, 

confirmando com gestos que o ouve atentamente e que quer 

compreender suas palavras, mas sem influenciar seu discurso. Ele 

aprofunda o relato do participante e mostra atenção sobre detalhes 

importantes (BELEI; PASCHOAL; NASCIMENTO; 

MATSUMOTO, 2008, p.190). 

 

Por isso procurei ouvir as falas dos alunos de forma atenta, sem influenciar 

nas suas respostas. Para isso, elaborei o roteiro posto a seguir
26

. 

 

 Vocês gostam de Matemática? Por quê? 

 

 O que seria para vocês um problema matemático? Essas questões que 

vocês responderam eram problemas matemáticos? Acharam o que 

delas? 

 

 Quando vocês leram o 1º problema, o que entenderam? Como 

podemos escrever um sexto, um quinto e um terço? Vocês sabem o 

que é mmc? Como podemos resolver? 

 

 Na segunda questão pedia o valor de x, o que pode ser feito para 

encontrar esse valor? Como isso é feito? É difícil achar esse valor? 

 

 O terceiro problema trata de medida de um determinado terreno, 

informando que tinha dois lotes e que a diferença do maior para o 

menor é de 200 metros quadrados, assim podemos apenas dividir a 

                                                 
26

Roteiro completo no Apêndice 3. 
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área total que era 2600 metros quadrados por dois e já teríamos a 

medida de cada lote? Sabemos quanto vale cada lote? Se não sabemos 

podemos atribuir apenas valores numéricos para encontrar cada 

medida? 

 

 O que vocês entendem por equação? Vocês são acostumados a 

resolver problemas como esse conteúdo? 

 

 Se o problema está em hora e pede a resposta em minuto, o que 

devemos fazer primeiro? Vocês sabem quantos minutos tem uma 

hora? Temos como resolver o quinto problema sem usar a incógnita 

x? Como fazemos para montar esse problema? 

 

 Por aparecer duas vezes a mesma letra em uma equação, podemos 

afirmar que tem 2 incógnitas? Se na questão esta perguntando quantas 

incógnitas tem uma determinada equação, faz sentido resolvermos a 

equação? 

 

 O que sabemos do 7º problema? No livro vai ter a mesma quantidade 

de páginas que já li e que não li ainda? Podemos afirmar que é a 

metade? Como podemos montar esse problema? 

 

 Quais elementos fazem parte do conjunto dos ℝ? O que devemos 

fazer passo a passo para resolvermos a equação? Queremos encontrar 

o valor de quem? Podemos somar a incógnita com os números? 

 

 Vocês acham que apresentam dificuldade em algum conteúdo 

matemático? Quais? E por quê? Vocês acham que isso pode ter 

interferido na hora de resolver esses problemas? 

 

Vale ressaltar que, a esse roteiro inicial, foram acrescentadas outras perguntas 

provocadas a partir das respostas emitidas pelos discentes, caracterizando minha 

entrevista como semiestruturada, já que para Triviños (1992): 

 
A entrevista semiestruturada, em geral, aquela que parte de certos 

questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que 

interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo 

de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à 

medida que se recebem as respostas do informante. Desta maneira, 

o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu 

pensamento e de suas experiências dentro do foco principal 

colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do 

conteúdo da pesquisa (TRIVIÑOS, 1992, p. 145, grifos do autor). 

 

A partir da adoção de orientações como as postas na citação anterior, para 

uma entrevista semiestruturada, foi possível esclarecer alguns detalhes e aprimorar 

outras respostas dadas pelos alunos.  
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Em relação às estratégias, segui o padrão de Polya (1978). Ou seja, o autor, 

ao apresentar um problema algébrico, destaca a estratégia algébrica entre outras 

como, por exemplo, auxílio de figuras que chamaremos de estratégia geométrica, que 

vale também para o problema geométrico. O autor ainda destaca que para o aluno 

solucionar um problema algébrico é interessante dividir uma folha ao meio e 

escrever a linguagem corrente e a linguagem algébrica. Porém, o autor não discute 

sobre o uso de estratégias aritméticas para a solução de problemas algébricos, mas 

essa classificação também será adotada. 

 Com isso, para a análise das estratégias utilizadas pelos discentes na 

resolução dos problemas algébricos, optei por identificar se os parceiros desta 

pesquisa utilizaram estratégias aritméticas, algébricas ou geométricas. O instrumento 

contém problemas que em relação ao enunciado podem ser tipificados como 

rotineiros ou práticos. 

 

3.1 - As estratégias utilizadas pelos discentes na Resolução dos Problemas 

Práticos 

 

 O problema prático assim denominado por Polya (1978) é o que, apesar de 

ser diferente dos problemas puramente matemáticos, praticamente possui os mesmos 

motivos e processos. Pois os problemas de engenharia envolvem os problemas 

matemáticos, enfatizando ainda que “para resolver um problema, é necessário certo 

conjunto de conhecimentos previamente adquiridos” (POLYA, 1978, p. 127). Assim, 

nessa perspectiva analisei as estratégias utilizadas pelos alunos na Resolução dos 

Problemas práticos a seguir. 

 

(Problema Prático, 3) Um terreno de 2600 metros quadrados foi dividido em dois 

lotes de áreas diferentes. A diferença entre a área do lote maior e a área do lote 

menor é de 200 metros quadrados. Qual é a área do lote maior, em metros 

quadrados? 
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Estratégia utilizada por (A06E2, 2013)     Estratégia utilizada por (A12E2, 2013) 

 

 
Estratégia utilizada por (A10E3, 2013) 

 

 

Nas estratégias utilizadas pelos alunos na resolução do terceiro problema, 

verifica-se que A06E2 e A12E2 utilizaram estratégia aritmética, pois não fizeram uso 

de figuras ou estratégias algébricas. Já o aluno A10E3 utilizou uma figura, será que 

ele a utilizou para auxiliar na interpretação do problema? Na análise da sua resposta, 

ele só considera o fato de a diferença ser 200 metros quadrados do lote maior para o 

menor, sem fazer uso da figura, porém a figura pode ter sido feita para ele saber que 

tinham dois lotes. 

Em compensação, o aluno A06E2 dividiu a área total por dois, pois ele sabia 

que tinham dois lotes, mas no enunciado do problema afirmava que tinha um lote 

maior e outro menor, e essa parte ele desconsiderou. Chegando a uma solução não 

convincente, pois o problema pedia a área do lote maior e a sua resposta não existe 

maior e nem menor, todos têm a mesma medida. Já A12E2 na sua solução nos 

mostra que entendeu que o terreno tem dois lotes e que a diferença é de 200 metros 

quadrados, só não interpretou que essa diferença é entre o lote maior e o menor. 

 Na conversa com os alunos, um deles afirmou que “a área do lote maior é 

1400, porque eu dividi por dois e deu 1300, aí, já que tem a diferença de 200 metros, 
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eu tirei 100 daqui de 1300 e ficou um de 1200 metros quadrados e o outro com 1400 

metros quadrados” (A09E4, 2013). Percebe-se com essa resposta que o aluno não fez 

uso de estratégias algébricas, porém ele interpretou o problema tirando todas as 

informações possíveis.  

 Para esse problema nas escolas E1, E2 e E4, os alunos não apresentaram 

estratégias diferentes da aritmética. Já na E3, é apresentada uma solução que recorre 

à estratégia geométrica, porém apenas quatro alunos apresentaram solução para esse 

problema nesta escola.     

Na classificação das estratégias, segundo Santos (2007), é possível identificar 

com a análise das respostas dos discentes para esse problema que eles fizeram uso de 

estratégias: 

 

 Aritmética: “os alunos elaboram estratégias aritméticas por meio de 

operações aritméticas, e/ou idéia de recorrência, mas não resolveram a 

questão da maneira considerada correta” (SANTOS, 2007, p. 76). 

 Aritmética direcionada: “aquelas que eles parecem saber quais 

procedimentos devem utilizar para obter a resposta da questão” 

(SANTOS, 2007, p. 76). 

 

Das estratégias identificadas e analisadas, percebe-se que o aluno A09E4 fez 

uso da estratégia aritmética direcionada, segundo Santos (2007), pois ele interpretou 

o problema de forma correta, sabendo onde queria chegar com sua solução. Essa 

interpretação de um problema algébrico não é fácil, pois entendo que quando Polya 

(1978) referia-se a equacionamento, ele estava falando dos problemas algébricos, 

pois para o referido autor “equacionar significa expressar por símbolos matemáticos 

uma condicionante que está formulada por palavras; é a tradução da linguagem 

corrente para a linguagem das fórmulas matemáticas” (POLYA, 1978, p. 73). Para o 

autor, o que pode gerar dificuldade no equacionamento é a tradução. 

 Todavia, outro problema prático foi: (Problema Prático, 5) A água de um 

reservatório é drenada por dois encanamentos, ligados a diferentes bombas. O 

volume de água drenada pelo primeiro encanamento é de 30 litros por minuto, e o 

volume drenado pelo segundo é de x litros por minuto. Em um período de 12 horas a 

quantidade de água drenada é de 72000 litros. Qual é o valor de x? 
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 Percebi nesse problema que a maioria dos alunos que o responderam utilizou 

estratégias algébricas. Na entrevista, eles constataram que, como tinha letra no 

enunciado do problema, eles sabiam que iam ter que usá-las. Porém, foram 

identificadas também estratégias aritméticas. 

 
        Estratégia utilizada por (A05E2, 2013)        Estratégia utilizada por (A05E1, 2013) 

 

O aluno A05E2 faz uso de estratégias algébricas, contudo, ele, na sua 

resolução, não chegou a apresentar o desenvolvimento do seu plano, pois com a 

equação que ele montou, não tem como chegar àquela solução. Diante da equação 

apresentada pelo aluno A05E2, que verificasse que ele não interpretou 

adequadamente o problema e comete outros equívocos na resolução da equação. 

 O aluno A05E1, com sua estratégia aritmética, transformou a unidade que 

estava em horas para minuto. Esse era um dos passos da questão, porém ele comete 

erros de cálculo e não resolve o que o problema estava pedindo, que era o valor de x 

em litros, ou seja, ele não compreendeu o problema e partiu para a resolução 

equivocada. Além das dificuldades apresentadas, ele também desconsiderou o fato da 

incógnita aparecer no enunciado do problema. 

Das resoluções analisadas, o aluno A09E4 fez a interpretação do problema e 

montou corretamente a equação, só faltou transformar 12 horas em minutos, ou seja, 

sabemos que uma hora tem 60 minutos, então ele tinha que ter multiplicado 12 por 

60.  
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Estratégia utilizada por (A09E4, 2013) 

 

Contudo, ele mostra ter domínio em resolver equações, pois faz os passos 

certos e encontra o valor de x sendo seu erro não ter feito a transformação de hora 

para minutos. O que será que o levou a não fazer essa transformação, será que foi por 

não saber que 1 hora tem 60 minutos ou por não ter entendido que o problema pedia 

em minutos e o dado estava em hora? Essa dúvida foi esclarecida através da 

entrevista: “eu sabia que 1hora tem 60 minutos, só que, na hora, me atrapalhei, 

esqueci de transformar” (A09E4, 2013). 

 Assim, percebi que, nesse tipo de problema, a maior dificuldade dos alunos é 

na interpretação, pois, como Polya (1978) sugere, o primeiro passo para resolver um 

problema de toda sorte é compreendê-lo e com a análise das estratégias utilizadas 

pelos discentes não foi essa a impressão, pois apenas o aluno A09E4 mostrou uma 

compreensão dos enunciados dos problemas, por mais que no problema 3 ele 

resolveu com estratégia aritmética. Esse aluno mostrou no momento da entrevista 

que tinha vontade de aprender Matemática e que gostava muito da disciplina, pois 

sabia que ia precisar dela no futuro, outro fator que ele nunca reprovou de ano. 

 Na E1, os alunos apresentaram apenas estratégias aritméticas para esse 

problema, mas não responderam de qualquer jeito. Para eles, tinham um sentido, pois 

no momento da entrevista, defenderam o que tinham feito, é o caso do A12E1. 
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 Estratégia do aluno A12E1. 

 

 Todo o instrumento desse aluno apresentava solução e não foi respondido de 

qualquer forma, pois, quando o questionei no dia da entrevista, ele respondia com 

coerência e mostrou que tinha domínio do conteúdo. Percebo também a relação do 

gostar de Matemática e não ser repetente. 

 Para esse problema, nenhum aluno da escola E3 apresentou solução. Já na E2, 

os dois alunos utilizaram estratégias algébricas e responderam que gostam de 

Matemática e que estavam sentindo dificuldade esse ano por causa do professor.   

Na comparação com as estratégias classificadas por Santos (2007), foi 

possível verificar nesse problema as seguintes observações: 

 

 Aritmética: resolveram a questão usando operações aritméticas; 

 Aritmética direcionada: utilizaram operações aritméticas acreditando 

que estavam utilizando o procedimento correto; 

 Aritmética direcionada e alguma linguagem algébrica: usaram 

estratégias algébricas e algumas operações aritméticas; 

  Equação: fizeram o equacionamento do problema. 

 

Observa-se que as estratégias algébricas foram utilizadas nesse problema 

prático, acredito que esse uso está relacionado ao enunciado que já apresentava uma 

incógnita. Mesmo assim, a maioria dos alunos apresenta estratégia aritmética, pois 

Pimentel (2010) defende que eles possuem uma forte tendência em tentar resolver 

exercícios apenas pela aritmética, especialmente pelo método da tentativa e erro, 

devido à dificuldade no discernimento do papel das incógnitas na resolução das 

equações e na modelagem do problema.  
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Polya (1978, p. 101) afirma que “Não apenas os piores alunos da turma, mas 

até os estudantes bem inteligentes, pode ter aversão a Álgebra. Há sempre alguma 

coisa de arbitrário e artificial numa notação e o aprendizado de uma nova notação 

constitui uma sobrecarga para a memória”.  Uma das tarefas mais importantes do 

professor é auxiliar os seus alunos no convencimento de que a “[...] linguagem dos 

símbolos matemáticos ajuda o raciocínio” (POLYA, 1978, p. 101, grifos do autor). 

Será que os alunos recebem esse auxílio?Qual será o motivo dessa aversão à álgebra? 

Essa aversão à álgebra, segundo o autor, é devido à linguagem algébrica, ou 

seja, à representação simbólica. Porém, como vimos nos problemas práticos, tiveram 

alunos que apresentaram estratégias algébricas.  

Os problemas práticos que vou apresentar a partir de então são mais simples 

dos que os citados anteriormente, pois eles têm o objetivo de descobrir a incógnita, 

que para Polya (1978), no caso do problema da álgebra elementar, é um número. O 

autor afirma que, nesse tipo de problema, “podemos procurar determinar incógnitas 

de todos os tipos; podemos tentar encontrar, calcular, obter, produzir, traçar, 

construir todos os tipos imagináveis de objetos” (POLYA, 1978, p. 124). Com isso, 

na análise das estratégias utilizadas pelos alunos na resolução desse tipo de 

problema, pude observar se os alunos lembravam-se dos conteúdos algébricos já 

estudados e as estratégias utilizadas por eles. 

 

(Problema Prático, 1) Uma moça usava um colar de pérolas, que se rompeu. Um 

sexto das pérolas caiu para a direita, um quinto caiu para a esquerda. Um terço, a 

moça conseguiu segurar com a mão direita, um décimo com a mão esquerda, e 6 

pérolas continuaram presas no colar. Quantas pérolas tinha esse colar? 

 

Nesse primeiro problema, nenhum dos alunos apresentou estratégias algébricas e 

geométricas, somente aritméticas. Vejamos algumas das soluções. 

 

Essa situação foi 

retirada de um 

problema hindu do 

século VII. 
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Estratégia utilizada por (A04E2, 2013) 

  

 Nessa solução, fica perceptível que o discente só atribuiu valores numéricos 

deixando de lado a parte algébrica, como também percebemos a falta de 

conhecimento do conteúdo fração, pois no problema está exposto um sexto, um 

quinto, um terço e um décimo e o aluno A04E2 escreve como se fosse um número 

inteiro, outro erro cometido é a soma dos denominadores. 

 Assim, apesar de o aluno A03E2 também fazer uso de estratégia aritmética, 

resolve de outra maneira. 

 

Estratégia utilizada por (A03E2, 2013) 

 

 O aluno A03E2 escreveu as frações de maneira coerente, mas depois ele 

comete alguns equívocos como, por exemplo, ele soma os denominadores e o 

número que era para estar no denominador ele simplesmente desconsidera e coloca 

como numerador. Diferentemente de A03E2, que escreve o número racional A08E1, 

segue de forma parecida com o raciocínio do aluno A04E2, contudo, A04E2 parece 

que se atrapalha na hora de escrever o número racional, pois ele sabe que trata de 

uma fração ficando perceptível quando ele soma o numerador e o denominador. Já o 
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aluno A08E1 mostra na sua resolução que ele não sabia o significado de um número 

fracionário. 

 

 
Estratégia utilizada por (A08E1, 2013) 

 

No caso de A08E1, ele desconsiderou totalmente o enunciado da questão. Em 

momento algum, ele apresenta um número fracionário. De todas as maneiras de 

resolução apresentadas, até então, a solução do aluno A08 foi que utilizou o Máximo 

Múltiplo Comum (MMC). 

 

 
Estratégia utilizada por (A07E1 2013) 

 

Contudo, não desenvolve de forma correta, pois se ele tirou o MMC, era 

porque não podia somar os numeradores com denominadores diferentes e também 

ele não desenvolve os cálculos do MMC, só o encontra. Assim, como os alunos do 8º 

ano, os alunos do 9º ano solucionaram o problema apenas com estratégias 

aritméticas.  Em nenhum momento, fez uso de estratégias algébricas ou geométricas. 

E da mesma forma, as duas turmas apresentaram dificuldade na soma de frações. 
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Nessa resolução, apesar de o aluno escrever os números racionais, ele não faz 

a interpretação adequada do problema, pois ele, em vez de somar, faz o produto e 

depois soma o denominador com o número inteiro. 

 

 
Estratégia utilizada por (A01E3, 2013) 

 

Em nenhuma das soluções, foi possível identificar estratégias algébricas ou 

geométricas, apenas aritméticas. No que se trata das estratégias individualizadas por 

escola para este problema, os alunos da E1, tanto do 8º como do 9º ano, 

solucionaram apenas com estratégias aritméticas, por muitas vezes representaram o 

número racional de forma adequada, mas não acrescentaram incógnitas em nenhuma 

etapa da solução. 

Quando eu perguntei como A08E1 tinha feito esse problema, ele respondeu: 

“eu somei em cima e em baixo” (A08E1, 2013). Continuei perguntando: “Você pode 

fazer isso”? “Não sei” (A08E1, 2013). Essa e outras respostas foram as que consegui 

na entrevista, confirmando que eles têm dificuldade em números racionais. Além 

dessa dificuldade nesse problema, eles não interpretaram o problema de maneira 

adequada. 

Dessas respostas, percebi que muitos apresentavam dificuldade em expressar 

um número racional e que não estavam interessados em chegar à solução correta, 

pois a falta de compromisso na sala de aula no momento da aplicação dos 

instrumentos era marcante como, por exemplo, mexiam no celular e jogavam bola 

dentro da sala enquanto os outros terminavam de resolver os problemas. Sendo 

impossível o pedido de comportamento. 
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Respostas e solução do aluno A13E2. 

  

Como está exposto acima no instrumento do aluno A13E2, ele não gosta de 

Matemática e é repetente e esses fatos estão relacionados com a falta de interesse 

desse aluno e dos outros que estão na mesma situação em apresentar a solução dos 

problemas. Isso fica perceptível na solução do problema apresentado. Nos demais 

problemas, esses alunos apenas colocaram a resposta e, quando apresentavam 

alguma estratégia, era aritmética, sem o uso de qualquer estratégia geométrica ou 

algébrica, por mais que o problema incentivasse a esse uso. 

Nesse problema, a única estratégia identificada foi a Aritmética em todas as 

escolas: “os alunos elaboram estratégias aritméticas por meio de operações 

aritméticas, e/ou ideia de recorrência, mas que não resolveram a questão da maneira 

considerada correta” (SANTOS, 2007, p. 76). 
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Com isso, passei a analisar o outro problema: (Problema Prático, 7). Um livro 

tem 160 páginas, e eu já li uma parte dele. O número  de páginas que já li 

corresponde a  do número  de páginas que faltam para eu terminar de ler esse livro. 

Quantas páginas eu já li? 

 

 

Enquanto no (Problema Prático, 1) só foram identificadas estratégias 

aritméticas, nesse, pude identificar os três tipos. A seguir apresentados. 

 

 
Estratégia utilizada por (A09E3, 2013) 

 

 Assim, analisando a estratégia de A09E3 que foi com auxílio de figuras, ele 

desconsidera as incógnitas expostas no enunciado do problema e recorre a apenas o 

uso de números e às operações matemáticas, pois, na sua solução apresentada, ele 

não mostra a conta feita, mas pela sua resposta, nos mostra que ele dividiu 160 por 

cinco e depois pegou três partes das cinco, ou seja, ele comete o equívoco de dividir 

a quantidade de páginas deixando de lado a informação que a quantidade de páginas 

que já li corresponde a  das páginas que ainda não li. Já o aluno A04E4 faz uso 
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apenas de estratégias aritméticas, por mais que no enunciado do problema está 

perguntando o valor x e y. 

 

 
Estratégia utilizada por (A04E4, 2013) 

 

 Como A04E4 sabia que o total de páginas era 160 e que estava divido em 

páginas que eu já li e que não li, apenas dividiu por dois e, nesse caso, fez o 

retrospecto para verificar se somando os dois dava 160, porém ele desconsiderou o 

fato de já ter lido  do número y de páginas que faltava para terminar de ler. Já o 

aluno A10E4 monta o problema com os  de y: 

 

 
Estratégia utilizada por (A10E4, 2013) 

 

Porém, ao analisarmos a sua solução, percebemos que ele não sabe resolver 

uma equação e principalmente não sabe lidar com o número racional, pois  ele 

entende que é o número inteiro 53 entre outros equívocos, como na divisão. Ele faz 

uso de estratégias algébricas, mas no final recorre para as aritméticas. Recorrer para 

estratégias aritméticas parece que para eles é mais conveniente, pois, ao analisar as 
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soluções, verifiquei que a maioria dos alunos faz uso de estratégias aritméticas. 

Porém, é utilizada também a aritmética direcionada a alguma linguagem algébrica e 

o uso de equação. 

Na E1, um aluno utilizou estratégia algébrica, mas não consegui continuar a 

solução; na E2, também teve um aluno que recorreu à estratégia algébrica, porém não 

faz o desenvolvimento de forma correta nem para o plano que ele elaborou. Já na 

escola E3, dois alunos apresentaram suas estratégias, uma aritmética e a outra 

geométrica que foi apresenta nos exemplos acima. Na E4, nenhum aluno das duas 

turmas utilizou estratégia algébrica, apenas aritmética. 

Apesar de alguns utilizarem uma equação nesse problema, mostraram que não 

interpretaram o problema direito e na resolução da equação cometem alguns erros 

referentes ao conteúdo. Panossian (2008) destaca que o processo do pensamento e da 

linguagem algébrica pode estar ligado às dificuldades dos estudantes com conteúdos 

algébricos. Enfatiza também assim como Polya (1978) a importância do professor 

para o pensamento teórico e a pretensa linearidade do conhecimento aritmético para 

o algébrico. Passos (2012) destaca a partir da análise da solução do aluno em uma 

atividade considerada pela autora como “Atividade que exemplifica a dimensão da 

álgebra como equações por meio de conversão” que as dificuldades dos alunos 

“consistem em traduzir a situação expressa na linguagem natural e expor por meio de 

equações algébricas” (PASSOS, 2012, p. 74). 

  

3.2 - As estratégias utilizadas pelos discentes na Resolução dos Problemas 

Rotineiros 

 

 Polya (1978) afirma que, nesse tipo de problema, o aluno não precisa 

inventar, porém, ele defende que deve estar presente nas aulas, alertando que não 

seja apenas trabalhado esse tipo de problema. Para o autor, é um tipo de problema 

que já fora previamente explicado e exemplificado pelo professor e a única atividade 

que resta para o aluno é substituir algumas letras, ou seja, o autor destaca que é o 

“passo a passo, de algum exemplo muito batido” (POLYA, 1978, p. 124).  Dessa 

forma, analisei os problemas rotineiros para verificar se, sem precisar interpretar os 

problemas, quais estratégias os alunos usaram. 
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(Problema Rotineiro, 2) O valor de  para que se tenha  é: 

c)                    c) 3                  e) 2 

d)                    d)  

 
Estratégia utilizada por (A01E2, 2013) 

 

Apesar de o problema ser do tipo rotineiro, verifiquei que alguns alunos 

repetiram o enunciado e igualaram a um número que estava exposto em uma das 

alternativas, poucos foram os alunos que apresentaram a estratégia para chegar à 

solução.  

 
Estratégia utilizada por (A12E2, 2013) 

 

 O aluno A12E2 chega a fazer o produto de sinais, mas ele cancela o número 1 

sendo que não podia, pois, para encontrarmos o valor de x, temos que isolá-lo e já 

que tínhamos -1 para isolar o valor de x, tínhamos que somar +1 em ambos os lados, 

então ficaríamos com 2 do outro lado da igualdade e não foi isso que ele fez. Outra 

falha cometida é que o número 3 estava multiplicando e ele não dividiu em ambos os 
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lados por três, apesar de que ele desconsidera o 2º termo da equação, 

impossibilitando de encontrar a resposta certa. Porém, apesar de não ter acertado a 

questão, percebemos que ele mostra ter algum conhecimento no assunto, mas não 

tem atenção na hora de resolver ou realmente ele não sabe solucionar uma equação. 

Da mesma forma, percebi na resolução do aluno A07E1 que ele não tem 

domínio do conteúdo, o discente cometeu erros simples que estão relacionados à 

equação. Pela sua solução, parece que ele entendeu que o sinal de menos seria um de 

multiplicação levando-o a uma equação do segundo grau. Como ele não continuou a 

solução, indica-nos que ele não chegou a estudar determinado conteúdo, mas surge 

um questionamento: será que, se ele tivesse percebido que o sinal era de menos, ele 

teria desenvolvido corretamente o problema? 

 

 
Estratégia utilizada por (A07E1 2013) 

 

 Já o aluno A08E4 fez um pequeno equívoco na multiplicação dos sinais e 

chega à solução correta do problema e mostrou que tem um certo entendimento de 

resolução de equações.  

 

 
Estratégia utilizada por (A08E4, 2013) 
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Nesse problema, os alunos que chegaram a apresentar a solução fizeram uso 

de estratégias algébricas, porém, a maioria demonstrou dificuldade em resolver uma 

equação do primeiro grau. Assim, analisei outro problema rotineiro para verificar as 

estratégias utilizadas pelos alunos. 

 

(Problema Rotineiro, 8) Resolver a equação  no 

conjunto ℝ. 

 
Estratégia utilizada por (A07E1 2013) 

 

 Ao analisar a estratégia do aluno A07E1, percebi que ele sabe resolver uma 

equação, pois resolveu a equação de forma adequada. Além de A07E1, outros alunos 

chegaram à solução correta nos problemas rotineiros. Acredito que isso remete ao 

fato de que, nos outros tipos de problemas, os alunos têm que ler, interpretar e 

escrever algebricamente os dados disponíveis da questão e de certa forma têm um 

maior grau de dificuldade para eles, mas também isso não quer dizer que todos os 

alunos souberam solucionar os problemas rotineiros de maneira correta. 

 

 
Estratégia utilizada por (A11E1, 2013) 
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Essa solução do aluno A11E1 mostra que ele não tem o entendimento de que 

não pode somar variáveis com números. Na solução, ele soma normalmente. Isso 

comprova que não tem apenas dificuldade de ler e interpretar o problema, mas 

apresenta dificuldade nos conteúdos algébricos também. 

O aluno A04E4 soma as incógnitas com os números parecendo que está 

fazendo alguma conta qualquer. 

 

 
Estratégia utilizada por (A04E4, 2013) 

 

Ele não faz distinção na sua resolução do que é variável e constante, 

simplesmente soma, não obedece às regras para solucionar uma equação e, no que 

nos parece, até aparenta ter problema com as operações, pois, na terceira linha de sua 

resolução, aparece o sinal de subtração e ele resolve como se fosse de divisão.  

Os problemas rotineiros apresentados a partir de então terão uma maior 

característica de recordar conteúdos já estudados. Nesse tipo de problema, analiso as 

estratégias utilizadas pelos discentes. Para recordar os conteúdos algébricos, 

apresento as respostas obtidas pelos alunos ao serem questionados: 

 

(Problema Rotineiro, 4) A sentença matemática a seguir é uma equação? Justifique 

sua resposta. 

 

 

Obtive como respostas deles que: “Sim, porque tem letra” (A06E2, 2013); “Não, 

pois para que seja uma equação, é necessário que haja uma incógnita elevada ao 



92 

 

 

quadrado” (A12E2, 2013).  Percebi que, nas respostas, apesar de o aluno ter 

justificado a resposta de forma incompleta, mostrou que tinha uma melhor concepção 

do que seria equação do que o aluno A12E2 que, para ele, só seria equação se fosse 

do 2º grau. Outras respostas: 

 

 “Ela é uma equação por causa do x, ou como qualquer outra letra A, B, C, Y, 

Z, T, M e etc. Sem a letra, ela é uma conta qualquer de somar” (A01E4, 

2013).  

  “Sim, porque possui mistura de letras com números” (A04E4, 2013). 

 “Equação porque têm incógnitas” (A09E4, 2013). 

 “Sim, porque é formada uma incógnitas, ou seja, por uma letra” (A08E4, 

2013). 

 “É. São equações por causa da soma em que dá o resultado do cálculo” 

(A10E1, 2013). 

 “Sim, uma equação do 1º grau, porque tem x e =” (A07E1 2013). 

 “Não. Porque não pode somar números com letras” (A04, 2013). 

 

Com essas justificativas, percebo que a maioria dos alunos destaca que, para 

ser uma equação, precisa ter incógnitas esquecendo-se do outro termo importante à 

igualdade dos termos, pois sem isso, não é uma equação. Contudo, a justificativa de 

A07E1 está de acordo com a definição de equação, ou seja, para ser uma equação, 

precisa ter incógnita e igualdade e é isso que o aluno escreve usando sinais. E ele 

ainda demonstra saber o que é uma equação do 1º grau. Porém, tiveram alguns 

alunos que responderam que não, como, por exemplo, (A11E1, 2013) afirma que 

“não, porque em uma equação, são necessários dois ou mais sinais matemáticos (+ ˗˗ 

× ÷)”. Por que será que A11E1 acredita que para ser uma equação precisa ter mais de 

um sinal? 

 O outro problema rotineiro segue abaixo: 

 

(Problema Rotineiro, 6) Quantas incógnitas há na equação 

? 
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A maioria dos discentes respondeu que tinham duas incógnitas, nos dois anos. 

Essa resposta nos mostra que os alunos entendem que a incógnita x por aparecer duas 

vezes representa duas incógnitas diferentes.  

Tiveram alguns alunos que tentaram resolver a equação, foi o caso do aluno 

do 9º ano. 

 

 
Estratégia utilizada por (A01E2, 2013) 

 

Essa solução mostra que a maioria dos alunos não interpreta o que está sendo 

pedido em determinados problemas e resolvem de qualquer maneira. Sendo que a 

resolução da equação também está errada e ele demonstra ter dificuldade na soma de 

fração com denominadores diferentes, assim como foi apresentado no primeiro 

problema prático. 

Os que acertaram os problemas rotineiros gostavam da Matemática e não 

eram repetentes. Porém, a maioria dos alunos apresentou dificuldades de 

interpretação nos problemas e, em alguns conteúdos matemáticos, isso ocorreu em 

todas as escolas que fizeram parte da pesquisa. Foram poucas as estratégias 

algébricas utilizadas, como já comentadas, essa estratégia foi possível observar 

apenas nos problemas que apareciam incógnitas no enunciado e que, mesmo, assim 

tiveram alunos que as ignoraram. 

O que será que leva a maioria dos alunos diante de problemas algébricos 

recorrer a estratégias aritméticas? Esse é um questionamento que pode gerar novas 

pesquisas envolvendo essa temática. 
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CONSIDERAÇÕES  

 

Esta pesquisa foi norteada pela seguinte indagação: quais as estratégias 

utilizadas pelos alunos dos 8º e 9º anos da Rede Municipal de Aracaju/SE na 

resolução de problemas algébricos? Para responder tal questionamento e atender ao 

objetivo de pesquisa, foram analisados os dados coletados por meio de cento e 

oitenta e dois instrumentos de pesquisa, compostos por questões sobre o perfil do 

aluno e problemas algébricos, e entrevista semiestruturada realizada com trinta e seis 

alunos. 

A partir dos dados coletados, foi possível verificar que a maioria dos alunos 

utiliza estratégias aritméticas na resolução dos problemas algébricos. Foi constatado 

ainda que 64% dos alunos resolveram os problemas do tipo rotineiro, 36%, 

problemas práticos. Uma possível justificativa para esses percentuais é que, nos 

problemas rotineiros, na maioria das vezes, não exige a elaboração de um plano antes 

da resolução do problema. Dito de outra forma, os enunciados que apresentam 

incógnitas acabam por emitir o caminho a ser seguido. 

Já no caso dos problemas práticos, os alunos não parecem ter dedicado um 

tempo para compreender os problemas e muito menos elaborar o plano, por isso, o 

quantitativo de equívocos e limitações de estratégias.  

 Além disso, os alunos apresentaram dificuldade em relação aos conteúdos 

algébricos que envolviam também operações com números racionais, a maioria não 

sabia fazer cálculos com denominadores diferentes. Com a ressalva de que, na 

entrevista, quando instigados, lembravam que deveriam ter calculado o MMC para 

somar frações com denominadores diferentes. 

 Já nos problemas que envolviam conteúdos algébricos, como equações ou 

operações com monômios, foi constatado que alguns alunos conseguiram resolvê-los 

mostrando domínio no conteúdo, porém, em relação aos problemas do tipo prático, 

não é possível fazer nenhuma afirmação, já que eles utilizaram estratégias 

aritméticas. No caso dos problemas, em que os alunos tinham que solucioná-los a 

partir de conhecimentos algébricos, foi verificado que grande parte apresenta 

dificuldade, pois mesmo quando utilizaram estratégias algébricas, não chegaram à 

solução correta. 
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 Vale destacar que, apesar de reduzido, houve um percentual de 37,5 % dos 

alunos que souberam resolver os problemas rotineiros e demonstraram ter 

compreendido em partes os problemas do tipo prático, pois, apesar de não terem 

chegado à solução correta, conseguiram entender o que os problemas estavam 

pedindo. Ou seja, pelo menos, atenderam ao primeiro requisito proposto por Polya 

(1978), compreender o problema. E durante a entrevista, mostraram interesse em 

entender em que haviam se atrapalhado e comentaram sobre as dúvidas, relataram 

que, na hora que tentavam resolver os problemas, ficaram nervosos. 

 Dessa forma, por mais que os alunos tenham apresentado solução para os 

problemas rotineiros, até mesmo terem obtido maior êxito na solução desses 

problemas, uma minoria tentou solucionar todos os tipos de problemas e, mesmo 

compreendendo o enunciado, parecem ter elaborado um plano errado e, por não 

terem tempo, acabaram não validando o plano depois da execução. 

Durante a pesquisa surgiram alguns questionamentos advindos das soluções 

apresentadas pelos alunos: será que se o aluno não recordar de algum conhecimento 

já adquirido, ele não conseguirá solucionar o problema matemático? Será que o 

conteúdo que está contido nos problemas é o causador dos equívocos apresentados 

por esses alunos? Estas questões podem servir de norteadoras para futuras pesquisas 

sobre resolução de problemas algébricos.  

Por fim, a constatação do uso de estratégias aritméticas para resolver 

problemas algébricos parece indicar que mais pesquisas e talvez cursos de formação 

continuada devam ser desenvolvidos para que essa constatação seja tomada como 

referência para intervenções de pesquisa ou de formação que discutam e ampliem o 

repertório de estratégias. Dito de outra forma, a resolução de problemas algébricos 

poderá servir de norteadora para uma prática pedagógica que permita ao aluno 

superar as fronteiras dos conteúdos aritméticos e se apropriar dos conteúdos 

algébricos.   
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Apêndice 1 – Seleção de problemas retirados do livro “A Conquista da 

Matemática” (2009) para a identificação e análise das estratégias utilizadas pelos 

alunos. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS 

E MATEMÁTICA 

 
Prezado (a) Aluno (a) 

Este instrumento tem por finalidade estudar as estratégias utilizadas pelos alunos na resolução 

dos problemas algébricos pelos alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental na resolução de 

problemas algébricos da rede municipal de Aracaju SE. Diante disso, firmamos o compromisso 

em respeito aos princípios éticos e garantimos que a sua identidade será mantida em absoluto 

sigilo. 
Contudo com a sua valiosa participação, agradecemos pela colaboração e nos colocamos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 

Nome: 
Idade:                                           Série: 
Você já repetiu de série? Se sim, qual? 
 
Você gosta de Matemática? () Sim () Não. Por quê? 
 

 
O que você entende por problema matemático? 
 

 

 

 

1) Uma moça usava um colar de pérolas, que se rompeu. Um sexto das pérolas caiu 

para a direita, um quinto caiu para a esquerda, um terço a moça conseguiu 

segurar com a mão direita, um décimo com a mão esquerda, e 6 pérolas 

continuaram presas no colar. Quantas pérolas tinha esse colar? 

Essa situação foi 

retirada de um 

problema hindu do 

século VII. 

Resolução: 

 



 

 

Apêndice 1 – Seleção de problemas retirados do livro “A Conquista da Matemática” 

(2009) para a identificação e análise das estratégias utilizadas pelos alunos 

 

2) O valor de  para que se tenha  é: 

e)                    c) 3                  e) 2 

f)                    d)  

Resolução: 

 

3) Um terreno de 2600 metros quadrados foi dividido em dois lotes de áreas 

diferentes. A diferença entre a área do lote maior e a área do lote menor é de 200 

metros quadrados. Qual é a área do lote maior, em metros quadrados? 

Resolução: 

 

4) A sentença matemática a seguir é uma equação? Justifique sua resposta. 

 

Resolução: 



 

Apêndice 1 – Seleção de problemas retirados do livro “A Conquista da Matemática” 

(2009) para a identificação e análise das estratégias utilizadas pelos alunos 

 

5) A água de um reservatório é drenada por dois encanamentos, ligados a diferentes 

bombas. O volume de água drenada pelo primeiro encanamento é de 30 litros 

por minuto, e o volume drenado pelo segundo é de x litros por minuto. Em um 

período de 12 horas a quantidade de água drenada é de 72000 litros. Qual é o 

valor de x? 

 

 

6) Quantas incógnitas há na equação 

? 

Resolução: 

 

7) Um livro tem 160 páginas, e eu já li uma parte dele. O número  de páginas que 

já li corresponde a  do número  de páginas que faltam para eu terminar de ler 

esse livro. Quantas páginas eu já li? 

 
 

 

 



 

Apêndice 1 – Seleção de problemas retirados do livro “A Conquista da Matemática” 

(2009) para a identificação e análise das estratégias utilizadas pelos alunos 

 

Resolução:  

 

8) Resolver a equação  no conjunto ℝ. 

Resolução: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GIOVANI, J. R; CASTRUCCI, B. A Conquista da Matemática, 7º e 8º ano. São Paulo: FTD, 

2009. 

 



 

Apêndice 2 – Roteiro inicial da entrevista (semiestruturada) desenvolvida com os alunos 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS  

 NATURAIS E MATEMÁTICA – NPGECIMA 

 

 

CARTA DE CESSÃO 

Aracaju, ___ de ___________ de 2013. 

 

Ao Núcleo de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática – 

NPGECIMA 

Eu, ________________________________________________documento de 

identidade nº. ___________________SSP/__, responsável por 

_____________________________________________ declaro para os devidos fins 

que cedo os direitos da entrevista gravada em ____/_____/______e transcrita em 

______/______/_______ para ser utilizada como fonte para a pesquisa que está sendo 

desenvolvida por Mirleide Andrade Silva, aluna do Mestrado em Ensino e Ciências 

Naturais e Matemática da Universidade Federal de Sergipe. As informações coletadas 

poderão ser utilizadas integralmente, sem restrições de prazos e citações, inclusive com 

referência ao meu nome, desde a presente data. A pesquisa referida, ainda em 

andamento, está provisoriamente intitulada como “Estratégias Utilizadas pelos Alunos 

do 8º e 9º ano na Resolução de problemas algébricos da rede municipal de 

Aracaju/SE”. E mesmo ciente que os dados foram coletados para essas investigações 

autorizo a sua audição e o uso das citações a terceiros, abdicando de direitos meus e de 

meus descendentes. 

Sem mais para o momento, subscrevo-me. 

 

 

 

 

 

 



 

Apêndice 3– Roteiro inicial da entrevista (semiestruturada) desenvolvida com os alunos 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS 

E MATEMÁTICA 

 

ROTEIRO PARA A ENTREVISTA 

 

Em relação aos problemas propostos 

1) Vocês gostam de Matemática? Por quê? 

 

2) O que seria para vocês um problema matemático? Essas questões que vocês 

responderam eram problemas matemáticos? Acharam o que delas? 

 

3) Quando vocês leram o 1º problema, o que entenderam? Como podemos escrever 

um sexto, um quinto e um terço? Vocês sabem o que é mmc? Como podemos 

resolver? 

 

4) Na segunda questão pedia o valor de x, o que pode ser feito para encontrar esse 

valor? Como isso é feito? É difícil achar esse valor? 

 

5) O terceiro problema trata de medida de um determinado terreno, informando que 

tinha dois lotes e que a diferença do maior para o menor é de 200 metros 

quadrados, assim podemos apenas dividir a área total que era 2600 metros 

quadrados por dois e já teríamos a medida de cada lote? Sabemos quanto vale 

cada lote? Se não sabemos podemos atribuir apenas valores numéricos para 

encontrar cada medida? 

 

6) O que vocês entendem por equação? Vocês são acostumados a resolverem 

problemas como esse conteúdo? 

 

7) Se o problema está em hora e pede a resposta em minuto, o que devemos fazer 

primeiro? Vocês sabem quantos minutos tem uma hora? Temos como resolver o 

quinto problema sem usar a incógnita x? Como fazemos para montar esse 

problema? 

 

8) Por aparecer duas vezes a mesma letra em uma equação, podemos afirmar que 

tem 2 incógnitas? Se na questão esta perguntando quantas incógnitas tem uma 

determinada equação, faz sentido resolvermos a equação? 

 

9) O que sabemos do 7º problema? No livro vai ter a mesma quantidade de páginas 

que já li e que não li ainda? Podemos afirmar que é a metade? Como podemos 

montar esse problema? 

 



 

10) Quais elementos fazem parte do conjunto dos ℝ? O que devemos fazer passo a 

passo para resolvermos a equação? Queremos encontrar o valor de quem? 

Podemos somar a incógnita com os números? 

 

11) Vocês acham que apresentam dificuldade em algum conteúdo matemático? 

Quais? E por quê? Vocês acham que isso pode ter interferido na hora de resolver 

esses problemas? 
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