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RESUMO

ARAUJO, N.K.S. Análise das dificuldades na resolução de problemas
matemáticos por alunos do 5° ano do ensino fundamental. 2015. Dissertação
(Mestrado). Universidade Federal de Sergipe, 2015.

A presente dissertação é um estudo realizado sobre as dificuldades apresentadas
pelos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental ao resolver problemas de Matemática.
Tendo como referenciais teóricos Polya, Dante, Krulik, Onuchic e Allevato, Smole,
dentre outros. A coleta de informações foi realizada em duas turmas do 5º ano, sendo
uma da rede pública e outra da rede privada. Os instrumentos da pesquisa incluíram
a aplicação de um teste diagnóstico, contendo quatro diferentes tipos de problemas
de aritmética, e entrevista de explicitação registrada em áudio, baseada no método
clínico de Piaget, com três alunos de cada turma. Como base foram identificadas, no
teste diagnóstico quatro categorias de análise: dificuldade para compreender o
enunciado do problema, dificuldade em uma etapa do procedimento, dificuldade por
desconhecimento do conteúdo e dificuldade conceitual das operações básicas.
Através da análise dos dados foi possível identificar quais as dificuldades dos alunos
para a resolução de problemas de matemática e também compreender como as
crianças pensam e agem ao responder diferentes tipos de problemas.

Palavras chave: Problemas de Matemática. Dificuldades. Alunos. Pensamento
lógico.

ABSTRACT

ARAUJO, N.K.S. Analysis of the difficulties in solving mathematical problems
by students of the 5th year of elementary school. 2015. Dissertation (Master).
Federal University of Sergipe, 2015.

This dissertation is a study of the difficulties presented by the students to solve math
problems. As theoretical references Polya, Dante, Krulik, Onuchic and Allevato, among
others. Data collection was performed in two classes of the 5th year, one of the public
and other private network. The research instruments included the application of a
diagnostic test, containing four different types of arithmetic problems, and explanation
interview recorded in audio, based on the clinical method of Piaget, with three students
in each class. How were identified based on diagnostic test four categories of analysis:
difficulty to understand the problem statement, difficulty in one step of the procedure,
difficulty for lack of content and conceptual difficulty of basic operations. Through the
analysis of the data was possible to identify students' difficulties to solve math
problems and also understand how children think and act to answer different types of
problems.

Keywords: Mathematics Problems. Difficulties. Students. Logical thinking.
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INTRODUÇÃO

A matemática está presente na vida da criança desde a infância. Os
conhecimentos matemáticos são partes integrantes da sociedade na qual a criança
está inserida. Apesar de a matemática ser um saber escolar universal e fundamental
para a inserção do aluno na sociedade, ela continua sendo considerada como uma
matéria difícil, que amedronta os alunos, o que pode contribuir para que apresentem
dificuldades na disciplina.
Em muitas escolas percebe-se que as aulas de matemática estão
fundamentadas no ensino e aprendizado de algoritmos, havendo uma mecanização
na transmissão de conteúdos e resolução de exercícios. Dessa maneira há um
aprendizado formal que pode não contribuir para a construção do conhecimento.
A partir disso, a Matemática é vista por grande parte dos alunos, como uma
disciplina complicada, chata e sem contextualização com a realidade. Assim, não há
uma relação entre os conhecimentos básicos desta ciência para as mais diversas
situações problemas apresentadas no cotidiano.
O ensino e a aprendizagem da Matemática no que diz respeito à resolução de
problemas é um dos fatores do insucesso escolar. É bastante comum os alunos
apresentarem dificuldades ao resolver problemas de matemática. Na maioria das
vezes eles afirmam não saber resolver determinada questão, porque não aprenderam
ainda. Isso, geralmente, acontece quando não conseguem reconhecer o algoritmo ou
o processo de solução adequado para aquele tipo de problema ou por causa de outros
fatores.
Além disso, muitas vezes, os problemas de matemática são desenvolvidos
como exercícios repetitivos para fixar os conteúdos que foram expostos em sala de
aula, motivando o uso de procedimentos padronizados para serem usados na
aplicação de problemas semelhantes. Tal prática faz com que os alunos se sintam
desmotivados a resolver problemas, o que reforça ainda mais a aversão pela
disciplina.
A resolução de problemas tem sido, há muitos anos, umas das linhas de
investigação da Matemática. Este fato pode ser explicado pela importância que se dá
a esse conteúdo na aprendizagem de ciências, em geral, a partir da constatação do
insucesso da maioria dos alunos nessa área.
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Tendo em vista que a aprendizagem dos conhecimentos matemáticos é
imprescindível para a formação da cidadania e preparação do sujeito em uma
sociedade que passa por constante evolução, o ensino de Matemática deve enfatizar
a autonomia e criticidade dos educandos. Deste modo, a resolução de problemas não
pode e nem deve ser transformada em formulas, ou em mera reprodução dos
conteúdos presentes nos livros didáticos. Mas, deve instigar os alunos a abstrair,
argumentar, analisar e justificar, desenvolvendo o raciocínio lógico.
Sabe-se que alguns alunos do 5° ano do ensino fundamental apresentam
dificuldades na resolução de problemas de matemática. Diante disso, a presente
pesquisa foi realizada em duas escolas de Aracaju. Sendo uma Escola da Rede
Pública Estadual e outra da Rede Privada, em uma turma do 5º ano respectivamente.
Ambas as escolas estão localizadas na zona urbana de Aracaju, no Bairro Castelo
Branco.
A partir da pesquisa procurou-se obter respostas a alguns questionamentos
que surgiram diante desse embate:
- Por que os alunos demonstram dificuldade ao resolver problemas de
matemática?
- Essas dificuldades são as mesmas em diferentes redes de ensino?
- Qual o nível de compreensão das crianças ao resolver diferentes tipos de
problemas?
- Como as crianças pensam e agem ao responder problemas matemáticos?
Essa pesquisa tem relevância singular, já que visa oferecer contribuições
significativas para as dificuldades apresentadas pelos alunos para a resolução de
problemas no 5º ano do Ensino Fundamental. Dado que é essencial direcionar um
olhar mais apurado sobre o processo de aprendizagem, para que intervenções sejam
realizadas de maneira adequada e reflexiva na escola, buscando melhorias no
processo de ensino e aprendizagem.
Assim, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar quais as
dificuldades que os alunos do 5° ano apresentam para a resolução de problemas de
matemática e as possíveis explicações para este fato.
Essa análise envolveu os seguintes objetivos específicos:
- Verificar como as crianças do 5º ano compreendem diferentes tipos de
problemas;
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- Analisar as relações que envolvem as questões sobre dificuldades existentes
na resolução de problemas matemáticos com alunos do 5º ano em uma escola pública
e particular;
- Compreender a partir da explicitação de alunos como acontece o pensamento
lógico matemático ao resolver determinados tipos de problemas.
A dissertação foi estruturada em cinco capítulos, seguidos das Considerações
possíveis e dos apêndices utilizados na elaboração da pesquisa. Conforme é descrito
a seguir.
Capítulo 1– Contexto histórico sobre a resolução de problemas no século XX.
Nesse capítulo é apresentado um retrospecto histórico da resolução de
problemas no século XX. Com o intuito de melhor compreender como a resolução de
problemas foi utilizada nesse período e as contribuições e/ou modificações que trouxe
no ensino da Matemática.
Capítulo 2 – Problemas de matemática: conceitos, caracterização e métodos
de resolução.
Esse capítulo, inicialmente, aborda os conceitos, apresentados por diferentes
autores, como Lorenzato e Vila (1993), Polya (1995), Krulik (1997), Pozo (1998),
Charnay (1996), dentre outros, no que diz respeito a “problema”. Apresenta,
posteriormente, a diferenciação entre problemas e exercícios, bem como os diferentes
tipos de problema. Inclui também os métodos de resolução de problemas
matemáticos, tendo como base as ideias do matemático Polya (1995).
Capítulo 3 – Princípios teóricos sobre a resolução de problemas.
Neste capítulo é apresentado um levantamento de dados a partir da produção
de artigos científicos sobre a resolução de problemas.
Capítulo 4 – Procedimentos metodológicos da pesquisa.
Descrevem-se neste capítulo os procedimentos metodológicos que nortearam
esta pesquisa. Expondo a abordagem da pesquisa, a opção pela escolha dos sujeitos,
descrição da população, os instrumentos de coleta de dados e os procedimentos de
análise.
Capítulo 5 – Informações coletadas e análises.
Neste capítulo, são apresentadas as questões dos testes diagnósticos que
foram coletados. Posteriormente, é feita a análise dessas questões apresentadas no
teste. Em seguida é descrita a entrevista de explicitação, em que será possível
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compreender o raciocínio lógico dos alunos para a resolução de problemas
matemáticos.
Considerações possíveis: Onde são expostas as principais considerações a
respeito das dificuldades que os alunos apresentam para a resolução de problemas.
Apêndice: com o modelo do teste diagnóstico e com os problemas aplicados
aos alunos da pesquisa durante a entrevista de explicitação.
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CAPÍTULO 1
CONTEXTO HISTÓRICO SOBRE A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO
SÉCULO XX

No início do século XX, o ensino de Matemática era predominantemente
pautado no uso da repetição, utilizando-se do recurso da memorização, para a
aprendizagem dos conteúdos (ONUCHIC, 1999).
De acordo com Onuchic (1999) cabia ao docente apresentar os assuntos da
disciplina e ao discente observar com bastante atenção para memorizar, escrever e
repetir o que tinha sido visto em sala de aula. Ainda, segundo a autora, o instrumento
utilizado para medir o conhecimento do aluno era feito através da aplicação de testes,
pelo qual ele deveria repetir, mesmo que não houvesse compreendido o que tinha
sido ensinado pelo professor.
Aproximadamente na metade do século XX a aprendizagem da matemática
passou a ter como enfoque não mais a memorização e repetição, mas a compreensão.
Com essa nova forma de ensino, os alunos deveriam entender o que faziam, pois, a
matemática baseava-se na preparação de técnicas e habilidades para resolver
problemas ou para a aprendizagem de um novo conteúdo.
[...] depois do currículo e do ensino da matemática que exigiam a
repetição e a memorização de conteúdos e exercícios, surgiu uma
nova orientação para a aprendizagem dessa disciplina, segundo o
enfoque dessa aprendizagem que requeria do aluno a compreensão e
o entendimento do saber fazer, começou a emergir no campo
investigativo da matemática o aprender a partir da resolução de
problemas. (ZORZAN, 2004, p.79)

A matemática voltada para a compreensão teve como influencia as ideias de
Polya (1995), que argumentava que o principal objetivo da educação era ensinar os
jovens a pensar. Desse modo as crianças deveriam aprender mais pela compreensão
que pela repetição ou mecanização. Dado que haveria maior probabilidade de
sucesso na aprendizagem, pois se produziria resultados mais imediatos e definitivos.
Ainda de acordo com o autor, se a escola não ensina os alunos a usar a
informação que aprendem, estes acabam esquecendo-se delas. “Saber Matemática é
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ser capaz de fazer matemática” (p. 574). Dessa forma saber fazer matemática, para o
autor, está intrinsecamente relacionado a capacidade de resolver problemas.
Ainda que a resolução de problemas tenha começado a ser mencionada como
uma forma de aprender matemática, as investigações sistemáticas sobre resolver
problemas e suas implicações no currículo só tiveram início a partir da década de
1970.
Segundo Onuchic e Alevatto (2004) o ensino da matemática através da
repetição ou compreensão não obteve êxito quanto ao aprendizado do educando.
Devido ao fato de que apenas uma parte deles aprendia o que era ensinado, enquanto
que a grande maioria não apresentava bons resultados.
Diante da apreensão, com relação à aprendizagem em matemática, teve início
discussões, no que diz respeito à resolução de problemas, como forma de aprender a
disciplina. Assim na década de 1960, surgiu um movimento denominado Matemática
Moderna (MMM), que tinha o objetivo de trazer renovações educacionais na área da
Matemática.
Esse movimento almejava uma aproximação entre a matemática trabalhada na
escola, com aquela produzida pelos pesquisadores da área. O MMM acreditava ser
possível instruir os alunos para acompanhar e saber lidar com as tecnologias que
estavam emergindo. O que acabou por ocasionar diversas discussões sobre o
assunto e amplas mudanças curriculares na disciplina. Tal fato propiciou a inserção
de conteúdos matemáticos que não faziam parte do programa da escola.
No Brasil, a matemática moderna foi difundida nas escolas pelo livro didático.
Através dela o ensino foi caracterizado pelo uso excessivo de abstrações, símbolos e
complexidade na abordagem dos conceitos matemáticos. Com o predomínio de
“conjuntos” nas séries iniciais e de “álgebra” nas séries finais.
A formalização em excesso e o distanciamento de questões práticas
culminaram no fracasso do movimento. Os PCN (1998) ainda ressaltam que a
aproximação entre a matemática escolar da matemática pura, e o uso de uma
linguagem unificadora contribui para o insucesso, pois o que se propunha estava fora
do alcance dos alunos, sobretudo os das séries iniciais.
O ensino proposto fundamentava-se em grandes estruturas que
organizam o pensamento matemático contemporâneo e enfatizava a
teoria dos conjuntos, as estruturas algébricas, a topologia, etc. Porém
toda esta proposta estava longe da realidade dos alunos,
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principalmente das séries iniciais do Ensino Fundamental. (BRASIL,
1998, p. 19)

Pires (2008) salienta que a Matemática Moderna foi implementada sem
discussões profundas sobre seus fundamentos e finalidades junto aos docentes. Da
mesma forma que não houve uma preparação com os professores e nem discussões
necessárias para que os mesmos pudessem compreender as críticas feitas ao
trabalho com os conjuntos, ao uso excessivo de álgebra, abandono de Geometria e
ausência de relação com o cotidiano.
Segundo D’Ambrósio (1998) ainda que esse movimento tenha fracassado,
devido aos exageros e incompetências, ele também trouxe bastantes vantagens.
Posto que serviu para desfazer muito do que era feito no ensino de matemática e
contribuiu para melhorar o procedimento das aulas e das provas, produzindo uma
linguagem moderna de conjuntos.
No final da década de 1970, diante de grandes questionamentos sobre a
qualidade e relevância do ensino de matemática, os educadores passaram a dar maior
significância a resolução de problemas. A temática da resolução de problemas tornouse destaque no mundo inteiro, passando a ocupar a atenção de grande parte dos
congressos internacionais.
Em 1980 foi editada nos Estados Unidos, uma publicação do National Concil of
teachers of Mathematics - NCTM (Conselho Nacional de professores de Matemática)
que apresentou um documento intitulado “An Agenda for Action” (Uma Agenda para
Ação).
Esse documento trouxe diversas recomendações para o desenvolvimento do
ensino de Matemática nos anos 80, e envolvia pessoas e grupos interessados, para
que coletivamente buscassem alcançar melhorias para o processo de ensino e
aprendizagem da matemática.
De acordo com essas recomendações a resolução de problemas deveria ser o
eixo principal da matemática em sala de aula, bem como do currículo escolar. No
entanto, para Lester (1993) tal recomendação não veio acompanhada de qualquer
direcionamento de como tornar a resolução de problemas o eixo dessa matemática.
Ainda, segundo o NCTM, o aperfeiçoamento na habilidade em resolver
problemas, deveria direcionar o trabalho pedagógico dos professores de matemática,
que deveriam criar circunstâncias para que as situações problemas pudessem surgir
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em sala de aula. Tal desempenho em saber resolver problemas seria responsável por
medir a capacidade de eficiência no domínio pessoal e nacional da competência
matemática.
Diante disso, no século XX, houve o desenvolvimento de muitos recursos
destinados aos professores com o intuito de trazer contribuições para o trabalho
didático, com relação a resolução de problemas, tais como lista de estratégias,
sugestões de atividades, e orientações para avaliar o desempenho dos alunos em
resolver esses problemas. Esses materiais serviram como suporte para orientar
muitos professores a colocar os problemas matemáticos como parte central do
trabalho pedagógico.
No entanto, segundo Onuchic (1999) o resultado não foi satisfatório, devido à
falta de concordância entre as variadas concepções existentes sobre o significado da
resolução de problemas como eixo principal da matemática escolar:

[...] este fato ocorreu devido às grandes diferenças entre as
concepções que pessoas e grupos tinham sobre o significado da
“resolução de problemas como foco da matemática escolar”. [...] os
estudos da década de 80 deram muita atenção ao processo de
resolução de problemas, não se limitando simplesmente à busca da
solução do problema. Mesmo assim, o processo continuou atrelado à
busca da solução do problema. (IBIDEM, p. 206)

De acordo com Stanic e Kilpatrick (1989) essa Agenda reconheceu haver uma
relação direta entre a resolução de problemas nas aulas de matemática, e a resolução
de problemas em situações que faziam parte do cotidiano do aluno. Mas, não trouxe
um esclarecimento adequado do que seria a resolução de problemas, por que devia
ser ensinada ou qual posição assumiria no contexto histórico.
Para Andrade (1998) a resolução de problemas tornou-se uma mera aplicação
de estratégias, resumindo-se a um ato repetitivo de solucionar problemas. Com isso
o ensino de matemática nas escolas ficou limitado a desenvolver nos alunos a
habilidade de resolver problemas.
Muitas das recomendações presentes no NCTM, no que diz respeito aos
aspectos de ensino e aprendizagem da matemática, acabaram por influenciar, no
Brasil, a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (PCN).
(ONUCHIC; ALLEVATO, 2004)
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Na década de 90, começou-se a discutir as perspectivas didático- pedagógicas
da resolução de problemas. No Brasil e no mundo, a resolução de problemas teve sua
maior ênfase como metodologia de ensino, sendo o problema um gerador no processo
da construção do conhecimento.
A partir desse momento muitos pesquisadores despertaram um olhar mais
apurado sobre o estudo da resolução de problemas como uma metodologia de ensino.
Trazendo contribuições para a produção e publicação de diversos trabalhos sobre o
assunto.
Segundo Andrade (1998), através da resolução de problemas como
metodologia de ensino, o aluno tanto aprende matemática ao resolver problemas,
como aprende a disciplina para resolver problemas. Assim os problemas de
matemática não se tornam apenas um processo, mas uma proposta metodológica de
ensino.
Nesse sentido o problema tornou-se o ponto de partida da atividade
matemática. O processo de aprendizagem passou a ser abordado por meio da
exploração de problemas, em que os alunos tinham que desenvolver estratégias para
resolvê-los e assim passaram a associar a matemática a situações mais reais.
Onuchic e Allevato (2004) reforçam que o ensino de matemática por meio da
resolução de problemas foi “uma abordagem consistente com as recomendações do
NCTM e dos PCN, pois conceitos e habilidades matemáticos são aprendidos no
contexto da resolução de problemas”. (p.222).
Nessa mesma linha Callejo e Vila (2004) afirmam que os problemas são uma
maneira de orientar os alunos a perceber que os conhecimentos que possuem não
são suficientes para obter as respostas que lhe são propostas. Assim, a partir dos
problemas eles se sentirão motivados para absorver novos conhecimentos e
estruturá-los aos conhecimentos que já possuem.
Em 1997, a partir do momento em que os PCN’s apresentaram a necessidade
da inserção do conhecimento matemático nas interações sociais, bem como no
trabalho e na cultura, destacando a resolução de problemas como eixo do processo
de ensino e aprendizagem, a matemática tornou-se ainda mais abrangente.
Dessa forma, o capítulo 1 possibilitou um olhar mais apurado a respeito das
discussões voltadas a resolução de problemas no século XX. Tendo em vista que a
resolução de problemas é o eixo central do presente trabalho, tornou-se fundamental
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compreender o seu contexto histórico, bem como as contribuições e modificações que
trouxe para o ensino da Matemática.
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CAPÍTULO 2
PROBLEMAS DE MATEMÁTICA: CONCEITOS, CARACTERIZAÇÃO E
METODOS DE RESOLUÇÃO.

2.1 DEFINIÇÕES DE PROBLEMA:

Embora as reformas de ensino propostas no século XX: o ensino de
matemática por repetição, com compreensão, bem como a Matemática Moderna e a
Resolução de problemas como metodologia de ensino, tenham objetivado encontrar
novos rumos para uma educação matemática mais produtiva, a resolução de
problemas sempre foi um desafio para alunos e professores.
Apesar do termo “resolução de problemas” ou “problemas de matemática” ser
bastante usado nos textos e nos livros didáticos, o conceito de “problema” sempre foi
difícil de definir. Uma vez que a palavra remete a variados significados que
representam, de modo geral, desde dificuldades e obstáculos, a questões
matemáticas.
Lorenzato e Vila (1993) afirmam que ainda não existem respostas eficazes para
explicar o que é um problema. No entanto, em se tratando do ensino de matemática,
vários educadores têm demonstrado uma maior preocupação pelo tema e diferentes
definições relevantes e consistentes são utilizadas para conceituar um “problema”.
De acordo com Polya (1995) o indivíduo está perante um problema quando se
confronta com uma questão a que não pode dar resposta, ou com uma situação que
não sabe resolver usando os conhecimentos imediatamente disponíveis. O conceito
de problema para o autor está diretamente associado à dificuldade, para ele onde não
há dificuldade, não há problema.
Krulik (1997) traz uma leitura mais atual das concepções de Polya (1995) e
define problema como “situação quantitativa ou não, que pede uma solução para a
qual os indivíduos implicados não conhecem meios ou caminhos evidentes para obtêla” (p.131.). Nesse caso, tem-se a ideia de problema, diferentemente do que se
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espera, como algo que pode ser resolvido sem a utilização de cálculos, visto que o
que caracteriza um problema é a ausência de solução imediata.
Para Moreno (2006):
A didática da Matemática define os problemas como aquelas situações
que criam um obstáculo a vencer, que promovem a busca dentro de
tudo que se sabe para decidir em cada caso aquilo que é mais
pertinente, forçando, assim, a utilização dos conhecimentos anteriores
e mostrando-os ao mesmo tempo insuficientes e muito difíceis.
Rejeitar os não pertinentes e empenhar-se na busca de novos modos
de resolução é o que produz o progresso nos conhecimentos (p.51).

Outra definição é feita por Kantowski (1980) que reitera que um problema é
uma situação com que uma pessoa se depara e para a realização da qual não tem
um procedimento ou algoritmo que conduza à solução. Afirma ainda que o que pode
ser um problema para um indivíduo poderá ser um exercício para outro, ou ainda uma
frustração para um terceiro.
Para Charnay (1996) o termo “problema” pode ser definido como uma tríade,
pois envolve uma situação, aluno e meio e está diretamente associado a uma “ideia
de obstáculo a ser superado” (p.46).
Já as Normas (NCTM) referem que:

"um problema genuíno é uma situação em que, para o indivíduo ou
para o grupo em questão, uma ou mais soluções apropriadas precisam
ainda de ser encontradas. A situação deve ser suficientemente
complicada para constituir um desafio, mas não tão complexa que
surja como insolúvel." (1991, p.11).

Dentro desse contexto Garret (1995 apud CAMPOS e NIGRO, 1999, p.72)
afirma que um problema é aquele que oportuniza uma situação ou um conflito. À vista
disso pode ser compreendido como uma situação nova, difícil de ser entendida no
momento, porém que permiti desenvolver no aluno o interesse em encontrar a
solução.
Outro conceito pertinente sobre problema é descrito nos PCN’s para o ensino
fundamental de Matemática (1998), que salienta que um problema é uma situação
que necessita da aplicação de uma sequência de ações ou operações, com o intuito
de obter um resultado. A solução não está disponível inicialmente, mas é possível
construí-la.
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Percebe-se, a partir das definições elencadas, que se considera “problema”
situações que apresentam dificuldades, em que não há uma solução evidente. Assim,
há um objetivo a ser atingido, mas não se sabe como atingir esse objetivo de imediato.
Com a perspectiva dos variados conceitos dados ao termo “problema”,
assumimos, neste trabalho, a concepção de que um problema está relacionado de
forma intrínseca com a busca de uma solução. E está solução pode envolver uma
situação quantitativa ou não, mas que necessita de interpretação e estruturação do
enunciado que lhe é exposto.

2.2 DIFERENÇAS ENTRE EXERCÍCIOS E PROBLEMAS

A Matemática é, na maioria das vezes, associada diretamente à resolução de
problemas. No entanto, é válido salientar que nem toda atividade realizada em uma
aula de matemática, deve ser caracterizada como um “problema”, uma vez que pode
constituir-se em um “exercício”.
Dessa maneira, há algumas diferenças básicas entre exercícios e problemas.
Ao contrário dos problemas, nos exercícios o educando não precisa optar sobre o
procedimento a ser aplicado para chegar a um resultado, uma vez que a atividade
proposta se baseia no uso de habilidades e rotinas como consequência de uma prática
contínua.
Pozo (1998) exemplifica:

As tarefas em que precisa aplicar uma fórmula logo depois desta ter
sido explicada em aula, ou após uma lição na qual ela aparece
explicitamente... servem para consolidar e automatizar certas
técnicas, habilidades e procedimentos necessários para posterior
solução de problemas [...].

Dante (1999) também faz esta diferenciação, ao afirmar que exercícios servem
para permitir que o aluno possa exercitar e praticar um determinado algoritmo ou
processo. Já problema caracteriza uma situação em que se procura algo
desconhecido e cuja ausência prévia de algoritmo não garante a solução. Com isso,
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a resolução de um problema requer certa dose de iniciativa e criatividade, associada
ao conhecimento de algumas estratégias.
Ainda para o autor a resolução de problemas apresenta alguns objetivos a ser
desenvolvido em sala de aula, como o aprimoramento do raciocínio lógico do
educando; a oportunidade de que enfrentem situações novas; um maior envolvimento
com as aplicações da Matemática, além de tornar as aulas de Matemática mais
significativas e desafiadoras e, por conseguinte, preparar o aluno com estratégias para
resolver problemas, respeitando o nível adequado de dificuldade.
Já Lopes (1994) faz a distinção entre exercício e problema de acordo com a
sua utilidade na Educação. Dessa forma um exercício deve ser utilizado para
operacionalizar conceitos, treinar algoritmos, técnicas e regras; enquanto um
problema deve ser utilizado para aprimorar estratégias de raciocínio, proporcionar o
aperfeiçoamento de conceitos e de conhecimentos processuais.
Acrescenta ainda que as principais diferenças entre exercício e problema
residem no: “tipo e quantidade de informação fornecida; contexto utilizado;
conhecimento de uma solução e tipo de solução; processo de abordagem e objetivos
educacionais que se pretendem atingir”. (p. 26).
Para os PCN de Matemática (BRASIL, 1998):
O problema certamente não é um exercício em que o aluno aplica, de
forma quase mecânica, uma fórmula ou um processo operatório. Só
há problema se o aluno for levado a interpretar o enunciado da questão
que lhe é posta e a estruturar a situação que lhe é apresentada. (p.40)

Dessa maneira, pode-se constatar que através dos exercícios utilizados em
sala de aula, os alunos desenvolvem a aplicação de conhecimentos já executados por
eles no decorrer das aulas. Os exercícios são comumente utilizados após determinado
conteúdo didático, e por meio deles é possível que o educando coloque os
conhecimentos teóricos em prática, reforçando o aprendizado de determinado
conteúdo.
Enquanto que os problemas de matemática divergem dos exercícios, ao se
utilizar para a obtenção de resultados de conhecimentos não prévios, possibilitando
que o aluno crie novas formas para tentar resolver determinados tipos de problema,
ampliando a construção de conceitos e procedimentos matemáticos.
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Ramos (2002) defende a ideia de que o ensino de Matemática se torna mais
interessante, a partir do momento em que o docente não utiliza apenas exercícios em
sala de aula, mas faz uso constante de problemas. Já que os exercícios se distanciam
da realidade dos alunos ao remetê-los apenas a reprodução de fórmulas, enquanto
que os problemas os fazem pensar de forma crítica.
Krulik e Rudnik (1993) distinguem ainda entre exercícios e problemas, ao
destacarem que os exercícios têm como utilidade o treino e o reforço de algoritmos já
aprendidos, enquanto que os problemas necessitam de raciocínio e de capacidade de
síntese do que já foi aprendido.
Segundo Soares e Pinto (2001), tanto os exercícios quantos os problemas têm
sua devida importância no ambiente escolar e por isso o docente deve manter um
equilíbrio entre ambos no decorrer do ano letivo.
Ainda que haja diferenças entre exercícios e problemas, faz-se imprescindível
ressaltar que o conceito de problema é bastante relativo, pois depende do nível de
desenvolvimento do aluno. Uma vez que um exercício pode constituir-se em um
problema para determinado aluno, por ser considerado complexo, da mesma forma
que um problema pode resultar em um exercício para outro, pois a estratégia
envolvida em sua solução torna-se não mais uma novidade, mas um reforço de algo
aprendido.

2.3 PROBLEMAS MATEMÁTICOS E SUAS CLASSIFICAÇÕES.

No que diz respeito à resolução de problemas, é fundamental apreender os
diferentes tipos de problemas matemáticos. Uma vez que a compreensão dos
diversos tipos de problemas e das variadas formas de se alcançar um mesmo
resultado, possibilita que o educando associe diretamente a matemática aos conceitos
relacionados a ela, auxiliando assim na compreensão e identificação dos tipos de
problemas existentes.
Abaixo, são descritos 4 tipos de problemas matemáticos tomando como
referência a classificação feita por Dante (2009).
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Problemas-padrão: são problemas cuja solução está contida no próprio
enunciado, tendo apenas de transformar a linguagem usual na linguagem matemática,
para que se possa resolvê-lo através de algum algoritmo conhecido. Podem ser
simples ou compostos.


Problemas-padrão simples – apresentam apenas uma operação

matemática.
Ex: Uma hora tem 60 minutos. Quantos minutos têm 8 horas?


Problemas-padrão compostos – apresentam duas ou mais operações

matemáticas.
Ex: Ana, Beth e Carla possuem juntas $190,00. Sabendo que Ana possui
$62,00 e as outras duas possuem quantias iguais, determine quanto possui
cada uma.

Problemas-processo ou heurístico: A palavra “heurística” está associada à
arte ou à ciência do descobrimento. Nesse tipo de problema a solução não está
explicita no enunciado, exigindo um plano de ação e/ou estratégias para sua
resolução. O que de acordo com Dante (1999) é mais importante que chegar a
resposta certa. Problemas-processo necessitam de tempo para ser resolvido e
normalmente se torna mais interessante para os alunos que um problema-padrão.
Ex: Em uma 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?

Problemas de aplicação: retratam situações reais do dia-a-dia, também
chamados de situações-problema contextualizadas. Há uso de conceitos, técnicas e
métodos matemáticos, tais como: tabelas, gráficos, operações etc. Na maioria das
vezes, exigem uma pesquisa e levantamento de dados para sua resolução.
Ex: Para fazer o seu relatório, um diretor de uma escola precisa saber qual é o
gasto mensal, por aluno, que ele tem com a merenda escolar. Vamos ajudá-lo a fazer
esses cálculos? (Podemos levantar as seguintes questões: i) Quantos alunos comem
a merenda por dia? E por mês? ii) Quantos quilos de arroz, macarrão, tomate, cebola,
sal, etc. a escola recebe por mês? iii) Qual o preço atual, por quilo, de cada um desses
alimentos? iv) Qual o salário mensal da merenda? v) Quanto se gasta de gás?
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Problemas de quebra-cabeça: são desafios. A sua solução depende, quase
sempre, de um golpe de sorte sobre a maneira como encarar o problema para que se
possa perceber algum truque ou regularidade que leve à sua resolução. Para Dante
(1999), esse tipo de problema constitui-se na denominada matemática recreativa, cuja
solução é obtida a partir da percepção de algo que é chave para a solução. Para tal,
é necessário olhar o problema de vários ângulos diferentes.
Ex: Um homem precisa levar uma raposa, uma galinha e um cesto de milho até
a outra margem do rio. O problema é que o homem só pode levar um de cada vez.
Levando o cesto de milho, a raposa comeria a galinha. Se ele levar a raposa, a galinha
comeria o milho. Como você resolveria esse problema?

No que diz respeito a classificação dos problemas matemáticos, é importante
ainda destacar outros três diferentes tipos de problemas (não convencionais), que são
citados por Smole e Diniz (2001) e que constituem importantes fontes de aprendizado
em sala de aula. São eles: problemas com mais de uma solução, problemas com
excesso de dados e problemas com falta de dados.

Problemas com mais de uma solução: Para Smole e Diniz (2001) esse tipo
de problema rompe com a ideia preconcebida que os alunos têm de que todo
problema apresenta uma única resposta, bem como a de que há uma única forma de
resolvê-lo. Também possibilita ao aluno perceber que resolver problemas é um
processo investigativo, no qual ele participa de forma ativa da construção do seu
próprio conhecimento.

Figura 1: Problema com mais de uma solução
Fonte: Smole e Diniz (2001, p.110)
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Problemas com excesso de dados: são aqueles tipos de problemas em que
nem todas as informações disponíveis no texto são necessárias para a sua resolução,
por isso o termo excesso de dados. Nesse caso, o problema, tende a vir com algumas
informações supérfluas, que devem ser identificadas pelos alunos e posteriormente
descartadas.
Ex: Diná tirou 124 fotos do seu filho Beto quando ele era bebê. Dos 2 aos 6
anos Diná tirou 288 fotos de Beto. Dos 7 aos 14, mais 240 fotos. Hoje Beto tem 40
anos e 5 álbuns completos de fotografias suas, cada um com 32 páginas e 5 fotos em
cada página. Quantas fotos Beto tem dele mesmo, desde bebê até hoje?

Problemas com falta de dados: Esse tipo de problema desfaz a concepção
de que todos os dados contidos no problema sempre apresentam informações que o
tornam possível de ser resolvido.
Smole (2001) assegura que problemas com falta de dados permitem aprimorar
no educando a habilidade de duvidar, a qual faz parte do pensamento crítico. Para a
autora nesse tipo de problema é comum que os alunos utilizem os algoritmos
apresentados, a fim de tentar encontrar a informação pedida. Isto ocorre, na maioria
das vezes, pela falta de atenção e reflexão com os números apresentados no
problema.
Ex: Um menino possui 3 carrinhos com 4 rodas em cada um. Qual a idade do
menino?

É importante salientar que diante da variedade de problemas matemáticos,
optou-se por utilizar, para a presente pesquisa, problemas convencionais e não
convencionais. Corresponde a primeira categoria os problemas classificados como
padrão (simples e composto) e na segunda, problemas com excesso de dados e
problemas com falta de dados.
Os problemas padrão foram selecionados levando em consideração que tais
problemas já faziam parte do contexto escolar dos sujeitos pesquisados. Com relação
a escolha dos problemas não convencionais, deu-se por envolver situações que
fugiam do comum e envolviam mais percepção e sagacidade para a sua resolução.
Tais problemas contribuíram para identificar quais as dificuldades que os alunos
apresentam ao lidar com diferentes tipos de problemas, bem como seu pensamento
lógico matemático.
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2.4 MÉTODOS NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICA

Polya (1995) em seus estudos no que concerne a resolução de problemas, não
procurou estabelecer uma classificação dos tipos de problemas, mas em apresentar
diversos métodos de resolução de problemas e suas implicações para o ensinoaprendizagem da Matemática.
A fim de estruturar o processo que envolve a resolução de um problema
matemático, o autor propõe um esquema, no qual destaca as principais etapas para
resolver um problema. São elas:

1. Compreender o problema:
Por meio dessa etapa o docente deve fazer com que o educando possa
identificar as partes essenciais do problema, tornando-o, dessa maneira instigante.
Para que o processo de compreensão aconteça é necessário que seja respondida
algumas questões: - O que se pede no problema? - Quais são os dados? - Qual é a
condicionante? (Condições as quais se deve obedecer na resolução). Para tal, é
importante que o problema seja bem escolhido, para evitar que se torne complicado
demais ou muito simples, o ideal é que possa ser interessante para o educando.

2. Elaborar um plano:
Nessa etapa o educando deve estabelecer, a partir das experiências anteriores,
estratégias para resolver a situação problema. Dessa maneira é necessário que o
docente faça questionamentos aos alunos, com o intuito de ajudá-los nessa etapa.
Tais como: Você já resolveu algum problema semelhante? Há algum outro problema
que possa ser útil? É possível que o problema seja reformulado? Há como resolvê-lo
por partes? É possível organizá-lo por meio de dados ou gráficos? Tais
questionamentos permitem que os alunos elaborem estratégias de resolução que os
orientem na obtenção do resultado.

3. Executar o plano:

O aluno deve executar o plano elaborado, verificando-o passo a passo e efetuar
todos os cálculos indicado no plano. Dessa forma será possível executar todas as
estratégias pensadas e obter várias maneiras de resolver o mesmo problema.
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4. Fazer o retrospecto ou verificação:
Nessa última etapa, é fundamental que o aluno examine se a solução obtida
está correta e se existe outra maneira de resolver o problema. Também é importante
fazer uma revisão minuciosa do que foi feito e do raciocínio utilizado.
Dessa maneira é ainda possível encontrar o método empregado para resolver
problemas semelhantes e assim descobrir fatos novos que irão ser úteis em outras
situações problemas. Essa etapa possibilita que o aluno adquira o hábito de verificar
e examinar as resoluções encontradas e desenvolver a capacidade de resolver
problemas.

Assim, inicialmente, é preciso compreender o problema e perceber o que é
relevante. Depois, ver como os variados itens estão relacionados, como a incógnita
está associada aos dados, a fim de ter uma ideia de resolução e estabelecer um plano.
Em seguida, executar o plano, para finalmente fazer um retrospecto da resolução
completa, resolvendo-a e discutindo-a.
Segundo Polya (1995), é adequado discriminar as quatro etapas durante a
resolução dos problemas. Para ele a compreensão do problema é uma etapa
essencial e que desencadeia todas as outras etapas no processo de resolução de
problemas matemáticos. No entanto cada uma destas etapas tem a sua significância,
e pode acontecer de um aluno, eventualmente, não passar por todas elas e chegar de
forma direta e imediata a solução.

O estudante deve considerar as partes principais do problema, atenta
e repetidamente, sob vários pontos de vista. Se houver uma figura
relacionada ao problema, deverá traçar uma figura e nela indicar a
incógnita e os dados. Se for necessário designar estes elementos,
deverá adotar uma notação adequada, pois, dedicando alguma
atenção aos signos apropriados, será obrigado a considerar os
elementos para os quais esses signos têm de ser escolhidos. Há uma
outra indagação que pode ser útil neste estágio preparatório, desde
que não se espere para ela uma resposta definitiva e sim uma
provisória, uma suposição: É possível satisfazer a condicionante?
(POLYA, 2006, p. 5)

Abaixo, tem-se um exemplo de problema padrão composto, levando em
consideração as etapas definidas por Polya (1995) para sua resolução.
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Problema: Luan tem 164 figurinhas e Carlos tem o triplo. Eles vão repartir as
figurinhas entre 8 crianças. Quantas figurinhas receberá cada criança?
Solução:
Compreender o problema – Dados: Luan tem 164 figurinhas e Carlos o triplo
(incógnita). Objetivo do problema: Determinar a quantidade de figurinhas que as 8
crianças vão receber.
Estabelecer um plano – Nessa etapa é necessário entender como a incógnita
está ligada aos dados, nesse caso saber qual a quantidade de figurinhas que Carlos
tem. Para em seguida somar as quantidades de figurinhas de Luan e Carlos e dividir
pelas 8 crianças, obtendo assim a solução do problema, que é a quantidade de
figurinhas que cada criança vai receber.
Executar o plano –
164 x 3= (quantidade de figurinhas de Carlos)
164+ (quantidade de figurinhas de Carlos) = (total de figurinhas)
(Total de figurinhas): 8 = (quantidade de figurinhas que cada criança vai
receber)
Fazer o retrospecto ou verificação –
Luan = 164 figurinhas
Carlos tem o triplo= 3x (3x164) = 492
492: 3= 164 (verificação)
Luan + Carlos = 164 + 492= 656
656: 8 = 82 /82 x8 = 656
Resposta: Cada criança vai receber 82 figurinhas

Segundo Stanic e Kilpatrick (1989) a heurística de resolução de problemas de
Polya (1995), apesar de representar notável progresso na época em que foi retratada,
em como resolver problemas e por que deve ser ensinado, trouxe também alguns
questionamentos: as quatro etapas de resolução, de fato, funcionam? Os alunos ao
resolver problemas fazem uso delas? Essas etapas podem ser ensinadas em sala de
aula?
Por isso, considera-se importante destacar que essas etapas de resolução de
um problema não devem ser tidas como rígidas, fixas e inflexíveis. Posto que, a
resolução de problemas matemáticos não se restringi a instruções que devem ser
seguidas passo a passo, a fim de se chegar a um resultado. Pelo contrário, as etapas
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definidas por Polya (1995), devem servir como uma forma de orientar o educando no
processo de aprendizagem de resolução de problemas. Por isso devem apenas ser
tidas como referência ao se resolver problemas de matemática.
Uma vez que apresentam não apenas a resposta, mas também todo o
procedimento utilizado para chegar a ela. A partir dessas etapas o aluno poderá
colocar a si próprio uma série de questões que têm como objetivo organizar o seu
pensamento de uma forma mais sistemática e eficaz.
De acordo com Pozo (1998) as estratégias utilizadas para a resolução de um
problema de matemática são maneiras conscientes de estruturar e organizar a partir
dos recursos que o aluno dispõe para a solução de um determinado problema.
Cavalcanti (apud Smole e Diniz, 2001) enfatiza que o uso de diferentes
estratégias para a resolução de um problema, oportuniza que os alunos possam
refletir sobre o processo e contribui na formação da autonomia, dando-lhes confiança
em sua capacidade e na construção do pensamento matemático.
O autor salienta ainda que o incentivo dado aos alunos para encontrarem
diferentes formas de resolver problemas, “permite uma reflexão mais elaborada sobre
os processos de resolução, sejam eles através de algoritmos convencionais,
desenhos, esquemas ou até mesmo através da oralidade” (p. 121)
É válido acentuar que esta pesquisa não procurou fundamentar-se nas quatro
etapas de resolução de um problema determinadas por Polya (1995). No entanto,
teve-se como base, durante a Entrevista de Explicitação alguns questionamentos
oriundos da heurística de Polya, como: Qual a pergunta do problema? Já respondeu
algum problema semelhante? Utilizou todos os dados para responder ao problema?
Uma vez que a pesquisa não procurou seguir etapas rígidas, mas conduzir o aluno
aos objetivos que deveriam ser alcançados.
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CAPÍTULO 3
PRÍNCIPIOS TÉORICOS SOBRE A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
MATEMÁTICOS

No que concerne a resolução de problemas de matemática, sobretudo nas
séries iniciais, também foi necessário fazer um levantamento de dados a partir de
produções de artigos científicos para se inteirar do que já foi feito, dito e discutido
sobre o tema.
Trata-se de um estudo em bases de dados, por meio do Portal de periódico da
Capes1, da Scientific Electronic Library Online (Scielo)2 e Google acadêmico 3. Os
dados foram sistematizados num recorte temporal definido abrangendo o período de
2008 até 2014, com o intuito de obter trabalhos mais recentes sobre o tema.
Para a seleção dos artigos científicos foram determinados alguns critérios
como: área da pesquisa; leitura dos resumos e análise dos artigos. Desta forma,
inicialmente, apenas foram selecionados trabalhos voltados para a área da
matemática. Posteriormente, leituras dos resumos dos artigos foram realizadas, para
identificar os objetivos e o que seria abordado na pesquisa, evitando trabalhos que
não estivessem relacionados com o objeto de estudo. Em seguida foram feitas uma
análise dos artigos selecionados.
A busca de trabalhos no banco de dados em ambas as bibliotecas digitais e no
Google Acadêmico foram feitas pelos descritores: resolução de problemas, problemas
de matemática, problemas de matemática nas séries iniciais. Utilizaram-se apenas
estes descritores, uma vez que o objeto da pesquisa é a resolução de problemas,
assim se fossem utilizados outros termos a busca tenderia a ficar muito abrangente
dificultando na obtenção de resultados que tivessem uma relação com o tema
proposto.
Na CAPES foram encontrados com a palavra-chave Resolução de problemas
273 resultados. Foram verificados inicialmente os títulos dos artigos para identificar
quais serviriam como analise. Dentre os 273 resultados apenas 5 artigos tratavam da
Biblioteca virtual que inclui o número de acessos às diferentes bases de dados nacionais e internacionais.
Biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros.
3
Ferramenta que oferece pesquisa para conteúdos como bibliotecas virtuais, resumos de livros, artigos
científicos, entre outros.
1
2
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resolução de problemas na área da matemática e que posteriormente poderiam ser
analisados. Através do descritor problemas de matemática obtiveram-se 231
resultados. Após a apuração foram selecionados apenas 3 artigos científicos.
No Scielo com a palavra-chave resolução de problemas e problemas de
matemática foram encontrados 271 resultados. Destes resultados apenas 5 artigos
foram selecionados. No entanto os artigos eram os mesmos encontrados na CAPES.
Com o descritor Problemas de matemática: 138 resultados aparecem, mas após a
análise apenas um artigo tinha relação com a área estudada.
A busca de dados realizada pelo Google acadêmico foi feita através das
palavras-chave: resolução de problemas, problemas de matemática, problemas de
matemática nas séries iniciais. Após apuração obteve-se 10 artigos científicos
voltados, em sua maioria, para a resolução de problemas matemáticos nas séries
iniciais, objeto de interesse da pesquisa.
Posteriormente como procedimento de análise, foi realizada uma leitura
criteriosa dos resumos presentes nos artigos científicos, para identificar as
semelhanças ou possíveis contribuições para a pesquisa em questão. Assim foram
eliminados artigos que não encontravam aderência à pesquisa. A partir dessas leituras
foi definido que informações eram consideradas relevantes para alcançar nossos
objetivos.
Dessa forma foram selecionados 10 artigos científicos. Os artigos selecionados
são intitulados como:

- Práticas de resolução de problemas nas séries iniciais do ensino fundamental
da rede municipal de Curitiba: de 1970 a 2000;
- A Matemática e a resolução de problemas nas séries iniciais do Ensino
Fundamental: algumas estratégias de ensino;
- A resolução de problemas como estratégia didática para o ensino da
matemática;
- Insucesso na resolução de problemas causado pela falta de domínio na
linguagem matemática;
- Resolução de problemas matemáticos: aproximações e distanciamentos nos
anos iniciais do ensino fundamental;
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- O papel das representações na resolução de problemas de matemática: um
estudo no 1.º ano de escolaridade;
- Professoras dos anos iniciais e a resolução de problemas matemáticos;
- Resolução de problemas nos anos iniciais do ensino fundamental: uma
análise dos parâmetros curriculares nacionais;
- O contrato didático e a resolução de problemas matemáticos sem sala de aula.
- O uso da estrutura multiplicativa na resolução de problemas nos anos iniciais
da educação básica.

A busca nos bancos de dados demonstrou existir uma escassez de estudos
nessa área de conhecimento, ou seja, há poucos trabalhos que abordam a temática
da resolução de problemas nas series iniciais. Sobretudo, para as dificuldades no
processo de aprendizagem para a resolução de problemas matemáticos,
especificamente no 5º ano do ensino fundamental, tema de interesse da pesquisa.
Observou-se que os artigos selecionados trataram em sua maioria das práticas
de resolução de problemas desenvolvido nas séries iniciais; a importância da
resolução de problemas para o ensino da matemática; estratégias didáticas para os
professores trabalharem com a resolução de problemas; os problemas que são
causados pela falta de domínio da linguagem matemática; e da resolução de
problemas como metodologia de ensino.

Conforme mostra a Tabela 1

Tabela 1: Síntese dos trabalhos encontrados na base de dados

Título

Práticas de resolução de
problemas nas séries
niciais
do
ensino
undamental da rede
municipal de Curitiba: de
1970 a 2000
(2009)

Autor(es)

Waldrigues, Rita C.G.

Base de dados/revista

Google Acadêmico

Foco do trabalho

Investigar as práticas de
resolução de problemas
desenvolvidos nas séries
iniciais do Ensino de
Primeiro Grau (hoje Ensino
Fundamental), no período
de 1970 a 2000.
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A Matemática e a
r esolução de problemas
nas séries iniciais do
Ensino
Fundamental:
algumas estratégias de
ensino/
(2012)

Investigar as práticas em
sala de aula que envolvam
resolução de problemas
buscando identificar quais
as intervenções e estratégia
de ensino que o professor
pode utilizar para ajudar o
aluno na resolução de
problemas

Faustino, Ana C.

Google Acadêmico

Sousa, Adriana B.

Google acadêmico

Mostrar a importância da
resolução de problemas
como estratégia didática
para
o
ensino
da
matemática.

Silva, Carla R.
Lígia S. Bastos2
Bastos, Ligia S.
Gomes, Lisiane S.
Costa, Lorena B.
Rosário,Maria Isabel C

Google acadêmico

Discutir questões voltadas
ao insucesso na resolução
de problemas simples das
operações
fundamentais
da atemáticas nos anos
finais
do
Ensino
Fundamental.

Resolução de problemas
Rocha, Stella
Matemáticos:
Teles,Rosinalda
aproximações e
Verçosa, Marília
distanciamentos
nos
anos iniciais do ensino
f undamental
(2009)

Universidade Federal
de Pernambuco

Analisar
como
as
concepções metodológicas
(posturas dos professores,
dos alunos e atividades
desenvolvidas
se
relacionam
com
a
perspectiva da resolução
de problemas matemáticos.

O
papel
das
representações
na
r esolução de problemas
de matemática: um
estudo no 1.º ano de
escolaridade
(2008)

Google acadêmico

Investigar o papel que as
representações
construídas por alunos do
1.º ano, desempenham na
resolução de problemas de
Matemática

A
resolução
de
problemas nas aulas de
matemática:
diagnosticando a prática
pedagógica

Insucesso na resolução
de problemas causado
pela falta de domínio na
l i n guagem matemática
(2011)

Pinto, Maria Elisa
Canavarro, Ana Paula
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Resolução
de
problemas nos anos
iniciais
do
ensino
fundamental:
uma
análise dos parâmetros
curriculares nacionais.
(2012)

O contrato didático e a
resolução de problemas
matemáticos
em sala de aula
(2012)

O uso da estrutura
multiplicativa da
resolução de problemas
nos anos iniciais da
educação básica

Maranhão, Tatiane
Pais, LuisCarlos

Biblioteca da UNESP

Abordar como o ensino de
resolução de problemas é
sugerido para os alunos
dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, bem como os
desafios
relativos
à
formação
inicial
dos
docentes
que deverão
ensinar tal conteúdo.

Medeiros, Katia Maria

Capes

Analisar a estrutura e o
funcionamento do contrato
didático em duas situações
distintas: uma de resolução
de problemas fechados e
outra de resolução de
problemas abertos.

Lara, Isabel Cristina
Machado.

Google Acadêmico

Compreender de que modo
o pensamento multiplicativo
era desenvolvido por alunos
do 1º ano do Ens. Fund.

O gráfico, abaixo, demonstra os autores que mais foram citados nos artigos
analisados.

Autores citados

Smole
12%
Pozo
8%

Carraher
8%
Charnay
16%
D'Ambrósio
8%

Polya
24%
Onuchic e
Allevato
16%

Dante
8%

Gráfico 1: Autores mais citados nos trabalhos encontrados.
Fonte: Elaborado pela autora
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No que diz respeito ao tipo de pesquisa, destacam-se em grande parte dos
artigos, a pesquisa descritiva. Este tipo de pesquisa “tem por premissa buscar a
resolução de problemas melhorando as práticas por meio da observação, análise e
descrições objetivas, através de entrevistas com peritos para a padronização de
técnicas e validação de conteúdo” (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2007).
Quanto à abordagem metodológica do problema, caracterizam-se pela
pesquisa qualitativa utilizando variados instrumentos de coleta de dados, conforme
Tabela 2.
Tabela 2: Caracterização dos artigos de acordo com a pesquisa e enfoque
metodológico.
Artigo

Práticas de resolução
de problemas nas
séries iniciais do
ensino fundamental
da rede municipal de
Curitiba: de 1970 a
2000./ Ano:2009

A Matemática e a
resolução de
Problemas nas
Séries iniciais do
Ensino Fundamental:
algumas estratégias
de ensino

A
resolução
de
problemas
como
estratégia
didática
para o ensino da
matemática

Insucesso
na
resolução
de
problemas causado
pela falta de domínio
na
linguagem
matemática

Pesquisa

Histórico Cultural

Metodologia

Não explicitou

Coleta de dados

Materiais escolares,
livros
didáticos,
cadernos de alunos,
planos de aula e
diários de classe

Diário de campo,
entrevista semi
estruturada, diálogos
reflexivos

Não explicitou

Qualitativa

Bibliográfica

Não explicitou

Livros, periódicos e
documentos oficiais

Não explicitou

Quali-quantitativa

Teste diagnóstico
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Resolução de
Não explicitou
Problemas
Matemáticos:
aproximações e
distanciamentos nos
anos iniciais do ensino
fundamental.

Qualitativa

Entrevista semi
estruturada com
professores,
observação de aulas

O
papel
das
representações na
resolução de
problemas de
matemática: um
estudo no 1.º ano de
escolaridade

Interpretativa/

Não explicitou

Observação, análise
de documentos,
diários

Professoras dos anos
inicias e a resolução
de problemas
matemáticos

Estudo de caso

Qualitativa

Observação de aulas,
cadernos dos alunos,
diário
de
bordo,
planos de aula e
entrevista
semi
estruturada.

Resolução de
problemas nos anos
iniciais do ensino
fundamental: uma
análise dos
parâmetros
curriculares
nacionais.

Epistemológica

Não especificou

Análise de frases que
retratam a resolução
de problemas no
PCN’s de matemática

Estudo de caso

Não explicitou

Estudo de caso

Qualitativa

O contrato didático e
a
resolução
de
problemas
matemáticos
em sala de aula

O uso da estrutura
multiplicativa na
resolução de
problemas nos anos
iniciais da educação
básica

Estudo de caso

Observação de
aulas, entrevista com
o professor da turma

Entrevista com
professores das
turmas, aplicação de
10 situações
problemas
envolvendo
multiplicação e
divisão.
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Ainda que a Matemática ocupe um papel relevante na sociedade, sobretudo,
diante das competências matemáticas requeridas no mundo moderno, tornando-se
necessária em quase todas as atividades do cotidiano. Seja através de um simples
cálculo matemático ou até mesmo ao realizarmos o pagamento de algo, ela é utilizada
e necessária nas situações problemas do contexto social.
No entanto, percebeu-se, a partir da leitura dos trabalhos aqui elencados o fato
de que o ensino da disciplina nas escolas, na maioria das vezes, tem com base, mera
transmissão de conteúdo.
A aprendizagem acontece de forma mecânica, pois os educandos têm apenas
que reescrever o que está sendo transferido pelo docente no decorrer das aulas.
Assim, o processo de aprendizagem ainda é baseado na repetição e memorização
das atividades.
No entanto, aprender matemática deve ir além de responder exercícios e
decorar fórmulas, visto que comumente na escola, o aluno aprende diversas técnicas
para aplicação em um conteúdo, no entanto, posteriormente, tais fórmulas são pouco
utilizadas ou até mesmo esquecidas. O que não significa dizer que devam ser
ignoradas durante o processo de aprendizagem, mas é imprescindível que o
educando compreenda o real significado da matemática para que se tenha, de fato,
uma aprendizagem significativa.
Como destaca Monteiro e Pompeu Jr. (2001, p.13), cabe a escola “[...] capacitar
para a vida; por isso, ela deve ser dotada de competência técnica, ética e cívica, para
poder formar cidadãos críticos que tenham condições de interagir no meio em que
vivem ”.
É muito comum, nas aulas de matemática, o aluno questionar o motivo de
aprender determinado assunto, pois diante de cálculos, considerados complexos, e
aparentemente sem nenhuma aplicação para as situações reais, os alunos não se
sentem mobilizados a aprender.
Dessa maneira, “o currículo das escolas está recheado de assuntos que ao ver
do aluno não fazem sentido e muitas vezes não lhe trazem interesse (Charlot, 2000).
Este distanciamento entre os conteúdos e a realidade dos alunos, tem gerado, de
modo significativo alguns efeitos negativos sobre eles, os quais se destacam: a falta
de interesse em aprender, a perda da autonomia e do senso crítico, bem como
ausência da criatividade etc.
Ainda segundo Charlot (2000):
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O que se sabe é que, quanto mais significativo for o que está sendo
ensinado, mais o aluno se põe em movimento, se mobiliza para se
relacionar com aquele conteúdo. Mas essa situação, que seria a ideal,
não é a predominante (Charlot, p.38).

Para D’Ambrósio (1998), a proposta da resolução de problemas oportuniza uma
aprendizagem com significado, pois permite a construção de um conceito através de
situações que incitam a curiosidade matemática. A prática da resolução de problemas,
em sala de aula, pode vir a contribuir para despertar no aluno a percepção da
realidade e na sua intervenção e contribui para que a Matemática possa ser
relacionada com situações do cotidiano.
Embora a importância da resolução de problemas seja muito discutida no
ensino de Matemática, continua sendo um assunto difícil de ser trabalhado. Visto que,
grande parte dos alunos sabe efetuar os algoritmos, através de “continhas” que
envolvem as quatro operações matemáticas (adição, subtração, multiplicação e
divisão), mas sentem dificuldade ao resolver um problema que envolva um ou mais
desses conceitos.
Já que nem sempre os alunos compreendem os problemas propostos, eles
acabam atribuindo respostas, muitas vezes, sem relação com o enunciado. Tal fato
acaba fazendo com que os problemas matemáticos sejam categorizados como difíceis
e chatos, e na grande maioria das vezes, considerados impossíveis de se resolver.
Onuchic e Allevato (2004) destacam que a compressão na resolução de um
problema torna-se mais ampla quando o aluno é capaz de estabelecer uma relação
entre uma ideia matemática a um número ou a uma diversidade de contexto. Em
consequência, conseguem construir relações entre as variadas ideias matemáticas
presentes em um dado problema.
De acordo com Machado (2008) é fundamental que haja, também, uma estreita
relação entre o desenvolvimento da linguagem e da capacidade para a assimilação
da linguagem contida nas operações matemáticas e nos números.
Haja vista que a linguagem se caracteriza por ser complexa, pois é permeada
de amplas ideias e conceitos e que a linguagem matemática é expressa através de
símbolos, as dificuldades dos alunos surgem no momento de resolver um problema.
Já que na maioria das vezes não conseguem compreender os enunciados
matemáticos, pois tal prática exige os aspectos da leitura, escrita e compreensão das
situações problemas.
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Diante disso, a Matemática, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), tem
como principais objetivos fazer com que os alunos desenvolvam o raciocínio lógico
matemático, estabelecendo relações, ideias, e conexões entre temas voltados para a
Matemática e fora dela, assim como o desenvolvimento da capacidade para resolver
problemas e ter autonomia para a construção de novos problemas a partir deles.
Assim, os PCN indicam a resolução de problemas como eixo norteador das
atividades matemáticas, gerando novos conceitos e conteúdos.

Em seu papel formativo, a matemática contribui para o
desenvolvimento de processos de pensamento e a aquisição de
atitudes, cuja utilidade e alcance transcendem o âmbito da própria
matemática, podendo formar no aluno a capacidade de resolver
problemas
genuínos,
gerando
hábitos
de
investigação,
proporcionando confiança e desprendimento para analisar e enfrentar
situações novas, propiciando a formação de uma visão ampla e
cientifica da realidade, a percepção da beleza e da harmonia, o
desenvolvimento da criatividade e de outras capacidades pessoais.
(BRASIL, 1998).

Através da Resolução de problemas, os conceitos e habilidades matemáticos
são apreendidos por parte dos alunos, favorecendo uma aprendizagem com
significado. Já que oportuniza que haja uma melhor relação entre os conhecimentos
matemáticos e as situações do cotidiano. Moreno (2006) ressalta que é através da
busca de solução para um determinado problema e a reflexão sobre ele que gera
conhecimentos nos alunos.
No entanto, para Smole e Diniz (2001), durante o processo de aprendizagem,
é habitual que os problemas de matemática sejam utilizados como meros exercícios
de aplicação de conteúdos. Nesta perspectiva, os alunos são inseridos aos problemas
através da sequência de conteúdos abordados nos livros didáticos, em que a
resolução de problemas é frequentemente, desenvolvida após as operações
aritméticas.
Assim, a resolução de problemas perde a sua função, que de acordo com Dante
(2009) é a de motivar o aluno a pensar por si mesmo, levantando hipóteses ao tentar
resolvê-los. E acaba, no desenvolvimento da aprendizagem matemática no espaço
escolar, assumindo características de “exercícios”, e servem apenas como uma forma
de exercitar algoritmos e técnicas de solução.
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Por isso para grande parte dos alunos a resolução de problemas consiste
basicamente em resolver cálculos a partir dos algoritmos presentes nos enunciados
ou na aplicação do que foi aprendido em sala de aula.
Neste sentido, a situação-problema deixa de atribuir significado para os alunos
e não permite a assimilação dos conceitos matemáticos, através da relação de uma
ideia matemática a uma variedade de contextos e significados. Deixa de adquirir “novo
conhecimento como um processo no qual pode ser aplicado aquilo que previamente
havia sido construído” (ONUCHIC, 1999), para ser utilizada como um procedimento
rotineiro, mecanizado e repetitivo.

Um problema matemático é uma situação que demanda a realização
de uma sequência de ações ou operações para obter um resultado.
Ou seja, a solução não está disponível de início, no entanto é possível
construí-la. Em muitos casos, os problemas usualmente apresentados
aos alunos não constituem verdadeiros problemas porque, via de
regra, não existe um real desafio nem a necessidade de verificação
para validar o processo de solução. (BRASIL, 1998, p. 41)

Brousseau (2008) considera que para o estudo da matemática é fundamental
que o aluno resolva problemas específicos que propiciem o aprendizado de novos
conhecimentos. Mas, caso o aluno não consiga resolvê-los, o professor deve orientálo e se preciso, justificar a escolha de um problema difícil.
Diante disso, exige-se cada vez mais que o indivíduo desenvolva habilidades
específicas como: lógica de raciocínio, pensamento crítico, saber comunicar-se e
compreender o que está sendo dito, tratar e organizar a informação, etc. Tendo ciência
de que o conhecimento não é algo acabado, mas deve ser construído gradativamente,
favorecendo, consequentemente, na formação da autonomia e criatividade.
A partir do momento em que o aluno, ao resolver um problema deve se sentir
estimulado a questionar a resposta dada, o próprio problema e a construir uma nova
situação problema, fica evidente que o processo de ensino e aprendizagem tem como
concepção não a mera transmissão de conteúdos, mas, sobretudo na ação reflexiva
que possibilita a formação de novos conhecimentos.
Por meio desta revisão, constatou-se fomentar um olhar mais detalhado e
profundo sobre a utilização dos problemas matemáticos no ambiente escolar,
principalmente nas séries iniciais. Visto que quando utilizados de forma diversificada
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em sala de aula, constituem importantes recursos para o ensino da disciplina,
possibilitando a participação efetiva do educando.
Na perspectiva de enlaçamento dos estudos encontrados destacaram-se
aspectos que foram considerados de relevância para a problemática da pesquisa, bem
como para o objeto de estudo.

Na medida em que os artigos pontuaram a

importância de que na resolução de problemas, sejam enfatizados os procedimentos
utilizados pelos educandos, objetivando a construção de conceitos matemáticos e não
se limitando apenas a obtenção de resultados.
No entanto, após a realização do estado da arte, ficou evidenciada a
importância e a necessidade de pesquisas que tenham como enfoque a resolução de
problemas direcionados a aprendizagem. Pois se constatou que há uma preocupação
em verificar e analisar como os professores ensinam problemas matemáticos em sala
de aula, bem como suscitar a relevância de se trabalhar a resolução de problemas
como metodologia de ensino. Entretanto, não há uma maior atenção para as
dificuldades que os alunos apresentam ao lidar com determinados tipos de problemas
e nem para a forma como eles pensam e agem ao resolver problemas aritméticos.
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CAPÍTULO 4
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os procedimentos metodológicos definidos para a pesquisa foram importantes
para o entendimento pleno do tema exposto, levando-nos a crer que a metodologia
utilizada influenciou consideravelmente na elaboração da produção de conhecimento
a respeito das dificuldades para a resolução de problemas matemáticos no 5º ano do
ensino fundamental.

4.1 ABORDAGEM DA PESQUISA

Quanto à abordagem, a pesquisa realizada é de natureza qualitativa. Segundo
Minayo (2004), este tipo de pesquisa procura responder a questões muito particulares,
por isso trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças,
valores e atitudes objetivando entender a realidade humana vivida socialmente.
A pesquisa qualitativa, de acordo com Bogdan e Biklen (1994), citado por Ludke
e André (1986)4 compreende cinco características básicas:

- Contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que
está sendo investigada, geralmente, através do trabalho de campo;
- Os dados coletados são predominantemente descritivos;
- O interesse do pesquisador é verificar como um determinado problema se
manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas;
- Preocupação em retratar a perspectiva dos participantes;
- A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo.
Constata-se, de modo geral, a partir das características elencadas que a
pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos, oriundo do contato
direto que é feito entre o pesquisador e a situação estudada, dando uma ênfase maior
4 LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo:
EPU, 1986.
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ao processo que ao produto e demonstrando preocupação em retratar como os
participantes encaram as questões que estão sendo focalizadas.

A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma
compreensão detalhada dos significados e características situacionais
apresentados pelos entrevistados, em lugar da produção de mediadas
quantitativas de características ou comportamentos (RICHARDSON,
1999, p. 90).

Esse tipo de estudo também é denominado de “naturalísticos” uma vez que
devem evitar qualquer tipo de manipulação intencional a fim de que as situações não
sofram interferências do pesquisador, possibilitando que os participantes ajam de
forma espontânea.
De acordo com Chizzoti (1991, p.79), a pesquisa qualitativa prever “uma
relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o
sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo do objetivo e a subjetividade
do sujeito. ”
A análise quantitativa nesse estudo está diretamente relacionada a contagem
de acertos e erros na aplicação de um teste diagnóstico com a finalidade de construir
um ou mais gráficos que demonstrem as dificuldades que os alunos apresentam para
a resolução de problemas de matemática. Dessa forma a análise quantitativa serviu
de subsidio a análise qualitativa.

4.2 ETAPAS DA PESQUISA

Os procedimentos metodológicos foram constituídos a partir de três etapas:
pesquisa bibliográfica; coleta de dados e análise dos dados.
A pesquisa bibliográfica tornou possível construir um referencial teórico, que
servisse de suporte para o tema analisado, tornando possível fundamentar
teoricamente a pesquisa e elaborar metodologias.
Segundo Lakatos e Marconi (1992) a pesquisa bibliográfica tem como propósito
permitir que o pesquisador estabeleça um contato direto com o material escrito sobre
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o objeto de estudo da pesquisa. Orientando- o para a análise de suas pesquisas e na
manipulação de informações.
Em conformidade com Araújo e Borba (2006), a revisão de literatura é um
procedimento importante para a realização de uma pesquisa, a fim de definir o tema
e a questão de investigação. Esses autores acentuam a necessidade de uma revisão
bibliográfica, não unicamente para reiterar o que já foi feito, mas, em especial, para
que as lacunas que são encontradas em trabalhados realizados sirvam para auxiliar
na “focalização da lente” do pesquisador.
O trabalho teve como fundamentação teórica autores como Polya (1995), Dante
(1999, 2009), Onuchic e Allevato (2004), Pozo (1998), dentre outros. Tais autores
trouxeram contribuições para a presente pesquisa, possibilitando um olhar mais
detalhado e aprofundado a respeito da resolução de problemas.

A coleta de dados foi uma etapa primordial na pesquisa, posto que por meio
dela se obteve os dados necessários para responder ao problema.
Chizzotti (1991) declara que “a coleta de dados não é um processo acumulativo
e linear cuja frequência, controlada e mensurada, autoriza o pesquisador, exterior à
realidade estudada e dela distanciado, a estabelecer leis e prever fatos”.
O levantamento de dados foi feito em uma escola da rede pública e privada, de
Aracaju, em uma turma do 5º ano respectivamente. Optou-se pelo 5º ano por ser a
última etapa do Ensino Fundamental I, em que se espera que os alunos já tenham
uma base sólida para adentrar a série subsequente.

E a última etapa da pesquisa foi constituída pela análise dos dados. Segundo
Gil (1999), a análise dos dados de uma pesquisa tem como objetivo organizar de
forma sistemática os dados, para que seja possível o fornecimento de respostas ao
problema da investigação.
Creswell (2007) acrescenta que essa etapa da pesquisa é um processo que
possibilita ao pesquisador refletir de forma contínua a respeito dos dados coletados,
dando-lhes um caráter emergente e indutivo.
Após a coleta e organização dos dados obtidos, foi utilizada categorias de
análise, levando em consideração as dificuldades para a resolução de problemas de
matemática identificadas no teste diagnóstico. A fim de que os dados fossem
adequadamente analisados, visto que as respostas obtidas são sempre variáveis.
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Quadro 1: Síntese dos procedimentos metodológicos

Etapa

Método

Período

Local

Modo

1ª

Qualitativo

Setembro/2013

UFS

Individual/Grupo

exploratório

Setembro/2014

Qualitativo

Julho/setembro

Escola

exploratório

2014

pública

2ª

Individual
e

privada

3ª

Qualitativo

Agosto/Dezembro

exploratório

2014

_

Individual/Grupo

Fonte: Elaborado pela autora

4.3 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DA PESQUISA

4.3.1 Escolas

A pesquisa foi realizada, no turno vespertino, em uma escola da rede pública e
privada, em uma turma do 5º ano. As escolas estão localizadas na zona urbana de
Aracaju, no Bairro Castelo Branco e tem em suas proximidades: postos de saúde,
polícia militar, terminais de ônibus, casas e prédios residenciais.
A pesquisa aconteceu primeiramente na escola pública e posteriormente na
particular. Para o critério de escolha das escolas, teve-se apenas o cuidado de
escolher escolas situadas no mesmo espaço geográfico.
No processo de seleção das escolas privadas, deu-se contato, anteriormente,
com outras duas escolas particulares, mas ambas se negaram a abrir espaço para o
desenvolvimento do projeto. A terceira escola contatada demonstrou-se solicita e
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disposta a contribuir com o trabalho. Com relação a escola pública não houve
nenhuma resistência para a realização da pesquisa.
Inicialmente, foi apresentada aos diretores e professores das escolas
pesquisadas uma carta de solicitação, em que se explicou a finalidade da visita, o
objetivo da pesquisa e a importância da mesma no processo de ensino e
aprendizagem. Por questões éticas, também, foram garantidos para as escolas
pesquisadas total sigilo sobre a instituição escolhida na elaboração da pesquisa.

4.3.1.1 Escola pública

A escola possui, aproximadamente, 167 alunos e 66 funcionários. Funciona nos
três turnos: manhã, tarde e noite. No período diurno e vespertino estão matriculados
os alunos que frequentam do 1º ao 5º ano, com uma média de 20 alunos por turma.
Sendo que há apenas uma turma para cada ano. No turno da noite, a escola é aberta
para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Em sua estrutura física dispõe de salas de aula, uma sala para diretoria, uma
sala para os professores, uma sala de leitura, uma cozinha, uma quadra de esportes.
Também possui um laboratório de informática. Além de dispor de recursos
audiovisuais como som, retroprojetor, televisão e DVD.
Com relação às salas de aula, estas apresentam uma capacidade para 25
alunos. São constituídas por cadeiras e carteiras, um quadro negro. Além de uma
mesa para o professor e dois ventiladores, os quais não são suficientes para deixar o
ambiente arejado. A escola é pequena, mas apresenta uma estrutura satisfatória.

4.3.1.2 Escola particular

A escola possui 340 alunos e 46 funcionários. Funciona em dois turnos: das 7h
às 11h35 (turno matutino) e das 13h às 17h30 (turno vespertino).
Oferece educação infantil (creche) e educação infantil (pré-escola), bem como
Ensino Fundamental anos iniciais (1º ao 5º ano) e Ensino Fundamental anos finais (6º
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ao 9º ano). Sendo que a educação infantil funciona em um prédio separado do Ensino
Fundamental.
A escola atende aos alunos do Ensino Fundamental I no turno vespertino e o
Fundamental II no turno matutino. As aulas para Educação Infantil funcionam nos dois
turnos, sendo ministradas das 7h30 às 11h20 e das 13h30 às 17h30.
Em sua estrutura física a escola possui acessibilidade aos portadores de
deficiência como banheiros e dependências de acesso. Possui uma biblioteca, uma
cozinha, um laboratório de ciências e um laboratório de informática. Dispõe também
de uma sala para a diretoria e uma sala para professores.
Com relação aos recursos, possui aparelho DVD, impressora, copiadora,
retroprojetor e televisão. Disponibiliza internet, 6 computadores para uso dos alunos
e 5 para uso administrativo.
A escola possui salas amplas e arejadas, com capacidade para,
aproximadamente, 30 alunos. Sendo que cada turma possui em média de 15 alunos.
Cada sala possui 1 ventilador (na frente), e janelas, uma mesa para o professor,
carteiras e um armário, no qual fica os materiais utilizados pelos professores e alunos.

4.3.2 SUJEITOS DA PESQUISA

O presente estudo foi constituído por 19 indivíduos pertencentes à população
escolar. Trata-se de alunos de duas turmas do 5º ano do Ensino Fundamental, do
período vespertino.
A turma da escola pública possuía 14 alunos matriculados, mas no dia da
aplicação da pesquisa, somente 10 alunos estavam presentes. Na escola particular
havia 10 alunos matriculados e 9 compareceram no dia da pesquisa. Logo, os sujeitos
da pesquisa constituíram-se de 10 alunos da escola pública e 9 da particular.
Do total de sujeitos da pesquisa, 10 são do sexo feminino e 9 do sexo
masculino, na faixa etária de 9 a 14 anos.
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Gênero

47%

Masculino

53%

Feminino

Gráfico 2: Distribuição percentual dos sujeitos quanto ao gênero
Fonte: Elaborado pela autora

A distribuição dos sujeitos da pesquisa, segundo o gênero e faixa etária, pode
ser analisada de maneira sistemática a seguir.

6
5
4
Masculino

3

Feminino

2
1
0

9 anos

10 anos

11 anos

12 anos

14 anos

Gráfico 3: Distribuição dos sujeitos da pesquisa, segundo o gênero e a faixa etária.
Fonte: Elaborado pela autora

Percebe-se pelo gráfico 3, que quatro alunos do 5º ano apresentam uma
defasagem idade-série, sendo três alunos da Escola pública e um aluno da escola
privada. Já que a faixa etária adequada para o 5º ano é entre 9 a 11 anos.
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De acordo com os dados da Prova Brasil, aplicada pelo Ministério de Educação
(MEC) que avalia o 5º e o 9º anos do Ensino Fundamental, a porcentagem de
desempenho adequado dos alunos com discrepância em relação a idade e série, é
inferior ao desempenho adequado dos alunos que estão na idade correta. Os dados
da Prova Brasil para o 5º ano, aplicada em 2009, revelaram que o percentual de alunos
com aprendizagem adequada entre os defasados foi quase 24 pontos percentuais
menor dentre os alunos que tinham a idade correta. (Inep, Mec. 2009)
Com relação ao desempenho, no teste diagnóstico, notou-se que os alunos
pertencentes à escola pública que demonstraram defasagem idade-série tiveram
desempenho similar aos alunos que estavam na idade correta. Já na escola privada
observou-se que a aluna que tinha 12 anos, evidenciou mais dificuldades para a
resolução dos problemas que os demais colegas.

4.4 INSTRUMENTOS PARA A COLETA DE DADOS

Levando-se em consideração a abordagem qualitativa da pesquisa e os
objetivos delineados nesse trabalho, os instrumentos utilizados para a coleta de
dados, foram desenvolvidos a partir de duas etapas:
- Aplicação de um Teste diagnóstico, composto por quatro diferentes tipos de
problemas matemáticos, a duas turmas do 5º ano.
- Entrevista de explicitação, através da aplicação de questões contendo três
tipos de problemas a alguns alunos selecionados, para que fosse explicado cada
passo do processo cognitivo empregado por eles.

4.4.1 Teste diagnóstico

O teste diagnóstico, utilizado na presente pesquisa foi composto por quatro
diferentes tipos de problemas matemáticos, protocolados em folha de papel A4, com
espaços para cálculo e transcrição das respostas.
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O teste diagnóstico foi utilizado com o objetivo de verificar o nível de
compreensão das crianças em diferentes tipos de problemas de matemática. Assim
como identificar quais as dificuldades apresentadas pelas mesmas para a resolução
de problemas.
O teste foi aplicado de forma coletiva, mas resolvido individualmente. A
aplicação aconteceu em sala de aula, no turno da tarde, tanto na Escola pública,
quanto na Escola privada, durante aulas de História e Português, respectivamente.
Para a resolução do teste diagnóstico os alunos utilizaram lápis e borracha. A
aplicação aconteceu sem que houvesse qualquer conhecimento a respeito do
conteúdo que estavam presentes nos problemas. Os alunos somente tiveram ciência
de que se tratava de problemas de matemática que deveriam ser realizados de forma
individual e sem quaisquer consultas.
Para a elaboração das questões foram utilizados problemas, convencionais (1
e 2) e não-convencionais (3 e 4). Enquadram-se nessa última classificação, uma
situação problema que apresenta excesso de dados, e outra situação problema sem
solução, por não apresentar todos os dados necessários para resolvê-la.
É importante destacar que as situações problemas apresentadas neste trabalho
não tiveram a intenção de estar de acordo com a cartilha de elaboração de itens de
2010, proposta pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP). Ao afirmar que situações problemas devem suprimir elementos de
caráter meramente acessório, evitando ambiguidade na interpretação do problema e
induzindo o aluno ao erro.
A escolha dos tipos de problemas presentes no teste diagnóstico justifica-se
pelo fato de tais problemas serem, comumente, trabalhados em sala de aula. Antes
da aplicação do teste diagnóstico, os problemas foram apresentados aos professores
de ambas as escolas, a fim de confirmar se os alunos já mantinham contato com
aqueles tipos de problemas.
Os problemas 1, 2 e 3 foram apontados pelas professoras da Escola Pública e
Escola Privada como problemas já apresentados em sala de aula, seja através do livro
didático ou de exercícios para casa. Com relação ao problema 4, a professora da
escola pública afirmou não recordar se os alunos já haviam respondido algum
problema similar. Enquanto a professora da escola privada afirmou que o livro didático
não apresentava esse tipo de problema.
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Acredita-se que a escolha dos problemas tenha contribuído para os objetivos
da pesquisa, não se constituindo em nenhum momento como um entrave a obtenção
dos resultados, pois foi possível identificar quais tipos de dificuldades os alunos
apresentavam ao resolver variadas situações problemas. Como afirma Carraher
(1989), o erro pode revelar, muitas vezes, um processo mais sofisticado de raciocínio
que uma resposta correta.

Abaixo segue uma análise, a priori, dos problemas matemáticos, presentes, no
teste diagnóstico.

Problema 1:
Marcelo tem 275 chaveiros. Filipe tem 187 a mais que Marcelo e Sandro têm
363. Quantos chaveiros têm os três juntos?
A primeira questão tratava-se de um problema padrão, com uma estrutura
aditiva simples, visto que para sua resolução era necessário utilizar apenas a
operação aditiva. No entanto pelo uso da expressão “a mais” exigia certa atenção por
parte dos alunos.

Visto que a não percepção da expressão resultaria em uma

resposta errônea.
Problema 2:
Para pagar uma televisão de 29 polegadas, Marcelo deu $300 reais de
entrada e deverá pagar o restante em 5 prestações iguais de $150 reais. Qual
foi o valor da televisão?
Esse problema aborda um contexto familiar de compra e venda e pode ser
classificado como problema padrão composto. Já que exige, para a sua resolução,
que sejam realizadas duas operações matemáticas: multiplicação e adição. No
entanto também pode ser resolvido, unicamente, pela operação da adição.

Problema 3:
No restaurante trabalham 1 cozinheiro, 5 ajudantes de cozinha e 6 garçons.
Há 73 mesas nesse restaurante e em cada mesa há 4 cadeiras. Geralmente
são servidas 280 refeições no almoço e 90 refeições no jantar, por um preço
único
de 8 reais
cadacaracteriza-se
uma. Quantopor
esse
restaurante
por essas
A terceira
questão
ser um
problemarecebe
não convencional
refeições a cada dia?
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A terceira questão caracteriza-se por ser um problema não convencional com
excesso de dados. Exigindo-se, assim, dos alunos observarem quais dados são
necessários para responder o problema. Para depois utilizar as operações: aditiva e
multiplicativa para encontrar o resultado.

Problema 4:
Num navio há 26 carneiros e 10 cabras. Qual a idade do capitão?
Este último problema exigia mais percepção e autonomia dos alunos. Visto
tratar-se de um problema em que não havia dados suficientes para que a resposta
pudesse ser encontrada.

4.4.2 Entrevista de explicitação

A entrevista de explicitação (EDE) foi desenvolvida desde 1988 por Vermesch
(1997), tendo como embasamento a teoria de Piaget (1973). Consiste em um tipo de
entrevista que tem como objetivo produzir uma verbalização minuciosa da ação.
A Entrevista de explicitação é denominada dessa forma por fazer referência a
um método particular de coleta de verbalização. Em que o acompanhamento pelo
entrevistador almeja orientar o entrevistado com precisão e sem indução de respostas.
Por isso, para que a EDE tenha êxito é importante garantir que o entrevistado esteja
no domínio de verbalização da ação, para que o aspecto procedural da ação seja
descrito por ele.
Ainda que tenha se originado por uma prática é considerada, atualmente, uma
metodologia. A medida que é fundamentada teoricamente, praticada, discutida e
desenvolvida por pesquisadores internacionais. Sendo baseada no método clínico
crítico, de Piaget, como possibilidade investigativa sobre o nível de pensamento da
criança.
Segundo Banks – Leite (1987), esse método possibilita uma livre conversação
entre o pesquisador e a criança, para atingir os objetivos que se pretende alcançar.
Dessa forma, a entrevista é apoiada por um roteiro flexível, que se adapta a cada
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criança. Servindo, somente, como uma forma de orientar o pesquisador na coleta dos
dados. Evitando, assim, que este se desvie do objeto de estudo.
De acordo com Piaget (1926/1982), refere-se a um método misto, pois remete
elementos não apenas da observação, mas também da experimentação e de testes
ou questionários abertos:

[...] consiste sempre em conversar livremente com o sujeito, em vez
de limitá-lo às questões fixas e padronizadas. Ele conserva assim,
todas as vantagens de uma conversação adaptada a cada criança e
destinada a permitir-lhe o máximo possível de tomada de consciência
e de formulação de suas próprias atitudes mentais (p. 176).

Através do método clinico, o pesquisador pode acompanhar o pensamento da
criança, intervindo sistematicamente e elaborando sempre novos questionamentos a
partir das respostas dadas. Nesse tipo de método não há resposta certa ou errada,
pois o que se objetiva avaliar é como o sujeito pensa, percebe e age.
Carraher (1989) evidencia a necessidade de que o pesquisador observe o tipo
de linguagem que ele utiliza no momento da entrevista. Visto que esta deve ser
simples e objetiva, a fim de que não se transforme em uma barreira para a
compreensão da situação que se pretende investigar. Da mesma forma que as
perguntas empregadas sejam analisadas, com antecedência para que as respostas
dadas não sejam dirigidas e sim justificadas.
Nesse tipo de metodologia deve-se observar três conceitos básicos:
- Os traços que são vestígios matérias deixados pelo entrevistado, tais como:
anotações, respostas intermediárias, rabiscos, rascunhos;
- Os observáveis que diz respeito a todos os elementos e linguagens
expressadas no momento da entrevista (ansiedade, tensão, linguagem corporal);
- As verbalizações que são deixadas pelo entrevistado através da linguagem
verbal, seja ela oral ou escrita.
Segundo Maurel (1997), a entrevista de explicitação tanto pode colaborar para
a autonomia de pensamento do aluno, ao resolver determinado exercício, como pode
levá-lo à prática reflexiva.
As EDE tiveram a duração aproximada de 25 minutos cada. Os depoimentos
foram registrados em áudio e posteriormente transcritos para análise.
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Para as EDE foram selecionados 3 alunos de cada turma, constituindo 6 alunos
para essa etapa da pesquisa. O critério de seleção deu-se por aqueles alunos que
mostraram um menor desempenho no teste diagnóstico. No caso de empate, a
escolha foi feita de forma aleatória. As EDE foram aplicadas dentro da escola, mas
fora da sala de aula. Sendo realizadas, individualmente, em um pátio ao ar livre, para
possibilitar um contato menos formal e mais dinâmico.
Através das entrevistas, buscou-se perceber a partir das explicitações dos
alunos o pensamento lógico utilizado na resolução dos problemas matemáticos.
Tornando possível, melhor compreender quais as dificuldades apresentadas por eles
na resolução de problemas. Já que foi dada aos alunos a possibilidade de explicar e
de argumentar seu procedimento de resolução.
Segundo Triviños a entrevista “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos
sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” além de
manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de
informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152).

4.5 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE

4.5.1 Categorias de análise

Os dados coletados, provenientes do teste diagnóstico e da entrevista de
explicitação, aplicados aos alunos, foram organizadas em categorias de análise.
Essa análise foi realizada à luz de proposições e asserções tidas como
significativas, tendo como base autores nos quais a pesquisa é apoiada. Além das
próprias inferências da pesquisadora, a fim de que seja garantida a compreensão e
explicitação das questões levantadas.
Para a análise do teste diagnóstico utilizou-se categorias de análise, que foram
constituídas a partir das dificuldades apresentadas pelos alunos na resolução de
problemas matemáticos. Por isso, tais categorias foram escolhidas a posteriori,
submetidas à delimitação dos dados e da teoria presente no estudo.
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No entanto, é importante salientar que as dificuldades elencadas não aparecem
de forma isolada. Assim, é válido destacar que a dificuldade para compreender o
enunciado do problema, está intrinsecamente relacionada com as demais dificuldades
presentes nas categorias de análise.
Foram selecionadas quatro categorias de análise referente as dificuldades
demonstradas pelos alunos na resolução do teste diagnóstico, tomando como
referências as explicitações de Santomauro (2010).
•

Dificuldade para compreender o enunciado do problema.
Essa dificuldade está associada ao fato de o aluno não conseguir
traduzir o que pede o problema para a linguagem própria da matemática.
Os alunos até conseguem relacionar os dados, mas tem dificuldade em
interpretar o que o problema pede.

•

Dificuldade conceitual das operações básicas.
Os alunos compreendem o problema, mas apresentam dificuldade em
saber qual operação matemática deve ser utilizada para resolvê-lo.

•

Dificuldade em uma etapa do procedimento.
Os dados são selecionados corretamente, a operação também, o
equívoco está nas etapas do algoritmo ou quando ocorre algum
descuido no processo.

•

Dificuldade por desconhecimento do conteúdo.
Segundo Santomauro (2010) acontece quando “a criança não seleciona
os dados que levam a resposta, nem utiliza a operação correta.
Relaciona os dados com o procedimento que lhe parece mais familiar: a
soma”.

Para a análise dos dados da entrevista de explicitação foram selecionadas e
transcritas as falas dos alunos, dispostos em sequência e preservando a linguagem
para deixá-la o mais próximo possível da maneira como foi produzida. Levando em
consideração as expressões que mais se salientaram na EDE. A partir das gravações
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em áudio foi realizada a análise interpretativa dos dados. Tendo como base as
questões e objetivos que nortearam a pesquisa.
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CAPÍTULO 5

INFORMAÇÕES COLETADAS E ANÁLISES DO TESTE DIAGNÓSTICO

É válido ressaltar que as informações coletadas, a partir do teste diagnóstico,
não têm como finalidade a análise de erros. Mas, se refere a uma análise em torno
das dificuldades apresentadas pelos alunos ao responder diferentes tipos de
problemas.

A fim de facilitar o acompanhamento das respostas presentes no teste
diagnóstico, descritas neste capítulo, procurou-se apresentar os resultados por
escola. A escola pública será denominada de Escola A e a escola particular de Escola
B, para evitar as referências ao termo “pública” e “privada”, já que a pesquisa não
pretende estabelecer uma comparação sistemática por não ter um número grande de
sujeitos, mas como uma ideia de diversificar a população pesquisada em dois tipos
de alunos.
Para cada questão, foram selecionadas algumas respostas dadas pelos alunos,
levando em consideração as categorias de análise. Entretanto, todas as informações,
presentes no teste diagnóstico foram coletas e analisadas.
Com o objetivo de preservar a identidade dos alunos que participaram da
pesquisa foram utilizados nomes fictícios para a análise do teste diagnóstico.

5.1 APLICAÇÃO DO TESTE DIAGNÓSTICO - ESCOLA A

No dia da aplicação do teste diagnóstico, foi feito, primeiramente um contato
por telefone para confirmar o início da pesquisa.
Ao chegar à escola, a professora explicou aos alunos que eles iriam responder
um teste, contendo alguns “probleminhas”. A professora reforçou que os problemas
eram fáceis e que se eles prestassem atenção saberiam resolver. Diante disso, os
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alunos mostraram-se um pouco apreensivos, pensando que a professora tinha feito
uma prova surpresa.
A fim de evitar que os alunos se sentissem desmotivados a realizar o teste
diagnóstico, em virtude de acreditarem se tratar de uma prova surpresa para testar
seus conhecimentos, esclareci o motivo da visita e o objetivo da pesquisa. Também
foi explicado aos alunos que o teste diagnóstico não era obrigatório e que caso algum
deles, por algum motivo, não quisesse responder poderia não o fazer. No entanto
todos os alunos presentes mostraram-se disposto a colaborar na produção dos dados.
Em seguida, os testes foram entregues para serem respondidos. A aplicação
aconteceu por volta das 14:00 h. A postura de alguns alunos, no decorrer de
aproximamente 10 minutos, pareceu revelar preocupação e falta de compreensão do
que estava sendo pedido. Uma aluna chegou a perguntar se a professora não iria
explicar as questões. Mas, a mesma os alertou de que não poderia haver nenhuma
interferência e que eles respondessem como achavam que era e no tempo que
achasse necessário.
Durante a resolução, muitos alunos começaram a esboçar algumas reações,
que foram registradas, abaixo.

- “Esse problema é o mais fácil” (problema 4)
- “Não tem como errar um problema desses”. (Problema 4)
- “Se eu não souber...posso deixar sem fazer”? (Problema 2)
- “Esse problema é de que? É de somar? ” (Problema 2)
- “Vixe! Não sei se é pra somar ou diminuir” (problema 2)
- “Essa pergunta tá muito difícil...quando a professora passa assim, ela resolve
no quadro pra gente” (Problema 3).

Pode-se inferir, a partir das últimas falas, que apesar dos alunos levantarem
hipóteses para a resolução, eles estão, em sua maioria, habituados a esperar por
alguma orientação ou dica de resolução. De acordo com D’Antônio (2006), nas
atividades de resolução de problema em sala de aula, geralmente, é o docente que
faz a leitura do problema e se encarrega de explicar os passos da resolução.
É válido, também, destacar que o comportamento de alguns alunos, no
momento da resolução dos problemas, despertou a minha atenção. Devido à rapidez
que estes demonstraram em terminar logo os problemas. Ainda que este
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comportamento possa ser justificado, pelo fato da aplicação do teste diagnóstico
ocorrer em horário de aula, é possível presumir que poderia revelar algum despreparo
diante da ausência de conhecimentos suficientes para responder as questões
propostas.
Segundo Bacquet (2001) a falta de conhecimentos prévios, pode, na maioria
das vezes, gerar nos alunos rejeição a Matemática. Na medida em que eles não
conseguem aceitar o sentimento de fracasso experimentado diante de questões as
quais não sabem dar resposta.

5.2 ANÁLISE DO TESTE DIAGNÓSTICO

A partir da aplicação do teste diagnóstico, obtiveram-se os resultados de
acertos e erros, referentes a cada questão. Conforme é mostrado, abaixo.
Quadro 2: Quantidade de acertos e erros referentes a cada questão.

Tipo de problema

Questão

Acertos

Erros

Sem
resposta

Padrão simples

1

--------

10

--------

Padrão Composto

2

2

8

--------

Excesso de dados

3

--------

10

--------

Com falta de dados

4

1

9

--------

Fonte: Elaborado pela autora
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Com relação ao problema 1, os 10 alunos responderam o problema da mesma
maneira: selecionando os dados apresentados e utilizando a operação aditiva para
encontrar a resposta.
A dificuldade encontrada pelos alunos para a resolução do problema 1 pode
ser categorizada em dificuldade em uma etapa do procedimento.

Problema 1
10

0
Dificuldade para
compreender o
enunciado do
problema

0

0

Dificuldade em uma Dificuldade por
Dificuldade
desconhecimento
etapa do
conceitual das
do conteúdo
procedimento
operações básicas

Gráfico 4: Dificuldades identificadas no Problema 1 – Escola A
Fonte: Elaborado pela autora

Conforme pode ser observado, abaixo.

Figura 2: Dificuldade em uma etapa do procedimento (Bia -10 anos)
Fonte: Elaborada pela autora

A aluna selecionou os dados corretamente, utilizou a operação adequada
(adição). No entanto apresentou equívoco em uma das etapas do procedimento, ao
não calcular a quantidade de chaveiros que Felipe possuía, pois, o problema não
informava a quantidade de chaveiros dele, porém indicava que ele tinha 187 chaveiros
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a mais que Marcelo, exigindo que fosse feito, inicialmente, outro cálculo para que a
resposta pudesse ser encontrada.

Figura 3: Dificuldade em uma etapa do procedimento (Dan - 14 anos)
Fonte: Elaborada pela autora

O procedimento utilizado para encontrar a resposta foi o mesmo que o da
Figura 2. Porém, observa-se também, que nesse caso, o cálculo não foi efetuado
corretamente, pois a soma de 363 + 271+187 é igual a 825 e não a resposta dada
pelo aluno que foi 834. Houve também dificuldade em escrever a resposta do
problema, pois o que se seguiu foi a repetição da pergunta.
É importante destacar que, em todas as questões, a escrita da resposta dada
pelo aluno, da figura 3, foi sempre a transcrição da pergunta do problema. Ainda que
a escrita da resposta dos problemas não seja objeto de análise da pesquisa, ela pode
demonstrar a relação que os alunos estabelecem com a linguagem matemática, fator
que pode ter influência na compreensão dos enunciados dos problemas.
Percebeu-se pela análise da resolução do problema 1, que os alunos
compreenderam o que o problema pedia: a quantidade de chaveiros que tinha os três
juntos (Felipe, Marcelo e Sandro). No entanto a dificuldade surgiu porque a expressão
a mais foi ignorada pelos alunos, durante a resolução, resultando em uma resposta
errônea.
O problema 1 trata-se de um problema padrão, mas que pela não identificação
do termo acabou fazendo com que os alunos apresentassem dificuldades em uma
etapa do procedimento. Essa dificuldade pode estar relacionada com o fato do aluno,
durante a resolução de problemas, transcrever o resultado obtido sem verificar se é
possível ou não a solução.
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Problema 2
7

0

1

2

Dificuldade em uma Dificuldade por
Dificuldade
desconhecimento
etapa do
conceitual das
do conteúdo
procedimento
operações básicas

Dificuldade para
compreender o
enunciado do
problema

Gráfico 5: Dificuldades identificadas no Problema 2 – Escola A
Fonte: Elaborado pela autora

Para a resolução do problema 2, as dificuldades encontradas pelos alunos
foram de três tipos: dificuldade por desconhecimento do conteúdo, dificuldade para
compreender o enunciado do problema e dificuldade em uma etapa do procedimento.

Todos os alunos que apresentaram dificuldade por desconhecimento do
conteúdo, responderam ao problema através da adição. Foi utilizada uma única
estratégia de resolução.

Figura 4: Dificuldade por desconhecimento do conteúdo (Jade - 9 anos)
Fonte: Elaborada pela autora

Nota-se, que as informações numéricas foram relacionadas através de um
procedimento qualquer. A dificuldade está em selecionar não somente os dados do
problema, mas em utilizar o procedimento adequado de resolução. Logo, os alunos
apresentam dificuldade por desconhecimento de conteúdo, pois parecem
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desconhecer que o problema pode ser resolvido pela multiplicação e acabam criando
regras matemáticas para resolvê-lo.
Cury (2007, p.54) ao relatar a resolução de uma operação por alguns alunos,
afirma que eles, muitas vezes, criam suas próprias regras para resolver um problema
matemático. Isso pode ser explicado pela ausência de sentido que os alunos veem
em certas regras matemáticas.
Por essas regras não fazerem sentido, eles acabam criando outras regras sem
sentido. Baruk (1985) denomina essa criação de “magia”. Significa dizer que para os
alunos, as regras matemáticas são mágicas e tal fato justifica que eles possam
inventar também regras sem nenhum sentido.
Dessa forma a pergunta do problema, foi desconsiderada pelos alunos. Eles
não conseguiram ver sentido no que o problema queria dizer e criaram suas próprias
regras para resolvê-lo.

Os alunos que apresentaram dificuldade para compreender o enunciado do
problema utilizaram a divisão e a adição para encontrar os resultados.

Figura 5: Dificuldade para compreender o enunciado do problema (Lânia - 10 anos)
Fonte: Elaborada pela autora

Na figura 5, o problema foi resolvido pela divisão. O resultado do cálculo de
300 / 5 é 60, mas a resposta dada é 600. Pode ter acontecido uma confusão no
momento de dividir os números, o que resultou em uma resposta diferente. No
entanto, é provável que ambos os alunos que responderam ao problema dessa forma,
tenham acrescentado outro zero, por considerarem 60 um valor extremamente baixo
para um aparelho de televisão. Logo, a resposta não poderia ser 60, mas 600. Dessa
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forma, a relação que os alunos estabelecem com as situações e experiências
cotidianas pode ter influenciado no resultado da divisão.

Figura 6: Dificuldade para compreender o enunciado do problema (Matias -12 anos)
Fonte: Elaborada pela autora

Pela resposta dada pode-se constatar que houve dificuldade em compreender
o enunciado da situação problema, os dados selecionados foram corretos, mas a
estratégia de resolução adotada demonstrou dificuldades de relacionar o problema
para a linguagem própria da Matemática.
Na medida em que o aluno não compreendeu que os R$ 300 reais
representavam o pagamento de entrada que Marcelo deu pela televisão e não as 5
prestações restantes que Marcelo deveria pagar por ela. A confusão de interpretação
do enunciado levou a uma resposta diferente da esperada.

Figura 7: Dificuldade para compreender o enunciado do problema (Bia -10 anos)
Fonte: Elaborada pela autora
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Na figura 7, o aluno selecionou os dados corretamente, já que 150 e 300 eram
informações que deveriam ser utilizadas para que a resposta fosse encontrada.
Contudo, o mesmo, não conseguiu utilizar os procedimentos adequados para
responder ao problema.
É notória a dificuldade que os alunos, representados pelas figuras 5, 6 e 7,
tiveram em interpretar o que o problema pedia para a linguagem matemática.
Na ótica de Pozo e Echeverria (1998) a compreensão dos problemas de
matemática tem influência de variados fatores, tanto matemáticos como não
matemáticos. Esses fatores acabam fazendo com que se tenha uma variação
considerável na interpretação das tarefas para as representações matemáticas.
Influenciando, consideravelmente, na maneira de resolver os problemas.

A dificuldade em uma etapa do procedimento pode ser identificada na figura,
abaixo.

Figura 8: Dificuldade em uma etapa do procedimento (Nicolas -11 anos)
Fonte: Elaborada pela autora

Ainda que o aluno não tenha utilizado a multiplicação dos números 150 x 5 =
750, a soma dos números 150, garantiu o mesmo resultado. Dessa forma os dados
foram selecionados corretamente, todavia o aluno apresentou um equívoco no
procedimento e esqueceu-se de efetuar a soma dos números 750 e 300, para obter o
valor total da televisão.

No problema 3 foram encontradas três tipos de dificuldades: dificuldade para
compreender o enunciado do problema; dificuldade conceitual das operações básicas
e dificuldade por desconhecimento de conteúdo.
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Gráfico 6: Dificuldades identificadas no problema 3 – Escola A
Fonte: Elaborado pela autora

Figura 9: Dificuldade para compreender o enunciado do problema (Mendy - 10 anos)
Fonte: Elaborada pela autora

Figura 10: Dificuldade para compreender o enunciado do problema (Matias - 12 anos)
Fonte: Elaborada pela autora
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Pode-se inferir que os alunos que responderam ao problema conforme,
mostram as figuras 9 e 10 apresentaram dificuldades em compreender a pergunta do
problema. Na figura 10, o resultado da soma da quantidade de refeições no almoço e
no jantar foi considerado adequado para responder ao problema.
Já a estratégia de resolução adotada na figura 9, demonstrou uma dificuldade
maior de compreensão. Pois foi feita uma subtração da quantidade de refeições no
almoço pela quantidade de refeições no jantar.
Em ambos os exemplos, os alunos não foram capazes de estabelecer uma
relação entre a ideia matemática ao contexto do problema. Uma vez que a pergunta
procurava saber quanto (R$) o restaurante recebia por essas refeições (almoço e
jantar), ou seja, a quantidade em dinheiro e a resposta dada por eles foram a soma
ou a subtração de refeições servidas pelo restaurante.
A transcrição das respostas denotou a falta de compreensão ao enunciado do
problema, na medida em que foi respondida a quantidade de refeições e não o valor
recebido por elas. A dificuldade para compreender o enunciado do problema
influenciou, consideravelmente, nas respostas.

Figura 11: Dificuldade conceitual das operações básicas (Will - 11 anos)
Fonte: Elaborada pela autora

A dificuldade apresentada pelo aluno, exposta na figura 11, durante a resolução
do problema foi no uso da operação matemática. Ao responder o problema, o aluno
não compreendeu os conceitos envolvidos nas operações representadas. Observase que após o resultado da soma dos números 280 e 90 é feita uma divisão pelo
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número 8. Quando, na verdade deveria ser feita uma multiplicação. O cálculo da
divisão também foi efetuado de forma errônea. A divisão é, sem dúvida, uma operação
matemática que traz maior dificuldade aos alunos, pois envolve quatro termos
distintos: dividendo, divisor, quociente e resto. A resposta dada para a divisão de 370
por 8 foi 407. Ou seja, obteve-se um quociente (407) maior que o dividendo (370),
algo incoerente nesse tipo de operação.

Na figura 12, a aluna, também apresentou dificuldade conceitual em uma
das operações básicas.

Figura 12: Dificuldade conceitual das operações básicas (Bia -10 anos)
Fonte: Elaborada pela autora

A aluna não apresentou o cálculo resultante da soma dos algoritmos 280 e 90,
mas pela utilização do número 370, subtende-se que o cálculo foi efetuado.
É provável que tenha sido feito e apagado, já que há registros de borrões no
papel, mas também a resposta pode ter sido encontrada pelo uso do cálculo mental,
ainda que a probabilidade de acertos para a soma de 280 + 90, por meio desse
método, seria menor.
A dificuldade conceitual das operações básicas foi um entrave para que o
problema fosse resolvido sem dificuldades. Ao invés de utilizar a operação
multiplicativa de 370 x 8, foi feita a adição desses algoritmos. Isso pode ser explicado
pelo raciocínio multiplicativo ser mais complexo que o aditivo. Percebe-se ainda que
houve uma autocorreção durante a resolução, pois foi feito e apagado o símbolo da
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divisão, o que só reforça a dificuldade em saber qual a operação deveria ter sido
realizada. Assim, o cálculo foi feito sem se entender o porquê da escolha da operação.

Pela forma de resolução empregada na figura 13, fica nítido que não houve
nenhuma relação lógica entre os dados retirados do problema e o enunciado. Todos
os algoritmos presentes na situação problema foram retirados e adicionados, a fim de
se encontrar a resposta.

Figura 13: Dificuldade por desconhecimento do conteúdo (Jade - 9 anos)
Fonte: Elaborada pela autora

Os números 1, 5 e 6 que representavam a quantidade de cozinheiro, ajudante
de cozinha e garçons, respectivamente, foram dispostos na “armação” da conta em
centena, dezena e unidade, o equivalente a 156.
Também houve dificuldade em calcular, uma vez que a soma dos números 156
+ 73 + 4 + 280 + 90 + 8 é igual a 611 e não a 408. Essa dificuldade deve ter sido
resultante da falta de organização em colocar os números agrupados, em centena,
dezena e unidade na hora de armar a conta.

A estratégia de resolução empregada, na figura 14, foi a mesma que a da figura
13. A diferença é que nesta resolução, os algoritmos 1, 5 e 6 não foram agrupados
em centena, dezena e unidade, e sim dispostos isoladamente como encontra-se no
enunciado do problema. Não houve dificuldade no cálculo da adição, possivelmente
porque os algoritmos foram colocados de maneira correta no momento de “armar” a
conta.
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Figura 14: Dificuldade por desconhecimento do conteúdo (Samuel - 11 anos)
Fonte: Elaborada pela autora

Diante do contexto, apresentado no enunciado, do problema 4, pode-se inferir
que os alunos apresentaram dificuldades para compreender o enunciado do
problema.
Notou-se pelas respostas dadas que não houve envolvimento ou interpretação,
apenas a preocupação em utilizar uma operação matemática para resolver o
problema. Quando, na verdade, ele não podia ser respondido através de nenhum
procedimento, por não apresentar dados suficientes para que a resposta fosse
encontrada.

Problema 4
9

0

0

0

Dificuldade
Dificuldade em uma Dificuldade por
desconhecimento do conceitual das
etapa do
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conteúdo
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Gráfico 7: Dificuldades identificadas no problema 4 – Escola A
Fonte: Elaborado pela autora
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Dos 10 alunos, 7 responderam ao problema somando a quantidade de
carneiros (26) e cabras (10) para descobrir a idade do capitão.

Figura 15: Dificuldade para compreender o enunciado do problema ( Samuel - 11 anos)

Fonte: Elaborada pela autora

A subtração da quantidade de carneiros e cabras (26 – 10) também foi outra
estratégia de resolução adotada por 2 alunos para encontrar a resposta.

Figura 16: Dificuldade para compreender o enunciado do problema ( Jade - 10 anos)
Fonte: Elaborada pela autora

Somente 1 aluno respondeu a situação problema de forma satisfatória,
informando que os dados encontrados eram insuficientes para responder à questão.

Figura 17: Não houve dificuldades em compreender o enunciado do problema (Will - 11 anos)
Fonte: Elaborada pela autora

Convém destacar, que o aluno que propôs uma resposta adequada ao
problema 4, informou durante a resolução das questões do teste diagnóstico que tinha
facilidade em responder aos problemas porque já havia estudado em uma escola
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particular. De fato, dentre os alunos da escola A, ele foi o que teve o melhor
desempenho na resolução dos problemas.
A necessidade aparente de obter sempre uma resposta para um problema
matemático, uma vez que a lógica do enunciado não deve ser questionada, faz com
que os alunos acreditem que uma forma de solução deve ser encontrada de qualquer
maneira para responder ao problema.
De acordo com Henry (1991) uma das regras estabelecidas para a resolução
de problemas matemáticos é a de que todo problema deve ser resolvido por meio de
operações. Sendo necessário apenas encontrar a operação conveniente e executá-la
sem quaisquer erros. Essa estratégia cria dificuldades para a resolução de problemas
com falta de dados, conforme foi demonstrado nas figuras 15 e 16.
Brousseau (2008) considera que isto acontece em virtude da solução de um
problema de matemática não envolver somente a interpretação do enunciado, mas
estar relacionado também as informações contidas no problema, e, sobretudo nas
obrigações estabelecidas entre professor e aluno, denominado pelo autor de contrato
didático.
Esse contrato pode ser definido como um conjunto de regras que prescreve
“uma pequena parte explicitamente, mas, sobretudo implicitamente, do que cada
parceiro da relação didática deverá gerir e daquilo que, de uma maneira ou de outra,
ele terá de prestar conta perante o outro. ” (BROUSSEAU, 1986, APUD SILVA, 2008,
p.50).
Em 1980, na França, na cidade de Grenoble um problema igual a este, foi
aplicado por Brousseau (2008) e pesquisadores a 97 alunos. O problema conhecido
como o da Idade do Capitão assim enunciado: Em um barco há 15 cabras e 26
ovelhas. Qual é a idade do capitão? A maioria dos alunos respondeu ao problema
através da soma de quantidade de cabras e ovelhas e deu como resposta 41 anos.
Dessa forma, o costume do contrato didático estabelecido em sala de aula,
exigiu que os alunos, ao responderem o problema 4, combinassem os números do
enunciado para encontrar a resposta do problema. Ficou evidenciado, a partir desse
problema, que para a grande maioria “a resposta de um problema deve ser sempre
um número”. (Lopes et al, 1994).
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5.3 APLICAÇÃO DO TESTE DIAGNÓSTICO – ESCOLA B

No momento que cheguei à escola, por volta das 12h e 55 minutos, a professora
da turma, estava corrigindo, com os alunos, um exercício do livro de Português. Ela
pediu que aguardasse o término da correção para iniciar a aplicação do teste
diagnóstico.
Terminada a correção, a professora explicou aos alunos o motivo da minha
visita, já que estes se mostraram curiosos com a minha presença. No entanto, bastou
ela sair da sala (por 10 minutos), para os alunos revelarem sentimento de insegurança
e desconfiança. Como pode ser observado no registro das falas, abaixo.

- Pra que é isso mesmo?
- Hum... e vai valer ponto?
- A professora que mandou foi?
- Vou fingir que acredito que não é pra nota.

A aplicação do teste aconteceu por volta de 13h e 15 minutos. Durante a
resolução nenhum comentário foi feito sobre os problemas. Quando a professora
retornou a mesma interferiu três vezes para dar aviso aos alunos sobre as atividades
a serem feitas a seguir.
As 13h e 25 minutos uma aluna entregou os problemas respondidos. Observei
que a mesma deixou as questões 3 e 4 sem responder.
Indaguei o porquê:
- Não vai responder as questões 3 e 4?
- Não
- Por quê?
- Não sei responder.
- Responda do jeito que acha que é certo.
- Não sou boa em matemática. Pra fazer errado é melhor deixar assim.
(Insisto) – Mas você respondeu aos dois primeiros problemas.
- Porque eram fáceis. Esses são difíceis.
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Para Ferreira (1998), esse tipo de sentimento negativo em relação à disciplina
é proveniente da concepção que grande parte dos alunos tem ao considerar a
matemática uma disciplina difícil. Isso faz com que se sintam incapazes de aprendêla e acabam desenvolvendo crenças aversivas em relação à situação de
aprendizagem. A afirmação “Não sou boa em matemática” pode ter contribuído para
que a aluna se sentisse incapaz de responder aos problemas, gerando obstáculos a
compreensão dos enunciados, o que termina reforçando sua afirmação inicial e acaba
por gerar um círculo vicioso.

5.4 ANÁLISE DO TESTE DIAGNÓSTICO

O quadro, abaixo, mostra a contagem de erros e acertos dos alunos, referentes
a cada questão presente no Teste diagnóstico.
Quadro 3: Quantidade de acertos e erros referentes a cada questão

Tipo de problema

Questão

Acertos

Erros

Sem
resposta

Padrão simples

1

2

7

--------

Padrão Composto

2

7

2

--------

Excesso de dados

3

5

3

1

Sem solução

4

0

8

1

Fonte: Elaborado pela autora
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Foi possível perceber que os alunos tiveram menos dificuldades para resolver
os problemas 2 e 3 e que o nível de dificuldade foi maior nos problemas 1 e 4.

Com relação ao Problema 1, dos 9 alunos, 7 responderam ao problema da
mesma maneira, somando a quantidade de chaveiros de Marcelo (275), Sandro (363)
e 187 (a quantidade de chaveiros que Felipe possuía a mais que Marcelo).
Como pode ser observado na figura, abaixo.

Figura 18: Dificuldade em uma etapa do procedimento (Jamille - 10 anos)
Fonte: Elaborada pela autora

Os alunos tiveram dificuldades em uma etapa do procedimento, ao
esquecerem de calcular através da adição os números 187 e 375. Esse tipo de
dificuldade pode ser justificada porque os alunos não prestaram atenção na palavrachave “a mais”, que atribui outro significado ao problema.

Problema 1
7

0

0

Dificuldade
Dificuldade por
desconhecimento do conceitual das
operações básicas
conteúdo

0
Dificuldade para
compreender o
enunciado do
problema

Dificuldade em uma
etapa do
procedimento

Gráfico 8: Dificuldades identificadas no Problema 1 - Escola B
Fonte: Elaborado pela autora
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Apesar da maioria dos alunos, que responderam, terem demonstrado
dificuldade em identificar a palavra-chave “a mais”, ela não traz uma ideia contraintuitiva no contexto do problema, exigindo uma subtração para a resolução. Mas a
ideia de “a mais” requer que seja feita uma adição, como o próprio termo supõe.
Apenas 2 alunos perceberam a presença do termo e fizeram o cálculo de 187
+ 275 para descobrir a quantidade de chaveiros que Felipe possuía e, adicionaram a
esse resultado a quantidade de chaveiros de Marcelo (275) e Sandro (363) para obter
a resposta do problema.

Figura 19: O aluno respondeu ao problema utilizando a estratégia de resolução adequada (Rafael
- 10 anos)
Fonte: Elaborada pela autora
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Gráfico 9: Dificuldades identificadas no problema 2 – Escola B
Fonte: Elaborado pela autora
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Mais da metade dos alunos não apresentaram dificuldades para responder a
situação problema 2, utilizando os procedimentos corretos de resolução.

Figura 20: Mais da metade dos alunos não tiveram dificuldade para responder ao
problema 2 (Maria - 9 anos)
Fonte: Elaborada pela autora

Figura 21: O problema foi respondido pela adição (Luís - 10 anos)
Fonte: Elaborada pela autora

Na figura 20, a aluna realizou uma multiplicação com as 5 prestações iguais de
R$150 reais e, posteriormente, adicionou o resultado ao valor de R$ 300 reais. Já na
figura 21, ao invés de uma multiplicação foi feita uma adição, que garantiu o mesmo
resultado. É provável que tenha sido feito um cálculo mental de 750 + 300, já que foi
dado como resposta R$ 1050 reais.
Dessa forma percebeu-se que os alunos compreenderam o enunciado do
problema e conseguiram relacionar os dados corretamente, utilizando as operações
adequadas.
No entanto, os alunos que demonstraram dificuldades para responder ao
problema foram por desconhecimento do conteúdo e em uma etapa do procedimento.

85

Figura 22: Dificuldade por desconhecimento do conteúdo (Jamille - 10 anos)
Fonte: Elaborada pela autora

A ausência de conhecimentos suficientes para obter uma resposta ao
problema, fez com que os dados fossem selecionados aleatoriamente, sem obedecer
a uma lógica matemática.
A dificuldade em responder ao problema, também, pode ser observada pelas
rasuras deixadas, no teste. Antes da resposta, definitiva, foi feita uma multiplicação
dos números 29 e 5, ou seja, a aluna multiplicou o tamanho da televisão pela
quantidade de prestações. A resposta final refletiu a mesma falta de relação entre o
cálculo matemático e a pergunta do problema, já que foram retirados todos os
algoritmos da questão para encontrar o resultado.

Figura 23: Dificuldade em uma etapa do procedimento (Vitória - 12 anos)
Fonte: Elaborada pela autora
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Pela figura 23, percebe-se que não existiram dificuldades em compreender o
enunciado do problema. Os algoritmos e a operação foram usados de forma
adequada. Ainda assim a aluna acabou esquecendo-se de adicionar aos R$ 750 reais,
os R$ 300 reais, equivalente ao que Marcelo havia dado de entrada na televisão.
Pode-se depreender que esse tipo de dificuldade pode estar associado ao fato
da aluna não ter feito uma leitura do problema para verificar se a resposta estava
correta.
Dentre as etapas definidas por Polya (1995), a verificação do problema é a mais
importante durante o processo de resolução. Através dessa etapa de retrospecto, os
alunos têm a possibilidade de reexaminar os passos que o levaram a resolução do
problema.
Contudo, é provável, que essa falta de prática tenha gerado dificuldades em
uma etapa do procedimento, partindo do pressuposto de que se houvesse uma
verificação da resposta, os equívocos na resolução, teriam sido notados.
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Gráfico 10: Dificuldades identificadas no Problema 3 – Escola B
Fonte: Elaborado pela autora

Como pode ser observado no gráfico 10, uma pequena minoria dos alunos
apresentou dificuldades para responder ao problema 3.
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Figura 24: Dificuldade por desconhecimento do conteúdo (Jamille - 10 anos)

Fonte: Elaborada pela autora

Pela resposta dada ao problema, constatou-se que as informações numéricas
foram usadas sem obedecer a uma lógica matemática com o enunciado da questão.
O que gerou dificuldade por desconhecimento de conteúdo.
A pergunta do problema queria descobrir quanto (R$) o restaurante recebia a
cada dia pelas refeições (almoço e jantar).

Na etapa de resolução dada, as

informações relacionadas a quantidade de cozinheiros, ajudantes de cozinha,
garçons, mesas e cadeiras foram utilizadas para encontrar a resposta. Sendo que tais
informações, ainda que estivessem presentes no enunciado do problema, deveriam
ter sido descartadas no momento da resolução. Tais dados não forneciam
informações para que o problema pudesse ser respondido,

A mesma aluna que apresentou dificuldade em uma etapa do procedimento
no problema 1 e 2, novamente, apresenta o mesmo tipo de dificuldade no problema
3. Como pode ser observado na figura, abaixo.

Figura 25: Dificuldade em uma etapa do procedimento (Vitória - 12 anos)

Fonte: Elaborada pela autora
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A resposta dada pela aluna para a multiplicação da quantidade de refeições no
almoço (280) pelo preço único (8 reais) foi 585, quando na verdade a resposta correta
era 2240. Além disso o cálculo da quantidade de refeições no almoço (90 x 8) não foi
feito. O problema apresentou falhas no procedimento, e resultou em uma resposta
diferente da esperada. A falta de verificação do problema, mais uma vez comprometeu
o resultado.
Como afirma Machado (1998) a Matemática exige muito mais que a
aprendizagem de técnicas para operar com símbolos, mas se relaciona de maneira
visceral com o desenvolvimento da capacidade de interpretar, analisar e sintetizar as
informações. Pode-se dizer que a falta dessas capacidades durante a resolução de
um problema provoca dificuldades em sua resolução.
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8

0

0

0

Dificuldade para
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Gráfico 11: Dificuldades identificadas no problema 4 – Escola B
Fonte: Elaborado pela autora

Dentre os 9 alunos, 8 responderam ao problema seguindo o mesmo padrão de
resolução.

Figura 26: Dificuldade para compreender o enunciado do problema (Rafael - 10 anos)

Fonte: Elaborada pela autora
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Figura 27: Dificuldade para compreender o enunciado do problema (Jasmin - 10 anos)
Fonte: Elaborada pela autora

Apenas uma aluna deixou o problema sem responder, por considerá-lo difícil (
vide p. 77)
Pode-se presumir que a aluna que deixou o problema sem resposta, tenha
percebido que não havia uma lógica entre a pergunta e os dados do problema. É
possível que em virtude disso tenha considerado o problema complicado e não tenha
proposto uma forma de resolução.
É importante destacar que todas as respostas fornecidas pelos alunos, para o
problema 4, utilizaram a soma da quantidade de animais no navio para encontrar a
idade do capitão.
D’Amore (2007) afirma que diante dos enunciados dos problemas, é comum,
os alunos não estarem habituados a colocar em discussão a autenticidade e a
pertinência das perguntas que estão presentes nas situações problemas.
Por isso as respostas dadas, no problema 4, só reforçam o efeito do contrato
didático, pois apesar dos dados não terem nenhuma relação com a pergunta, todos
os alunos utilizaram as informações sobre a carga do navio para resolver o problema.

O quadro 4 apresenta uma síntese dos resultados obtidos, a partir do teste
diagnóstico, sobre as dificuldades dos alunos para a resolução de problemas de
Matemática.

Quadro 4: Síntese das dificuldades apresentadas a partir do teste diagnóstico.
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Fonte: Elaborado pela autora

O nível de dificuldade apresentado pelos sujeitos da pesquisa referente ao
gênero, para cada problema proposto no teste diagnóstico, pode ser observado no
gráfico abaixo.

Dificuldades - Gênero
12
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0

Problema 1

Problema 2
Meninos

Problema 3
Meninas

Gráfico 12: Dificuldades dos sujeitos da pesquisa segundo o gênero.
Fonte: Elaborado pela autora

Problema 4
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É evidente, a partir do gráfico 12, que a diferença entre a quantidade de
dificuldades apresentadas entre meninos e meninas para a resolução dos problemas
matemáticos, foi quase mínima. Levando em consideração que dentre os sujeitos da
pesquisa 9 eram meninos e 10 meninas. Ainda assim, a quantidade de meninos que
apresentaram dificuldades nos problemas foi um pouco menor que a das meninas.
Pode-se dizer que para o problema 1, o nível de dificuldade foi o mesmo. Uma
vez que apenas 1 aluno de cada gênero não apresentou dificuldade para resolver
esse problema. Com relação ao problema 2, a diferença foi maior, já que dos 9
meninos, 4 não tiveram dificuldades na resolução, enquanto que dentre as 10
meninas, apenas 3 não apresentaram dificuldades.
Com relação aos problemas 3 e 4 as diferenças foram poucas. Já que a
quantidade de meninos e meninas que não apresentaram dificuldades foram
respectivamente 3 e 2. Já no problema 4, apenas 1 menino conseguiu compreendêlo e todas as meninas apresentaram dificuldades.

Ainda que a diferença não tenha sido significativa, percebeu-se em todos os
problemas, exceto o 1, que os meninos obtiveram vantagens entre as meninas.
Silva (1999) aponta em seus estudos, sobre o fracasso escolar e as relações
de gênero que as meninas têm mais aptidão e interesse por disciplinas como
Português e Artes. Em contrapartida os meninos se saem melhor em Matemática e
Educação Física. Em virtude disso, os meninos têm rendimento maior na área de
Matemática, enquanto as meninas nas que envolvem leitura.
Assim, os meninos preferem as atividades que envolvem raciocínio lógico, jogar
bola e correr. Enquanto que as meninas acabam tendo melhor desempenho em
Português e Artes e preferem atividades como escrever cartas, versos, poesias e
desenhar e na maioria das vezes, são bem mais detalhistas no que fazem (SILVA,
1999).

Quadro 5: Tipos de dificuldades, apresentadas, entre meninos e meninas para cada
tipo de problema.

Meninos

Meninas
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Problema 1

Problema 2

Dificuldade em uma etapa Dificuldade em uma etapa
do procedimento.

do procedimento.

Dificuldade em uma

Dificuldade em uma

etapa do procedimento;

etapa do procedimento;

Dificuldade para

Dificuldade para

compreender o

compreender o

enunciado do problema;

enunciado do problema;

Dificuldade por

Dificuldade por

desconhecimento do

desconhecimento do

conteúdo; Dificuldade das

conteúdo

operações básicas

Problema 3

Problema 4

Dificuldade em uma

Dificuldade em uma

etapa do procedimento;

etapa do procedimento;

Dificuldade para

Dificuldade para

compreender o

compreender o

enunciado do problema;

enunciado do problema;

Dificuldade por

Dificuldade por

desconhecimento do

desconhecimento do

conteúdo; Dificuldade

conteúdo; Dificuldade

conceitual das operações

conceitual das operações

básicas

básicas

Dificuldade para

Dificuldade para

compreender o

compreender o

enunciado do problema

enunciado do problema

Fonte: Elaborado pela autora

6. ENTREVISTA DE EXPLICITAÇÃO COM ALUNOS

A entrevista de explicitação foi utilizada com o objetivo de ampliar os resultados
obtidos a partir do teste diagnóstico.
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Tais entrevistas tiveram como base questões previamente elaboradas para
servirem como eixos norteadores, de modo a não fugir do objeto de interesse da
pesquisa. Para assim orientar o sujeito à explicitação e, de forma indireta à reflexão a
respeito das justificativas apresentadas. (Carraher,1989). No entanto, o tempo e a
condução da entrevista apresentaram variação de um sujeito para outro.
Antes da EdE foi informado aos alunos participantes que a entrevista tinha um
caráter estritamente confidencial e que as informações fornecidas seriam mantidas no
anonimato.
As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas com o consentimento
prévio dos participantes. Tendo sido realizadas, fora da sala de aula, mas dentro do
ambiente escolar, com a presença apenas do entrevistado e pesquisador.
Os problemas foram respondidos um a um, e as intervenções necessárias
foram feitas com o intuito de que os objetivos da pesquisa fossem alcançados.
Para as entrevistas de explicitação foi dada menos relevância a quantidade de
acertos e erros referentes a cada questão. Uma vez que houve maior interesse em
compreender os processos de pensamento que levaram os alunos a darem
determinada resposta, independentemente de ser tida como certa ou errada. Levando
em consideração que o objetivo do método clínico é “compreender como o sujeito
pensa, como analisa situações, como resolve problema, como responde as contra
sugestões do examinador” (CARRAHER, 1989, p.6)

6.1 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS DE EXPLICITAÇÃO

A fim de facilitar o acompanhamento das falas das entrevistas, serão utilizadas
as letras P e A, para indicar respectivamente as falas do pesquisador e aluno.
Os problemas foram apresentados um a um a cada aluno. Antes de resolvêlos, foi pedido que fizessem a leitura de cada problema. Estes deveriam fazer uma
leitura silenciosa e em seguida em voz alta, para que houvesse uma melhor
compreensão dos enunciados matemáticos.
Logo, a seguir, das entrevistas, referente a cada problema, algumas
transcrições são destacadas e pontuadas, porém, todas as falas obtidas nas
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entrevistas foram indispensáveis para a compreensão do pensamento lógico
matemático das crianças para a resolução de problemas.

6.1.1 Entrevista 1(Escola A)

Idade: 12 anos
Sexo: Feminino

Figura 28: Problema 1 - Entrevista 1 (Escola A)
Fonte: Elaborada pela autora

P: Poderia ler o problema, por favor?
A1: Agora, é pra ler em voz alta?
P: Sim.
A1: (lê o problema, com fluência, obedecendo aos sinais de pontuação).
Após a leitura, a aluna começa a responder a questão. Não faço nenhuma
intervenção, neste momento, para não atrapalhar seu raciocínio lógico.
P: Como resolveu o problema?
A1: Só somei 1,45 + 1,27. O resultado é 2,72.
P: Qual a pergunta do problema?
A1: (lê o problema em voz baixa) - Quantos centímetros ela, (pausa) Mariana,
tem a mais que o irmão?
Após alguns segundos pega a borracha e começa a apagar a resposta.
P: Porque está apagando?
A1: É que tá errado. Não é pra somar, é pra diminuir.
(Começa a fazer o cálculo da subtração).
A1: Agora tá certo. É 0,18.
P: Como soube que o problema estava errado?
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A1: Porque somando “tava” errado, sabe? Ele quer saber quanto ela tem a
mais, então tem que diminuir pra achar a resposta, não somar.
P: Qual a resposta do problema?
A1: Toda ou só o número?
P: Toda.
A1: Ela tem a mais que o irmão 0,18 centímetros.
P: Já resolveu algum problema parecido com esse?
A1: Não lembro direito, mas acho que sim.
P: Achou esse problema fácil ou difícil?
A1: É fácil. Eu errei, no início, eu sei, mas foi porque não li direito. É fácil sim.
P: E como se lê direito?
A1: Prestando atenção nas palavras.

Percebe-se na fala da aluna “É que tá errado. Não é pra somar, é pra diminuir”
que ao ser indagada sobre a pergunta do problema, a aluna percebeu por si mesma
o equívoco na resolução do problema. Ao ser perguntada se o problema era fácil ou
difícil, a resposta dada é curiosa: “Eu errei […] porque não li direito. Ao ser questionada
“E como ser ler direito? ” Tem-se uma resposta bastante esclarecedora: “Prestando
atenção nas palavras”.

Figura 29 – Problema 2 – Entrevista 1 (Escola A)
Fonte: Elaborada pela autora

A aluna lê o problema em voz alta
P: Qual a pergunta do problema?
A1: (olha para o problema)
As pessoas que “vai” ter no circo a noite?
Ao perceber a hesitação em responder qual a pergunta do problema questiono:
P: Tem alguma dúvida com a questão?
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A1: Acho que não. Posso ler de novo pra responder certo?
P: Pode.
A1: Tem que ler em voz alta?
P: Leia como achar melhor.
A1: Se é assim, vou ler baixo de novo, que é melhor.
P: É melhor, por quê?
A1: É que lendo baixo fica mais fácil de entender (risos).
A1 começa a ler o problema em voz baixa
A1: 388?
P: O que?
A1: 388 ingressos.
P: 388 ingressos?
A1: É. (verifica o problema). Não. Ingressos, não. 388 pessoas.
P: Fez algum cálculo para responder?
A1: Não (risos). Não precisa de conta não.
P: Então, como sabe que a resposta é 388 pessoas?
A1: A resposta já “tava” na pergunta.
P: Como assim?
A1: Ah. (Pausa). É que 388 ingressos são 388 pessoas. É isso.
P: Não precisou utilizar os R$ 8,00 reais para responder o problema?
A1 observa o problema e faz uma expressão de surpresa.
A1: É mesmo. É que é só o preço do ingresso.
P: Já respondeu algum problema parecido com esse?
A1: Parecido como?
P: Com a resposta na própria pergunta.
A1: Ah, entendi. Já. Prefiro assim.
P: Por quê?
A1: Quando tem conta eu sempre fico sem saber se é pra somar ou diminuir.
P: E você achou o problema fácil ou difícil?
A1: Claro que fácil.
P: Você acha que um problema como esse, apesar de fácil, também exige
atenção?
A1: Com certeza. Se não prestar atenção acaba fazendo alguma continha. Mas
se ler direito, fica fácil.
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As falas: “Posso ler de novo pra responder certo”? e “[…] Mas, se ler direito
fica fácil”, revelam, mais uma vez, que a aluna considera que para se chegar a uma
resposta correta, faz-se necessário uma leitura atenta do problema.
Já em “Quando tem conta eu sempre fico sem saber se é pra somar ou diminuir”
demonstra a dificuldade que alguns alunos tem em saber qual operação matemática
utilizar para responder ao problema. Também, pela fala, a aluna restringi as
operações, apenas, em adição e subtração, muito provavelmente porque essas
operações sejam mais fáceis de se fazer.

Figura 30 – Problema 3 – Entrevista 1 (Escola A)
Fonte: Elaborada pela autora

Após a leitura do problema:
A1: É de somar, né?!
P: É?
A1: Hum (pausa). “Tô” achando. 15 e 10 e dá 25. Nem precisa fazer conta.
P: Tem certeza da resposta?
A1: (pausa) É de menos?
Ao perceber a dúvida da aluna com relação ao que fazer com o problema,
questiono:
P: Qual a pergunta do problema?
A1 lê o problema novamente
A1: A idade do capitão?
P: Isso. Qual a sua dúvida com a questão?
A1: Se é pra somar ou diminuir.
P: Não há outra maneira de resolver o problema?
A1: (silêncio).
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Não sei. Acho que não. Porque tá querendo a idade do capitão (pausa) então
é de somar. É 25 né?
P: Poderia ler o problema novamente, prestando bastante atenção nas
informações presentes no enunciado?
A1: Sim. Vou ler direito (risos).
Lê o problema pausadamente e com atenção.
P: O que representam os números 15 e 10?
A1: 15 os carneiros e 10 as cabras.
Tento contextualizar o problema para uma situação real.
P: Você acha que é possível saber a idade de alguém pela quantidade de
animais?
A1: Claro que não (risos).
P: Mas você disse que a resposta para o problema é 25.
A1: (Mais risos)
Não tinha visto isso.
P: Não tinha visto o que?
A1: Que 15 era carneiros e 10 as cabras.
P: Você leu o problema direito?
Utilizo a expressão a que toda hora a aluna se refere: ler direito
A1: Li. Mas eu pensava que tinha que pegar os números e fazer alguma conta.
P: E agora, como pensa em responder ao problema?
A1: Agora não sei mais responder.
P: Não sabe mais, por quê?
A1: Não tem resposta.
P: Como sabe que não tem resposta?
A1: É, que só tem os números 15 e 10. Não tem nada pra fazer com isso.
P: Exatamente. Já respondeu algum problema parecido?
A1: Não.
P: O problema é fácil ou difícil?
A1: Mais ou menos.
P: Por quê?
A1: Porque não tem conta, mas precisa entender direito.
P: Se um problema não tem conta é fácil, é isso?
A1: Claro. Não dá nem pra errar e quando tem conta atrapalha.
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P: Mas, esse não teve conta e você se atrapalhou.
A1: É que esse é diferente, não tem conta mas é complicado porque não tem
resposta. Entendeu?
P: Entendi.

Os argumentos apresentados pela A1 através das falas: “É de somar, né?” “É
de menos?” “[…] é de somar ou diminuir”? reforça a concepção que muitos alunos tem
de que a única preocupação ao se resolver um problema é a de “adivinhar” qual
operação matemática usar para que o problema possa ser respondido. Por isso a
estratégia de resolução adotada pela aluna para responder a esse problema, como
era de se esperar, foi se deveria ser feita uma conta de adição ou subtração.
Através da fala, “Mas eu pensava que tinha que pegar os números e fazer
alguma conta” acentua a ideia, como afirma Henry (1991), de que todo problema deve
ser resolvido por meio de uma conta. E é justamente, através das afirmações “Agora
não sei mais responder” “Não tem resposta” que A1 rompe com o contrato didático, e
percebe, que o problema não pode ser resolvido.

6.1.2 Entrevista 2 (Escola A)

Idade: 14 anos
Sexo: Masculino

Figura 31 – Problema 1 – Entrevista 2 (Escola A)
Fonte: Elaborada pela autora
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P: Você poderia ler o problema, em voz alta, por favor?
O aluno apresenta dificuldades para realizar a leitura do problema, silabando
algumas palavras e lendo o problema mais para si mesmo. Mas, não interfiro, uma
vez que a leitura silenciosa seja a forma que considere melhor de compreender o
problema.
P: Qual a pergunta do problema?
A2: Ele quer saber os metros (verifica o problema), os metros não, os
centímetros que a irmã tem mais que o irmão.
P: Tem alguma dúvida com a questão?
A2 balança a cabeça de forma negativa
P: Você já respondeu algum problema parecido com esse?
A2: No livro da “gente” tem.
P: Como você pensa em resolver esse problema?
A2: (silêncio)
Somando 1,45 com 1,27.
P: Como sabe que essa é a forma correta de resolver o problema?
A2: Tá querendo saber a altura.
Deixo que o aluno responda o problema pela forma aditiva a fim de entender a
lógica utilizada na resolução.
P: A resposta está correta?
Percebo que ao ler a pergunta do problema e o resultado, o aluno demonstra
dúvida.
A2: Acho que não. É de menos.
P: Como sabe que é de menos?
A2: 2,72 é muito alto.
P: Como assim muito alto?
A2: Ninguém vai ter 2,72 de altura, pior ainda “mais” mulher.
O aluno apaga a resposta e responde pela subtração.
P: E agora, a resposta está correta?
A2: Acho que sim.
P: Como sabe?
A2: Deu 0,18 centímetros …
P: Então, qual a resposta do problema?
O aluno lê o enunciado novamente.
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A2: Ela tem a mais que o irmão 0,18 centímetros.
P: Você achou esse problema fácil ou difícil?
A2: Fácil.

Nota-se pelo argumento do A2 em “2,72 é muito alto” “Ninguém vai ter 2,72 de
altura, pior ainda “mais” mulher” que há uma verdadeira reflexão sobre as quantidades
e suas relações no momento de avaliar a pertinência das respostas dadas a um
problema.

Figura 32 – Problema 2 – Entrevista 2 (Escola A)
Fonte: Elaborada pela autora

P: Antes de responder leia o problema em voz alta, por favor.
O aluno lê em voz baixa, mas é possível perceber as mesmas dificuldades de
leitura.
P: Qual a pergunta do problema?
A2: Quer saber quantas pessoas são esperadas para hoje à noite.
P: Você tem alguma dúvida com a questão?
Balança a cabeça de forma negativa e lê o problema mais uma vez em voz
baixa.
A2: (pausa). 388 ingressos.
P: 388 ingressos?
A2: pessoas (risos). 388 pessoas. É estranho.
P: O que é estranho?
A2: A resposta. Sem conta nem nada. É isso mesmo?
P: Todo problema precisa de cálculo?
A2: Sim.
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P: Mas esse não precisou.
A2: Por isso que achei estranho.
P: Como sabe que são 388 pessoas esperadas para hoje à noite?
A2: Eu vi o número de ingressos, então se quer saber quantas pessoas tem, é
só olhar os ingressos. Daí tem 388 pessoas. É isso mesmo?
P: É. Você achou esse tipo de problema fácil ou difícil?
A2: Fácil.
P: Prefere problemas como o da 2ª questão, ou da 1ª?
(Silêncio)
A2: 2ª questão.
P: Por que?
A2: É mais fácil de responder, não erro na hora de fazer a conta.
P: Você costuma errar na hora de fazer a conta?
A2: Sim.
P: Por que isso acontece?
A2: Sei lá. É que problema de matemática é difícil demais.
P: Por que acha isso?
A2: É que você pensa que é pra responder de um jeito e é de outro. Aí se errar
uma coisa, já era.
P: Então…qual a reposta do problema?
Lê o problema em voz baixa
A2: São esperadas para hoje à noite 388 pessoas.

Ainda que A2 tenha percebido que a resposta do problema estava presente no
próprio enunciado, a certeza de que um problema deve ser sempre resolvido por meio
de um cálculo matemático fez com que descrevesse o problema como “estranho”.
Como se o fato de não precisar de nenhum cálculo significasse dizer que a resposta
encontrada estava errada, por mais que seu raciocínio lógico matemático estivesse
correto. O que pode ser observado nos seguintes trechos da entrevista: “[…] 388
pessoas. É estranho”. “A resposta. Sem conta nem nada. É isso mesmo? ”.
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Figura 33 – Problema 3 – Entrevista 2 (Escola A)
Fonte: Elaborada pela autora

A2 faz a leitura do problema, dessa vez um pouco menos baixo.
P: Qual a pergunta do problema?
Verifica o problema e começa a fazer o cálculo, sem responder a pergunta.
A2: 25
P: Essa é sua resposta?
A2: É.
P: Como achou essa resposta?
A2: Somando 15 com 10. É isso?
P: Teve alguma dúvida pra responder o problema?
A2: Não. Esse foi fácil também.
P: E se eu te disser que 25 não é a resposta.
A2 faz uma expressão de surpresa.
A2: E qual é a resposta?
P: Leia o problema mais uma vez e me diga qual a pergunta do problema.
A2: Tá certo.
Lê o problema novamente.
A2: A idade do capitão?
P: Sim.
A2: Não pode ser de menos. (risos)
P: Por que?
A2: (risos)
5 é criança. Se não é 25 sei mais não.
P: Você me disse que somou 15 + 10 não foi?
A2: Eu pensei que era isso.
P: Quem é 15?
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A2 verifica o problema novamente
A2: carneiros
P: E 10?
A2: cabras.
P: Você está me dizendo que a soma de 15 carneiros com 10 cabras, é a idade
do capitão?
A2 faz uma expressão de assustado.
A2: (risos) Não. Isso não.
P: Mas, você me disse que 25 era a resposta, lembra?
A2: Eu sei. Só que era o único jeito que dava pra responder.
P: E agora?
A2: (pausa) Agora é que eu não sei mesmo…
P: Por que não sabe?
A2: Não pode ter idade do capitão.
P: Então, essa é a resposta?
A2: Não tem resposta (risos).
P: Isso mesmo. Já tinha respondido um problema como esse?
A2: Não.
P: Quando eu vim da outra vez e passei aquelas questões para que você e
seus colegas respondessem, o último problema era uma questão parecida com essa,
lembra?
A2: Foi mesmo. Vixe! já vi que respondi errado (risos).
P: Esse tipo de problema é fácil ou difícil?
A2: Quando eu fui responder eu achei que “tava” fácil. Só que é difícil.
P: Você disse que problemas que não tem cálculo são mais fáceis, por que
esse não é?
A2: É que esse não tem resposta.
Embora o aluno tenha dado como resposta 25 para a idade do capitão, nota-se
que há, novamente, um pensamento lógico matemático ao propor a resposta de um
problema. As falas “Não pode ser de menos” “[…] 5 é criança” confirmam isso. Já que
5 é uma idade inadequada para ser capitão de um navio, a resposta só poderia ser
25. “Se não é 25 sei mais não”. Logo, o argumento “Era o único jeito que dava para
responder” nos orienta no sentido de como funciona o pensamento da criança. Pois
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mesmo sabendo que 25 não era uma resposta satisfatória, era o único meio
encontrado dentro da lógica matemática de que todo problema requer uma resposta
numérica.

6.1.3 Entrevista 3 (Escola A)

Idade: 10 anos
Sexo: Feminino

Figura 34 – Problema 1 – Entrevista 3 (Escola A)
Fonte: Elaborada pela autora

A3 lê o problema com bastante atenção.
P: Alguma dúvida com a questão?
A3: Não. É fácil.
P: Qual a pergunta do problema?
A3: O problema quer saber quantos centímetros ela tem a mais que o irmão.
P: Como pensa em resolver o problema?
A3: Tem que fazer uma conta de menos. Posso responder?
P: Pode
A3 começa a fazer a conta.
P: Qual o resultado?
A3: É 0,18
P: Tem certeza?
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A3: Espere, deixe eu fazer de novo, viu?
Calcula novamente e obtém a mesma resposta
A3: Tá certo. Deu o mesmo resultado.
P: Por que escolheu responder o problema pela subtração?
A3: Porque se é pra descobrir quanto a menina tem a mais, faz uma conta de
menos.
P: Já respondeu algum problema como esse que tinha a expressão a mais?
Aponto para a expressão no problema.
A3: Já.
P: Onde?
A3: Aqui.
Percebo que a aluna se refere a escola
A3: Às vezes lá na sala o pessoal se atrapalha todo porque tem isso (refere-se
a mais) e soma, mais a tia diz toda hora que nem sempre é pra somar, que as vezes
é de menos.
P: Você acha que a palavra “a mais” atrapalha na hora de resolver esse tipo de
problema?
A3: Acho que sim. Eu não me atrapalho, mas meus colegas sim, porque lá na
sala ninguém presta atenção direito na hora de responder as coisas.
P: E você, presta atenção?
A3: Presto. Só não quando “tô” com preguiça (risos).
P: Ainda bem que não está com preguiça agora.
A3: É. (risos)
Ei, fale a verdade. Por que só chamou a gente?
Refere-se a ela e os dois colegas.
P: Como expliquei lá na sala. Foi feito um sorteio e saiu o nome de vocês.
A3: Hum
A3 faz uma expressão de desconfiança.
A3: Sabe o que acho? Que você chamou quem acertou mais daquela vez.
P: Você achou esse tipo de problema fácil ou difícil?
A3: Fácil. Diminui os números e pronto.
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O problema contém a palavra-chave “a mais” que traz uma ideia matemática
contra intuitiva, já que a palavra sugere uma adição, quando na verdade deve ser feita
uma subtração. No entanto, A3 demonstrou compreender como funciona a lógica da
operação matemática a ser utilizada nesses tipos de problema. “Porque se é pra
descobrir quanto a menina tem a mais, faz uma conta de menos”. Mas, o trecho da
entrevista “Às vezes lá na sala o pessoal se atrapalha todo porque tem isso e soma,
mais a tia diz toda hora que nem sempre é pra somar, que as vezes é de menos”
revela que os alunos tendem a resolver o problema em função da palavra chave
exposta no enunciado da questão.

Figura 35 – Problema 2 – Entrevista 3 (Escola A)
Fonte: Elaborada pela autora

A leitura do problema é feita em voz alta, obedecendo os sinais de pontuação.
A3: Tem que multiplicar né?
P: Multiplicar o que?
A3: 8 e 388.
A3 olha para a questão e questiona:
A3: É para dividir? Ou é de multiplicar ou de dividir, né?!
P: Qual a pergunta do problema?
A3 lê o problema em voz alta e lê novamente em voz baixa
A3: Ah! Entendi. Não é de multiplicar, muito menos de dividir.
P: E é de que?
A3: Nada. Não precisa fazer conta nenhuma.
P: Como sabe disso?
A3: 388 é a resposta.
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P: Tem certeza?
A3: Sim. Tem que pegar o número de ingressos que acha as pessoas.
P: Mas, você ficou na dúvida se multiplicava ou dividia. Por que?
A3: Porque não tinha visto isso. Eu pensava que tinha que ter conta, aí achei
que era de multiplicar ou dividir, achei que era isso. É que não tinha entendido o
problema.
P: E agora compreendeu?
A3: Compreendi. Não precisa de conta nenhuma.
P: Você usou todos os dados para responder ao problema?
A3 olha para o problema novamente.
A3: Não usei o número 8.
P: Por que acha que o valor do ingresso está presente no problema?
A3: Pra confundir a gente, só pode.
P: Já respondeu algum problema em que a resposta estivesse na própria
questão?
A3: “Tô” achando que sim.
P: Na escola?
A3: Foi no livro, eu acho.
P: Acha esse tipo de problema fácil ou difícil?
A3 faz um gesto com as mãos que indica que não achou o problema nem fácil
nem difícil.

A dúvida de A3 em relação a qual operação matemática utilizar (multiplicação
ou divisão) é sanada quando compreende que a resposta para o problema estava
elucidada no próprio enunciado. “Eu pensava que tinha que ter conta, aí achei que era
de multiplicar ou dividir, achei que era isso. É que não tinha entendido o problema”.
Dessa forma é notório que se um problema matemático traz mais informações
que o necessário para a sua resolução, nesse caso o referente a informação do preço
do ingresso, o aluno também tem uma tarefa extra. Isto é, a de distinguir quais dados
são relevantes e ignorar os demais. Quando A3 é questionada sobre o porquê do valor
do ingresso está presente no problema a resposta é clara: “Pra confundir a gente, só
pode”.
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Figura 36 – Problema 3 – Entrevista 3 (Escola A)
Fonte: Elaborada pela autora

Após a leitura do problema questiono:
P: Qual a pergunta do problema?
A3: Qual a idade do capitão.
P: Você tem alguma dúvida com a questão?
A3: Não. Nem precisa calcular.
P: O que a faz pensar que não precisa calcular?
A3: Dá pra fazer a conta de cabeça. É 25.
P: Tem certeza que 25 é a resposta?
A3: Né só somar 15 e 10, né?
P: 15 e 10 representam a quantidade de que?
A3: Agora, “tô” com dúvida.
P: Qual sua dúvida?
A3: Fala dos animais e depois tá perguntando qual a idade. Como eu vou saber
a idade do capitão, se não diz outra coisa?
P: É possível responder o problema só com essas informações?
A3: Acho que não, né? Ele quer saber a idade e só tem os números dos bichos
e assim eu não sei fazer não.
P: Será que esse problema tem uma resposta?
A3: Se você passou pra responder é porque tem.
P: Todo problema tem resposta?
A3: Lógico.
P: Mas, você mesma falou que as únicas informações que tem é a quantidade
de animais. Dá pra responder o problema com isso?
A3: Pra mim não.
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P: Então, não tem como responder.
A3: Bem logo eu vi.
P: Qual a resposta do problema?
A3: Não sei porque no dever não diz a idade do capitão.
Já respondeu algum problema parecido?
A3: Nunca. É a primeira vez.
P: Achou o problema fácil ou difícil?
A3: Difícil.
P: Por que?
A3: Não dá pra saber, logo de cara, se tem resposta ou não.

Para Baruk (1985), o ensino de Matemática, muitas vezes, transforma os
alunos em “automaths”, posto que faz com que respondam de maneira absurda a
perguntas absurdas. Segundo Menezes (2006) a palavra “automaths” admite um
trocadilho interessante, pois MATHS, em francês, é uma abreviatura de Matemática.
Sendo assim, o emprego da palavra automaths pode ter o sentido de pessoas
automatizadas, estabelecendo uma relação de uma matemática automática. Através
da ideia de que apenas a utilização de uma ou mais operação matemática, torna
possível encontrar a resposta do problema.

6.1.4 Entrevista 4 (Escola B)

Idade: 12 anos
Sexo: Feminino

Figura 37 – Problema 1 – Entrevista 4 (Escola B)
Fonte: Elaborada pela autora
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Antes de começar as entrevistas, a aluna pediu para ser a primeira a ser
entrevistada.
A aluna faz a leitura do problema de forma apressada.
P: Você conseguiu compreender o problema, mesmo lendo tão rápido?
A4: (risos) – sim, é que sou assim mesmo, tia, toda apressada, acho que não
sou de nove meses.
P: Qual a pergunta do problema?
A4: Hum, deixe eu ver
Observa o problema novamente.
A4: É…quantos centímetros Mariana tem mais que o irmão?
A aluna leva 40 segundos para responder ao problema.
P: Como pensou para resolver o problema?
A4: Eu pensei que tinha que pegar a altura dela e diminuir pela dele.
P: O que a fez pensar isso?
A4: É que tá perguntando quantos centímetros, então eu tenho que fazer uma
conta de menos, pra saber a resposta.
P: E qual a resposta do problema?
A4: Ela tem 0,18 centímetros a mais que o irmão.
P: Pra que você acha que serve a expressão “a mais” no problema?
A4: Bem, eu acho que é quando quer que a gente pegue um número e diminua
pelo outro, é alguma coisa assim.
P: Entendi.
A4: É 0,18?
P: Sim.
A4 comemora balançando os braços
A4: Posso resolver a outra questão?
P: Daqui a pouco.
A4: É que quero acabar logo.
P: Por que a pressa?
A4: É que já, já é aula de Ginástica.
P: Você gosta da aula de Ginástica?
A4: Amo.
P: E a de Matemática?
A4: Aí não né? Não tem quem goste de Matemática…
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P: Por que?
A4: É complicado demais, eu sempre fico de recuperação.
P: Mais você acertou o problema agora, não foi?
A4: Mais esse era fácil, já o da minha escola é bem mais difícil.
P: Pra você que tipo de problema é difícil?
A4: Quando tem conta de dividir.
P: Por que?
A4: Eu sempre me confundo na hora de dividir os números. Ei, aqui não tem
nenhum de dividir não, né?
P: Não sei.
A4: Ai, Ai, se tiver eu vou errar, já vou logo avisando.

É possível perceber que a aluna compreende a lógica ao resolver problemas
matemáticos que trazem um caso de adição contra intuitivo, expressa pelo termo “a
mais”. Como pode ser observado na fala “Bem, eu acho que é quando quer que a
gente pegue um número e diminua pelo outro, é alguma coisa assim”.
Ao ser indagada sobre gostar de matemática a resposta da aluna reflete o que
a maioria dos estudantes pensam a respeito da disciplina: “É complicado demais, eu
sempre fico de recuperação”. Como afirma Silva (2009) o fracasso na disciplina leva
muitos alunos a considerar a matemática como uma matéria difícil. Logo, não se trata
mais de gostar ou não gostar da Matemática, mas de tirar boas notas para passar de
ano.

Figura 38 – Problema 2 – Entrevista 4 (Escola B)
Fonte: Elaborada pela autora
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A aluna começa a ler o problema de forma apressada, mas depois continua em
um ritmo normal.
P: Alguma dúvida com a questão?
A4: Acho que não.
P: Qual a pergunta do problema?
A4: Quantas pessoas são esperadas para hoje à noite?
P: Como pretende resolver o problema?
A4: Pegando 388 e multiplicando por 8?
P: Tem certeza?
A4: Não (risos).
P: Leia o problema novamente.
A aluna lê o problema em voz alta.
A4: Não me diga que é de dividir?
P: Você está entendendo o problema?
A4: Sim. Não é quantas pessoas terá a noite? São vendidos 388 ingressos e
cada ingresso… “tô” sem entender.
P: Qual a dúvida?
A4: Se tem 388 ingressos vendidos, a resposta não seria 388 pessoas?
P: Isso mesmo. E qual a dúvida, então?
A4: É que pensei que fosse alguma pegadinha pra me enganar. (risos)
P: E porque seria uma pegadinha?
A4: “Tava” fácil demais.
P: Por que pensou em responder pela multiplicação?
A4: Se pedia o número de pessoas eu pensei que tinha que ser uma
multiplicação, porque só tinha esses dois números.
P: Quando você responde um problema costuma conferir a resposta?
A pergunta foi feita porque a aluna demonstrou dificuldades em uma etapa do
procedimento em todas as questões do teste diagnóstico.
A4: Eu não…se eu não sei não adianta ler de novo, porque só faz me
atrapalhar.
P: Mas, se você não tivesse conferido a resposta não teria percebido que a
resposta era 388 pessoas.
A4: Eu sei, mas foi só porque você me ajudou.
P: Só pedi pra você ler de novo. Já respondeu algum problema parecido?
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A4: De jeito nenhum. Todo problema tem conta.
P: É mais fácil com conta ou sem conta?
A4: Claro, que sem conta, né? É bem mais rápido.
P: Esse tipo de problema é fácil ou difícil?
A4: Fácil. Só tirar o número do problema e pronto.

Durante o processo de verificação, a aluna percebe que a resposta está contida
no próprio enunciado. Mas, ainda assim não acredita que isso possa ser possível, já
que tem a ideia estereotipada de que a Matemática não é fácil, esse tipo de problema
seria uma “pegadinha”. É que pensei que fosse alguma pegadinha pra me enganar”.
Quanto a verificar a resposta de um problema a aluna demonstra não fazer
esse tipo de prática no momento de resolução de um problema matemático. O que já
tinha sido observado na análise do teste diagnóstico, se confirmou com a entrevista.
Como pode ser observado na fala: “Eu não…se eu não sei não adianta ler de novo,
porque só faz me atrapalhar”.

Figura 39 – Problema 3 – Entrevista 4 (Escola B)
Fonte: Elaborada pela autora

A4: Igual ao problema que você fez com a gente naquele dia.
P: É parecido.
A4: Esse é bem fácil, até criança responde.
P: Qual a pergunta do problema?
A4: Qual a idade do capitão.
P: Como vai resolver esse problema?
A4: Eu sei. A idade do capitão é 25 anos. Tem que fazer a conta?
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P: Não precisa. Mas, tem certeza que essa é a resposta?
A4: Tenho. Né essa a resposta?
P: Como pensou para resolver o problema?
A4: Eu pensei, que tem que somar 15 e 10.
P: Por que somou 15 e 10?
A4: Para achar a idade.
P: Imagine que você está em um navio e tem 15 carneiros e 10 cabras nele.
Imaginou?
A4: Sim.
P: E agora eu te pergunto, qual a idade do capitão desse navio?
A4: Como vou saber se você não disse mais nada.
P: E eu preciso dizer mais alguma coisa?
A4: Sim. Pra eu poder te responder.
P: E por que na hora de responder o problema disse que era 25?
A4: É que eu não tinha entendido. Já vi que respondi errado da outra vez.
P: E agora, qual a resposta?
A4: Não tem como resolver pois só tem a quantidade de animais.
P: Isso mesmo.
A4: Esse é aqueles problemas pra enganar a gente.
P: E você já respondeu algum problema parecido com esse?
A4: Nunca.
P: E esse tipo de problema é fácil ou difícil?
A4: Difícil. É que tem que adivinhar que não tem resposta.

Dentre os alunos entrevistados A4 é a primeira a mostrar reconhecimento de
que o problema 3 já havia sido aplicado também no teste diagnóstico. “Igual ao
problema que você fez com a gente naquele dia”.
Nickerson, Perkins e Smith (1994) afirmam que para a solução de um problema
tido como difícil, faz-se relevante encontrar um modo diferente de representa-lo. Por
isso foi utilizado com a aluna uma outra forma de representação: a visual. É
interessante perceber que ao responder o problema a resposta dada é completamente
diferente da resposta, a partir da imagem visual do mesmo problema. A resposta muda
de “Eu sei. A idade do capitão é 25 anos” para “Como vou saber se você não disse
mais nada”.
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6.1.5 Entrevista 5 (Escola B)

Idade: 10 anos
Sexo: Feminino

Figura 40 – Problema 1 – Entrevista 5 (Escola B)
Fonte: Elaborada pela autora

A5: Ai, por que eu tenho que responder isso? Logo eu?
P: Foi um sorteio, lembra?
A5: Eu já não sou muito boa em Matemática.
P: Não se preocupe. São apenas três questões.
A5: Tá bom.
P: Podemos começar?!
A5: Podemos
P: Leia o problema 1, por favor.
Enquanto A5 faz a leitura do enunciado, atrapalha-se para ler algumas
palavras.
P: Qual a pergunta do problema?
A5: A pergunta do problema?
P: Sim.
A5: Quantos centímetros ela tem a mais que o irmão? Tá certo?
P: Sim.
A5: Posso responder?
P: Como pensa em resolver o problema?
A5: Hum…Vou somar.
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P: Somar o que?
A5: 1,45 e 1,27.
A5 começa a fazer a conta.
P: Qual a resposta?
A5: 2,58.
A5 dá como resposta 2,58, mas a resposta da conta é 2,72.
P: Tem certeza da resposta?
A5: Acho que sim.
P: Por que resolveu o problema pela adição?
A5: Porque é de mais.
P: Como sabe disso?
A5: Isso aqui.
Aponta para o problema e circula a expressão “a mais”.
P: Se o problema tem essa palavra, então é pra somar?
A5: É sim.
P: Leia o problema novamente e veja se está certo.
A5: Acho que está.
P: Será que não há outra maneira de resolver o problema?
A5: Fazendo uma conta de menos?
P: Por que não tenta fazer e ver qual resultado parece melhor?
A5 balança a cabeça de forma afirmativa e começa a responder o problema
pela subtração.
A5: A conta deu 0,18.
P: E agora, qual a resposta?
A5: Acho que essa.
P: Por que?
A5: Foi (pausa)…é que eu pensei era pra saber a altura dos dois…aí somei.
P: E o que o problema pede?
A5: Quanto ela é mais alta que ele.
P: Qual a resposta do problema?
A5 olha para o problema.
A5: É pra falar a resposta toda?
P: Pode ser.
A5: Ela tem a mais que o irmão 0,18 centímetros.
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P: Já tinha respondido um problema parecido com esse?
A5: com esse “a mais”?
P: É.
A5: Já.
P: Esse tipo de problema é fácil ou difícil?
A5: Fácil.

Para Vergnaud (1996) a relação entre linguagem e pensamento é muito mais
complicada. Uma vez que a falta de congruência entre a expressão “a mais” e a
operação que deve ser feita fez com que a aluna acreditasse que uma conta de adição
devesse ser realizada para encontrar a resposta. Partindo da concepção de que se
tem a palavra “a mais” é de somar, não levando em consideração o contexto do
enunciado.

Figura 41 – Problema 2 – Entrevista 5 (Escola B)
Fonte: Elaborada pela autora

P: Pode ler o problema 2.
A5: Certo
A aluna lê o problema, apresentando um pouco mais de fluência na leitura
P: Qual a pergunta do problema?
A5: Tá perguntando quantas pessoas são esperadas para a noite…hoje à
noite.
P: Como pensa em resolver o problema?
A5: Não sei.
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P: Qual a dúvida?
A5: Não sei o que fazer com os números.
A5 começa a ler o problema novamente.
P: Como pensa em resolver o problema?
A5: Eu acho que é pra pegar os ingressos vendidos.
P: Como assim?
A5: Não são 388 ingressos então a resposta pode ser 388 também. Eu só não
sei o que fazer com o número 8.
P: E precisa ser feita alguma coisa com o número 8?
A5: Acho que sim, se tá aí é pra usar.
P: Mas, você me disse que a resposta é 388. E não precisou dos R$ 8,00 reais
para saber disso, não foi?
A5: Foi. E tá certo mesmo assim?
P: Sim.
A5 esboça um sorriso, provavelmente porque acertou a resposta.
P: Já respondeu um problema que não precisasse fazer uma conta para
encontrar a resposta?
A5: Não.
P: Prefere quando o problema tem conta ou assim?
A5: Assim, é claro. É bem mais fácil. A gente só tem que ler.

A partir da seguinte afirmação “Não sei o que fazer com os números” é possível
deduzir que a aluna tenha compreendido o que o problema pedia, mas que o fato de
não ter utilizado todos os números do enunciado a deixou confusa sobre sua
estratégia de resolução. O que é confirmado pela fala: “Não são 388 ingressos então
a resposta pode ser 388 também. Eu só não sei o que fazer com o número 8”. “[…] se
tá aí é pra usar”. O que demonstra mais uma vez o pensamento que a maioria dos
alunos tem de que todos os dados apresentados são necessários para responder a
um problema matemático.
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Figura 42 – Problema 3 – Entrevista 5 (Escola B)
Fonte: Elaborada pela autora

P: Leia o problema 3, por favor.
A5 começa a ler o problema.
P: O que o problema quer saber?
A5: A idade do capitão.
P: Como pensa em resolver o problema?
A5: Somando?
P: Por que?
A5: Já que tá pedindo a idade, aí vou somar os números.
A aluna começa a responder, mas desiste.
A5: Eu sei a resposta sem fazer conta.
P: E qual é a resposta?
A5: Só pode ser 25.
P: Por que só pode ser 25?
A5: Ah, sei lá. Só assim pra dá 25.
P: E o que os números 15 e 10 representam?
A5 verifica o problema novamente.
A5: 15 carneiros e 10 cabras.
P: E a resposta é 25?
A5: É.
P: É possível saber a idade de alguém somando o número de animais?
A5: Não. (risos).
P: Então, porque você me disse que a resposta é 25?
A5: Porque só tem esses números pra responder.
P: E todos os números de um problema devem ser retirados?
A5: Sim
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P: Mesmo que a resposta não faça sentido?
A5: Se não for desse jeito eu não sei como fazer.
P: O problema não apresenta informações suficientes, por isso não tem como
ser respondido.
A5: Ah, tá.
P: Já respondeu algum problema parecido com esse?
A5: Não.
P: Esse tipo de problema é fácil ou difícil?
A5: Difícil.
P: Por que?
A5: Porque não tem como a pessoa saber logo que não é pra fazer uma conta.

Pela transcrição das falas da entrevista, na questão 3, é possível perceber que
a lógica que norteia a resposta da aluna é a do contrato didático. Ainda que A5
reconheça que não há uma lógica matemática para responder ao problema, a
necessidade de obter uma resposta, proveniente do contrato didático, a faz
desconsiderar aquilo que já sabe. Partindo do pressuposto de que todo problema tem
uma resposta, e que para se chegar a ela, todos os dados do enunciado devem ser
utilizados mesmo sem haver um sentido para isso. “Porque só tem esses números pra
responder”. “Se não for desse jeito eu não sei como fazer”.

6.1.6 Entrevista 6 (Escola B)

Idade: 9 anos
Sexo: Feminino

Figura 43 – Problema 1 – Entrevista 6 (Escola B)
Fonte: Elaborada pela autora
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A6: Ei, esses problemas são fáceis de responder, né?
P: Sim.
A6: Tá bom. Se eu não souber posso deixar sem fazer?
P: Tem alguma dificuldade ao responder problemas de matemática?
A6: Mais ou menos. Às vezes eu respondo certo e outras vezes a tia diz que
eu não presto atenção.
P: Você presta atenção?
A6: Só de vez em quando. É que não sou muito boa em matemática.
P: Podemos começar?
A6: Sim. Ei, se eu não souber alguma coisa posso perguntar?
P: Sim. Leia o problema por favor.
A6 lê o problema com fluência
P: Qual a pergunta do problema?
A6: Mariana tem…(interrompo)
P: Não precisa ler o problema todo, apenas a pergunta do problema, certo?
A6: Certo.
Quantos centímetros ela tem a mais que o irmão?
P: Como pensa em resolver o problema?
A6: Com uma conta de mais.
P: Tem certeza?
A6: Sim. Se é de mais tem que fazer uma continha de mais.
P: E como sabe que é de mais?
A6: Tá na cara. Se o problema diz quantos centímetros ela tem a mais, é de
mais.
A6: Posso fazer a conta?
P: Pode
A6 começa a somar os números 1,45 e 1,27.
A6: Deve tá errado.
P: Como sabe?
A6: A resposta é muito grande, teria que ser um número menor.
P: Por que?
A6: A conta de mais deu 2 metros e 72.
P: Essa não pode ser a resposta?
A6: Não. Quem já viu alguém com 2,72 metros?
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P: E qual seria outra forma de resolver o problema?
A6: Fazendo uma conta de menos.
P: Entendi
A6: Vou pegar 1,45 e colocar em cima e 1,27 embaixo.
P: Ok.
A6: A conta deu 0,18.
P: E agora, a resposta está certa?
A6: Deve tá, de mais deu errado, e agora diminuí e deu um número pequeno.
P: Qual a resposta do problema?
A6: Ela tem a mais que o irmão 0,18 centímetros. Acertei?
P: Sim. Já tinha respondido um problema parecido com esse?
A6: Lembro não.
P: Achou esse problema fácil ou difícil?
A6: Fácil. Apesar que eu me confundi, um pouco.

A fala da aluna revela mais uma vez como ocorre o pensamento lógico
matemático dos alunos ao responderem problemas envolvendo uma palavra com
ideia contra intuitiva pois apesar da palavra “a mais” parecer indicar uma ideia de
adição, como pode ser comprovado pela fala da aluna “Se ele diz quantos centímetros
ela tem a mais, é de mais. Entendeu? ”, o que deve ser feito é uma subtração. O que
é destacado pela A6 quando percebe que não há uma lógica entre o resultado
encontrado por meio da adição e a pergunta do problema. “A resposta é muito grande,
teria que ser um número menor”. “Quem já viu alguém com 2,72 metros”.

Figura 44 – Problema 2 – Entrevista 6 (Escola B)
Fonte: Elaborada pela autora
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P: Qual a pergunta do problema?
A6: Quantas pessoas são esperadas para hoje à noite?
P: Como pensa em resolver o problema?
A aluna faz um traço embaixo dos números 388 e 8
A6: Multiplicando 388 por 8.
P: Por que?
A6: São 388 ingressos, aí se eu fizer vezes 8, vou achar a resposta. Só que eu
não sei muito de conta de vezes, não.
P: Quantos ingressos foram vendidos?
A6: 388 ingressos.
P: Se foram vendidos 388 ingressos quantas pessoas vão ter?
A6: 388.
P: Por que pensa em fazer uma conta de multiplicar, se sabe que a resposta é
388?
A6: É que eu não sabia que a resposta era essa. Quando me perguntou eu só
respondi 388 porque era uma questão de lógica, nem parei pra pensar.
P: Então, você compreendeu o problema, agora?
A6: Sim. Só precisa saber o número de ingressos.
P: Você precisou usar todos os dados do problema para encontrar a resposta?
A6: Não usei os 8 reais.
P: Esse tipo de problema é fácil ou difícil?
A6: Fácil.
P: Por que?
A6: Já diz a resposta.
P: Já tinha respondido um problema em que a resposta estivesse no
enunciado?
A6: Não. É bom.
P: Por que?
A6: Já dá pra saber a resposta e não tem como errar.
P: E qual a resposta do problema?
A6: Hum…Para hoje à noite são esperadas 388 pessoas. Certo?
P: Sim
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É interessante perceber que quando questionada, inicialmente, em como
pretende resolver o problema, a aluna opta por resolvê-lo por uma conta de
multiplicação. No entanto, quando é indagada, posteriormente, sobre a quantidade de
ingressos vendidos e a pergunta do problema, a resposta é dada de forma imediata:
[…]. O que é confirmado pela fala: “Quando me perguntou eu só respondi 388 porque
era uma questão de lógica”, nem parei pra pensar.

Figura 45 – Problema 3 – Entrevista 6 (Escola B)
Fonte: Elaborada pela autora

P: Pode ler o problema 3.
A6: Viu
Começa a fazer a leitura do problema, apresentando fluência.
P: Qual a pergunta do problema?
A6: Qual a idade do capitão do navio?
P: Como pretende responder o problema?
A6: Deixe ver. Pego 15 e 10 e faço uma conta de mais.
A6: Na verdade nem precisa de conta.
P: Por que?
A6: Dá pra saber sem calcular.
P: Qual a resposta?
A6: 25 anos.
P: Tem certeza que pra encontrar a resposta basta somar 15 com 10?
A6: Sim. Por que tem outro jeito?
P: O problema quer saber a idade do capitão, não é isso?
A6: Sim.
P: Você somou 15 com 10 para encontrar a resposta.
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A6: Foi.
P: Mas, é possível saber a idade de alguém pela soma da quantidade de
animais?
A6: Claro que não (risos).
P: Mas você somou 15 carneiros e 10 cabras, não foi?
A6: Mas, aqui é no problema. Pra achar uma resposta tem que fazer assim.
P: Mas a resposta em um problema tem que ter sentido, não é?
A6: Às vezes você tem que responder o que o problema quer não o que você
acha que é certo.
P: E o que você acha que é certo?
A6: Pra falar a verdade, não faço a mínima ideia, agora.
P: Por que?
A6: Não sei, só tem 15 e 10 e se eu fizer de menos não faz sentido também, o
capitão vai ter só 5 anos.
P: Só com essas informações, dá pra responder?
A6: Deve ter um jeito, porque senão não era um problema.
P: Por que não seria um problema?
A6: Se tá perguntando é porque tem alguma resposta, só não sei qual é.
P: Talvez, seja porque esse problema não tem uma resposta.
A6: E pode isso, é? Eu pensei que os problemas tinham sempre resposta.
P: Você consegue responder esse problema?
A6: Não…mas, sei lá.
P: Você não consegue porque não há informações suficientes para saber a
idade. Entendeu?
A6: Entendi. Posso anotar esse problema?
P: Pra que?
A6: Pra fazer com o pessoal lá na sala. Quero ver quem acerta (risos).
P: Você acha que os seus colegas vão acertar?
A6: Vai nada. Ninguém consegue imaginar que um problema não vai ter
resposta.
P: Já respondeu um problema parecido com esse?
A6: Nunca.
P: Esse tipo de problema é fácil ou difícil.
A6: Difícil.

127

P: Por que acha difícil?
A6: Eu pensava que era pra eu fazer alguma conta, mas não era pra fazer
nada.

A transcrição da fala em “Mas, aqui é no problema. Pra achar uma resposta
tem que fazer assim.” “Às vezes você tem que responder o que o problema quer não
o que você acha que é certo”. Leva-nos a conjecturar que a aluna ainda que tenha
percebido que a soma da quantidade de animais não era uma resposta satisfatória a
pergunta do problema, optou por esse tipo de resolução por acreditar que dentro do
contexto de um problema matemático tudo é permitido a fim de que se tenha uma
resposta numérica. O que é confirmado pelas falas: “Deve ter um jeito, porque senão
não era um problema”. “Se tá perguntando é porque tem alguma resposta, só não sei
qual é”. “Eu pensei que os problemas tinham sempre resposta”.
No entanto, quando A6 procura uma outra forma para resolver o problema, a
subtração é imediatamente descartada já que para um capitão ter 5 anos de idade
não faz sentido, ferindo a lógica apresentada dentro da realidade em que vive. “Se eu
fizer de menos não faz sentido também, o capitão vai ter só 5 anos”. Em “Ninguém
consegue imaginar que um problema não vai ter resposta” demonstra de forma
explicita como o contrato didático se faz significativamente presente em sala de aula.
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CONSIDERAÇÕES POSSÍVEIS

A presente pesquisa analisou as dificuldades apresentadas pelos alunos de
duas turmas do 5º ano para a resolução de problemas de Matemática em uma escola
da rede pública e privada de Aracaju.
No desenvolvimento desta dissertação, pretendeu-se também verificar como
as crianças compreendem diferentes tipos de problemas matemáticos, e analisar as
relações que envolvem as questões sobre dificuldades existentes na resolução de
problemas com alunos de duas redes de ensino. Através da aplicação de um teste
diagnóstico com diferentes tipos de problemas matemáticos. Também procurou-se
compreender, a partir da entrevista de explicitação, como ocorre o pensamento lógico
matemático ao resolver determinados tipos de problemas.
Pode-se perceber, através do teste diagnóstico, que os alunos do 5º ano
apresentam quatro tipos de dificuldades ao resolver problemas de matemática:
Dificuldade em compreender o enunciado do problema; Dificuldade conceitual das
operações básicas; Dificuldade em uma etapa do procedimento; e Dificuldade por
desconhecimento do conteúdo.
Evidenciou-se, a partir do teste diagnóstico que os alunos, muitas vezes,
demonstram dificuldades ao resolver problemas de matemática, não somente por não
conseguirem compreender o enunciado do problema, mas também por não saberem
qual operação matemática utilizar para respondê-lo de forma satisfatória.
Ainda foi possível perceber que os alunos, podem demonstrar dificuldade por
cometerem algum equívoco no processo de resolução, o que inviabiliza o resultado
correto. E também quando, não conseguem, de fato, compreender a linguagem
própria da matemática, o que faz com que os dados sejam selecionados de forma
aleatória, sem obedecer algum critério lógico.
Além disso, o teste diagnóstico permitiu identificar algumas relações que
envolvem as questões sobre dificuldades existentes na rede pública e privada. E
pode-se constatar, que as dificuldades para a resolução de problemas, são similares
em diferentes redes de ensino. Tal fato, nos permite afirmar que todas as dificuldades
apresentadas pelos alunos da escola pública foram as mesmas da escola particular.
Todavia, essas dificuldades foram bem mais acentuadas na escola pública, em que
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praticamente todos os alunos, apresentaram dificuldades na resolução dos quatro
problemas propostos. Enquanto na escola particular, foi menor o número de alunos
que apresentaram dificuldades em todos os quatro tipos de problemas.
O percurso de análise da Entrevista de Explicitação possibilitou um olhar mais
apurado sobre os aspectos referentes ao pensamento lógico da criança ao resolver
problemas matemáticos, e acentuou, consideravelmente, as asserções feitas a partir
do teste diagnóstico. Os dados colhidos nas entrevistas mostram que, de forma geral,
independentemente da resposta dada, seja ela certa ou errada, as crianças pensam
e apontam situações a respeito das dificuldades ao resolver os problemas.
A forte presença do contrato didático influenciou, consideravelmente, os alunos
durante a resolução de alguns dos problemas que foram propostos na Entrevista de
explicitação. Em diversas situações problemas, os alunos foram levados a propor uma
determinada estratégia de resolução ou a inventar uma resposta baseada nas
relações que são mantidas pelo contrato didático em sala de aula. Mesmo estando
diante de uma situação problema com falta de dados, os alunos deram como resposta
o resultado de uma operação realizada com todos os números do enunciado.
Constatamos, a partir da entrevista, que para a maioria dos alunos, um
problema matemático necessita de resposta e de cálculo. Os argumentos obtidos a
partir da aplicação do problema clássico usado por Brousseau (2008), nos faz inferir
que para os alunos, o uso dos algoritmos pode ser suficiente para resolver um
problema matemático. Pode-se ainda reiterar que o contrato didático estabelecido ao
longo da vida escolar tenha dado prioridade ao uso dos algoritmos em detrimento ao
uso de estratégias de compreensão para a resolução de problemas matemáticos.
Ficou evidenciado, também, a partir da Entrevista de Explicitação que os
alunos, muitas vezes, apresentam dificuldades para a resolução de problemas de
Matemática porque não querem ler os enunciados dos problemas. Notou-se que
quando os alunos eram levados a fazerem uma releitura do problema, a falta de
compreensão do que deveria ser feito, era sanada.
Tal constatação, leva-nos a ressaltar a importância de que seja realizado, em
sala de aula, um trabalho específico de interpretação com os textos dos problemas.
Através dessa prática, os alunos estarão mais habituados a fazerem uma leitura mais
atenta dos problemas, o que culminará em menos dificuldades no momento de
resolução. Uma vez que, no contexto da resolução de problemas, é imprescindível
que o aluno mantenha contato com diversos textos matemáticos, a fim de que possa
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decodificar a linguagem específica da disciplina, por meio da resolução de problemas
apoiados na compreensão.
Almejamos que os resultados desse estudo, possam mais do que apontar as
dificuldades dos alunos na resolução de problemas, contribuir para suscitar aos
profissionais da área um olhar mais voltado as dificuldades apresentadas pelos
alunos, compreendendo suas limitações, e buscando a partir delas novas formas de
ensinar e possibilitando novas formas de aprender.
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Apêndices
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APÊNDICE I – MODELO DO TESTE DIAGNÓSTICO

Aluno(a)........................................................................
Idade ( )

1) Marcelo tem 275 chaveiros. Filipe tem 187 a mais que Marcelo e Sandro têm
363. Quantos chaveiros têm os três juntos?
Cálculo:

Resposta
2) Para pagar uma televisão de 29 polegadas, Marcelo deu $300 reais de entrada
e deverá pagar o restante em 5 prestações iguais de $150 reais. Qual foi o valor
da televisão?
Cálculo

Resposta:
3) No restaurante trabalham 1 cozinheiro, 5 ajudantes de cozinha e 6 garçons. Há
73 mesas nesse restaurante e em cada mesa há 4 cadeiras. Geralmente são
servidas 280 refeições no almoço e 90 refeições no jantar, por um preço único
de 8 reais cada uma. Quanto esse restaurante recebe por essas refeições a
cada dia?
Cálculo

Resposta:
4) Num navio há 26 carneiros e 10 cabras. Qual a idade do capitão?
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APÊNDICE II – QUESTÕES PARA A ENTREVISTA DE EXPLICITAÇÃO

Mariana tem 1,45 de altura e seu irmão tem 1,27. Quantos centímetros ela tem a mais
que o irmão?

A moça da bilheteria do circo disse que foram vendidos 388 ingressos para o
espetáculo de hoje à noite. Cada ingresso custava R$ 8,00. Quantas pessoas são
esperadas para hoje à noite?

Num navio há 15 carneiros e 10 cabras. Qual a idade do capitão?

