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RESUMO 

 

 

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

o(s) entendimento(s) de professores sobre o uso da resolução de problemas matemáticos. Dito 

de outra forma, o objetivo da pesquisa foi analisar os usos que professores de Matemática da 

rede municipal de Aracaju fazem de diferentes tipos de problemas matemáticos em busca de 

indícios da Resolução de Problema como Metodologia. Para alcançar tal intento, foi tomada 

como ponto de partida uma seleção de problemas matemáticos retirados de livros da coleção 

“A Conquista da Matemática” de autoria de Giovanni Jr e Castrucci (2009). Livros esses que 

também foram tomados como critério para a seleção dos professores, parceiros da pesquisa, 

uma vez que o referido livro é adotado em dezesseis de um total de vinte escolas da rede 

municipal. Como suporte teórico foi feita a apropriação do entendimento defendido por 

Onuchic (1998, 1999, 2008) e Pereira (2004) para o que foi denominado de Resolução de 

Problemas como Metodologia; de Chapman (1999) para os símbolos de interação na busca de 

indícios da Resolução de Problemas como Metodologia. Polya (1978), Dante (2005) e 

D’Amore (2007) para definir a tipificação e o que é denominado problema matemático. A 

partir dos dados coletados, por meio de entrevistas semiestruturadas com quinze professores 

de Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental de Aracaju, é possível afirmar que, a 

maioria utiliza os problemas matemáticos como um recurso, após abordar o conteúdo de 

forma expositiva. No entanto, se for considerado a organização da sala de aula, o papel do 

aluno e do professor com o uso de diferentes tipos de problemas, os professores indicam estar 

cientes que os problemas padrão, de aplicação e quebra-cabeça são os mais indicados para 

reorganizar a geografia da sala de aula, e para promover a interação entre aluno-aluno e 

aluno-professor. Além de serem os que podem contribuir mais facilmente para que o 

professor desenvolva as funções de orientador, mediador e organizador e o aluno desenvolva 

a autonomia e o senso crítico. Características que podem ser consideradas como próprias da 

Resolução de Problemas como Metodologia. Ou seja, os professores apontam os tipos de 

problemas que são os mais indicados para serem tomados como ponto de partida para a 

atividade matemática e não apenas para a fixação de conteúdos. Por conta disso, é permitido 

afirmar que, no caso dos professores aracajuanos, é possível identificar indícios, ainda que 

reduzidos, da aplicação da Resolução de Problemas como Metodologia.  

 

Palavras Chave: Resolução de Problemas como Metodologia. Resolução de Problemas 

Matemáticos. Ensino de Matemática. 
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ABSTRACT 

 

 

This article presents the results of a survey whose main theme was the teacher’s understanding 

concerning the use of solving of mathematical problems. The aim of this research was to analyze 

the uses that the Mathematics teachers of the municipal schools in Aracaju do of the different 

types of Mathematical problems, looking for references  of Solving Problems as methodology. To 

achieve this purpose, it was taken as a starting point a selection of Mathematical problems 

extracted from “A Conquista da Matemática” by  Giovanni Jr e Castrucci (2009). These books 

were taken as criteria to the selection of teachers, partners of the research, since this book is 

adopted in sixteen out of twenty municipal schools. The selected teachers were consulted through 

semi-structured interviews. The theoretical support was based on the understanding defended by 

Onuchic (1998, 1999, 2008) and Pereira (2004 ), denominated Solving Problems as methodology; 

on Chapman’s (1999) for the interaction symbols in the search for evidence of Solving Problems 

as methodology. Polya (1978), Dante (2005) and D’Amore (2007) defined what typing is and 

what is called Mathematical Problems. From the data collected through interviews with fifteen 

Mathematics teachers from Aracaju, it is possible to assert that most of the teachers use 

Mathematical problems as a resource, after working the contents in an expository way, which are 

used predominantly in the problems of recognition and algorithm. However, these same teachers, 

when asked about the classroom management, about the teacher’s and student’s role, declare that 

they are aware that the standard problems and the application of puzzles are the most suitable to 

promote the interaction between student-student and student-teacher and the most appropriate to 

reorganize the geography of the classroom.  That is, the most recommended to be taken as the 

starting point for the Mathematical activities and not for the fixation of the contents.  Because of 

this, it’s possible to assert that, in the case of the teachers from Aracaju, predominantly, it was just 

possible to identify the partial application of the aspects of an approach of the Solving Problems 

as methodology to work with Mathematical contents. 

 

Key words: Solving Problems as Methodology. Mathematical Solving Problems. Mathematical 

Teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho tem como tema geral, o entendimento de professores da rede 

municipal de Aracaju – SE que lecionam do 6º ao 9º ano, sobre o uso da “resolução de 

problemas” para ensinar conteúdos matemáticos. A opção por essa temática não surgiu do 

nada, advém de lembranças de alguns episódios da minha formação escolar e da descoberta de 

outro significado para a expressão “resolução de problemas” que conheci quando cursava a 

Licenciatura em Matemática. 

Entretanto, antes de traçar o enredo que me levou a construção deste trabalho, 

peço licença para escrevê-lo em primeira pessoa do singular. Justifico essa escolha pelas 

palavras de Brandão (1992) “[...] optei pelo uso do eu. Não faço simplesmente, para adotar o 

estilo moderno. Quero assinalar a minha presença como autora e como objetivo/sujeito 

construído nessa pesquisa” (BRANDÃO, 1992, p.24). 

Desse modo, recorro à minha trajetória de formação acadêmica em Licenciatura 

Matemática pela Universidade Federal de Sergipe – UFS, com o intuito de traçar um caminho 

percorrido até a escolha do tema desta pesquisa. Destaco que, elencar lembranças desse trajeto 

permite também apresentar lembranças da minha formação escolar, porque foi a partir desses 

dois momentos que comecei a identificar divergências entre entendimentos sobre o uso da 

“resolução de problemas” no ensino de Matemática. Expressão que sempre fez parte do 

desenvolvimento da Matemática e do contexto em uma aula, mas nem sempre com o mesmo 

significado. 

A decisão em fazer Licenciatura Matemática não teve origem na minha infância, 

mas sim durante a preparação para o vestibular, momento em que comecei a me interessar em 

resolver problemas matemáticos. Por outro lado, havia o receio da profissão, porque percebia 

que as pessoas tinham aversão à disciplina Matemática e por consequência, ao professor, o 

que me deixava insegura com o caminho que estava iniciando. 

Ingressei na graduação no primeiro semestre de 2006 e durante o curso de 

Licenciatura em Matemática, notei que as coisas não eram como imaginava ser, porque 

percebi que para ser professora de Matemática não era necessário apenas gostar de resolver 

problemas matemáticos e ter domínio de conteúdo. É preciso ter outros conhecimentos sobre 

a psicologia, sobre a legislação educacional e do como desenvolver uma aula, ou seja, saberes 

e conceitos da prática docente para o ensino de Matemática. Esses pontos se tornaram mais 

perceptíveis, quando tive contato com leituras e debates sobre metodologias para o ensino de 
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Matemática através das disciplinas: Metodologia do Ensino de Matemática, Laboratório do 

Ensino de Matemática
1
 e as práticas de Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática I, II 

III e IV. As quais me levaram aos questionamentos: será que escolhi a profissão certa? será 

que terei habilidades para desenvolver uma boa aula de Matemática? 

Nas disciplinas citadas anteriormente comecei a fazer as primeiras leituras sobre 

Educação Matemática e sobre as propostas de tendências metodológicas para o ensino de 

Matemática a partir dos textos de D’Ambrosio (1989), Fiorentini e Lorenzato (2009) e de 

Mendes (1998).  Por exemplo, para Fiorentini e Lorenzato (2009, p.5) Educação Matemática, 

se caracteriza “como uma práxis que envolve o domínio do conteúdo específico (a 

matemática) e o domínio de ideias e processos pedagógicos relativos à 

transmissão/assimilação e/ou à apropriação/construção do saber matemático escolar”. Ou seja, 

a Educação Matemática surge com o intuito de abordar e trabalhar com a parte 

prática/pedagógica de uma aula de Matemática, investigando alternativas e ferramentas que 

auxiliem no processo de ensino e aprendizagem de um conteúdo em questão e as 

metodologias se adéquam a essa forma de ação que deve ser de responsabilidade do professor. 

E sobre as tendências metodológicas, a primeira leitura efetuada foi o artigo 

denominado “Como Ensinar Matemática Hoje?” de autoria de D’Ambrosio (1989). A partir 

desse texto, tomei conhecimento que a aula expositiva não era o único caminho para abordar 

os conteúdos matemáticos da Educação Básica e que há tendências metodológicas como 

modelagem, “resolução de problemas”, etnomatemática, jogos, tecnologias da informação, 

história da matemática. Essas abordagens eram novas para mim, nunca tinha ouvido falar nem 

participado de experiências em que elas fossem utilizadas. No entanto, o que me chamou 

atenção foi o termo “resolução de problemas”, expressão que já havia ouvido em aulas do 

ensino fundamental e médio, contudo, agora não possuía o mesmo sentido de quando eu 

resolvia a lista entregue pelo professor. 

Desde 1989, pelo que está posto em D’Ambrosio (1989) já estava em circulação 

possibilidades diferenciadas para a ação do professor em sala de aula. Ou seja, o texto já 

circulava à época da minha formação escolar, ao mesmo tempo em que, para mim que estava 

em pleno 2007 todas as propostas de tendências metodológicas eram novas. E por outro lado, 

também percebi que fazer uso da Resolução de Problemas
2
 apresentada nesse texto dava 

                                                             
1
  Disciplinas ministradas pela Drª Ivanete Batista dos Santos, no ano de 2007. 

2 Como é possível identificar outros significados para “resolução de problemas”, opto a partir daqui, adotar 

Resolução de Problemas com primeiras letras grafadas em maiúsculas quando se tratar de Metodologia, 

resolução de problemas grafado em letras minúsculas quando tratar de recurso e quando tiver sentido duplo 

mantenho a expressão entre aspas “resolução de problemas”.  
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novas funções ao professor, ao aluno e a forma de como desenvolver uma aula, tendo como 

ponto de partida um problema matemático em que o professor orienta para que por meio do 

processo de resolução o aluno se aproprie do conceito matemático. Essa condução faz parte 

das propostas defendidas por D’Ambrosio (1989) como na citação a seguir. 

[...] colocam o aluno como centro do processo educacional, enfatizando o 
aluno como um ser ativo no processo de construção de seu conhecimento. 

Propostas essas onde o professor passa a ter um papel de orientador e 

monitor das atividades propostas aos alunos e por eles realizadas 

(D’AMBROSIO, 1989, p.16). 

Foi a possibilidade de adotar a conduta de orientadora que me levou a ter dúvidas, 

pois o que entendia por resolução de problemas, era um recurso adotado em sala de aula, ou 

seja, atividades para resolver problemas matemáticos, que eram propostos em uma lista ou em 

uma seleção escolhida do livro didático e que a solução geralmente se resumia a uma 

aplicação de algoritmos baseado no modelo que professor já havia resolvido. Confesso que no 

período de aluna, aqueles problemas matemáticos me chamavam a atenção, gostava de buscar 

as respostas, encontrar o algoritmo e desenvolvê-lo. Cada questão resolvida corretamente me 

instigava a resolver outras com o nível de dificuldade maior. A minha aula de Matemática 

consistia em anotar tudo que o professor falava e copiava no quadro, prestar atenção nas 

definições e exemplos resolvidos, para depois aplicar na lista de exercícios. Em outras 

palavras, era uma típica aula expositiva. Vale deixar claro que, segundo D’Ambrosio (1989) 

uma aula expositiva é tida como aquela em que, 

[...] o professor passa para o quadro negro aquilo que julga importante. O 
aluno, por sua vez, copia da lousa para seu caderno e em seguida procura 

fazer exercícios de aplicação, que nada mais são do que repetição na 

aplicação de um modelo de solução apresentada pelo professor 

(D’AMBROSIO, 1989, p.15). 

E mesmo tendo efetuado várias leituras sobre o tema até o final de 2007, no curso 

de Licenciatura em Matemática, tinha apenas conhecimentos teóricos sobre o que seria aplicar 

a Metodologia da Resolução de Problemas e as outras tendências em sala de aula. Como 

desenvolver uma aula de Matemática em que poderia exercer o papel de professora 

orientadora/monitora? Como utilizar os problemas matemáticos como ponto de partida e 

propiciar uma participação ativa do meu aluno?  
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Comecei a encontrar respostas para essas indagações quando fui convidada a 

participar do subprojeto Prodocência
3
 – Programa de Consolidação das Licenciaturas da 

Universidade Federal de Sergipe, em 2008, e tive o meu primeiro contato com a sala de aula. 

O subprojeto do Prodocência na área de Matemática era denominado Resolução de Problemas 

como uma metodologia para o ensino de Matemática: elaboração e aplicação de atividades 

didáticas sobre os conteúdos matemáticos do Ensino Fundamental. O objetivo geral do 

referido subprojeto era aplicar a Resolução de Problemas como uma Metodologia, para o 

desenvolvimento de conteúdos matemáticos do ensino fundamental, por meio de atividades 

que recorressem a novas tecnologias, história da matemática e jogos como recursos didáticos, 

em escolas públicas da rede municipal de Aracaju, especificamente em turmas do 6º ano da 

Escola de Ensino Fundamental Presidente Vargas e da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Santa Rita de Cássia.  

A aplicação das atividades do projeto em sala de aula tinha como orientação a 

Metodologia Resolução de Problemas. O subprojeto da área de Matemática recomendava 

fazer uma adaptação dos passos de Polya (1978) – compreender o problema, elaborar um 

plano, executar o plano e verificar o plano – e utilizá-los como orientação para o 

desenvolvimento das atividades que seriam aplicadas em sala de aula. Assim, era posto 

inicialmente para os alunos um problema matemático, em seguida estipulado um tempo para 

que com seus conhecimentos prévios eles buscassem alternativas para encontrar uma solução. 

Durante o desenvolvimento da atividade, eu e os demais participantes do projeto tínhamos a 

função de orientar os alunos com questionamentos sobre a atividade, ao mesmo tempo em que 

íamos compartilhando e discutindo conceitos matemáticos. Por fim, depois que os alunos 

encontrassem uma solução, passávamos para a verificação, discutindo sobre as respostas 

encontradas para em seguida formalizar um novo conceito. 

É importante frisar, que a participação no subprojeto possibilitou ter a minha 

primeira atuação como professora na sala de aula, fazendo uso de conhecimentos que eram 

desconhecidos de quando ocupava o papel de aluna da rede escolar, nesse caso, o uso de 

Resolução de Problemas como Metodologia. Ao mesmo tempo, essa experiência levou-me a 

ter uma noção inicial da prática do que é ser professora, permitindo-me inferir sobre a grande 

responsabilidade e dedicação que eram necessárias para outras maneiras de desenvolver uma 

aula, e por outro lado, ver em prática, conceitos discutidos nas disciplinas de caráter 

teórico/prático do curso de Licenciatura em Matemática. 

                                                             
3
 Participaram deste projeto Marcos Denílson Guimarães, Rone Perterson Oliveira Santos, Raquel Rosário 

Matos, Nayara Jane Souza Moreira, Ivana Silva Santos, Crislene Santos da Paixão e Thamires Santos Cruz. 
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No entanto, “sabe-se que a prática pedagógica não é isenta de conhecimentos 

teóricos e que estes, por sua vez, ganham novos significados quando diante da realidade 

escolar” (ANDRADE, 2008, p.229). E a realidade que encontrei durante a execução das 

atividades do Prodocência me permitiu notar comportamentos e sentimentos no decorrer das 

aulas, como a aversão a disciplina e dificuldades para desenvolver algumas atividades, por 

falta de pré-requisitos em termos de conceitos matemáticos. 

O que poderia fazer para minimizar essas variáveis? Como poderia auxiliar os 

alunos com dificuldades? Pois, a Matemática que eu aprendi era resolvendo muitos problemas 

matemáticos, e nunca me questionei sobre esse caminho não dar certo. Declaro que naquele 

momento, quando cursava o ensino fundamental e médio, não tinha noção nenhuma sobre a 

Educação Matemática, e pensava que os alunos não gostavam da disciplina por questão de 

afinidade, só isso. 

Por esse motivo, é importante destacar que por meio da pesquisa desenvolvida 

não tenho a pretensão de julgar a prática do professor em sala de aula. Pois, defendo que o 

método que o professor adota para a aula, é a forma que acredita ser a mais adequada, de 

acordo com seus conhecimentos e os aparatos próprios do ambiente escolar e, que 

independente da sua opção pedagógica, pode auxiliar no processo de aprendizagem do aluno. 

Outra experiência que contribuiu para a escolha do tema deste trabalho ocorreu 

durante o primeiro semestre de 2009, quando cursei a disciplina Estágio Supervisionado em 

Ensino de Matemática III, pois participei de uma proposta em que tive que elaborar e executar 

um projeto, utilizando também a Metodologia Resolução de Problemas nas atividades 

didáticas direcionadas para o ensino médio. O projeto elaborado foi denominado “Conteúdos 

Matemáticos do Ensino Médio: uma proposta para utilização de recursos e metodologias 

diferenciadas” e as atividades envolviam conteúdos do segundo ano do ensino médio, que 

deveriam ser desenvolvidas por um método diferente da aula expositiva.  

Já no Estágio Supervisionado no Ensino de Matemática IV, que deveria ser 

executado exatamente em turmas de terceiro ano do ensino médio foi proposto que os alunos 

da disciplina participassem do projeto denominado “Revisão de conteúdos matemáticos para o 

vestibular – REVIMAT”. A opção foi justificada pelo fato de que no ensino médio há a 

preocupação de professores e alunos com o vestibular. E como os alunos, na maioria dos 

casos apresentam dificuldade em relação à disciplina Matemática, a proposta consistiu que as 

aulas fossem desenvolvidas a partir de problemas matemáticos, mas adotando a Resolução de 

Problemas como Metodologia. O que significava isso?  Exatamente que não deveríamos 

abordar de pronto o conteúdo, mas partir de um problema matemático, selecionado de provas 
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anteriores do vestibular da UFS, para que inicialmente o aluno tentasse compreender o 

problema, verificar quais conceitos matemáticos precisa saber para resolver a questão, se 

necessita relembrar conceito para então resolver o problema.  

A participação no REVIMAT, como ministrante, foi completamente diferente 

daquela que vivenciei como aluna do curso pré-vestibular, na disciplina Matemática, em que o 

professor à época seguia o roteiro de uma aula tradicional: sendo primeiro ministrado os 

conteúdos, seguido de exemplos e vários problemas matemáticos para fixação de conceitos. E 

novamente, estranhei sobre o significado dado ao termo “resolução de problemas”. 

Apesar desse estranhamento, de uma coisa tinha certeza: existia e existem 

significados diferenciados para a expressão “resolução de problemas”. Por conta disso fiz uma 

leitura inicial sobre a temática para a construção do projeto de pesquisa. E identifiquei o relato 

de uma palestra apresentada por Onuchic (2008) intitulada “Uma História da Resolução de 

Problemas no Brasil e no Mundo” em que a autora recorre a Schroeder e Lester (1989) para 

fazer referência aos possíveis significados dados à expressão “resolução de problemas”, que 

pode ser entendida como uma forma de “Teorizar sobre resolução de problemas; ensinar 

Matemática para resolver problemas; e ensinar Matemática através da Resolução de 

Problemas” (ONUCHIC, 2008, p.7). A referida autora ainda destaca: 

O professor que ensina sobre Resolução de Problemas procura ressaltar o 
modelo de Polya ou alguma variação dele. Ao ensinar matemática para 
resolver problemas, o professor se concentra na maneira como a Matemática 

é ensinada e o que dela pode ser aplicada na resolução de problemas 

rotineiros e não rotineiros. Nessa visão, a proposta essencial para aprender 
Matemática era a de ser capaz de usá-la. Acabando a década de oitenta, com 

todas essas recomendações de ação, os pesquisadores passaram a questionar 

o ensino e o efeito de estratégias e modelos e, em 1989, começam a discutir 
as perspectivas didático-pedagógicas da Resolução de Problemas. Ela passa 

a ser pensada, então, como uma metodologia de ensino, como um ponto de 

partida e um meio de se ensinar matemática. Essa forma de ensinar 

Matemática passa a ser vista como um modelo “Pós Polya”. Não se aboliam 
as heurísticas nem a exigência de os alunos “pensarem” de Polya. Mas, o 

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

aluno. A Resolução de Problemas, como uma metodologia de ensino, passa a 
ser o lema das pesquisas e estudos em Resolução de Problemas para os anos 

noventa (ONUCHIC, 2008, p.7). 

A partir do que está posto nessa citação no que diz respeito às pesquisas que 

versam sobre a Resolução de Problemas como uma Metodologia e da minha experiência 

como aluna em relação à resolução de problemas matemáticos, fui instigada a elaborar a 

seguinte questão de pesquisa: será que a partir dos usos que os professores de Matemática 
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sergipanos fazem dos problemas matemáticos é possível identificar indícios da Resolução de 

Problemas como uma Metodologia?  

Para isso defini como objetivo geral analisar os usos que professores de 

Matemática da rede municipal de Aracaju fazem de diferentes tipos de problemas 

matemáticos em busca de indícios da Resolução de Problema como Metodologia.  

Para atingir esse objetivo a investigação foi desenvolvida em fases, que não 

ocorreram de forma sequencial, mas que conforme será visto, adiante, complementam-se por 

apresentarem elementos significativos na tentativa de atingir o objetivo pretendido. 

Dessa forma, durante o processo inicial para definir os critérios de seleção para os 

professores entrevistados, identifiquei que a coleção de livros didáticos “A Conquista da 

Matemática” (2009) é adotada em dezesseis das vinte escolas da rede municipal de Aracaju, 

inscritas no último PNLD - Plano Nacional do Livro Didático, em 2011. O que justificou a 

minha opção em escolher professores dessas escolas. Em decorrência a essa observação tomei 

diferentes tipos de problemas matemáticos apresentados nos livros em questão, como um 

instrumento de aproximação com o professor de Matemática e para a coleta de dados, neste 

caso, a entrevista semiestruturada, fundamentadas em um roteiro base com perguntas abertas, 

mas que no decorrer da conversa foi possível a inserção de outras indagações, pois, conforme 

propõe Triviños (1992) esse tipo de coleta de dados, 

[...] ao mesmo tempo que valoriza a presença do investigador, oferece todas 
as perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e a 
espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação. Podemos entender 

por entrevista semiestruturada, em geral, aquele que parte de certos 

questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à 

pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto 
de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas 

do informante (TRIVIÑOS, 1992, p.146, grifos do autor). 

A partir da coleta de dados, se fez necessário ter embasamento teórico sobre a 

temática “resolução de problemas”, já que como apresentado anteriormente ela apresenta 

distintos entendimentos. Para isso, optei como estratégia apresentar um levantamento das 

dissertações e teses sobre a temática “resolução de problemas” no ensino de Matemática, que 

já foram desenvolvidas no âmbito da Educação Matemática. Sua leitura ao mesmo tempo em 

que possibilita traçar diferenças, contribuições e significados atribuídos a “resolução de 

problemas”, também torna possível apresentar um olhar sobre as investigações desenvolvidas 

na área da Educação Matemática ou ensino de Matemática em relação à “resolução de 

problemas”, bem como, mapear aquelas que foram desenvolvidas no Estado de Sergipe. 
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Organização dos capítulos  

 

No primeiro capítulo, minha pretensão é descrever inicialmente o processo que 

definiu os critérios de seleção dos professores de Matemática da rede municipal de 

Aracaju/SE, parceiros desta pesquisa, e também apresentar o processo de elaboração dos 

instrumentos de coleta de dados, que nesta investigação foram considerados, a seleção dos 

problemas matemáticos retirados do livro didático “A Conquista da Matemática” (2009) e um 

roteiro de entrevista semiestruturada. A partir dos dados iniciais que foram coletados 

mediante o cabeçalho posto na seleção dos problemas matemáticos, julguei conveniente 

também traçar neste capítulo, o perfil dos protagonistas desta investigação. 

De conhecimento sobre os sujeitos desta pesquisa e dos instrumentos adotados 

para coleta de dados, no segundo capítulo descrevo a busca de instrumentos de análise para a 

temática “resolução de problemas”. Nesse capítulo, na tentativa de identificar as possíveis 

interpretações e usos sobre a “resolução de problemas” no ensino de conteúdos matemáticos, 

apresento um mapeamento sobre a referida temática, a partir de dissertações e teses 

produzidas em programas de pós-graduação em Educação Matemática ou que tenham a 

Educação Matemática ou ensino de Matemática como linha de pesquisa. 

A realização desse levantamento justificou a divisão dos capítulos subsequentes. 

Em relação ao capítulo três, a partir da tipificação dos problemas matemáticos efetuada pelos 

professores entrevistados, destaco sobre os objetivos de ensino e aprendizagem para cada tipo 

de problema matemático e em continuidade elenco sobre o(s) uso(s) do recurso resolução de 

problemas realizada pelos protagonistas em sala de aula. 

No quarto capítulo, ressalto a busca de indícios da Metodologia Resolução de 

Problemas mediante a condução do professor em atividades com os problemas matemáticos. 

Nesse capítulo, apresento na primeira parte a geografia da sala de aula durante as atividades, 

no tópico seguinte é discutida a possibilidade de mudança ou não do papel do aluno e do 

professor a depender do problema matemático utilizado. E na última parte do capítulo destaco 

a intervenção do professor durante as etapas de Polya (1978) em atividades com os problemas 

matemáticos. E por fim segue as considerações. 
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CAPÍTULO I – O LIVRO DIDÁTICO COMO CRITÉRIO PARA A 

SELEÇÃO DOS PROFESSORES E DOS PROBLEMAS MATEMÁTICOS  

 

 

Neste capítulo, são apresentados, inicialmente, os critérios adotados para 

selecionar os professores, parceiros desta pesquisa, e os problemas matemáticos que foram 

utilizados como um instrumento para uma aproximação inicial com os professores. Apresento 

ainda o roteiro utilizado para a realização das entrevistas semiestruturadas. E a partir dos 

dados iniciais que foram coletados, no último tópico traço o perfil dos protagonistas.  

 

 

1.1 – O Livro didático como critério para a seleção dos parceiros da pesquisa 

 

Para selecionar os sujeitos desta pesquisa, entrei em contato com os gestores da 

Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Aracaju no final de 2010, com o intuito de ter 

acesso a uma relação que possibilitasse identificar os nomes, a quantidade e a distribuição dos 

professores de Matemática por escola, para posteriormente realizar entrevistas sobre resolução 

de problemas matemáticos. Em uma das visitas feitas, um dos gestores da SEMED 

disponibilizou duas listas, uma contendo os nomes dos professores da disciplina Matemática 

das escolas municipais de Aracaju e outra com uma tabela listando vinte escolas da rede 

municipal
4
 que fizeram parte do último PNLD – Plano Nacional do Livro Didático, para ser 

adotado em 2011. Constatei que do Guia Nacional do Livro Didático 2011, que apresenta dez 

coleções que tiveram melhor avaliação para que o professor faça a escolha do livro que seria 

utilizado no ano seguinte, nesse caso, em 2011, em dezesseis escolas os professores haviam 

selecionado a coleção “A Conquista da Matemática” de Giovanni Jr. e Castrucci (2009) e 

apenas os representantes de três instituições escolheram outros livros
5
. 

 Foi por conta dessa constatação que optei por definir como critério para a seleção 

dos professores, que seriam parceiros desta pesquisa, aqueles que selecionaram a referida 

coleção do último PNLD para as séries finais do ensino fundamental, em 2011.  

Dessa maneira, a partir da relação obtida com os representantes do SEMED, com 

os dados atualizados até dezembro de 2010, foi identificado que na rede municipal atuavam 

                                                             
4 Vale destacar que esta pesquisa foi desenvolvida adotando essa tabela como critério para seleção dos sujeitos, 

pois, ao fim da construção deste trabalho, foram identificadas outras escolas da rede municipal de Aracaju que 

também adotam a coleção de Giovanni Jr e Castrucci (2009), e que, no entanto, não consta na lista 

disponibilizada pelos gestores da SEMED. 
5 Ver anexo A 
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noventa e seis professores de Matemática. E que em dezesseis das vinte que participaram do 

PNLD 2011, o livro “A Conquista da Matemática” (2009) é adotado. Dessa forma, um total 

setenta e três professores de Matemática lotados nessas escolas poderiam ser parceiros da 

pesquisa. Por isso, defini que entrevistaria pelo menos um professor efetivo de cada escola. O 

resultado foi: quinze professores aceitaram colaborar, pois em uma das escolas não havia 

docente efetivo de Matemática. 

Para realizar uma primeira aproximação com os professores optei por selecionar 

problemas matemáticos da coleção de Giovanni Jr. e Castrucci (2009), com intuito de utilizá-

los como pretexto para iniciar as entrevistas. Vale esclarecer aqui, que os problemas 

matemáticos são utilizados nesta pesquisa como um instrumento para identificar se a partir 

dos usos que os professores, parceiros desta pesquisa, fazem em sala de aula é possível 

identificar indícios sobre a Resolução de Problema como Metodologia.  

 

 

1.2 – Instrumento para a aproximação: uma seleção de problemas matemáticos 

 

A escolha por selecionar problemas matemáticos como um instrumento para 

iniciar a aproximação com os professores se deve ao fato que, como disse anteriormente, fazia 

parte de minha rotina escolar ouvir expressões como “lista de exercícios” e “lista de 

problemas”. E aqui defendo que ainda em 2011, essas expressões estavam presentes no 

ambiente escolar.  

Sendo assim, espero por meio desta pesquisa, esclarecer uma confusão entre 

resolução de problemas matemáticos e Resolução de Problemas como uma Metodologia. Essa 

confusão foi originada a partir de 1945, momento em que George Polya
6
 publicou o livro que 

no Brasil é denominado a “Arte de Resolver Problemas”. O referido autor, matemático de 

formação e atuação, em seu texto utiliza problemas matemáticos como tema para abordar 

aspectos relacionados à ação do professor e do aluno em situação de sala de aula, mas na 

maioria dos trabalhos e artigos que adotam Polya como referência o destaque dado é para os 

quatro passos de como resolver um problema matemático: compreender o problema, elaborar 

o plano, executar o plano e fazer a verificação. 

                                                             
6 George Polya nasceu em 1887 ao ingressar na Universidade de Budapeste inicia seus estudos no curso de 

Direito, tal como seu pai. No entanto, achou o curso aborrecido e passou para o curso de línguas e literaturas. 

Interessou-se depois por Latim, Física, Filosofia e finalmente por Matemática tendo, em 1912, concluído o seu 

doutoramento. Ensinou vários anos no Instituto de Tecnologia de Zurique na Suíça. Em 1924, trabalhou em 

Oxford e Cambridge. Informações coletadas em http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/seminario/polya/bio 

grafia.htm acessada em 22 de outubro de 2011. 

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/seminario/polya/bio%20grafia.htm
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/seminario/polya/bio%20grafia.htm
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E para a maioria das pessoas esses passos acabam sendo adotados como um 

algoritmo que deve ser seguido rigorosamente. E como será visto mais adiante existem outras 

possibilidades para o uso desses passos, durante a atividade docente, que no caso do professor 

de Matemática tem como elemento principal um problema matemático. 

Por isso, escolhi para iniciar a pesquisa exatamente uma seleção de problemas 

matemáticos, retirados da coleção “A Conquista da Matemática” (2009). Para efetuar a 

seleção, analisei as características dos tipos de problemas matemáticos que estão postos na 

coleção e fiz leituras sobre temáticas como diferença entre exercício e problemas 

matemáticos, e sobre classificações possíveis para os problemas matemáticos. 

Sobre a diferença entre exercícios e os problemas matemáticos, recorri 

inicialmente a D’Amore (2007) que apresenta essa distinção em um quadro, que leva em 

consideração o ensino, o aspecto privilegiado pelo professor, o papel do professor e o papel 

do aluno.  

 

Quadro 1.1 – Diferença entre problema e exercício 

 PROBLEMA EXERCÍCIO 

No ensino Instrumento de aquisição 

de conhecimento. 
Objeto de ensino 

Instrumento para consolidar e 

verificar conhecimentos e 
habilidades. 

Privilegia Processos. Produtos. 

O professor Escolhe problemas, 

Segue os processos. 

Escolhe exercícios 

Corrige e avalia produtos. 

O sujeito tem Papel Produtivo. Executivo. 
Fonte: quadro copiado de D’Amore (2007, p.300). 

 

De acordo com esse autor, o exercício tem como objetivo o reforço e a verificação 

imediata, e o problema necessita de uma, ou mais regras ou um, ou mais de um procedimento 

que ainda não está na bagagem cognitiva do aluno. O autor ainda destaca que não é o texto em 

si que institui um exercício ou um problema, mas algo mais amplo, ligado a situações 

didáticas, capacidades individuais e outros fatores, entre os quais a intenção didática do 

professor que propõe e o nível escolar. Pois, o que pode ser o problema para um aluno, para 

outro pode ser visto com um exercício e vice-versa.  

Sobre essa distinção está posto nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática - PCN, “o que é problema para um aluno pode não ser para outro, em função dos 

conhecimentos de que dispõe” (BRASIL, 1998, p.41). Ainda de acordo com os PCN: 

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 
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o aluno for levado a interpretar o enunciado da questão que lhe é posta e a 

estruturar a situação que lhe é apresentada (BRASIL, 1998, p.41). 

O referido documento apresenta como definição para problema matemático “[...] 

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, mas é possível construí-la” 

(BRASIL, 1998, p.41). 

Já ao examinar Dante (2005), identifica-se que um exercício serve para exercitar, 

para praticar um determinado processo ou algoritmo. Mediante a leitura do exercício, o aluno 

extrai as informações necessárias para praticar uma ou mais habilidades algorítmicas. Já em 

relação a problema, o referido autor também denomina como problema processo, e conceitua 

como aquele que descreve algo desconhecido e não se tem previamente nenhum algoritmo 

que garanta sua solução. Pois, para chegar à resolução o aluno precisa de iniciativa e 

criatividade aliada ao conhecimento de estratégias. Cabe frisar que, Dante (2005) também 

define em páginas iniciais do seu livro “Didática da Resolução de Problemas”, o que entende 

como um problema matemático, segundo o mesmo, é uma situação que necessita de maneira 

matemática de pensar e conhecimentos matemáticos para encontrar uma solução. 

Diante dos vários entendimentos mapeados sobre os problemas matemáticos, e 

por se tratar do ponto de partida neste trabalho, optei por adotar daqui para frente uma 

adaptação das definições de Dante (2005) e D’amore (2007) o que resulta em problema 

matemático é toda situação que exige a maneira matemática de pensar e conhecimentos 

matemáticos para solucioná-la e que necessita de alguma(s) regra(s) ou de algum(ns) 

procedimento(s) que ainda não estão na bagagem cognitiva do aluno. 

Além de adotar esse entendimento para um problema matemático, recorri a 

autores como Borasi (1986) e Dante (2005) para escolher a tipificação que adotaria antes de 

examinar os problemas postos na coleção “A Conquista da Matemática” (2009). Por exemplo, 

Borasi (1986)
7
 tipifica em exercício, problemas de palavras, para descobrir, provar conjectura, 

vida real, situações problemáticas e situações.  A autora classifica os problemas com base na 

formulação, no contexto do problema, o conjunto de solução e as estratégias ou métodos que 

podem ser utilizadas na resolução. O quadro que segue apresenta exemplos e características 

dos problemas nessa classificação. 

 

 

 

                                                             
7  Essa classificação também pode ser encontrada em Abrantes (1989) e Boavida (1993). 
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Quadro 1.2 – Tipificação segundo Borasi (1986) 

TIPO CARACTERÍSTICA EXEMPLO 

Exercício É limitado à prática de utilização de uma 

ou várias regras previamente conhecidas. 
Calcular o valor de       para 

    

 

Um problema 
de palavras 

Atribui um significado concreto às 

operações matemáticas. 

Um cliente comprou num dia 2,3 

metros de fazenda. No dia seguinte, 
comprou mais 1,5 metros da mesma 

fazenda. Quantos metros de fazenda 

comprou no total? 

Um problema 
para 

equacionar 

A resolução da equação é restringida a 
escolher a incógnita, designá-la por x, 

traduzir o enunciado por uma equação 

 em x. 

O João tem metade da idade do pai. 
Sabendo-se que a soma das duas 

idades é 72, quantos anos tem o 

João? 

 
Um problema 

para 

demonstrar 

Descobrir um caminho para provar uma 
conjectura ou uma proposição implica por 

vezes processos muito ricos que nem 

sempre estarão presentes noutros tipos de 
problemas. 

Usando os casos de semelhança, 
mostre que altura relativa à 

hipotenusa divide um triângulo em 

dois triângulos semelhantes. 

 

Um problema 

para descobrir 

A sua resolução requer quase sempre um 

percepção súbita do caminho certo, uma 

ideia luminosa. 

Usando apenas seis fósforos, 

formar quatro triângulos equiláteros 

geometricamente iguais. 

 

Um problema 

da vida real 

É indispensável explorar o contexto do 

problema, obter informações que não são 

dadas à partida, formular com precisão 
novos problemas, proceder algumas 

simplificações conscientes. 

Construa a planta de um estádio – 

um campo de futebol e uma pista de 

atletismo. 

 

Uma situação 
problemática 

O contexto não só precisa ser explorado, 

como é em si problemático. Não existe 
uma solução única, convida o aluno a 

gerar questões, fazer conjecturas e, 

eventualmente, prová-las. 

O produto de três números inteiros 

consecutivos é sempre um número 
par múltiplo de 3. Comentar a 

situação se substituirmos produto 

por soma. 
Fonte: quadro elaborado a partir da leitura de Abrantes (1989). 

 

Cabe frisar que Borasi (1986) também apresenta em sua classificação a chamada 

“situação”, porém, como em uma “situação” é apenas um convite à exploração de um 

contexto, pois, não está formulado um problema, optei em não inserir no quadro anterior. 

 A outra classificação examinada é a de Dante (2005), que tipifica os problemas 

matemáticos em seis tipos apresentados de forma simplificada no quadro que segue. 

 

Quadro 1.3 – Tipificação dos problemas segundo Dante (2005) 

TIPO CARACTERÍSTICAS EXEMPLO 

Exercícios de 

Reconhecimento 

A solução necessita apenas que o aluno 

reconheça, identifique ou lembre um 

conceito, uma definição, uma 
propriedade, etc. 

Dados os números 2,5,10,103,156 

e 207, quais são pares? 

Exercícios de 

Algoritmo 

Reforça conhecimentos anteriores 

mediante o treinamento de habilidades 

na execução de algoritmo. 

Calcule o valor de [(3.4)+2]/7 
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Quadro 1.3 – Tipificação dos problemas segundo Dante (2005) 

                                                                                                               (continuação) 
TIPO CARACTERÍSTICAS EXEMPLO 

Problemas Padrão 

pode ser: 

Padrão simples 
Padrão Composto 

A tarefa é transformar a linguagem 

usual em linguagem matemática, pois 

a solução já está no próprio 
enunciado. 

Luís tem 7 anos a mais que o triplo da 

idade de Felipe. Os dois juntos têm 55 

anos. Qual a idade de cada um? 

Problemas - 

Processo ou 

Heurístico 

Problemas que aguçam a curiosidade 

e o espírito inovador do aluno, 

diferente dos problemas padrão a 
resposta não está no enunciado. 

Serve para fixar conceitos 

Numa reunião de equipe há 6 alunos. 

Se cada um trocar um aperto de mão 

com todos os outros, quantos apertos 
de mãos, teremos ao todo? 

Problemas de 
Aplicação 

Retratam situações do dia a dia e que 
exigem conceitos da matemática para 

serem resolvidos. 

Para fazer seu relatório, um diretor de 
escola precisa saber qual é o gasto 

mensal, por aluno, que ele tem com a 

merenda escolar. Vamos ajudá-lo a 

fazer esses cálculos? 

Problemas de 

Quebra-cabeça 

A solução necessita quase sempre de 

um truque, é a chamado de  

matemática recreativa. 

Para fazer seu relatório, um diretor de 

escola precisa saber qual é o gasto 

mensal, por aluno, que ele tem com a 
merenda. Vamos ajudá-lo a fazer esses 

cálculos? 
Fonte: quadro elaborado a partir de Dante (2005). 

 

Comparando as classificações é possível identificar que existem semelhanças 

entre os tipos de problemas, no entanto, os autores atribuem denominações diferenciadas. Por 

exemplo, a definição de exercício por Borasi (1986) pode ser entendidos como exercícios de 

algoritmo pelas características apresentadas por Dante (2005). Já os problemas para descobrir 

de Borasi (1986) estão na mesma categoria dos problemas quebra-cabeça, de Dante (2005). 

Os problemas de palavras fazem relação com o problema padrão, o de vida real com os de 

aplicação, entre outros. 

Por isso, ciente das diversas classificações e dos elementos de aproximações e 

distanciamentos entre elas a opção aqui adotada para identificar as características dos 

problemas matemáticos que estão na coleção “A Conquista da Matemática” (2009) foi a 

classificação de Dante (2005). A justificativa para essa escolha é porque Dante (2005) além 

de apresentar uma proposta de tipificação que tem sido tomada como referência para outras 

pesquisas, e de ser autor de livro didático, desde a década de noventa do século vinte, escreve 

artigos sobre o tema, a exemplo do artigo: “Livro Didático de Matemática: uso ou abuso?” 

publicado em 1996. 

 Esclarecido sobre as possibilidades e as opções adotadas em relação à definição 

de problema matemático e a tipificação dos problemas, apresento uma breve análise da 
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resolução de problemas matemáticos
8
 postos nos quatro livros da coleção de Giovanni Jr e 

Castrucci (2009).  

O primeiro aspecto observado, é que os problemas estão distribuídos em seis 

seções diferenciadas:  

a) Explorando 

b) Desafios 

c) Exercícios  

d) Retomando o que Aprendeu 

e) Tratando a Informação 

f) Brasil Real 

 

Cada uma dessas seções está disposta em diversas posições no livro didático e tem 

ilustrações e contextos diferenciados. A seção Explorando, por exemplo, geralmente aparece 

no início dos capítulos ou de um tópico e propõe problemas relacionados ao conteúdo que 

será trabalhado no capítulo ou tópico. 

De acordo com a explicação posta no tópico a Estrutura da Obra, que consta na 

parte de Orientações para o Professor ao final do livro, “Essas atividades foram planejadas de 

forma a valorizar os conhecimentos prévios dos alunos, ou seja, em sua elaboração houve 

preocupação em possibilitar aos alunos a construção e experimentação das próprias hipóteses 

a partir de experiências pessoais e dos conhecimentos já adquiridos” (GIOVANNI JR, 

CASTRUCCI, 2009, p.5 do anexo). Sendo assim, mediante as características apresentadas 

nessa seção é possível constatar que os tipos predominantes são os de aplicação, com 

situações do cotidiano e padrão que solicita do aluno a execução de operações matemáticas 

simples.  

No caso dos Desafios, eles estão dispostos ao longo dos conteúdos e são 

problemas que exigem lógica, criatividade, raciocínio e os conhecimentos supostamente já 

adquiridos, e em sua maioria possui mais de um procedimento para chegar a uma solução. 

Entretanto, pela maneira que alguns desses problemas são propostos, eles instigam a 

curiosidade, o que pode ser considerado como Matemática recreativa, ou seja, os problemas 

de quebra-cabeças. 

                                                             
8
 Cabe frisar que foi notado que entre as páginas do livro do sexto ano é observada referência a Polya com 

exemplos do uso dos quatros passos (compreender o problema, elaborar, executar e verificar o plano) para 

resolver problemas matemáticos, entretanto, nos outros livros não foi identificado o mesmo tratamento. Também 

foi observado em anexo do livro didático: Orientações do Professor, a referência ao livro de Polya “A arte de 

Resolver Problemas” como leitura indicativa.  
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As partes de Exercícios e Retomando o que Aprendeu no livro, são seções em que 

consta um quantitativo maior de problemas referentes ao último conteúdo trabalhado, por 

isso, eles são colocados após ser apresentado algum conteúdo, e como é destacado na coleção, 

são atividades de prática em que o aluno vai fazer cálculos para aplicar o novo conhecimento. 

Nessas seções, os problemas matemáticos são diversificados, entretanto, há predominância 

dos tipos reconhecimento, algoritmo e padrão. 

Segundo os autores do livro os gráficos e tabelas são explorados em toda a 

coleção e cuidadosamente abordados nas seções de Tratando a Informação. Ao fazer um 

exame a essas partes percebe-se que são problemas que tratam sobre elementos da estatística, 

probabilidade e leituras de mapas. Visualizando o sumário é notado que essa seção é posta ao 

fim dos capítulos ou dos tópicos. Dessa forma, os problemas propostos nessas seções 

possuem semelhanças com o problema do tipo aplicação pelo fato de tratar aspectos 

cotidianos e a pesquisa, mas as perguntas feitas mediante os gráficos propostos, em sua 

maioria, são de reconhecimento. 

Vale apresentar que, como está posto nos PCN (1998), uma das formas de 

trabalhar a estatística e a probabilidade é por meio das informações sobre aspectos sociais 

como, economia, saúde, alimentação, ecologia, política e metereologia. E que são 

representadas por gráficos de vários modelos, diagrama, tabelas e fluxograma. Assim, os 

alunos terão oportunidade de desenvolver conhecimentos para poder compreender, analisar e 

apreciar as estatísticas apresentadas pelos meios de comunicação e para um melhor 

reconhecimento das informações confiáveis. Também poderão constatar que um problema 

estatístico pode ser resolvido por diferentes procedimentos e que nem todos os procedimentos 

estatísticos se adaptam bem a todos os problemas.  

Por último, tem-se a subdivisão Brasil Real que “apresenta atividades que fazem a 

aproximação da Matemática com diferentes áreas do conhecimento, com o cotidiano dos 

alunos e com conhecimentos relacionados ao nosso país (nossas potencialidades, dificuldades, 

riquezas e informações fundamentais para a formação do aluno-cidadão)” (GIOVANNI JR e 

CASTRUCCI, 2009, p.6). Essa seção imbrica a Matemática com outras áreas do 

conhecimento e temas, a exemplo, história, geografia, esportes, meio ambiente e cidadania. 

Geralmente essa subdivisão é abordada logo após a parte dos Exercícios e consta de 

problemas matemáticos que exige interpretação e aplicação do conteúdo trabalhado 

anteriormente. As características que esses problemas apresentam, em maioria possuem 

semelhanças com os do tipo padrão e reconhecimento. 
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Dessa forma, pode-se notar que os problemas estão propostos em vários 

momentos nos livros didáticos, sobre vários contextos e que na coleção de Giovanni Jr. e 

Castrucci (2009) constam todos os tipos de problemas de acordo com a classificação de Dante 

(2005). No entanto, é válido frisar que os de tipo algoritmo e padrão têm em maior 

quantidade. Além disso, há uma variedade de seções no livro didático em que são propostos 

os problemas matemáticos, assim, reafirmo acreditar por esse quantitativo, o fato que o livro é 

um recurso utilizado constantemente em sala de aula. O que então precisa ser investigado é 

como estes problemas matemáticos são compreendidos e utilizados pelos professores. 

Assim com esse intento, como foi informado antes de entrevistar os professores, 

selecionei dez problemas da coleção “A Conquista da Matemática” (2009), e com as seguintes 

características: 

 Pertencentes aos vários blocos de conteúdo de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais: espaço e forma, números e operações, tratamento da 

informação e, grandezas e medidas. 

 Dos seis tipos classificados por Dante (2005), utilizei apenas cinco. O tipo 

heurístico não foi colocado entre os problemas selecionados, e a justificativa para 

não utilizá-lo é porque foi observada, em teste de validação que a distinção entre 

problemas heurísticos ou processo, aplicação e quebra-cabeça causava confusão. 

Entre os dez problemas selecionados há dois de cada tipo, reconhecimento, 

algoritmo, aplicação, padrão e quebra-cabeça e a maioria foi retirada da seção Exercícios. 

Entretanto, a realização da seleção com esses critérios mostra a diversidade de tipos, 

contextos e estilos dos problemas matemáticos e que pode ser encontrados em uma única 

seção do livro. O resultado da seleção é apresentado a seguir.  

 

Quadro 1.4 – Roteiro dos problemas matemáticos 

Problema 1) (8º ano, 1, p.142) 

Determine a solução de cada uma das seguintes equações do 1º grau com uma incógnita, sendo 

U=IR.  
a)           
b)           
c)              
d)               

e)                 
f)                   
g)                    
h)                      

 

Problema 2) (6º ano, 4 ,p. 237)  
Observe a figura e descubra o seu “segredo”. Em seguida, escreva no seu caderno os números da 

linha:          a) verde           b) amarela         c) azul  
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Problema 3) (6º ano, 3, p.115) 

Dentre os elementos do conjunto A={2,3,5,6,8,910}, identifique os que são divisores de:  

a) 14 
b) 18 

c) 25 
d) 45 

e) 54 
f) 70 

 

Problema 4) (8º ano, 3, p.313) 
A Figura a seguir é um quadrado. De acordo com as indicações, escreva o polinômio que indica: 

 

 

                                                     a) O perímetro do quadrado. 
                                                     b) A área do quadrado. 

 

 

Problema 5) (9º ano, 1, p.321)  
Determine a medida x indicada em cada uma das figuras. 

 

 
 

Problema 6) (7º ano, 1, p.112)  

 Durante 5 dias consecutivos, faça o seguinte levantamento, anotando os dados obtidos em 

uma tabela: 
 Quanto tempo por dia você assiste TV? 

 Quanto tempo por dia você pratica alguma atividade física (brincadeiras do tipo pega 

pega, queimada, jogar futebol, andar de bicicleta e outros) 
 Quantas horas você dorme por dia? 

 Quantas horas você estuda em casa por dia? 

a) Reproduza as informações em sua tabela em um gráfico de barras e compare o tempo 
gasto em cada atividade. 

b) Qual tempo médio que você dedica a cada uma dessas atividades? 

c) Troque o seu gráfico com o de um colega e analise as informações organizadas por ele. 

Nesses cinco dias, quanto tempo seu colega dedicou para as atividades físicas? Ficou mais 
tempo estudando ou vendo TV? Pense em outras questões, responda-as e faça um breve 

comentário para entregar a seu colega. 

 

Problema 7) (8º ano, 1, p.281)  

Com 18 palitos de fósforo você constrói uma figura como apresentada a seguir, composta por 13 

triângulos equiláteros: 9 triângulos pequenos, 3 médios e 1 grande. Retire 5 palitos para ficar só 
com 5 triângulos pequenos. 
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Problema 8) (7ºano, 1, p.220)  
Faça as medidas necessárias com uma régua e classifique os triângulos a seguir quanto as medidas 

dos lados: 

  
 

Problema 9) (9º ano, 1, p.13 )  
Quantos alunos do sexo masculino e do sexo feminino há na sua classe? Construa uma tabela que 

indique a quantidade de alunos por sexo, assim como a respectiva porcentagem em relação ao 

número total de alunos? 

 

Problema 10) (7º ano, 6, p.236) 

Fiz um esquema para representar como vai ficar o piso do quintal da minha casa revestido com 

lajotas quadradas brancas e pretas. 

 

a) De quantas lajotas vou precisar para revestir o 

piso? 

b) Qual a razão entre os números de lajotas pretas e 
o total de lajotas? 

c) Qual a razão entre o número de lajotas brancas e 

o total de lajotas? 

d) Qual a razão entre o número de lajotas pretas e o 
número de lajotas brancas? 

e) Explique o significado da razão obtida no item d. 
 

Fonte: Roteiro elaborado com problemas retirados da coleção A conquista da Matemática (2009).  

 

De posse dessa seleção de problemas matemáticos elaborei um roteiro de perguntas 

com o intuito de coletar entendimentos possíveis sobre o(s) uso(s) da resolução de problemas 

matemáticos. 

 

 

1.3 – O Instrumento para coleta de dados: um roteiro de entrevista 

 

Como mencionado anteriormente, os problemas matemáticos foram utilizados 

como um instrumento de aproximação com os professores, mas também possibilitou a coleta 

de dados por meio da tipificação solicitada e do cabeçalho
9
 com questões para traçar o perfil 

                                                             
9 Ver apêndice C 
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do docente. Todavia, na tentativa de atingir o objetivo apresentando optei também como 

instrumento de coleta de dados a entrevista
10

 semiestruturada. No proceder dessa etapa, adoto 

o entendimento de Trivinõs (1992), em que ressalta sobre os questionamentos básicos e 

iniciais devem ser apoiados em hipóteses e teorias, de interesse da investigação, e que durante 

a sua realização há possibilidade de novas indagações fruto de novas hipóteses que surgem 

mediante as respostas já recebidas. 

Ciente de que o uso desse instrumento, mesmo que as perguntas pudessem ser 

readaptadas durante a execução da entrevista, na tentativa de minimizar e/ou retirar questões 

com sentido ambíguo e destorcido, o que poderia acarretar em equívocos que durante o 

desenvolvimento das entrevistas, fiz um teste de validação com um ex-professor da rede 

municipal. Após o teste do roteiro, organizei as perguntas em dois momentos. O primeiro 

sobre utilização dos problemas matemáticos em sala de aula e consequentemente sobre o 

entendimento em relação ao uso da resolução de problemas. Assim, as perguntas dessa parte 

da entrevista podem ser observadas a seguir. 

1) Como os problemas matemáticos são utilizados normalmente em suas 
aulas? 

2) Qual o critério que você adota para selecionar os problemas que serão 
trabalhados em sala de aula? Por quê? 

3) Você utiliza mais de um tipo de problemas em sala de aula?  

4) Como você costuma organizar a turma nessas atividades com problemas 
matemáticos? 

5) Se em grupo: Qual o intuito de desenvolver atividades em grupo? Se 

individual: Por que você não realiza atividades em grupo? 
6) Durante a resolução de problemas quando é que você faz intervenção? 

7) Como é o seu comportamento quando desenvolve essas atividades? Você 

“dar um tempo” para eles resolverem? Você circula pela sala? Espera que 

o aluno solicite ajuda? Ou deixa eles se virarem? 
8) Se o aluno na entende o problema, você ajuda? Como?  

9) Depois que os alunos resolveram as questões qual o procedimento que 

você adota? Resolve você mesmo? Você solicita que um aluno responda 
no quadro? E se o aluno comete algum equívoco o que você faz? 

10) Se o aluno não consegue a chegar a uma solução o que você faz para 

ajudá-lo? 
11) Em cada um desses tipos de problema você acha que o papel do aluno 

e do professor é o mesmo? 

 

Tipo de problema Papel do 
aluno 

Papel do 
Professor 

Como é trabalhado 
em sala de aula? 

Reconhecimento    

                                                             
10  Cabe frisar, que esses momentos de coleta de dados foi realizado juntamente com o mestrando Marcos 

Denílson Guimarães, vinculado também ao NPGECIMA, e que desenvolveu uma pesquisa cujo objetivo 

consistia em identificar o se e o como professores de Matemática do 6º ao 9º ano da rede municipal de ensino de 

Aracaju-SE faziam uso da história da matemática em suas aulas. A justificativa para essa estratégia é que quase 

todos os professores selecionados são sujeitos de ambas as pesquisas. 
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Algoritmo    

Quebra-cabeça    

Padrão    

Aplicação    

Heurístico    

 

12) Você acha que cada tipo de problema tem um objetivo diferente, por 

exemplo, o exercício de reconhecimento tem o mesmo objetivo de 
um problema tipo padrão? 

 

A partir dos questionamentos apresentados é possível reafirmar a opção em adotar 

os problemas matemáticos como o ponto de partida na busca de indícios da Metodologia da 

Resolução de Problemas. Pois, pelo o que está proposto no roteiro inicial da entrevista, cada 

pergunta está direcionada aos problemas matemáticos e aos usos em sala de aula. Imbricado a 

esse contexto, cabe frisar aqui, outra justificativa para adotar a seleção de problemas 

matemáticos retirados da coleção “A Conquista da Matemática” (2009) como um instrumento 

de aproximação. Mediante as perguntas três, onze e doze do roteiro da entrevista, a seleção de 

problemas matemáticos tipificados inicialmente serviu como um apoio não apenas para as 

indagações como também para as respostas dos sujeitos. 

Em continuidade as perguntas do roteiro para o segundo momento, propus 

algumas questões sobre o livro didático e os problemas matemáticos propostos no mesmo. 

Cabe destacar que, optei por adotar essa estrutura devido a dois fatores, primeiro pelo 

quantitativo de escolas em que os representantes adotaram a coleção “A Conquista da 

Matemática” (2009), pois como mencionado anteriormente foram os representantes de 

dezesseis escolas que selecionou a referida coleção.  E o outro fator é por considerar o livro 

didático e, em especial, os problemas matemáticos propostos nos livros, um recurso 

importante no contexto de ensino e aprendizagem. Devido a esses aspectos propus os 

questionamentos a seguir. 

 

1) Você participou da seleção do livro didático que hoje é adotado na escola 

onde você trabalha? 
2) O que você leva em consideração para selecionar um livro?  

3) Ao selecionar o livro você leva em consideração os tipos de problemas 

e/ou conteúdo? 
4) Qual a avaliação que você faz do livro didático que é adotado na escola 

que você trabalha? 

5) Qual a principal função que o livro didático representa para você como 

professor? 
6) Qual o principal uso do livro didático para o professor? E para o aluno? 

7) Você considera o livro didático como única fonte para preparar suas 

aulas? Quais são outras fontes que você utiliza para preparar as suas 
aulas? 
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8) Qual a avaliação que você faz dos problemas posto nos livros didáticos? 

Você prepara atividades para os alunos utilizando os problemas do livro 

didático? Como são elaboradas essas atividades? 

Observa-se que essas indagações foram elaboradas com o intuito de identificar 

sobre os usos, os critérios de seleção para adotar um livro, as funções atribuídas ao livro e 

principalmente sobre os problemas presentes no livro, como eles são avaliados e 

consequentemente inseridos no processo de ensino e aprendizagem.  

Entretanto, é válido ressaltar que como algumas das perguntas sobre o livro 

didático não estão diretamente relacionadas com o tema desta pesquisa, na análise apresentada 

em capítulos posteriores esses questionamentos não serão explanados na íntegra, apenas 

quando houver relação com o contexto desta investigação.  

As entrevistas foram realizadas seguindo a disponibilidade dos professores. Era 

feito um contato inicial para requerer a entrevista, e então quando aceita pelo professor, uma 

data, horário e local era solicitado para que a mesma fosse efetuada. As conversas com os 

professores tiveram uma duração média de 19 minutos. Sete das entrevistas foram realizadas 

nas respectivas escolas dos professores, cinco na Universidade Federal de Sergipe, duas nas 

residências dos docentes e uma em outro local de trabalho do professor. 

Contudo, cabe frisar que, de acordo com o protocolo foi solicitado a cada docente 

que preenchesse uma carta de cessão
11

, consentindo a entrevista e liberando-a para análise e 

uso nesta e em outras pesquisas. Mas, mesmo com o consentimento dos professores para 

utilizar e fazer referência aos seus nomes, optei por utilizar um código para manter o 

anonimato dos parceiros desta pesquisa. Assim, E01 para o primeiro entrevistado, E02 para o 

segundo e assim sucessivamente até E15. 

Após a assinatura da carta de cessão, entregava aos professores a seleção dos 

problemas matemáticos, em que continha o cabeçalho, de tal modo antes da tipificação 

solicitei o seu preenchimento para obter dados de cada professor, e assim, tornasse possível 

traçar as características dos sujeitos. Nesse contexto, no próximo tópico apresento sobre o 

perfil do professor de Matemática entrevistado. 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Ver apêndice A 
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1.4 – O perfil dos professores selecionados 

 

Quem são os sujeitos desta pesquisa em relação à formação inicial e continuada? 

Em qual escola leciona? Há quanto tempo atua na rede municipal de ensino de Aracaju? Em 

quais séries ministram e em qual turno? Estas são algumas perguntas que fizeram parte do 

cabeçalho da folha com os problemas matemáticos selecionados. E as respostas a essas 

indagações permitem apresentar um pouco sobre os professores de Matemática da rede 

municipal de Aracaju, parceiros desta pesquisa.  

O primeiro aspecto discutido neste tópico é a localização dos professores por 

escola. De acordo com o mapa de Aracaju ilustrado a seguir é possível visualizar onde estão 

lotados cada sujeito desta pesquisa. 

 

Figura 1.1 – Localização das escolas municipais selecionadas 

 
        Fonte: mapa elaborado a partir do Google Maps. 
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Fonte: Google Maps. 

 

Pode-se observar que as escolas estão localizadas nos mais variados bairros da 

cidade de Aracaju, mas apresenta uma concentração na região centro-oeste. Nessas escolas é 

possível encontrar atuando o total de setenta e três professores, desse quantitativo, quarenta e 

oito são professores e vinte e cinco são professoras de Matemática. Mas, em relação à amostra 

utilizada neste trabalho, os quinze docentes, apresento os gráficos a seguir: 

 

Gráfico 1.1 – Sexo dos sujeitos 

 

 

Gráfico 1.2 – Idade dos sujeitos 

 

Fonte: gráficos elaborados a partir da tabulação dos dados coletados nas entrevistas. 

 

Os professores que foram entrevistados têm idade média de trinta e seis anos, 

sendo que a maioria (oito professores) é do sexo masculino.  E em relação aos dados sobre o 

trabalho e sobre as escolas de ensino municipal, onde eles se encontram é possível montar o 

quadro a seguir. 

 

 

 

47% 

53% 

Feminino 

Masculino 

13% 

54% 

33% 20 - 30 

31 - 40 

Acima de 40 
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Quadro 1.5 – Professor por escola, séries de ensino, turno e tempo de atuação. 

 Escola que trabalha Séries que ensina Turno Tempo que 

trabalha na rede 

E01 EMEF Dpto. Jaime Araújo 6º ano Tarde 6 anos 

E02 EMEF Freitas Brandão 5ª a 8ª série Tarde 9 anos 

E03 EMEF João Teles Menezes 6º ao 9º ano Tarde 3 anos 

E04 EMEF Presidente Vargas 6º ano Manhã 8 anos 

E05 EMEF Sérgio Francisco da Silva 7ª e 8ª série EJA Noite 9 anos 

E06 EMEF Olga Benário 5ª série EJA Noite 9 anos 

E07 EMEF Santa Rita de Cássia 6º e 7º ano Manhã 9 anos 

E08 EMEF Manuel Bomfim 6º e 7º ano Tarde 9 anos 

E09 EMEF Juscelino Kubitscheck De licença (EJA) Noite 25 anos 

E10 EMEF Prof.ª Maria Thetis Nunes 6º e 7º ano e EJA 

(1º e 2º ciclo) 

Tarde e 

Noite 

9 anos 

E11 EMEF Alencar Cardoso 6º e 7º ano Tarde 3 anos 

E12 EMEF José Conrado de Araújo  7º ano Tarde 9 anos 

E13 EMEF Alcebíades Melo Vilas Boas 7º ano Tarde 9 anos 

E14 EMEF Presidente Tancredo Neves EJA ( 5ª a 8ª) Noite 7 anos 

E15 EMEF Carvalho Neto 7ª e 8ª série Tarde 7 meses 

Fonte: quadro elaborado a partir dos dados coletados na entrevista. 

 

Pela descrição apresentada no quadro anterior, dois professores que foram 

entrevistados estão atuando apenas no sistema de Educação de Jovens e Adultos - EJA, mas 

tem experiência no ensino regular. A maioria dos professores tem nove anos de atuação na 

rede. Vale ressaltar que, o ensino fundamental do 6º ao 9º ano é em geral específico do turno 

da tarde, mas as escolas municipais Santa Rita de Cássia e Presidente Vargas ainda oferece no 

turno da manhã, que na maioria das escolas só é oferecido o ensino fundamental das séries 

iniciais. No caso das escolas municipais Carvalho Neto e Freitas Brandão não houve 

mudanças na nomenclatura, por isso ainda permanece a divisão em séries (da 6ª a 8ª). 

Em relação à formação inicial e continuada dos professores, todos possuem 

Licenciatura em Matemática
12

 pela Universidade Federal de Sergipe e apenas um não possui 

especialização. Esses dados podem ser verificados no quadro que se segue. 

 

Quadro 1.6 – Formação dos professores entrevistados 

 FORMAÇÃO INSTITUIÇÃO 

E01 Esp. No ensino de Matemática. UNIT 

E

E02 

Esp. Em Educação Matemática com novas tecnologias. FTC 

Esp. Em Planejamento Educacional. -- 

E

E03 

Esp. Em Educação Matemática com novas tecnologias. FTC 

Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática em 

andamento. 

UFS 

                                                             
12  O curso de Matemática licenciatura da Universidade Federal de Sergipe adota as proposições sobre formação 

específica estabelecida pela lei 9394/96. 
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Quadro 1.6 – Formação dos professores entrevistados 

(continuação) 
 FORMAÇÃO INSTITUIÇÃO 

E04 Esp. Em Educação Matemática. FACULDADE 

ATLÂNTICO 

E05 Esp. Metodologia do Ensino da Matemática. FACULDADE SÃO 
LUIS 

E06 Mestrado profissional em Matemática em andamento. UFS 

E07 Esp. Em Ensino de Matemática. UNIT 

E08 Esp. Em Educação e Gestão. PIOX 

E09 Esp. Em Ensino de Matemática. UFS 

E10 Esp. Ciências da Educação. LUSOFANA (Pt) 

E11 Esp. Matemática. UFS 

Mestrado Profissional em Matemática em andamento. UFS 

E12 Esp. Em Matemática. UFS 

E13 Msc. Em Educação. UFS 

E14 Esp. Em Educação Matemática. FACULDADE 

ATLÂNTICO 

E15 Esp. Em Educação Infantil. UCB/RJ 

Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática em 
andamento. 

UFS 

    Fonte: quadro elaborado a partir dos dados coletados por meio das entrevistas. 

 

Constata-se, pelo que está posto no Quadro 1.6, que a maioria dos professores tem 

especialização na área de Educação/Ensino, apenas dois professores entre os entrevistados 

estão na área de Matemática Pura com o Mestrado em andamento pelo PROFMAT
13

 - 

Mestrado Profissional em Matemática, da Universidade Federal de Sergipe. Diante dessa 

observação foi feita a seguinte indagação: será que a realização de uma pós-graduação na área 

de Educação/Ensino propicia reflexões para mudanças pedagógicas na atuação do professor 

em sala de aula?  

Apesar dessa pergunta não estar diretamente ligada ao tema desta pesquisa, ela foi 

formulada a partir da verificação que a maioria dos docentes já possui uma especialização na 

área de ensino. Constatação que instigou a formulação de mais um questionamento: será que 

por conta dessa opção por uma formação na área de ensino, o professor já adota um 

entendimento diferenciado sobre o uso dos problemas matemáticos em sala de aula?  

O que vale ser destacado nesse momento, é que talvez por conta dos anos de 

atuação, da diversidade dos problemas matemáticos postos nos livros didáticos da coleção “A 

Conquista da Matemática” (2009) e das opções de formação continuada desde as primeiras 

entrevistas, foi possível mais uma vez identificar uma variedade de entendimento sobre os 

                                                             
13

 O PROFMAT da Universidade Federal de Sergipe com a aprovação da Capes em nível de mestrado é 

oferecido em programa semipresencial para a qualificação da formação profissional dos professores de 

matemática em exercício da rede básica pública de ensino, funciona desde outubro de 2010. O Mestrado permite 

que professores da rede continuem seus estudos em Sergipe.  
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usos da “resolução de problemas”, com associações desde os problemas da vida cotidiana até 

a Resolução de Problemas como uma Metodologia. Por conta dessa dispersão de significados 

optei por retomar aqui um trabalho, que já havia sido executado preliminarmente. E com o 

intuito de identificar os diversos significados que já foram adotados sobre “resolução de 

problemas” no ensino de Matemática em outras investigações, esse estudo foi ampliado e 

sistematizado. Opção justificada pela necessidade de um suporte teórico aprofundado sobre 

“resolução de problemas” para as análises das entrevistas transcritas, e que serão abordadas 

nos capítulos subsequentes.  
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CAPÍTULO II – EM BUSCA DE ELEMENTOS PARA A 

COMPREENSÃO DOS SIGNIFICADOS DA EXPRESSÃO 

“RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS” A PARTIR DO MAPEAMENTO DE 

PESQUISAS 

 

 

Em busca dos significados da expressão “resolução de problemas”, realizei um 

primeiro levantamento para identificar outras pesquisas sobre o tema, e foi possível identificar 

dissertações produzidas desde 1989. O mapeamento das produções foi realizado inicialmente 

de maneira aleatória em bancos digitais de dissertações e teses de algumas universidades que 

ofertam curso de pós-graduação em Educação, Ensino de Ciências e Matemática ou Educação 

Matemática.  

O resultado inicial foi um pequeno quantitativo de arquivos encontrados, por isso 

foi necessário procurar outra ferramenta que pudesse auxiliar no processo de identificação dos 

trabalhos. Foi nessa busca que localizei o acervo da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

– BDTD e adotei como critério para seleção dos trabalhos, primeiro aqueles que 

apresentassem “resolução de problemas” no título e ensino de Matemática no assunto, mas o 

número ainda foi reduzido. Passei então a procurar por trabalhos em que o termo “resolução 

de problemas” estivesse no resumo e nas palavras chave e, ensino de Matemática se 

apresentasse como assunto.  

A partir desse mapeamento inicial, foi possível identificar trinta e oito trabalhos 

sobre a temática, que estão vinculados a núcleos de pós-graduação de vários estados. É 

importante destacar que no caso especifico de Sergipe foi examinada a produção do Núcleo 

de Pós-Graduação em Educação – NPGED, e não foi encontrado nenhum trabalho que tivesse 

como foco principal a “resolução de problemas”, o que torna possível afirmar que a temática 

desta pesquisa ao que tudo indica inaugura uma produção em terras sergipanas.  

Do mapeamento efetuado constatei um quantitativo significativo, de pesquisas 

vinculadas a um grupo do Mestrado em Educação Matemática da Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP de Rio Claro, denominado Grupo de Trabalho e 

Estudos sobre Resolução de Problemas – GTERP. Por conta disso, optei por examinar 

inicialmente a produção desse grupo, analisando os textos completos com o intuito de 

identificar e/ou questionar sobre os objetivos, os sujeitos, o referencial teórico, a questão 

problema e a metodologia de pesquisa para identificar possíveis significados para expressão 

“resolução de problemas”.  
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Depois da análise desses trabalhos em um segundo momento, para verificar 

semelhanças e distanciamentos em trabalhos defendidos em outras instituições, examinei 

algumas dissertações e teses de instituições como a UNICAMP e a PUC/RS. Esse 

mapeamento fornece elementos que contribuem para análise dos dados coletados por meio 

das entrevistas em relação aos significados da expressão “resolução de problemas”.  

 

 

2.1 – Um exame da produção do Grupo de Trabalho e Estudos em Resolução de 

Problemas - GTERP  

 

O GTERP – Grupo de Trabalho e Estudos sobre Resolução de Problemas, apesar 

de ter reuniões desde 1989, foi instituído oficialmente em 1992 e é coordenado desde então 

pela professora Dra. Lourdes de La Rosa Onuchic
14, que como já informado anteriormente 

está vinculado ao programa de Pós Graduação em Educação Matemática – PGEM da UNESP 

de Rio Claro. 

Segundo a própria professora Dra. Lourdes de La Rosa Onuchic, em palestra 

proferida no I Seminário em Resolução de Problemas em 2008, desde 1989 quando foi 

convidada para compor o grupo de pesquisadores do programa de pós-graduação na UNESP 

em Rio Claro, começou a se dedicar a estudar sobre Resolução de Problemas. Mas, é a partir 

de 1992 quando organiza o GTERP que as pesquisas são intensificadas com temáticas 

relacionadas ao uso da Metodologia de Ensino [Aprendizagem e Avaliação] através da 

Resolução de Problemas. Tal informação pode ser tomada como justificativa para o 

quantitativo de vinte trabalhos, já defendidos na UNESP – Rio Claro sob a orientação de 

Onuchic.  

Vale ressaltar que nem todos os trabalhos do grupo estão registrados na BDTD ou 

na Biblioteca Digital da UNESP, mas é possível encontrar referências e localizá-los a partir 

do currículo da referida orientadora e de artigos como Onuchic (1999), Onuchic e Allevato 

(2004) e Onuchic e Allevato (2007). Dessa forma é possível identificar as produções 

concluídas e que fazem menção ao tema Resolução de Problemas no ensino de Matemática, 

conforme o quadro apresentado a seguir. 

                                                             
14 Lourdes de La Rosa Onuchic possui graduação em Bacharelado e Licenciatura em Matemática pela Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras (1954), mestrado em Matemática pela Escola de Engenharia de São Carlos-USP 

(1971) e doutorado em Matemática pelo Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos-USP (1978). 

Atualmente é Professora voluntária da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, tem experiência 

na área de Educação, com ênfase em Educação Matemática, atua principalmente no tema Equações Diferenciais 

Ordinárias. Informações coletadas em http://lattes.cnpq.br/8641323605322627 acessado em 22 de fevereiro de 

2011. 

http://lattes.cnpq.br/8641323605322627
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Quadro 2.1 – Pesquisas desenvolvidas por integrantes do GTERP 

TÍTULO ANO AUTOR NÍVEL DE 

ENSINO 

Resolução de Problemas como estratégia para 

incentivar e desenvolver a criatividade dos 

alunos na prática educativa matemática. 

 

1992 

Valdir 

Rodrigues 

9ª ano EF 

Números racionais e raciocínio proporcional: 

considerações sobre o ensino-aprendizagem. 

1997 Luciene Souto 

Botta 

6º ao 9º 

Conceitos Algébricos Iniciais: um estudo 

sobre sua formação nos anos de escolaridade. 

1998 Leonardo 

Paulovich 

8º e 9º 

 

Ensino Aprendizagem de Matemática via 

resolução, exploração, codificação e 

descodificação de problemas. 

 

1998 

Silvanio de 

Andrade 

 

6º ao 9º 

Uma proposta de mudança, na Licenciatura 
em Matemática do ICLMA, apoiada na 

Metodologia de Ensino de Matemática via 

Resolução de Problemas. 

 
1998 

Livia Lopes de 
Azevedo 

Ensino Superior 
(Licenciatura em 

Matemática) 

Números Complexos via Resolução de 

Problemas. 

1998 Flávia Sueli 

Fabiani 

Ens. Médio 

Profissionalizante 

A Introdução da Disciplina “Ensino-

aprendizagem através da Resolução de 
Problemas” no curso de Licenciatura em 

Matemática da Faculdade de Ciências 

Biológicas, Exatas e Experimentais da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie: Uma 

proposta de Mudança. 

 

 
1999 

Maria Lúcia 

Boero (não é da 
UNESP) 

 

 
Ensino Superior 

(Licenciatura em 

Matemática) 

A Avaliação Integrada no Processo de Ensino-

Aprendizagem da Matemática. 

2002 Márcio Pironel Ens. Médio 

Magistério. 

Ensino-aprendizagem das equações algébricas 

através da Resolução de Problemas. 

2002 Elizabeth 

Quirino de 

Azevedo 

3º ano Ens. Médio 

 A Matemática nos Cursos Profissionalizantes  
de Mecânica. 

2003 Wagner José 
Bolzan 

Ens. Médio 
Profissionalizante 

Novo Enfoque da Disciplina e suas 

Aplicações, no Curso de Administração de 

Empresas da Universidade Paulista-Unip 

 

2003 

Walter 

Paulette 

Ensino Superior 

(Curso de 

administração) 

O uso da Metodologia de Ensino-

Aprendizagem de Matemática através de 

Problemas Geradores de Novos conceitos e 
Novos Conteúdos, no 3º Ciclo do Ensino 

Fundamental. 

 

 

2004 

 

Mariângela 

Pereira 

 

3º ciclo ensino 

Fundamental 

A associação dos Computadores à Metodologia 

de Ensino-Aprendizagem através da Resolução 
de Problemas Trazendo Novas Possibilidades 

para o Ensino de Matemática em Cursos 

Superiores. 

 

2005 

Norma Suely 

Gomes Allevato 

Ensino Superior 

(Curso de 
administração) 

A Resolução de Problemas no Processo Ensino-
Aprendizagem- Avaliação de 

Matemática na e além da sala de aula 

2006 Roger Ruben 
Huaman Huanca 

Ensino Médio 

Matemática financeira – um enfoque da 
Resolução de Problemas como metodologia de 

ensino e aprendizagem. 

2006 Paulo Henrique 
Hermino 

Curso Superior 
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Quadro 2.1 – Pesquisas desenvolvidas por integrantes do GTERP 

(continuação) 
TÍTULO ANO AUTOR NÍVEL DE 

ENSINO 

O reflexo Desenvolvido com Professores no 

Trabalho desses Professores com seus Alunos em 
suas Salas de Aula. 

2007 

 

Valdir 

Rodrigues 

Ensino 

Fundamental  
(Tese) 

O Processo Ensino-Aprendizagem-Avaliação de 

Geometria através da Resolução de Problemas: 

perspectivas didático-matemáticas na formação 
inicial de professores de matemática. 

2010 Célia Barros 

Nunes 

Ensino Superior 

(Licenciatura em 

Matemática) 

O Ensino do Conceito de Função e Conceitos 

relacionados a partir da Resolução de Problemas. 

2010 Eliane Saliba 

Botta 

Ensino 

Fundamental e 
Médio 

O Ensino do Conceito de Integral, em sala de aula, 

com Recursos da História da Matemática e da 

Resolução de Problemas. 

2010 Marcos Vinícius 

Ribeiro 

Ensino Superior 

Análise Combinatória no Ensino Médio Apoiada 

na Metodologia de Ensino-Aprendizagem-

Avaliação de Matemática Através da Resolução de 

Problemas 

2010 Ana Lúcia 

Castro Pimenta 

Souza 

Ensino Médio 

 

Fonte: quadro elaborado a partir de dados coletados nos artigos Onuchic (1999), Onuchic e Allevato (2004), 

Onuchic e Allevato (2007), e no acervo da biblioteca digital da UNESP e no currículo Lattes de Lourdes de La 

Rosa Onuchic em 2011. 

 

Verifica-se a partir do que está posto no Quadro 2.1, que já foi produzido um 

quantitativo significativo de pesquisas sobre a temática em todos os níveis de ensino, 

incluindo cursos técnicos e profissionalizantes. Fator esse, entre outros, que me levou a 

examinar essa produção acadêmica a partir de algumas interrogações: quais são as 

características das pesquisas produzidas no âmbito desse grupo? Quais os significados 

Resolução de Problemas nas pesquisas do GTERP? Quais são os objetivos de cada pesquisa? 

Qual a pergunta-problema que norteia cada trabalho? Qual a metodologia utilizada para 

alcançar o objetivo proposto? Quais os principais referenciais teóricos que dão suporte ao 

trabalho? É possível encontrar análise dos problemas matemáticos apresentados nos livros 

didáticos? Quais as contribuições desses trabalhos para esta pesquisa? 

Para responder algumas dessas indagações, tomo como referência inicial os títulos 

das dissertações e teses, pois, a partir da leitura dos mesmos é possível encontrar algumas 

características comuns na produção do grupo. A primeira diz respeito à opção dos 

pesquisadores em adotar um conteúdo específico da Matemática para a realização da 

pesquisa, a exemplo de álgebra, geometria, números complexos, função, integral, 

divisibilidade ou números racionais. Entretanto, é importante deixar claro que apesar de 

alguns textos não terem exposto no título a opção de desenvolver a pesquisa a partir de um 
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conteúdo matemático, a partir do exame interno do trabalho completo é possível identificar a 

opção por um conteúdo específico. 

Uma segunda característica identificada a partir do exame de trabalhos completos, 

como os de Azevedo (2002), Allevato (2005) e Huanca (2006), é que a maioria dos trabalhos 

adota um mesmo referencial nominado de metodologia de Romberg para orientar a condução 

da investigação. Essa metodologia de pesquisa destaca para o procedimento de uma pesquisa 

dez atividades organizadas em três blocos.  

De acordo com Romberg (1992) o termo pesquisa pode ser associado a um 

processo em que são desenvolvidas tarefas não de forma mecânica ou prescrita: “As 

atividades envolvidas em fazer pesquisa englobam mais características de uma arte do que de 

uma disciplina puramente técnica” (ROMBERG, 1992, p.51 apud ALLEVATO 2008, p.177). 

Sendo assim, o autor destaca que apesar de apresentar em uma sequência, elas podem não se 

realizar na mesma ordem, e nem se distanciam tão notoriamente. Dessa forma, o modelo pode 

ser resumido pela ilustração a seguir: 

 

Figura 2.1 – Esquema da metodologia de pesquisa de Romberg 

 

     Fonte: esquema elaborado a partir da leitura as dissertações. 

 

É importante destacar que, nos trabalhos completos examinados é possível 

identificar esses blocos funcionando como condutores de toda a estrutura da pesquisa, ou seja, 

em geral a divisão dos capítulos segue a composição dos blocos e/ou atividades do modelo. 

Imbricado a esse aspecto a partir da adoção da metodologia de pesquisa de Romberg é 

possível identificar no primeiro bloco que o desenvolvimento da pesquisa toma inicialmente 

um problema e/ou conjectura o que tem semelhanças com a Metodologia da Resolução de 

Problemas. 

Identificar o Problema 
de Pesquisa 

•Fenômeno de Interesses. 

•Modelo Preliminar. 

•Relacionar com a ideias 
de outros. 

•Perguntas ou 
Conjecturas. 

Criar Estratégias e 
Procedimentos 

•Selecionar Estratégias de 
Pesquisa. 

•Selecionar Procedimento 
de Pesquisa. 

Coletar Evidências e 
dar sentido às 

Informações Obtidas 

•Coletar Evidências 

•Interpretar as Evidências 
Coletadas. 

•Relatar Resultados a 
Outros. 

•Antecipar Ações de 
outros. 
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A seguir apresento um quadro com uma amostra de fenômeno de interesse e da 

identificação do problema ou conjectura de pesquisas que foram examinados os textos 

completos, para próximas discussões. 

 

Quadro 2.2 – Fenômeno de Interesse e Pergunta/Conjectura das Pesquisas do GTERP 

FENÔMENO DE 

INTERESSE 

PERGUNTA OU CONJECTURA AUTOR 

O ensino de Matemática 

através da resolução de 

problemas utilizando 
computadores. 

De que forma se modifica o processo de ensino-

aprendizagem – avaliação quando se oferece, a alunos do 

curso de Administração de Empresas, a oportunidade de 
aprender Matemática através da resolução de problemas 

utilizando computadores? 

 

 

Allevato 
(2005) 

O Ensino-Aprendizagem 
das Equações Algébricas 

no Ensino Médio. 

Apresentar um trabalho alternativo de ensino-aprendizagem 
de Equações Algébricas, no 3º ano do Ensino Médio, através 

da Resolução de Problemas. 

 
Azevedo 

(2002) 

O Ensino de Matemática 

na Escola 
Profissionalizante de 

Mecânica. 

Ao usar a Metodologia de Ensino – Aprendizagem de 

Matemática através da Resolução de Problemas, poder-se-ia 
contribuir muito para tornar possível a ligação da matemática 

acadêmica com a matemática da prática em oficina. 

 

Bolzan 

(2003) 

O Conceito de Função. Como o conceito de função pode surgir e se sedimentar com 

a utilização da Metodologia de Ensino - Aprendizagem - 

Avaliação de Matemática através da Resolução de 
Problemas? 

Botta 

(2010) 

O Ensino de Matemática 

Financeira Escolar. 

Que reflexões sociais os professores podem levar seus alunos 

a fazer quando é Feito um estudo introdutório de Matemática 

Financeira, onde há a construção de novos conceitos e novos 
conteúdos matemáticos, no Ensino Médio, através da 

Resolução de Problemas? 

 

Hermino 

(2008) 

O ensino da 
Trigonometria através da 

Resolução de Problemas. 

O uso da Metodologia de Ensino-Aprendizagem - Avaliação 
de Matemática através da Resolução de Problemas constitui-

se num bom caminho alternativo para a construção de 

conceitos e conteúdos trigonométricos pelos alunos do 

Ensino Médio? 

 

Huanca 

(2006) 

Trabalhar a Geometria 

Euclidiana, numa 

abordagem dinâmica na 
formação inicial de 

futuros professores de 

Matemática. 

1) Como a Geometria Euclidiana, através da resolução de 

problemas, pode contribuir para a formação matemático-

pedagógica do professor? 
2) Como a necessidade de um conhecimento didático aliado a 

um conhecimento matemático, fazendo-se uso de uma 

metodologia alternativa de trabalho em sala de aula, pode 

influenciar e contribuir com eficiência na formação inicial de 
professores? 

3) Como compreender o processo ensino-aprendizagem da 

geometria através da resolução de problemas sob a 
perspectiva didático-matemática na formação inicial de 

professores? 

 

 

 

 

Nunes 

(2010) 

Ensino de Matemática no 

3º ciclo do Ensino 
Fundamental através da 

Resolução de Problemas. 

Qual é a contribuição da Metodologia de Ensino-

Aprendizagem de Matemática através da Resolução de 
Problemas para a disciplina de Matemática, no 3º ciclo do 

Ensino Fundamental, a partir de problemas geradores de 

novos conceitos e novos conteúdos matemáticos? 

 

Pereira 

(2004) 
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Quadro 2.2 – Fenômeno de Interesse e Pergunta/Conjectura das Pesquisas do GTERP 

(continuação) 
FENÔMENO DE 

INTERESSE 

PERGUNTA OU CONJECTURA AUTOR 

Ensino de Matemática no Curso 

de Administração de Empresas, 
da Universidade 

Paulista (Unip), que atenda ao 

perfil e às habilidades do 
Administrador exigido pelo 

MEC/SEDIE (Secretaria de 

Avaliação e Informação 

Educacional), DACE 
(Departamento 

de Apoio Técnico à Avaliação 

dos Cursos de Graduação) e 
perfil profissiográfico e 

habilidades do Curso de 

Administração de Empresas do 
Instituto de Ciências Sociais e 

Comunicação da Universidade 

Paulista (Unip). 

É possível elaborar e desenvolver um novo enfoque da 

disciplina Matemática a partir de aplicações na área 
profissionalizante de Administração de Empresas, 

acompanhado de uma nova ementa e novo conteúdo 

programático, apoiado na Metodologia de Ensino-
Aprendizagem de Matemática via Resolução de 

Problemas. 

 

 

Paullete 

(2003) 

 
 

Trabalhar ensino-aprendizagem 

de Integrais no Ensino Superior. 

Como se pode construir um projeto de ensino-
aprendizagem, destinado a trabalhar Integrais com 

alunos de um Curso de Engenharia, num ambiente de 

resolução de problemas, fazendo uso de uma nova 

metodologia, com recursos à história da matemática e 
com os alunos, em grupos, num trabalho cooperativo e 

colaborativo, sendo co-construtores de um 

conhecimento autogerado? (p.9) 

 

 

Ribeiro 

(2010) 

Trabalhar Análise 

Combinatória, em sala de aula 

do Ensino Médio, a partir da 

Metodologia de ensino-
Aprendizagem-avaliação de 

Matemática através da 

resolução de problemas. 

Qual é a contribuição da Metodologia de Ensino - 

Aprendizagem - Avaliação de Matemática através da 

Resolução de Problemas em uma nova abordagem, em 

sala de aula, da Análise Combinatória? 

 

Souza 

(2010) 

Fonte: quadro elaborado a partir da leitura das dissertações. 

 

É possível inferir que a maioria dos pesquisadores, conforme está posto na coluna 

em relação ao fenômeno de interesse do Quadro 2.2 opta por partir de um conteúdo 

matemático como elemento para a investigação.  Outro aspecto observado ainda no referido 

quadro é que essas investigações buscam identificar a contribuição do uso da Metodologia 

Resolução de Problemas no processo de ensino e/ou aprendizagem. 

A opção dos pesquisadores do grupo GTERP por tomarem como ambiente para 

coleta de dados principalmente o “chão” da sala de aula é outra observação possível de 

constatar não só pelas perguntas e conjecturas, mas pela leitura dos trabalhos. Verifica-se que 

o professor, às vezes o próprio pesquisador já possui o entendimento formalizado do que seja 
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Metodologia [de Ensino, Aprendizagem e Avaliação através] da Resolução de Problemas e de 

como é trabalhar sob esse entendimento na aplicação de atividades com problemas. 

Dessa forma, o pesquisador foca a ação sobre a coleta de evidências, colocando o 

procedimento de pesquisa em ação, para encontrar ou não uma possível resposta à pergunta da 

pesquisa, ou confirmar ou refutar a conjectura. Dito de outra forma, os projetos são 

constituídos por problemas matemáticos que são aplicados em sala de aula sob o 

entendimento que o pesquisador adota a respeito da Metodologia da Resolução de Problemas.  

Para apresentar de forma clara sobre a aplicação do projeto de trabalho, e como 

esta pesquisa é desenvolvida nos anos finais do ensino fundamental, tomo como exemplo o 

trabalho de Pereira (2004) que teve como objetivo “verificar qual é a contribuição da 

Metodologia de Ensino-Aprendizagem de Matemática através da Resolução de Problemas 

para a disciplina Matemática, no 3º ciclo do Ensino Fundamental, partindo de problemas 

geradores de novas ideias matemáticas” (PEREIRA, 2004, resumo). 

Na tentativa de alcançar seus objetivos, a referida autora desenvolveu sua 

pesquisa com alunos do 3º ciclo do ensino fundamental, 5ª e 6ª séries, atualmente 6º e 7º anos. 

Para execução do procedimento foi adotada a proposta de intervenção, aplicando um projeto 

de trabalho sobre os conteúdos divisibilidade e números racionais.  

Vale destacar que, antes da aplicação do projeto o (a) pesquisador (a) vai conhecer 

a instituição onde o trabalho será organizado, para traçar o perfil dos alunos a partir de uma 

entrevista com a antiga professora, investigar o conteúdo programático, elaborar o projeto de 

trabalho a ser desenvolvido aplicando a Metodologia. 

No caso de Pereira (2004), o projeto foi composto de atividades com problemas 

matemáticos que seriam aplicadas inicialmente em quarenta e cinco aulas de cinquenta 

minutos, mas fez-se necessário ultrapassar o tempo e a aplicação foi concluída em cinquenta e 

oito aulas. O objetivo da referida pesquisadora era trabalhar o projeto para “motivar e levar os 

alunos a construir e relacionar conceitos matemáticos pertinentes ao programa de Matemática, 

do 3º ciclo do Ensino Fundamental, através da Metodologia de Ensino-Aprendizagem de 

Matemática através da Resolução de Problemas” (PEREIRA, 2004, p.77). Antes do início da 

aplicação do projeto, o professor propõe um termo de compromisso com cláusulas que os 

alunos e o próprio professor assinam concordando em trabalhar em grupo e estabelece normas 

de disciplina a serem cumpridas para garantir a socialização do conhecimento. 
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A aplicação dos projetos vinculados ao GTERP em sala de aula segue o roteiro
15

 

elaborado por Onuchic (1999), apresentado a seguir que orienta o comportamento do 

professor, a organização e o desenvolvimento das atividades pelos alunos. 

 

Figura 2.2 – Roteiro utilizado pelo GTERP para aplicação de  

                                                 projetos de trabalhos durante as pesquisas. 

 

Fonte: figura elaborada a partir da leitura de trabalhos do GTERP. 

 

Por exemplo, no desenvolvimento da pesquisa, Pereira (2004) na primeira aula 

sobre múltiplos e divisores, após dividir a turma em grupo, entregou o seguinte problema: 

Distribuir igualmente 48 cartas de um certo baralho (comumente o baralho 
tem 52 cartas) para cada participante de um jogo. Cada jogador deve ficar 

com uma carta, pelo menos. Participaram do jogo, no mínimo, duas pessoas. 

 Qual menor número de jogadores permitido no jogo? E o maior? 

 Podem participar desse jogo 3 jogadores? e 5? e 18? 

Em seguida foi dado um tempo para a leitura e discussão do mesmo entre os 

integrantes do grupo. Mediante ao processo de construção de uma resolução, há o destaque na 

figura do professor que deve desenvolver o papel de interventor, observador, organizador, 

consultor, mediador e controlador. Nessa etapa, foi observada que alguns alunos não haviam 

compreendido o problema, por isso, a professora/pesquisadora lançou perguntas a exemplo, 

“de acordo com as regras desse jogo, pode haver apenas um jogador? Poderia haver mais de 

três jogadores? E, nesse caso, quantas cartas cada um receberia?” 

Sempre que a pesquisadora identificava equívocos na interpretação do texto, 

outras questões eram realizadas. Com a chegada a uma resposta pelos alunos em 

continuidade, por meio de questionamentos, foi montada na lousa um quadro com número de 

jogadores, números de cartas por jogador e o total de cartas. Em seguida, foram adotados os 

                                                             
15

 Vale destacar que o roteiro ao final de 2011 passou por alterações, em que as etapas: dividir grupos e papel do 

professor foram readaptadas com acréscimo de cinco etapas: Preparação do problema, leitura individual, leitura 

em conjunto, resolução do problema e observar/ incentivar. 

Dividir grupos 
(propor o 
problema) 

Papel do 
Professor 

Resultados na 
Lousa 

Plenária 

Análise dos 
Resultados Consenso Formalização 
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passos apresentados no quadro para discutir as respostas obtidas por meio da plenária e da 

análise dos resultados, para que os alunos cheguem a um consenso do resultado. 

Posteriormente, o professor junto com os alunos faz uma síntese e formaliza os conceitos e 

propriedades matemáticas presentes na atividade. 

Por meio da utilização do roteiro para operacionalização das atividades, a partir da 

análise a aplicação do projeto de trabalho entre outros procedimentos, Pereira (2004) 

apresentou considerações relevantes na sua dissertação sobre o uso dos problemas na 

concepção metodológica: 

Os problemas propostos como atividade aos alunos devem sempre ser vistos 
e considerados como problema para o aluno. 

Há três características que devem ser observadas, num problema, quando 

apresentado a grupos de alunos, quando se tem em mente o aprendizado de 
Matemática: 

 O problema precisa começar a partir da Matemática que eles conhecem, 

pois eles devem ver o problema como algo que faça sentido. 

 Os problemas devem ser propostos de modo a engajar os estudantes no 

grupo, durante a construção de novas ideias matemáticas que se quer que 

eles aprendam. 

 O problema deve pedir aos alunos que justifiquem e expliquem as 

respostas obtidas, isto é, eles deveriam explicar e justificar os caminhos 

assumidos na busca da solução. 

É importante compreender que a Matemática que se pretende ensinar deve 
ser trabalhada através da resolução de um problema dado, dentro de 

atividades que se mostrem como o meio pelo qual os conteúdos 

programáticos sejam desenvolvidos. 
Bons problemas devem integrar múltiplos tópicos e envolver partes 

significativas da Matemática. 

Problemas geradores de novos conceitos e novos conteúdos, apresentados 

como desafios e colocados como ponto de partida para a construção de 
novas ideias matemáticas, devem estimular os alunos na busca de suas 

soluções (PEREIRA, 2004, p.244). 

Conforme está posto na citação, os problemas matemáticos são tomados como 

ponto de partida e o conteúdo é construído com a participação do aluno. Merece destaque o 

fato de que, se devem levar em consideração os conhecimentos matemáticos que o aluno já 

possui, servido como pretexto para engajar os alunos na atividade. E de forma que propicie o 

aluno a criar argumentos para justificar os caminhos adotados para determinar a solução do 

problema matemático. 

O trabalho de Pereira (2004) foi tomado para exemplificar como é a aplicação do 

projeto de trabalho durante o desenvolvimento das pesquisas do GTERP. Mas, vale 

mencionar que, outros pesquisadores do grupo também fizeram uso do mesmo roteiro, 

independente do nível de ensino. Por exemplo, Huanca (2006, resumo) trabalha com o 
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objetivo de “verificar se a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática 

através da Resolução de Problemas constitui-se num bom caminho alternativo para a 

construção de conceitos e conteúdos trigonométricos pelos alunos do Ensino Médio”. Nessa 

pesquisa os sujeitos escolhidos foram alunos do 2º ano do Ensino Médio, a professora e o 

pesquisador, o projeto de trabalho denominado “o Ensino-Aprendizagem-Avaliação de 

Trigonometria no Ensino Médio através de resolução de problemas”, em que foi aplicado num 

período de oito semanas num total de trinta e oito aulas. 

Vale destacar, que as características da produção do GTERP elencadas até aqui 

evidenciam distanciamentos em relação a este trabalho por pelo menos dois fatores. Primeiro 

por não adotar um conteúdo específico de Matemática para a investigação. Neste trabalho não 

serão tomadas inquirições ou conjecturas para verificar as contribuições do uso da Resolução 

de Problemas como uma Metodologia de ensino [aprendizagem e avaliação] em atividades 

com alunos, mas sim a partir de uma seleção de problemas matemáticos como instrumento de 

aproximação, identificar como os professores selecionados fazem uso da resolução de 

problemas matemáticos em busca de indícios da Resolução de Problemas como Metodologia. 

Este aspecto parece não precisar de esclarecimentos para os professores que fizeram parte das 

pesquisas do GTERP, ao que indica parece que pesquisadores e professores já tem clareza do 

que significa a Resolução de Problemas como uma Metodologia.  

Cabe destacar, no entanto que de 1992 a 2010 ocorreram algumas alterações nos 

aspectos que são investigados pelos integrantes do GTERP a partir da Resolução de 

Problemas, no que diz respeito ao ensino, aprendizagem e avaliação. Tal observação pode ser 

constatada a partir de um exame até mesmo dos títulos apresentados no Quadro 2.1, pois aos 

poucos foram sendo ampliados, se em alguns momentos era Metodologia através da 

Resolução de Problemas, em outros passou a ser Metodologia de Ensino-Aprendizagem 

através da Resolução de Problemas. E ainda tem aqueles que apresentam como Metodologia 

de Ensino-Aprendizagem-Avaliação em Resolução de Problemas. 

Uma explicação para as alterações citadas é apresentada no trabalho de Huanca 

(2006), membro do grupo, que apresenta um quadro em que expõe as mudanças na 

nomenclatura, e afirma que as alterações foram acontecendo ao decorrer dos anos a partir dos 

estudos realizados pelo GTERP. O referido autor apresenta as razões para a alteração da 

abordagem metodológica no quadro apresentado a seguir que foi por ele elaborado
16

. 

 

                                                             
16

  Vale esclarecer que esse quadro em Huanca (2006) não apresenta título nem fonte, por isso acabei por atribuir 

um título que considerei adequado.  
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Quadro 2.3 – Alteração nos aspectos investigados sobre Resolução de Problemas 

 
Três 

Processos 

distintos 

Ensino 
 

Responsabilidade do 

professor que visa à 

aprendizagem do 
aluno 

Aprendizagem 
Os alunos devem 

aprender com 

compreensão. 

Responsabilidade é dos 
alunos. Como? Sabendo 

relacionar as ideias que 

tem com as novas ideias 
que se quer construir. 

Avaliação 
A Avaliação apoia a 

aprendizagem e informa 

aos professores quanto ao 

crescimento dos alunos e, 
também, informa aos 

professores quanto ao seu 

trabalho. 

 

Um 

processo 
duplo 

 

Ensino-Aprendizagem 

É um ser maior. É maior que o ensino. É maior que aprendizagem. Acontece 

simultaneamente durante a construção do conhecimento, através da Resolução 
de Problemas, tendo os alunos como co-construtores desse conhecimento. 

 
Um 

processo 

triplo 

Ensino-Aprendizagem-Avaliação 
É um ser ainda maior. É maior que o ensino, que aprendizagem, que a 

avaliação, tendo a avaliação integrada ao processo de ensino-aprendizagem. 

O professor avalia o crescimento dos alunos. Os alunos fazem também sua 

avaliação a guiar e aumentar sua aprendizagem. 
Fonte: quadro copiado do trabalho de Huanca (2006). 

 

A partir de um exame da explicação apresentada por Huanca (2006) no Quadro 

2.3 e de títulos da produção da GTERP, percebe-se que o grupo aos poucos foi refinando as 

temáticas da pesquisa e incorporando elementos mais detalhados em relação ao papel do 

professor, do aluno no processo de ensino, aprendizagem e avaliação.  Conforme está 

apresentado em Huanca (2006) as dissertações e/ou teses como a de autoria de Botta (1997), 

Andrade (1997), Azevedo (2002) e Pereira (2002) examina o ensino interligado com a 

aprendizagem como um duplo processo. Já em Pironel (2002) pelo título de trabalho “A 

Avaliação Integrada no Processo de Ensino-Aprendizagem da Matemática” ao agregar a 

avaliação, o processo em sala de aula passa a ser triplo, embora após a sua defesa em 2002, há 

ainda trabalhos como o de Pereira (2004) e Allevato (2005) que investigam e adotam o 

processo duplo. A Metodologia de Ensino-aprendizagem-Avaliação através da Resolução de 

Problemas pode ser identificada nas pesquisas de Huanca (2006), Nunes (2010) e Souza 

(2010). 

Para justificar a escolha da última nomenclatura adotada pelo grupo, Metodologia 

de Ensino-Aprendizagem-Avaliação em Resolução de Problemas, Onuchic (2008) em uma 

palestra
17

 de encerramento intitulado “Uma História da Resolução de Problemas no Brasil e 

no Mundo” destaca: 

                                                             
17

 Texto da palestra de encerramento do I Seminário em Resolução de Problemas foi elaborado pelo GTERP e 

pode ser encontrado em www.rc.unesp.br/serp/trabalhos_completos /completo3.pdf. Acessado em 06 de janeiro 

2012. 

http://www.rc.unesp.br/serp/trabalhos_completos%20/completo3.pdf
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A opção de utilizar a palavra composta Ensino-Aprendizagem-Avaliação 

tem o objetivo de expressar uma concepção em que ensino e aprendizagem 

devem ocorrer simultaneamente durante a construção do conhecimento, 
tendo o professor como guia e os alunos como co-construtores desse 

conhecimento. Além disso, essa metodologia integra uma concepção mais 

atual sobre avaliação. Ela, a avaliação, é construída durante a resolução do 

problema, integrando-se ao ensino com vistas a acompanhar o crescimento 
dos alunos, aumentando a aprendizagem e reorientando as práticas de sala de 

aula, quando necessário (ONUCHIC, 2008, p.8, grifos meus). 

A partir da apresentação sucinta de aspectos relacionados à produção dos 

integrantes do GTERP é possível retomar a uma indagação apresentada anteriormente: qual a 

contribuição desses trabalhos para uma investigação sobre “resolução de problemas” em 

Aracaju-SE? Pode-se afirmar que o exame da produção desse grupo serviu como fonte de 

inspiração e referência na hora de pensar o que é nominado de “resolução de problemas” e do 

entendimento adotado nos capítulos apresentados a seguir no que diz respeito à resolução de 

problemas matemáticos e a Resolução de Problemas como Metodologia. Pois, a opção 

adotada foi tomar a Resolução de Problemas como Metodologia a partir de um dos 

entendimentos do grupo expresso por Pereira (2004). 

A Metodologia de Ensino-Aprendizagem de Matemática através da 
Resolução de Problemas constitui-se num caminho para se ensinar 

Matemática e não apenas para se ensinar a resolver problemas. Nela, o 

problema é um ponto de partida e os professores, através da resolução do 
problema, devem fazer conexões entre os diferentes ramos da Matemática, 

gerando novos conceitos e novos conteúdos matemáticos, visando, 

principalmente, o processo e não somente a solução do problema trabalhado 

(PEREIRA, 2004, p.58). 

De acordo com a citação, o uso da Resolução de Problemas como uma 

Metodologia é uma orientação para o ensino, é o ponto de partida para ensinar conteúdos 

matemáticos. Os problemas matemáticos são tomados como elemento inicial que norteia o 

processo de ensino e a aprendizagem de Matemática. Dessa forma defende-se ser possível 

identificar, conforme Onuchic (1999) e Brasil (1998), o professor cumprindo papéis como o 

de orientador, mediador e avaliador. 

Vale destacar ainda que a partir do exame efetuado nos trabalhos dos integrantes 

do GTERP não foi possível identificar em nenhum trabalho uma discussão sobre a tipificação 

de problemas matemáticos para discutir entendimento(s) sobre a Resolução de Problemas 

como Metodologia, como será adotado em outras partes deste texto. 
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2.2 – Outras pesquisas sobre “resolução de problemas” 

 

Foram examinados também trabalhos produzidos em outras instituições como é o 

caso da PUCRS e UNICAMP. No caso dos trabalhos identificados na UNICAMP ganha 

destaque a tese de Dário Fiorentini, intitulada “Rumos da Pesquisa Brasileira em Educação 

Matemática: o caso da produção científica em cursos de pós-graduação”, defendida em 1994. 

O objetivo de Fiorentini (1994) não foi investigar sobre “Resolução de 

Problemas”, mas sim produzir um “estudo da arte” com o objetivo de “descrever e analisar o 

estudo e a evolução da pesquisa e/ou dos estudos sistemáticos realizados no Brasil, 

relacionado à Educação Matemática”. E em um dos capítulos destaca linhas temáticas da 

produção científica em Educação Matemática, e analisa vinte e duas dissertações e teses que, 

segundo o autor, tratam em específico da “Resolução de Problemas e a Modelagem 

Matemática”. Na primeira parte do capítulo sob o título: “Revisão de estudos sobre 

Ensino/Aprendizagem de Resolução de Problemas”, ele analisa catorze dissertações e teses 

que tomaram como tema a dimensão didático-metodológica da “resolução de problemas”. 

“Ou seja, são estudos que procuram investigar ou desenvolver/experimentar melhores 

maneiras de ensinar matemática, sobretudo métodos e técnicas de ensino de Matemática” 

(FIORENTINI, 1994, p. 185). 

No Brasil, segundo Fiorentini (1994) os estudos relativos ao ensino de “resolução 

de problemas” só foram iniciados, de modo mais efetivo, a partir da segunda metade da 

década de 80.  E dos catorze trabalhos identificados pelo autor, destaco oito estudos, que tem 

como tema central o processo ensino/aprendizagem de “resolução de problemas”, os outros 

seis tratam da “resolução de problemas” parcialmente, ou seja, essas pesquisas têm como foco 

principal outra temática. Os oito trabalhos examinados por Fiorentini (1994) e que tratam 

sobre “resolução de problemas” são classificadas em duas categorias. Conforme apresentado 

no quadro que segue.  

 

Quadro 2.4 – Algumas pesquisas destacadas por Fiorentini (1994) 

sobre “resolução de problemas” 

CATEGORIA FOCO CARACTERÍSTICA AUTOR 
 

Estratégias ou 

modelos/programas 

especiais de ensino 
aprendizagem de 

Resolução de 

Problemas. 

Investigam 

estratégias que 

alunos 

desenvolvem na 
resolução de 

problemas 

matemáticos. 

Influência do material manipulativo da 

resolução de problemas aritméticos de 

adição e subtração de alunos da 1ª série do 

EF. 

Boldrin 

(1986) 

Influência de palavras chaves na resolução 

de problemas aritméticos. 

Figueiredo 

(1985) 
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Quadro 2.4 – Algumas pesquisas destacadas por Fiorentini (1994) 

sobre “resolução de problemas” 

                                                    (Continuação) 

CATEGORIA FOCO CARACTERÍSTICA AUTOR 
 

Estratégias ou 

modelos/programas 

especiais de ensino 
aprendizagem de 

Resolução de 

Problemas. 

De Natureza 
cognitiva, 

investigam sobre a 

aplicação de um 
modelo ou 

programa para a 

resolução de 
problemas. 

Desenvolve modelos de aprendizagem 
fundamentada a aprendizagem significativa 

de Ausubel. 

Santos 
(1987) 

Desenvolve modelos de aprendizagem 
fundamentada na teoria de Vergnaud e 

Greeno. 

César 
(1990) 

Modelo computacional que contem a base 

dinâmica e inteligente de conhecimentos e 
problemas. 

Aldana 

(1990) 

 

 

 
Perspectiva 

didático-

pedagógica. 

 

 

Preocupação no 
ensino de 

Resolução de 

Problemas, o que 
leva a tratar papéis 

pedagógicos 

atribuídos a 
resolução de 

problemas. 

Disserta sobre a perspectiva da criatividade  

na prática e revistar os principais teóricos 

que tratam do processo criativo. Apresenta 
a RP como uma alternativa viável para o 

desenvolvimento da criatividade da criança. 

Dante 

(1988) 

Discute o papel pedagógico atribuído a 
Resolução de Problemas e destaca: 

1) Resolução de Problemas como conteúdo. 

2) Resolução de Problemas como aplicação 

do conteúdo. 
3) Resolução de Problemas como meio para 

ensinar. 

Gazire 
(1988) 

Pretende dar continuidade ao trabalho de 
Gazire, mas apresenta uma nova 

preocupação: as possibilidades da 

Resolução de Problemas na prática escolar. 

Penteado 
Silva 

(1989) 

Fonte: quadro elaborado a partir da leitura da dissertação de Fiorentini (1994). 

 

Constata-se a partir do exame do que está posto no quadro anterior, que é possível 

fazer algumas inferências sobre os significados dado a “resolução de problemas” nesses 

trabalhos: 

a) As pesquisas da primeira categoria investigam sobre as estratégias da resolução 

de problemas matemáticos, ou seja, sobre modelos para ensinar a resolver problemas 

matemáticos. 

b) Na categoria didático-pedagógica inicia-se a presença do possível 

entendimento da Resolução de Problemas como Metodologia. Gazire (1988) destaca três 

significados atribuídos a Resolução de Problemas e defende que a Resolução de Problemas 

deve ser vista como um meio para ensinar Matemática. 

Assim, pelos trabalhos examinados por Fiorentini (1994) é observado que entre 

1988 e 1990 circulava três entendimentos para a “resolução de problemas” no ensino de 

Matemática: 
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 resolução de problemas como um recurso, a exemplo de Figueiredo (1985) e 

Aldana (1990), mas que também foi discutido nas duas primeiras classificações 

enfatizadas por Gazire (1988);  

 ensinar a resolver problemas; e 

 ensinar para resolver problemas. O significado como Metodologia emerge 

nessa terceira classificação de Gazire (1988): ensinar por meio dos problemas. 

 

Cabe destacar que além dessas pesquisas identificadas por Fiorentini (1994), foi 

possível encontrar outros trabalhos na Faculdade de Educação da UNICAMP após a década 

de 90, que foram desenvolvidas utilizando o recurso da resolução de problemas matemáticos, 

conforme está apresentado no quadro a seguir. 

 

Quadro 2.5 – Trabalhos da UNICAMP que fazem referência à  

resolução de problemas matemáticos 
TÍTULO AUTOR 

Solução de Problemas: Habilidades Matemáticas, 
Flexibilidade de Pensamento e Criatividade. 

Lima (2002) 

A construção dialética da adição e subtração e a resolução de 

problemas aditivos. 
Lopes (2002) 

Estudo dos processos de RP mediante a construção de jogos 
computacionais de Matemática no Ensino Fundamental. 

Marco (2004) 

Produção e Interpretação de textos Matemáticos: Um caminho 

para um melhor desempenho na resolução de problemas. 
Rabelo (1995) 

Estratégias do jogo quarto e suas relações com a resolução de 

problemas matemáticos 
Silva (2008) 

Estudos sobre a resolução de problemas verbais nas séries 

iniciais. 
Taxa (1996) 

Estratégias de utilização de representação semiótica na 

Resolução de Problemas matemáticos. 
Silva (2007) 

         Fonte: quadro elaborado a partir das dissertações coletadas na biblioteca digital da UNICAMP. 

 

Destacando algumas características de cada pesquisa, a de Lima (2001) teve como 

objetivo “investigar as relações existentes entre a flexibilidade de pensamento e a criatividade 

evidenciada durante os procedimentos de solução de problemas” (p. vi). 

A pesquisa foi desenvolvida junto a alunos da 6ª, 7ª e 8ª séries (atualmente 7º, 8º e 

9º anos do Ensino fundamental) de uma escola municipal de Sumaré no Estado de São Paulo 

e aplicada em duas partes. A primeira com uma amostra maior foi proposto um teste com seis 

problemas, com intuito de selecionar três alunos com melhores desempenhos para fazer parte 

da segunda etapa, nessa os alunos escolhidos foram submetidos a sessões individuais de 

solução de problemas. 
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A autora destaca os objetivos da etapa: 

Verificar as estratégias utilizadas por estudantes de três séries ao resolver 
problemas matemáticos selecionados e adaptados da obra de Krutetskii 
(1976). Verificar a flexibilidade de pensamento, característica do 

pensamento criativo, evidenciado durante a solução dos problemas 

matemáticos. Verificar se a criatividade para solução de problemas varia de 
acordo com diferentes séries escolares. Verificar os procedimentos de 

solução (estratégias) utilizados durante a solução de problemas em voz alta 

(LIMA, 2001, p.42). 

Com a leitura do trabalho de Lima (2001), foi apresentado a Resolução de 

Problemas como ponto de partida para ensinar Matemática, mas diante dos objetivos acima, 

os problemas foram um instrumento que a autora utilizou para responder sua questão de 

pesquisa. Ou seja, apesar da autora ter entendimento sobre os problemas serem utilizados 

como ponto de partida para o ensino de Matemática ela fez uso dos problemas para identificar 

as estratégias adotadas pelos alunos para respondê-los. A pesquisa não foi desenvolvida sobre 

o contexto da Resolução de Problemas como Metodologia e sim fazendo uso dos problemas 

matemáticos retirados e adaptados da obra de Krutetskii (1976) e propostos por meio de um 

teste. 

No caso da pesquisa de Lopes (2002, p.27) o objetivo foi buscar as possíveis 

relações entre as diferentes soluções de problemas aditivos e a construção dialética que 

engendra as operações de adição e subtração. Para atingir o objetivo a autora desenvolveu a 

pesquisa junto a 22 alunos de 4º, 5º e 6º ano do Ensino fundamental. Foram desenvolvidos 

com cada sujeito, três sessões de resolução de problemas aditivos e uma de prova: problema 

de igualação e construção de diferenças, essa baseado nos entendimentos de Piaget, Maurice e 

Henriques. 

Os objetivos específicos da Lopes (2002), assim também como o de Lima (2001) 

destaca “identificar/verificar os procedimentos desenvolvidos pelos alunos”, o que permite 

identificar a semelhança com os trabalhos categorizados por Fiorentini (1994) no primeiro 

bloco, aquele que busca investigar as estratégias modelos/programas na resolução de 

problemas matemáticos. 

Outras pesquisas seguem o mesmo enredo, como a pesquisa de Marco (2004) que 

apresenta como objetivo: como os movimentos de pensamento matemático de resolução de 

problemas se processam quando alunos do ensino fundamental jogam e criam jogos 

computacionais. 
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Verifica-se que no corpo teórico de algumas das pesquisas são encontradas 

referências explicitas aos trabalhos desenvolvidos por Dra. Lourdes de La Rosa Onuchic, mas, 

no desenvolvimento é visualizado o uso do recurso da resolução de problemas. A diferença 

entre os trabalhos, é que na produção da UNESP a investigação se atém ao processo que 

abarca o ensino [aprendizagem e avaliação] de um conteúdo utilizando a Metodologia da 

Resolução de Problemas, e nos trabalhos da UNICAMP as pesquisas pretendiam identificar 

estratégias dos alunos na resolução de problemas matemáticos, ou seja, respectivamente a 

“resolução de Problemas” é visto como meio para o processo de ensino e aprendizagem e 

como um recurso da resolução de problemas matemáticos.  

Mas, isso nem sempre parece claro para os pesquisadores, por exemplo, Machado 

(2006) em a “Modelagem Matemática e Resolução de Problemas”, defendidas na PUC/RS, 

faz referência a Onuchic (1999) em relação à Metodologia através da Resolução de 

Problemas, entretanto, em um tópico sobre “Metodologia da Resolução de Problemas” ele 

acaba por utilizar Dante (2000) e Polya (1985) sem explicitar se tem esclarecimento sobre o 

significado dado a Metodologia da Resolução de Problemas por cada um deles.  

Como já apresentado anteriormente Pereira (2004) trabalha com o entendimento 

em que o problema é tomado como ponto de partida para a construção de conceitos 

matemáticos. O que não acontece com a proposta de Polya (1985) posta em “A Arte de 

Resolver Problemas”, que apesar de ser considerado um clássico da temática em questão 

aborda o ensinar sobre resolução de problemas considerando quatro passos a ser seguidos – 

compreender o problema, elaborar, executar e verificar o plano. E nesse caso, o que está 

sendo discutido é a resolução de problemas matemáticos, ou seja, a resolução de problemas é 

visto como um recurso para resolver problemas matemáticos. 

Vale destacar que os passos propostos no trabalho de Polya (1985) podem ser 

adotados com outra interpretação, a partir de uma readaptação em que as etapas são adotadas 

pelo professor, para abordar os conteúdos matemáticos em um processo de interação com os 

alunos, ou seja, utiliza como um procedimento, como uma Metodologia. Mas, em Machado 

(2006) não é possível identificar qualquer observação desse tipo, e pela maneira como está 

posto não há clareza quanto à distinção entre resolução de problemas matemáticos ou 

Resolução de Problemas como uma Metodologia.  

O mesmo fato acontece em relação ao trabalho de Dante (2005), que mesmo 

sendo colocado como um autor relacionado à Metodologia é utilizado apenas quando são 

apresentados os tipos de problemas matemáticos.  Ao que parece, a autora Machado (2006) 
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não conseguiu explicitar qualquer tipo de distinção entre resolver problemas matemáticos e a 

Metodologia da Resolução de Problemas. 

O exame do trabalho da autora supracitada serve como um indício do 

enquadramento que deve ser evitado nesta pesquisa, pois como mencionado anteriormente, o 

objetivo deste trabalho é analisar os usos que os professores da rede municipal de Aracaju 

fazem dos diferentes tipos de problemas matemáticos em busca de indícios da Resolução de 

Problemas como Metodologia. Para isso, no próximo capítulo apresento parte da análise da 

entrevista referente ao uso dos problemas matemáticos, o que o professor entende a respeito, 

como são escolhidos e inseridos em sala de aula. 
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CAPÍTULO III – O(S) USO(S) DOS PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

 

 

De posse dos vários significados para a expressão “resolução de problemas”, 

retomo neste capítulo, a seleção dos problemas matemáticos que foi utilizada para realizar a 

aproximação com cada um dos parceiros, que colaboraram no processo de construção deste 

trabalho. Pois, foi a partir da tipificação dos problemas matemáticos efetuada pelos 

professores entrevistados que realizei os questionamentos referentes ao uso dos problemas 

matemáticos em sala de aula. Considero o recurso resolução de problemas matemáticos como 

um símbolo de interação, adotado neste capítulo pelo entendimento de Chapman (1999). E 

que por sua vez possibilita iniciar a discussão sobre indícios do entendimento acerca do uso(s) 

da Resolução de Problemas como uma Metodologia em sala de aula. 

 

 

3.1 – A Tipificação dos problemas matemáticos no entendimento dos professores  

 

Antes de analisar os dados da tipificação, é importante destacar que a solicitação 

para que os professores classificassem os problemas, não era com a pretensão de avaliar se o 

professor sabe ou não tipificar os problemas matemáticos. Mas, sim tomar a referida seleção 

para buscar evidências sobre a(s) forma(s) como os problemas matemáticos são aproveitados 

em sala de aula. Assim, parto dos índices percentuais de acerto da tipificação e discuto sobre 

as respostas dos professores em relação aos objetivos de ensino e aprendizagem para cada tipo 

de problema. 

Como mencionado anteriormente, a seleção dos problemas matemáticos foi 

entregue aos professores e solicitado que eles classificassem os problemas matemáticos de 

acordo com a tipificação de Dante (2005). Para isso, expliquei que os problemas matemáticos, 

segundo esse autor, podem ser classificados em seis tipos: exercício de reconhecimento, 

exercício algoritmo, problema padrão, problema de aplicação, problema heurístico ou de 

processo e problema de quebra-cabeça. Nesse momento apenas os nomes dos tipos foram 

apresentados aos professores sem nenhuma exposição do significado.   

Para análise dos dados coletados optei por reorganizar os problemas matemáticos 

de acordo com os tipos, na tentativa de identificar possíveis regularidades sobre os usos. O 
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primeiro tipo examinado foram os problemas de reconhecimento, o índice de acerto18 para 

esse tipo, pode ser verificado na tabela que segue. 

 

Tabela 3.1 – Tipificação dos problemas: exercício de reconhecimento 

 

Problema 

 

Índice de 

acerto 

Problema 3) (6º ano, 3, p.115) 

Dentre os elementos do conjunto A = {2,3,5,6,8,910}, identifique os que são 

divisores de: 

a) 14  

b) 18 

c) 25 

d) 45 

e) 54 

f) 70 

 
 

 

 

65% 

Problema 8) (7º ano, 1, p.220) 

Faça as medidas necessárias com uma régua e classifique os triângulos a seguir 

quanto às medidas dos lados: 

 

 

 

 

79% 

Fonte: tabela elaborada a partir da tabulação das respostas dada pelos professores. 

 

Constata-se a partir do índice de acerto das tipificações exposto na tabela que a 

maioria dos professores indicou a classificação correta. Porém, para entender a associação que 

o professor fez para classificar os problemas matemáticos, questionei se haveria diferença 

entre os objetivos que cada problema teria no processo de ensino e aprendizagem e quais 

seriam. 

A partir das respostas de treze professores entrevistados, é possível inferir que os 

professores têm clareza sobre o fato de que os problemas matemáticos possuem objetivos 

diferentes no processo de ensino e aprendizagem, apenas um professor mencionou que não e 

outro disse talvez. Para um professor que foi indagado sobre o problema de reconhecimento 

ressaltou que esse problema “[...] é do tipo de explorar a percepção dele [do aluno]” (E10, 

2011). Já outro docente destacou que o problema de reconhecimento é para ver se “[...] eles 

[os alunos] conseguem reconhecer dentre os números, quando o número é divisor de outro, e 

ele tem que saber, e no momento reconhecer isso” (E12, 2011). 

                                                             
18

 Vale destacar que alguns professores atribuíram para alguns dos problemas matemáticos mais de uma 

classificação, sendo assim, para quantificar adotei apenas a primeira resposta apresentada. 
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De acordo com Dante (2005), o objetivo para o exercício de reconhecimento é 

reconhecer, identificar ou lembrar um conceito, um fato específico, uma definição, uma 

propriedade etc. Assim, diante das citações dos dois professores, observa-se que as expressões 

“explorar a percepção” e “reconhecer” ressalta semelhanças com o objetivo destacado pelo 

referido autor. 

Vale ressaltar que, no caso do problema três apresentado na Tabela 3.1, como se 

tratava de um problema com números, três dos docentes o classificaram como algoritmo. 

Entretanto, esse tipo correspondia aos problemas um e cinco, o primeiro pertence ao bloco de 

conteúdo números e operações, e o cinco ao bloco grandezas e medidas. O percentual de 

acerto para esses problemas matemáticos podem ser observadas a seguir. 

 

 Tabela 3.2 – Tipificação dos problemas: exercício algoritmo 

 

Problema 

 

Índice de 

acerto 

Problema 1) (8º ano, 1, p.142) 

Determine a solução de cada uma das seguintes equações do 1º grau com uma 

incógnita, sendo U=IR.  

i)           

j)           

k)              

l)               

m)                 

n)                   

o)                    
p)                      

 

 

 

 

85% 

 

Problema 5) (9º ano, 1, p.321)  

Determine a medida x indicada em cada uma das figuras. 

 

 

 

 

 

21% 

 

Fonte: tabela elaborada a partir da tabulação das respostas dada pelos professores. 

 

A análise a esse índice de acerto da tipificação induz a uma relação que o 

professor faz de algoritmo a números. Como o problema cinco se tratava de um problema do 
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bloco de conteúdo grandezas e medidas, alguns professores realizaram outras relações como 

problema de aplicação e padrão. Entretanto, é possível elucidar que o problema cinco pode ser 

uma variação de “arme e efetue a expressão”, ainda sendo assim, um do tipo algoritmo, 

porque a resposta é por meio de uma operação mecânica. De acordo com um dos 

entrevistados, quando são propostos os problemas de algoritmo “[...] eu quero uma coisa que 

ele repita e que ele retenha aquele algoritmo” (E06, 2011). Outro professor apresenta “[...] 

bom, quando a gente resolve o tipo algoritmo a gente tá treinando a operação, o método... o 

processo de resolução daquele problema” (E07, 2011). 

Pelo exposto nos fragmentos das falas, é observada que a associação feita pelos 

professores a esse exercício é de “fixação e retenção de uma operação e/ou algoritmo”. E de 

maneira semelhante Dante (2005) apresenta “seu objetivo é treinar a habilidade em executar 

um algoritmo e reforçar conhecimentos anteriores” (DANTE, 2005, p.16). 

É possível verificar entre as respostas de outros professores aproximações com a 

colocação de Dante (2005) sobre os exercícios de algoritmo, como no caso de um professor 

que mencionou “[...] seria na verdade a fixação. Seria o objetivo de fixar alguma maneira de 

como resolver” (E10, 2011). E também na fala de outro docente: “[...] quando eu falo de 

exercício algoritmo seria mais para que ele trabalhasse mecanicamente aquele assunto, [...] 

entendesse na verdade a simbologia matemática, quando a gente trabalha com algoritmo” 

(E15, 2011). 

Ainda nesse contexto, outro entrevistado destacou que o exercício de algoritmo: 

 

[...] a gente passa as vezes como diz, para treinar. [...] vamos fazer um 
treinamento aqui agora, vamos exercitar, então um treinamento, então por 

exemplo, as vezes eu passo para fazer em casa uma lista de exercício, do 
próprio livro, então fica uma questão mais simples de resolver uma equação, 

outra, mais umas duas que é um problema para transcrever a linguagem 

corrente para linguagem algébrica, então é treinamento mesmo (E13, 

2011, grifos meus). 

Pela colocação desse docente como ressalta Dante (2005) os exercícios do tipo 

algoritmo são para “treinar e exercitar”. Todavia, o referido professor também afirma que para 

encontrar a solução desses problemas matemáticos é preciso “transcrever a linguagem 

corrente para algébrica” (E13, 2011), porém, esse procedimento ocorre com os problemas do 

tipo padrão de acordo com o supracitado autor. No entanto, essa observação pode ser utilizada 

como uma possível justificativa para o baixo índice de acerto na classificação dos problemas 

do tipo padrão.  
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Tabela 3.3 – Tipificação dos problemas: problema padrão 

 

Problema 

 

 

Índice de 

acerto 

 

Problema 4) (8º ano, 3, p.313) 

A Figura a seguir é um quadrado. De acordo com as indicações, escreva o 

polinômio que indica: 

 
 

a) O perímetro do quadrado. 

b) A área do quadrado. 

 

 

 

22% 

Problema 10) (7º ano, 6, p.236) 

Fiz um esquema para representar como vai ficar o piso do quintal da minha casa 

revestido com lajotas quadradas brancas e pretas. 

 

 

a) De quantas lajotas vou precisar para 

revestir o piso? 

b) Qual a razão entre os números de 

lajotas pretas e o total de lajotas? 

c) Qual a razão entre o número de 

lajotas brancas e o total de lajotas? 

d) Qual a razão entre o número de 

lajotas pretas e o número de lajotas 

brancas? 

e) Explique o significado da razão 

obtida no item d. 
 

 

 

 

 

21% 

Fonte: elaborada a partir da tabulação das respostas dada pelos professores. 

 

Pelo contexto dos problemas matemáticos apresentados, outra possível 

justificativa para o índice baixo, talvez seja porque as questões quatro e dez fazem parte dos 

blocos de conteúdo espaço e forma, e grandezas e medidas respectivamente e porque os 

problemas propostos traziam representação figural. Por esse motivo, a relação mais frequente 

dada para estes problemas foram do tipo aplicação e heurístico. 

Como o índice de acerto foi menor no problema padrão, não o adotei com 

frequência como exemplo para questionar aos professores sobre qual seria o objetivo de 

ensino e aprendizagem deste tipo. Mas, ao indagar um professor a respeito, ele destacou que o 

problema padrão “[...] tem uma roupagem diferente daquelas contas, que ela não tem 

subtendido o conteúdo, ela tem uma roupagem diferente agora vai chegar ao mesmo 

resultado” (E09, 2011, grifos meus). 
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Constata-se pelo fragmento exposto, que o problema padrão também requer a 

aplicação de um algoritmo, mas como ele apresenta “uma roupagem diferente”, por meio de 

situações diárias, é necessário transformar a linguagem usual para linguagem matemática, 

pois a solução está contida no enunciado. Cabe frisar que, para o referido professor todos os 

problemas tem o mesmo objetivo, o que modifica é que alguns há mudança no contexto 

proposto e na resolução. 

De pronto, o objetivo de ensino e aprendizagem do problema matemático em 

questão, de acordo com autor adotado para a tipificação, é recordar e fixar os fatos básicos 

através dos algoritmos reforçando o vínculo que há entre as operações e seu emprego nas 

situações do dia a dia. 

De forma semelhante aos problemas padrão, os do tipo de aplicação também são 

expostos aos alunos como situações do dia a dia, mas nesse caso, o contexto apresentado 

desafia e aguça a curiosidade do aluno. Os exemplos adotados nesse tipo foram o de número 

seis e o nove. A porcentagem de acerto para a tipificação do problema de aplicação pode ser 

observado na tabela a seguir.  

 

Tabela 3.4 – Tipificação dos problemas: problema de aplicação 

 

Problema 

 

Índice de 

acerto 

 

Problema 6) (7º ano, 1, p.112)  
 Durante 5 dias consecutivos, faça o seguinte levantamento, anotando os 

dados obtidos em uma tabela: 

 Quanto tempo por dia você assiste TV? 

 Quanto tempo por dia você pratica alguma atividade física (brincadeiras 
do tipo pega-pega, queimada, jogar futebol, andar de bicicleta e outros) 

 Quantas horas você dorme por dia? 

 Quantas horas você estuda em casa por dia? 
a) Reproduza as informações em sua tabela em um gráfico de barras e 

compare o tempo gasto em cada atividade. 

b) Qual tempo médio que você dedica a cada uma dessas atividades? 
c) Troque o seu gráfico com o de um colega e analise as informações 

organizadas por ele. Nesses cinco dias, quanto tempo seu colega dedicou para 

as atividades físicas? Ficou mais tempo estudando ou vendo TV? Pense em 

outras questões, responda-as e faça um breve comentário para entregar a seu 
colega. 

 

 

 

 

 

70% 

Problema 9) (9º ano, 1, p.13 )  
Quantos alunos do sexo masculino e do sexo feminino há na sua classe? Construa 

uma tabela que indique a quantidade de alunos por sexo, assim como a respectiva 

porcentagem em relação ao número total de alunos? 

 

 

36% 

    Fonte: tabela elaborada a partir da tabulação das respostas dada pelos professores. 
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Essas situações exigem a pesquisa e o levantamento de dados para encontrar a 

resposta, e como pode ser notado na tabela anterior são questões inseridas no convívio diário 

do aluno. Pelo índice, mais da metade dos professores perceberam essa relação no caso do 

problema seis, mas no outro como era mais simples a forma que a pergunta era proposta 

houve classificações como problema de reconhecimento e de processo. Para entender a 

associação feita para o problema de aplicação quando questionados sobre os objetivos, o 

seguinte professor evidenciou. 

[...] esse aqui não, esse daqui vai buscar que o aluno reflita sobre algumas 
coisas do dia a dia dele, como por exemplo, se ele tá assistindo demais TV, 

se ele está fazendo alguma prática de educação, de atividade física, se isso 

por ventura pode prejudicar no sono dele se pode prejudicar em outras 
atividades, então ai vai fazer com que o aluno reflita não só no conteúdo, 

mas na vida dele, no ser dele, no relacionamento desse conceito matemático, 

como a matemática pode trabalhar em outras, em outros setores da vida dele 

e em outros conteúdos também, outras disciplinas (E08, 2011). 

Em relação ao problema de aplicação de acordo com Dante (2005) seu intento é 

aplicar conceitos, procedimentos e técnicas matemáticos para matematizar situações reais, e 

que são apresentados em maioria na forma de projetos a serem desenvolvidos usando 

conhecimentos de outras áreas, não só da Matemática, e que a resposta desperte o interesse. 

Sendo assim, por meio das falas dos professores verifica-se que a associação feita por eles, 

tem aproximação com objetivo apresentado por Dante (2005). Pois, como destaca outro 

entrevistado “[...] eu quero saber se eles conseguem fazer uso de algum conhecimento, de 

algum conteúdo em situações do dia a dia” (E12, 2011). Ou ainda, como menciona outro 

docente, “[...] quando a gente trabalha com aplicação, seria mais aprofundado, que a gente vai 

trabalhar um pouco do exercício algoritmizado que ele vai precisar para resolver, mas 

primeiro ele vai ter que raciocinar para entender, então já é mais... pede mais uma atividade 

intelectual” (E15, 2011). 

Os problemas de quebra-cabeça também desafiam os alunos, pela forma que são 

propostos, nesse caso os problemas dois e sete são exemplos desses problemas matemáticos. 

Esses obtiveram um número considerável de acerto. 
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Tabela 3.5 – Tipificação dos problemas: problema quebra-cabeça 

 

Problema 

 

Índice de 

acerto 

 

Problema 2) (6º ano, 4 ,p. 237)  

Observe a figura e descubra o seu “segredo”. Em seguida, escreva no seu caderno 

os números da linha:           
a) verde           b) amarela         c) azul  

        

 

 

 
 

 

 
 

 

 

65% 

 

Problema 7) (8º ano, 1, p.281)  

Com 18 palitos de fósforo você constrói uma figura como apresentada a seguir, 
composta por 13 triângulos equiláteros: 9 triângulos pequenos, 3 médios e 1 

grande. 

Retire 5 palitos para ficar só com 5 triângulos pequenos.  

 

 

 

 
 

 

 
64% 

Fonte: elaborada a partir da tabulação das respostas dada pelos professores. 

 

No caso do problema dois, como os alunos ainda tinha que realizar operações de 

adição para encontrar a solução, houve professores que fez associação ao tipo algoritmo. De 

acordo com Dante (2005), esses problemas de quebra-cabeça constituem a Matemática 

recreativa e sua solução quase sempre depende de um truque, ou um golpe de sorte. Conforme 

um dos entrevistados, quando são propostos problemas desse tipo “[...] quero que ele pense 

que ele raciocine”. Outro docente mencionou que os problemas de quebra-cabeça “[...] além 

de você está fazendo um algoritmo, você está é desenvolvendo um pouco mais a sua 

capacidade de pensar, sua capacidade cognitiva” (E07, 2011), ou ainda, “[...] seria mais 

estimular o raciocínio lógico, outras habilidades que o aluno nem saiba que tem e despertar o 

interesse mais para matemática, já que muitos acham que matemática é apenas conta” (E13, 

2011). 

É possível inferir que esses problemas matemáticos como os professores 

evidenciaram, eles têm uma forma de apresentação diferenciada, o que talvez modifique a 
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visão dos alunos que a matemática é apenas número e cálculos, pois, eles despertam do aluno 

o interesse para encontrar uma solução. 

Em suma, apesar do índice de acerto da classificação dos problemas matemáticos 

propostos ser alto entre alguns tipos, é possível destacar que houve discrepâncias ao 

identificar os problemas de aplicação como padrão e os exercícios de reconhecimento como 

heurístico, mas é notório que o maior quantitativo dos professores soube identificar que havia 

diferenças entre os tipos de problemas matemáticos em relação aos objetivos de ensino e 

aprendizagem, e  fez associações aproximadas com as finalidades definidas por Dante (2005).  

Como mencionado anteriormente um professor disse que talvez haja diferenças 

entre os objetivos dos problemas, sua colocação a respeito da possibilidade de diferença entre 

os objetivos foi: 

[...] Eu acho que existe etapas, no caso o problema de reconhecimento é uma 
etapa necessária para você conduzir, desenvolver outros tipos de problemas, 

é o problema de algoritmo é uma etapa necessária para você conseguir 
desenvolver outros tipos, é uma forma de pensar. Existe um autor que ele 

trabalha quatro tipos de pensamentos matemáticos, quatro tipos de 

inteligência, umas das inteligências que ele coloca é justamente a 

inteligência algorítmica, outra inteligência que ele coloca é da memorização. 
Então, eu acho que o problema de reconhecimento desenvolve o tipo de 

inteligência matemática, que seria o da memorização. O tipo de algoritmo 

desenvolve o tipo próprio, o de quebra-cabeça talvez desenvolva a 
inteligência de resolver problema, outro tipo que ele classifica, eu acho que 

cada problema está inserido dentro de uma perspectiva de inteligência 

matemática que se quer aprofundar, são quatro tipos de inteligência então, 

cada problema desenvolve dentro dessas etapas (E03, 2011). 

A partir da citação, é notório que o docente entende que há diferenças entre os 

problemas, mas que eles são vistos como etapas necessárias para o nível de dificuldade que 

pode ser exigido ao aluno como ele apresenta “[...] cada problema está inserido dentro de uma 

perspectiva de inteligência matemática que se quer aprofundar, são quatro tipos de 

inteligência” (E03, 2011). Quando o questionei sobre o nome do autor que apresenta os tipos 

de inteligências, o professor em questão disse que não recordava naquele momento. Portanto, 

como apresentado, os professores evidenciam a diferença entre os objetivos dos problemas, 

mas, é preciso identificar se imbricado a essa opinião como os professores utilizam os 

problemas em sala de aula, será que eles levam em consideração essas diferenças dos 

objetivos no momento de selecionar e propor os problemas matemáticos para os alunos? 

Esses aspectos são apresentados no próximo tópico.  
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3.2 – O uso dos problemas matemáticos em sala de aula  

 

No tópico anterior foi constatado que os professores faz associações coerentes 

com a de Dante (2005) em relação aos objetivos dos problemas matemáticos no processo de 

ensino e aprendizagem. Sendo assim, quais são os tipos de problemas matemáticos mais 

adotados e utilizados em sala de aula? Essa pergunta foi feita aos professores e todos 

afirmaram que adotam mais de um tipo de problema matemático, mas apenas onze 

mencionaram quais eram os mais adotados. As respostas podem ser vistas no quadro a seguir. 

 

Quadro 3.1 – Tipos de problemas mais utilizados pelos professores 

PROFESSOR PROBLEMAS 

E01 Problema dois (quebra-cabeça) e problemas com geometria. 

E02 Problema dois (quebra-cabeça) e tabelas. 

E03 De Algoritmo (algoritmo e padrão
19

) e reconhecimento, mas uso outros. 

E04 Problemas do dia a dia. 

E05 Algoritmo, quebra-cabeça e aplicações. 

E06 Reconhecimento, algoritmo e aplicações (padrão). 

E07 Todos, mas prefere o do tipo quebra-cabeça. 

E08 Não mencionou. 

E09 Não mencionou. 

E10 Heurísticos (problema de quebra-cabeça). 

E11 Não mencionou. 

E12 Problema nove (problema de aplicação). 

E13 Não mencionou. 

E14 Problema sete (problema de quebra-cabeça). 

E15 Problema um, nove e dez (algoritmo, aplicação e padrão). 

  Fonte: quadro elaborado mediante análise dos dados coletados em entrevista. 

 

Mediante ao que está posto no quadro, é possível observar que os professores 

fazem uso principalmente dos problemas de quebra-cabeça e de aplicação. E outros não 

destacaram sobre quais os tipos mais adotados em sala de aula, mas confirmaram que utilizam 

mais de um tipo. Ao mencionar questões do dia a dia ao que tudo indica, os professores 

utilizam os problemas de aplicação ou tipo padrão, pela classificação de Dante (2005).  

                                                             
19

 O professor em questão mencionou que mais utiliza o problema de algoritmo, mas ao analisar a tipificação 

apresentada por ele, em um problema padrão havia a classificação de algoritmo. Isso também ocorre com o 

professor E06 que destacou os problemas padrões como de aplicação. 
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Como foi apresentada no primeiro capítulo uma análise dos problemas 

matemáticos posto na coleção “A Conquista da Matemática” de Giovanni Jr e Castrucci 

(2009), foi constatada uma variedade entre os tipos de problemas matemáticos propostos, 

fator esse que pode servir de fonte para a diversidade de problemas que são utilizados em sala 

de aula. Para identificar esse enredo, na entrevista realizada foi feita as seguintes indagações: 

 

 Você prepara atividades para os alunos utilizando os problemas do livro 

didático? Como são elaboradas essas atividades? 

 Qual o critério que você adota para selecionar os problemas que serão 

trabalhados em sala de aula? Por quê? 

 

Dessa forma, a análise sobre as atividades com problemas matemáticos, 

desenvolvidas pelos professores, em específico ao uso dos problemas posto no livro didático, 

todos os professores afirmaram que faz seleção dos problemas e passam para os alunos seja 

para ser resolvida em sala de aula, ou como tarefa para casa. Como está destacado no relato 

que segue “[...] As atividades normalmente a gente procura trabalhar com as que já vêm 

proposta no livro, certo, na maioria das vezes a gente trabalha as que vem proposta no livro” 

(E10, 2011). Mesmo quando as atividades são diferenciadas os professores também adotam os 

problemas matemáticos do livro didático, como apresenta o professor E13. 

[...] então, a gente faz os grupo utiliza o livro mesmo, ou às vezes eu pego 
um exercício do livro, uma questão do livro e a gente monta um joguinho um 

trabalho para eles, ou diretamente no livro, ou a gente incrementa mais um 

pouco, monta então por exemplo, no manual do professor tem algumas 
sugestões, então eu gosto de usar, a gente fez uma tabelinha com um bingo 

dos números inteiros, então tinha as questões problema no livro na parte de 

desafios mas daí a gente montou com cartolina, fez os dados fez os jogos e 

fez um bingo, então quer dizer, utiliza o livro e a parte também (E13, 2011). 

Quando os docentes apresentam “eu pego os problemas dos livros”, “na maioria 

das vezes a gente trabalha as que vêm proposta no livro”, “problemas que seleciono”, é 

possível inferir uma observação, que um dos principais critérios para a escolha do livro 

didático são a quantidade e a diversidade dos problemas matemáticos. Inserido nesse aspecto 

os professores verificam a linguagem das questões, o nível de dificuldade, se há problemas 

relacionados com o cotidiano, se era condizente com o assunto, os tipos e a quantidade de 

exercícios/problemas contidas no livro. Sendo assim, a observação apresentada pode ser 

utilizada como uma possível justificativa de se atribuir ao livro didático a finalidade de 
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auxiliar na elaboração e desenvolvimento das aulas
20

. Pois, mesmo aqueles que trabalham 

com o EJA, que não adota uma coleção específica, mencionaram que faz seleção dos 

problemas matemáticos de livros didáticos. 

Em continuidade ao uso dos problemas matemáticos, é preciso saber quais os 

critérios adotados para a seleção dos problemas utilizados. A partir da análise à transcrição 

das falas dos professores é possível identificar que eles enfatizam acessibilidade, como 

apresenta um professor “[...] eu vejo o problema mais acessível, mais fácil, e com o tempo eu 

já vou pegando mais complexo, para ver o grau de raciocínio deles se está mesmo 

aumentando...” (E01, 2011). Outros adotam a aproximação com o cotidiano do aluno: “[...] eu 

uso a questão que seja do conteúdo, mais próximo da realidade deles, [...] ai eu uso o 

conteúdo próximo da realidade e vou dosando pelo grau de dificuldade” (E02, 2011). E há 

aqueles que destacam a curiosidade: “[...] em geral os problemas que despertem a curiosidade 

dos alunos, que façam eles pensarem com relação aos temas que eu estou trabalhando na 

hora” (E07, 2011). 

Desta maneira, é possível evidenciar que os critérios de seleção dos problemas 

matemáticos são o nível de dificuldade, que segue uma hierarquia do fácil para o mais 

complexo, a utilidade, a aproximação com a realidade do aluno (características essas dos 

problemas do tipo padrão e aplicação) e que despertem a curiosidade (peculiaridades dos 

problemas matemáticos de aplicação e quebra-cabeça). Alguns docentes destacam que 

escolhem os problemas matemáticos a partir do conteúdo que estão trabalhando, fazendo 

relação com o que foi abordado em sala de aula. E ainda tem aqueles que selecionam a partir 

da relação com o dia a dia do aluno. Nesse contexto, é importante ressaltar que de acordo com 

Dante (2005) as características que constitui um bom problema são: ter o nível de dificuldade 

condizente com as características da turma, ser desafiador, real e interessante para o aluno; ser 

o elemento desconhecido de um problema realmente desconhecido; e não constituir na 

aplicação evidente e direta de uma ou mais operações diretas. 

Outra variável de análise é o momento em que os problemas matemáticos são 

inseridos no processo de ensino e aprendizagem pelos professores. A partir da análise das 

respostas apresentadas pelos docentes, os momentos mais recorrentes do uso dos problemas 

matemáticos ou são para introduzir o conteúdo, ou para a fixação de um assunto matemático 

trabalhado.  

                                                             
20 É importante destacar ainda mediante as falas dos professores, que apenas um professor elucida sobre o 

manual do professor que consta no livro didático, as questões de desafios que vem entre os conteúdos do livro 

didático e também menciona em relação ao uso em atividades diferenciadas com os problemas matemáticos, 

como bingo e jogos. 
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[...] No caso da introdução, eu uso os problemas matemáticos para introduzir 
alguns assuntos! Por exemplo, as situações que eu uso bastante aqui na 

escola, é quando eu estou introduzindo frações, eu utilizo problemas para 
introduzir, para despertar a curiosidade dos alunos com relação a isso, e 

durante cada tópico eu tento também inserir diversos tipos de problemas no 

processo de ensino, mas, assim eu não me baseio, ele não são a base da 

minha metodologia de ensino não! Eu ainda, vamos dizer assim, eu trabalho 
mais a parte de resolução em si, não a parte, como é que posso dizer, parte 

algébrica mesmo do que abstração da resolução do problema (E07, 2011). 

A partir da citação posta é verificado que o professor utiliza os problemas no 

início da aula com intuito de “[...] despertar a curiosidade dos alunos” (E07, 2011). Diante da 

leitura ao trabalho de Dante (2005), compreendo que os problemas que instigam a curiosidade 

dos alunos, e que envolvem situações do dia a dia são os problemas de aplicação. Entretanto, 

o professor também enfatiza em sua fala que ao trabalhar cada tópico outros problemas são 

inseridos, o que leva a entender que os problemas matemáticos também são usados para a 

fixação dos conteúdos trabalhados, essa observação pode ser notada nas respostas de outros 

professores, como apresentado a seguir. 

Geralmente a forma que eu tenho utilizado é simplesmente para reforçar o 
conteúdo aprendido, sem assim, [...] um trabalho mais ampliado da questão 

cognitiva do aluno, é mais assim aqueles problemas em que, que ele resolve 
praticamente baseado naquilo que foi explicado, sem ele... é... desenvolver 

mais, sem puxar mais de outros pontos cognitivos deles, e assim também é 

bem tudo o que livro que a gente trabalha (E08, 2011). 

Ao mencionar “[...] a forma que eu tenho utilizado é simplesmente para reforçar o 

conteúdo aprendido” (E08, 2011), é possível fazer inferência diante desse fragmento que os 

problemas matemáticos mais utilizados pelo professor, são os tipos: exercício de 

reconhecimento, algoritmo e padrão, não que os outros problemas não possam ser propostos 

após a explanação do conteúdo, mas porque esses possuem características pertinentes ao uso 

para a fixação do conteúdo. 

Vale ressaltar que, tem respostas de professores que não é possível de ser 

identificados, ao certo, em que momentos os problemas são trabalhados em sala de aula, se 

antes ou depois de um conteúdo. Como exemplo, os professores do EJA – Educação de 

Jovens e Adultos, que é importante lembrar não faz parte da política do Plano Nacional do 

Livro Didático, assim, os alunos não possuem livro didático como material de apoio. 

Aqui a gente, como a gente trabalha com adulto, e muito deles tem 
dificuldades na resolução de problemas, a gente utiliza mais para chamar 
atenção, para focar coisas do dia a dia. É... para justamente que eles, para 
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que eles vejam que a matemática não é só a conta, o número, ele tem, ela 

aplicações, só que eles tem muitas dificuldades [...] (E14, 2011). 

Nesse recorte quando o docente ressalta “para focar coisas do dia a dia” ao que 

tudo indica o professor em questão refere-se aos problemas de aplicação. Mas, o professor 

destaca: “eles tem muita dificuldades”. Por meio dessa observação é possível apresentar a 

seguinte indagação: O que dificulta o desenvolvimento dos alunos durante as atividades com 

estes problemas matemáticos? 

De acordo com Dante (2005) há algumas estratégias para contornar os fatores que 

dificultam a solução de problemas matemáticos, elas são: 

 A linguagem usada na redação do problema. 

 Tamanho e estrutura da frase. 

 Vocabulário matemático específico. 

 “Tamanho” e complexidade dos números. 

 Como apresentar o problema. 

 Ordem em que as informações (dados e condições) são dadas. 

 Número de condições a serem satisfeitas e sua complexidade. 

 Número e complexidade de operações e estratégias envolvidas. 

 

Assim, na tentativa de buscar outras evidências sobre o uso dos problemas 

matemáticos, durante as conversas com os professores foi solicitado exemplos de atividades 

com problemas matemáticos, mas somente dois docentes disponibilizaram algumas atividades 

e avaliações de Matemática que foram aplicadas em sala de aula. Dessa forma, para elucidar 

as características dos problemas matemáticos adotados, a seguir são apresentados alguns 

recortes das atividades e avaliações aplicadas por dois professores. Mediante a verificação das 

atividades propostas é possível observar a presença de exercícios de reconhecimento. 

 

Figura 3.1 – Atividades com problemas matemáticos da 5ª série 
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      Fonte: atividades fornecidas pelo entrevistado (E02). 

 

Constata-se a partir da atividade exposta duas observações, a primeira em relação 

ao título da atividade “Exercícios de fixação múltiplos e divisores”, o que é um indicativo que 

o professor adota essas atividades após ministrar um conteúdo. Os problemas matemáticos 

são aplicados com o intuito de fixar o conteúdo trabalhado. Outra ressalva possível é em 

relação às características dos problemas matemáticos adotados na atividade, o que confirma 

que o referido professor tenta seguir uma hierarquia de dificuldade entre os problemas 

matemáticos, colocando inicialmente os mais simples.  Entretanto apresenta alguns problemas 

do tipo padrão, mas há predomínio de exercícios de reconhecimento. Nesse contexto, é 

elucidativo destacar, que como pode ser visualizado entre os problemas matemáticos 

adotados, segundo as palavras de Dante (2005), os exercícios de reconhecimento são dados 

em forma de testes do tipo verdadeiro e falso no caso da primeira questão, de múltipla escolha 

como exemplifica os problemas dois e três, ou de preenchimento de lacunas, esses não consta 

na atividade. 

Já o exame realizado em uma atividade aplicada na 8ª série pelo mesmo professor 

há um predomínio de exercícios tipo algoritmo, apenas a questão cinco refere-se ao problema 

padrão. 

 



74 
 

Figura 3.2 – Atividade com problemas matemáticos do 8ª série 

 

     Fonte: atividades fornecidas pelo entrevistado (E02). 

 

Em suma, é evidenciado que este professor, em atividades impressas utiliza os 

exercícios de reconhecimento, algoritmo e problema padrão. Cabe frisar, que a opção do 

professor em adotar os referidos tipos de problemas matemáticos, que são supostamente mais 

simples de serem resolvidos, pode ser justificada pela realidade escolar dos alunos, ou seja, ter 

um nível adequado de dificuldade para a determinada série.  

Outro professor que ministra aulas em turmas de 7ª e 8ª séries é possível notar 

características semelhantes das atividades apresentadas anteriormente. 
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Figura 3.3 – Atividade de Matemática proposta pelo professor E15. 

Escola Municipal Carvalho Neto       Série: 7ª  

 

Aluno (a):__________________________________________      

 

Atividade de Matemática 

 

1. Simplifique as frações algébricas: 

   
       

                                                   
       

    
 

 

2. Simplifique a expressão 
  

  
 

 

   
 

 

  
. 

 

3. Encontre o complemento e o suplemento dos ângulos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

4. Dois ângulos suplementares têm medidas respectivamente iguais a 3x-40 e 2x+10. 

Determinar a medida de cada ângulo. 

 

5. Encontre os valores desconhecidos: 

 

 

 

 

 

 

 

Ângulo Complemento Suplemento 

40º   

65º 32’   

32,5º   

Fonte: atividade disponibilizada pelo professor E15. 

 

Constata-se que o segundo professor apesar de denominar como “Atividade de 

Matemática” conserva praticamente as mesmas características em relação aos problemas 

matemáticos. É evidenciada mais uma vez a presença de exercícios de algoritmo, apenas o 

problema quatro é do tipo padrão.  

O exame dessas atividades suscita uma indagação: será que o peso da atividade 

matemática em sala de aula está relacionado na maioria das vezes, aos problemas 

matemáticos do tipo algoritmo? Vale ressaltar que a resposta para tal indagação seria negativa 

4x-10° 110° 

a 

y 

5x+10° 

x - 10° 

y 

a 
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se tomado como referência os recortes dos depoimentos coletados, que já foram em parte 

apresentados anteriormente. Os professores em sua maioria afirmaram que a escolha dos 

problemas matemáticos está relacionada ao conteúdo trabalhado em sala de aula e ao nível de 

dificuldade apresentado pelos alunos. Entretanto, um exame dos recortes das atividades 

apresentadas e de outras que foram disponibilizadas pelo professor permite afirmar que há 

predominância quantitativa de problemas matemáticos do tipo de reconhecimento, algoritmo e 

padrão.  

Diante dessa constatação e da associação quase que imediata desse tipo de 

problemas ao modelo de aula expositiva seguida pela resolução de problemas matemáticos, 

optei por adotar outro caminho na tentativa de romper com esse padrão de entendimento e não 

apresentar confusões e equívocos entre resolução de problemas matemáticos e a Metodologia 

da Resolução de Problemas. O entendimento adotado é uma apropriação do que está posto em 

Chapman (1999) em um artigo intitulado “Teacher intervention during mathematical 

problem-solving instruction
21

”.  

The paper examines the nature of teacher intervention during students’ 
problem solving based on a study (Chapman, 1999) that investigated the 

effect of a humanistic problem solving inservice [PSI] program elementary 
school teachers’ thinking and teaching of mathematical problem solving 

(CHAPMAN, 1999, p.169). 
22

 

A base da discussão do artigo realizada por Chapman (1999) foi o estudo PSI 

(Problem-Solving in Service)
23

. Vale ressaltar que o estudo PSI foi desenvolvido com seis 

professores voluntários da escola elementar (grade 3 a 6) que ensinava matemática da forma 

tradicional, mas queria modificar sua prática para o ensino da Resolução de Problemas. Os 

participantes tinham pouca ou nenhuma experiência com resolução de problemas não 

rotineiros. O procedimento do PSI foi organizado em atividades distribuídas em quatro 

estágios: introdução, reflexão do significado pessoal, experiência com Resolução de 

Problemas e por fim, a reflexão da experiência da Resolução de Problemas.  

Contudo, é importante ressaltar que, embora esse texto ter sido escrito sob a 

temática resolução de problemas matemáticos e com outro objetivo, o autor lança discussões 

pertinentes sobre símbolos de interação durante as atividades com problemas matemáticos, o 

que então permite que faça inferência de que esses símbolos são elementos chaves para 

                                                             
21

 Tradução: Intervenção do professor durante a instrução de resolução de problemas matemáticos. 
22

 Tradução: O artigo examina a intervenção natural do professor durante a resolução de problemas de estudantes 

baseado em um estudo que investigou o efeito da humanística na Resolução de Problemas em Serviço, [PSI] 

programa da escola elementar de pensamento e ensino de professores da resolução de problemas matemáticos. 
23

 Tradução: Resolução de Problema em Serviço. 
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identificar o que torna o uso dos problemas matemáticos como uma Metodologia. Pois, ao 

tratar de interação simbólica Chapman (1999) destaca: 

[…] the assumption is that teachers and students rely on symbols, whether 
consciously or not, both to create and “read” the learning environment. Thus, 

these symbols are power influences on learning and teaching. Teachers and 
students do not typically respond directly to each other’s actions as stimuli, 

but assign meanings to the actions and act on the basis of the meanings 
24

 

(CHAPMAN, 1999, p.171). 

Desse modo, a estrutura da atividade em relação aos tipos de problemas propostos 

e os momentos em que são inseridos em sala de aula, que foi discutido neste capítulo, de 

acordo com o referido autor são considerados como símbolos de interação. Os outros 

símbolos de interação são a “utilização do espaço e do tempo”, “presença e localização do 

professor” e “a intervenção: o que falar, quando, como e sobre o que”, contexto esse que será 

abordado no próximo capítulo. Pois, os indícios da Metodologia Resolução de Problemas 

além da estrutura da atividade, também dependem da presença, da atuação e caminho 

escolhido pelo professor frente ao uso dos problemas matemáticos em sala de aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24

 Tradução: Em relação à interação simbólica em sala de aula, o pressuposto é que professores e estudantes 

dependem dos símbolos, se conscientemente ou não, ambos criam e “lêem” o ambiente de aprendizagem. Assim, 

esses símbolos são fortes influentes no ensino e aprendizagem. Professores e alunos normalmente não 

respondem diretamente para cada ação do outro como estímulo, mas atribui significados às ações e atua com 

base nos significados. 
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CAPÍTULO IV - INDÍCIOS DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO 

METODOLOGIA  

  

 

Neste capítulo é retomado mais uma vez o entendimento do que está sendo 

denominado de Resolução de Problema como Metodologia.  Para isso recorro a Pereira 

(2004), membro do grupo do GTERP, que destaca o problema matemático como um ponto de 

partida para ensinar Matemática e que constitui-se num caminho que visa o processo e não 

apenas a solução a ser encontrada.  

E apesar de no capítulo anterior ter sido identificado evidências que muitos 

professores recorrem aos problemas matemáticos após ter trabalhado um conteúdo, a 

apropriação do que está posto no texto de Chapman (1999) permite inferir que é possível 

identificar características da Metodologia da Resolução de Problemas por meio dos símbolos 

de interação que surgem em variadas situações em sala de aula, independente do tipo de 

problemas que está sendo abordado. Com a ressalva que, por exemplo, problemas do tipo 

padrão, de aplicação e quebra-cabeça são mais propícios para interação e permitem mais 

facilmente a identificação dos símbolos de interação. 

Para buscar indícios da Resolução de Problemas como uma Metodologia, foram 

analisadas as respostas das questões postas no roteiro de entrevista, conforme apresentado a 

seguir. 

 Como você costuma organizar a turma nessas atividades com problemas 

matemáticos? Se em grupo: qual o intuito de desenvolver atividades em grupo? Se individual: 

por que você não realiza atividades em grupo? 

 Durante o momento dessas atividades você costuma circular pela sala? 

 Em cada um desses tipos de problema você acha que o papel do aluno e do 

professor é o mesmo? 

Tipo de problema Papel do 

aluno 

Papel do 

Professor 

Como é trabalhado em 

sala de aula? 

Reconhecimento    

Algoritmo    

Quebra-cabeça    

Padrão    

Aplicação    

Heurístico    

 



79 
 

É válido destacar que essas perguntas foram efetuadas a partir da tipificação que o 

professor fez dos problemas matemáticos. E em alguns casos foi necessário fazer algumas 

adaptações, principalmente quando houve equívocos na tipificação realizada pelo docente. 

Nos tópicos que seguem está apresentada uma análise das respostas para a busca 

de indícios da Resolução de Problemas como uma Metodologia 

 

 

4.1 – A Geografia da sala de aula em atividades 

 

A organização dos alunos em sala de aula pode ser tomada como um indício da 

Metodologia ou do caminho adotado pelo professor para conduzir a abordagem de um 

conteúdo, ou de uma atividade didática. Como é utilizado o espaço da sala de aula, ou seja, 

como os alunos estão organizados? Qual a localização das cadeiras ou carteiras no momento 

das atividades com os problemas matemáticos? Ao serem questionados sobre a forma como 

costumam organizar os alunos em sala os professores emitiram opiniões que estão 

organizadas no gráfico que segue. 

 

Gráfico 4.1 – Geografia da sala de aula 

 

Fonte: gráfico elaborado mediante análise dos dados. 

 

 

Constata-se que 44% dos professores optam por trabalhar com os alunos 

organizados individualmente. Com o destaque que dos onze docentes que responderam que 

desenvolvem atividades individuais, seis mencionaram que também fazem atividades em 

grupo, mas não frequentemente. As justificativas para essa opção são diferenciadas, uma 

primeira é a indisciplina.  

44% 

20% 

36% 

Individual Dupla Grupo 
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Por conta da questão da indisciplina dos alunos, eu sei que essa não seria a 

maneira correta de está trabalhando a questão da indisciplina, teria que ver 

outras formas de tentar, porque mesmo separados eles já conversam demais, 
quando junta é... eles vão conversar de qualquer outra coisa menos sobre os 

problemas que são propostos (E08, 2011). 

Outro professor corrobora com o mesmo entendimento ao destacar que “[...] A 

dificuldade de controlar a turma é a principal delas, os alunos já são muito disperso por 

natureza, se eu juntar três no mesmo lugar, eles vão ficar mais dispersos ainda” (E07, 2011). 

Justificativa diferente diz respeito ao espaço disponível que dificulta a realização 

de atividades de forma coletiva, de acordo como o docente, 

[...] algumas dificuldades, as vezes até conseguir uma arrumação, as vezes 
devido ao espaço hoje, hoje provavelmente, possivelmente eu teria problema 

também com relação até a cadeira  para os alunos sentarem, nem sempre dar 

para fazer em grupo, e na introdução, a gente arruma normalmente na 

maneira tradicional (E10, 2011). 

Em suma, é possível constatar explicações para não organizar a turma em grupos: 

primeiro é por causa do aluno, que é indisciplinado e disperso, segundo fator que não é 

excludente a esse está direcionado ao professor que tem dificuldades de gerenciar a turma, e 

por fim a questão do espaço físico, que não tem área suficiente para organizar as turmas em 

grupo.  

Porém, 56% dos docentes reconhecem pontos positivos de permitir o diálogo 

entre os alunos por meio das atividades em duplas ou grupos. Cabe retomar aqui, a proposta 

de roteiro elaborado por Onuchic (1999), já apresentada anteriormente, para a aplicação dos 

projetos de trabalho em sala de aula com o uso da Metodologia de Ensino (Aprendizagem 

Avaliação) da Resolução de Problemas o primeiro passo é a organização da turma em grupos. 

De acordo com a referida autora, 

No mundo real, aprender é muitas vezes um processo compartilhado e que o 
progresso em direção a um objetivo vem através de esforços combinados de 

muita gente. É preciso que os estudantes experimentem este processo 

cooperativo e que lhes dê a oportunidade de aprender uns com os outros. 
Sentimos que muito da aprendizagem em sala de aula será feita no contexto 

de pequenos grupos (ONUCHIC, 1999, p.216). 

Tal entendimento é partilhado também por Matos e Serrazina (1996) que 

defendem a organização dos alunos em grupo. 

Acredita-se que o trabalho de grupo pode ajudar a promover mais reflexão, 
mais discussão entre os alunos e mais atividades de resolução de problemas, 
promovendo assim uma mudança da natureza das atividades que 
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tradicionalmente tem sido dominantes na aula de Matemática. Embora a 

Matemática seja tradicionalmente associada a tarefas rotineiras e individuais, 

a sua natureza favorece a aprendizagem cooperativa, ao proporcionar 
inúmeras oportunidades para reformulação e discussão de conjecturas, 

argumentos e estratégias de resolução de problemas (MATOS e 

SERRAZINA, 1996, p.149). 

De acordo com a colocação dos autores, desenvolver atividades em grupo pode 

ser um elo entre a resolução de problemas e a discussão entre os alunos, que poderá alterar a 

versão mais tradicional da aula de Matemática. 

No caso daqueles professores que propõe um ambiente de discussão em duplas, 

enfatizam que assim faz um cobrar do outro. 

Porque eu acho assim que hoje todos é... tem condição de todos trabalharem 
quando se tem um grupo, que tem muitas pessoas quer queira quer não 
sempre vai ter aqueles que não vão participar da atividade. Quando você 

minimiza a quantidade, você força a pessoa a um cobrar do outro, vamos 

fazer isso, vamos fazer aquilo. Quando tem muita gente não funciona muito 

não, porque eles bagunçam também, porque eles são muito indisciplinados 

(E01, 2011). 

Pela citação é possível verificar que o professor opta por trabalhar em dupla para 

evitar a ‘bagunça’, a indisciplina. Outro professor também destaca. 

O intuito, geralmente eu observo que os alunos são solidários, mas quando 

se trabalha com um grupo maior, eles não conseguem partilhar, eles acabam 

se dispersando mais fácil, então quando você trabalha em dupla, você 
consegue observar que existe solidariedade um colega ajuda o outro, existe 

essa partilha maior, mas quando a gente começa a trabalhar com grupos 

maiores que três, a gente percebe que eles acabam fugindo do problema 

(E03, 2011). 

Já em relação aos que defendem as atividades com problemas matemáticos em 

grupos, justificam esse método pela socialização de ideias. Um docente destaca que “depende 

da atividade quando eu quero, quando eu aplico em grupo eu quero que eles aprendam mais 

pela questão da dificuldade e eles consultarem uns aos outros a troca de ideias mesmo, a ideia 

mesmo de trabalhar em grupo” (E02, 2011). Outro professor também mencionou a 

cooperação entre os alunos para a troca de ideias. 

O intuito é fazer com que criassem um espírito de cooperação entre eles, que 

às vezes tem alunos que sabem um pouco mais e outros que sabem um 

pouco menos, os que sabem mais podem tirar dúvida, o aluno que sabe mais 
e pode tirar duvida o que sabe menos, ou um esclarecendo a dúvida do outro, 

porque as dúvidas dos alunos são diferentes, o que é claro para um aluno, 

não é claro para outro em determinado momento da aula, da resolução de um 
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problema, então a ideia é essa, fazer com que eles compartilhem as ideias 

(E06, 2011). 

Já outro professor apresenta como justificativa para realizar atividades em grupo a 

socialização. 

Primeiro, a socialização, que é como eles trabalham com inclusão nessa 
escola, dizem. Ai eu tento socializar, para ver se um aluno surdo, se os 
outros aceitam o aluno incluso. Segundo, talvez também para um ajudar o 

outro (E04, 2011). 

Constata-se entre os fragmentos também a facilidade de interação, a solidariedade 

e a discussão do caminho para encontrar uma solução. Segundo Matos e Serrazina (1996) 

“[...] a investigação tem sugerido que podem existir efeitos positivos resultantes do trabalho 

de grupo na compreensão de conceitos, na comunicação e na motivação dos alunos. Mas, 

esses efeitos parecem depender do tipo de agrupamento dos alunos” (MATOS E 

SERRAZINA, 1996, p.149). 

Nesse contexto de partilha de ideias os autores citados enfatizam pontos positivos 

para o aluno que tem facilidade com a Matemática e o aluno com dificuldade. Para os que tem 

facilidade, eles observam processos conhecidos e refletem em um nível superior, por isso é 

necessário não apenas dar informações, e sim, explicações. Entre as opiniões dos professores 

observam-se aproximações com as colocações dos autores, por exemplo, para um professor as 

atividades em grupo possibilitam “[...] os alunos se aproximarem um pouco da linguagem um 

do outro, geralmente a linguagem do professor é um pouco mais distante, e um aluno 

mostrando ao outro como faz, então talvez seja mais fácil eles entenderem” (E13, 2011). 

Em relação àqueles alunos com dificuldades, em atividades em grupo, eles tem 

oportunidade a partir do momento que reconhecem a necessidade, de fazer uso de explicações 

de um colega que tem a linguagem próxima. 

É porque pelo o que prega, pelo o que prega os teóricos, ligados a “resolução 
de problemas”, eles aconselham geralmente em grupo, até mesmo você fazer 

com o que forneça a possibilidade para que o aluno possa discutir entre os 

colegas e encaminhar na direção de uma solução do problema (E10, 2011). 

Porém, é importante destacar que os efeitos positivos de atividades em grupo 

estão entrelaçados com outras variáveis. 

O êxito do trabalho de grupo e da aprendizagem cooperativa depende do 
reconhecimento por parte do professor dos produtos resultantes desse 

trabalho, mas nem a relevância do trabalho de grupo nem o modo como eles 

desenvolvem são independentes dos objectivos do currículo, da natureza das 
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actividades de aprendizagem e da actuação do professor (MATOS E 

SERRAZINA, 1996, p.150). 

De acordo com a citação anterior, uma componente que eleva a importância da 

atividade em grupo é a atuação do docente. Imbricado a esse aspecto, o que pode ser 

visualizado, e que também faz parte da geografia da sala de aula é a figura do professor. 

Como destaca Chapman (1999) a localização e deslocamento do professor durante o 

desenvolvimento das atividades com problemas matemáticos é um importante símbolo de 

interação. 

É válido mencionar que a distribuição do tempo nessas atividades também deve 

ser levada em consideração para organização e execução da atividade didática. Assim, pela 

leitura das entrevistas é observado que, todos os professores separam o desenvolvimento das 

atividades com resolução de problemas em dois momentos, primeiro os alunos buscam uma 

resposta para o(s) problema(s), e em seguida um tempo é dedicado para correção.   

Em relação à presença do professor em sala de aula em momentos com atividades 

de resolução de problemas, um professor afirmou “[...] fico só observando de longe tentando 

motivar eles a pensar na situação.” (E07, 2011). De forma contrária a esse posicionamento 

outros professores destacam que ficam observando circulando pela turma, “[...] não, depende, 

tem aluno que por si só já vem até a gente, quando eu passo assim, já é de costume, as vezes 

eu saiu do birô, vou circulo da sala fico mais próxima deles só observando” (E02, 2011). Ou 

ainda como expõe o professor:  

Eu circulo pela sala, vou em carteira, em carteira, agora não interfiro em 

nada, eles sempre perguntam, porque eles adoram está perguntando, antes de 
até de começar eles já estão perguntando tudo, eu digo não, você hoje, vocês 

é que vão fazer sozinhos, depois eu vou lá e dou uma olhadinha mas sempre, 

sempre eu estou dando uma passada, para ver se tem alguma dúvida” (E01, 

2011). 

Outros docentes que além de circular, incentiva os alunos a procurar uma resposta 

e controla o tempo para a resolução do problema matemático. 

 

Eu dou um tempo, 10, 15 minutos, porque também as vezes os alunos são 
muito dispersos, então durante aqueles 10 a 15 minutos tem aqueles que não 

fez nada fica só esperando. E  quando eu dou esse tempo eu vou circulando, 

vou nas mesas, e  procuro, vamos anotar, vamos pegar o resultado, vamos ler 
a questão comigo, o que você pensa. Mas eu não intervenho no sentido de 

resolver, mas eu fico circulando, principalmente porque tem alunos que são 

bem pacatos [...] (E13, 2011). 
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Pelas colocações sobre a presença do professor, constata-se que o fato dele 

circular no ambiente de aprendizagem mostra aos seus alunos que estão por perto. Todavia, 

essa disposição do docente permite lançar a seguinte questão: o que o professor faz enquanto 

circula entre os alunos, ele desenvolve o diálogo, ele questiona aos alunos, ou apenas os 

observa? A resposta a essa indagação será apresentado no próximo tópico. 

Em síntese o que pode ser ressaltado é que a geografia da sala de aula e a presença 

do professor podem influenciar os discentes na sua conduta em sala de aula, pois, esses 

símbolos de interação como destacam Chapman (1999) são representativos para os alunos 

reconhecerem e também modificarem a atuação em sala de aula em ambientes propícios para 

a aprendizagem, em que o professor é um parceiro que instiga na busca de respostas. 

É possível afirmar a partir dos recortes da transcrição das entrevistas apresentados 

e analisados neste tópico, que embora parte dos docentes destaque a utilidade das atividades 

em grupo, que circulam pela sala e adotam diferentes tipos de problemas, ainda é necessário 

examinar outras variáveis.  Pois, a função e a conduta do professor por meio da intervenção é 

um aspecto chave da Resolução de Problemas como Metodologia de ensino, uma vez que a 

atuação do professor pode contribuir ou não para a mudança no comportamento e na função 

do aluno durante as atividades com problemas matemáticos.  

 

 

4.2 – Indícios de uma metodologia a partir do papel do aluno e do professor 

durante a resolução de diferentes tipos de problemas 

 

O papel do aluno e do professor, como já destacado, é um aspecto importante para 

encontrar indícios a Resolução de Problemas como uma Metodologia. Assim, a partir das 

respostas dos professores sobre a sua função e a do aluno durante a resolução de diferentes 

tipos de problemas, é possível observar se os docentes indicam diferentes papéis a depender 

do problema matemático utilizado.  

Dessa forma, um entrevistado mencionou como papel do aluno no caso dos 

exercícios de reconhecimento que “[...] não vai aguçar muito o senso dele, crítico dele, aqui 

ele olhou ele já sabe, [...] aqui logo de imediato já dá, se ele souber os conceitos matemáticos 

ele já dá a solução.” (E01, 2011) 

No caso dos exercícios de algoritmo um entrevistado afirmou que “[...] como ele é 

algoritmo então eles [os alunos] já sabem que têm uma sequência, então é aquela aula assim, 

mais tradicional, termina sendo, não tem como” (E02, 2011). Outros professores também 
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destacam características do ensino tradicional para o exercício de algoritmo, como o professor 

E03 “[...] em algoritmo que talvez seja só uma, uma reciclagem do que o professor 

desenvolve. Talvez ele ficasse mais passivo na condição da resolução de algoritmo” (E03, 

2011).  

Já outro professor menciona “[...] o problema de algoritmo, ele é um problema 

mais é... digamos assim, repetitivo, mais mecânico, não exige tanto raciocínio do aluno, exige 

mais memória? Memória, repetição isso [...]” (E06, 2011). Ou ainda na fala do professor “[...] 

porque o problema que eu identifico como número um [ou seja, do tipo algoritmo] seria mais, 

meio que mecânico, eles não ‘precisa’ de um raciocínio mais apurado. Então eles vão ser 

meio que behaviorista, eles vão repetir lá o que a gente fez [...]” (E15, 2011). 

Mediante a esses fragmentos a respeito dos papéis dos alunos durante a resolução 

de exercícios de reconhecimento e algoritmo, é possível inferir que nesses problemas o aluno 

desenvolve um papel que como apresenta os professores, não aguça o censo crítico, ele é 

passivo, só precisa seguir as regras e repetir. E essas são características de uma aula 

expositiva, como mencionado na introdução a partir de D’Ambrosio (1989). Tal prática revela 

o entendimento de que a aprendizagem de Matemática é possível através de que a resolução 

de problemas matemáticos se reduz a procedimentos pré-determinados e ensinados pelo 

professor e que o aluno, na maioria das vezes repete o algoritmo que anteriormente foi 

desenvolvido no quadro. 

 E de acordo com Matos e Serrazina (1996),  

[...] a percepção que os alunos tem da Matemática influencia como eles 
decidem participar na aula de matemática. Se veem a Matemática como um 

conjunto de regras, estarão menos disponíveis para questionar, explorar ou 

conjecturar, esperando que lhes seja dita a regra para depois aplicarem em 
problemas semelhantes. A pergunta mais habitual feita pelos alunos será << 

Está certo?>> A sua reacção a uma explicação do professor será diga-me os 

passos, que eu depois faço (MATOS e SERRAZINA, 1996, p.173). 

 

Diante do que está posto na descrição acima e pelas respostas dos professores, 

quando são propostos aos alunos atividades de Matemática que exige regras, os alunos ficam 

restritos a seguir as etapas. Entretanto, essa observação não é válida para os problemas 

matemáticos do tipo aplicação, pois nesse o aluno “[...] buscaria conhecimentos da vida dele, 

conhecimentos além daquele conteúdo de matemática, e até relacionamento com outras 

disciplinas.” (E08, 2011). Pois, como destaca outro entrevistado nos problemas “[...] de 

aplicação, cada problema, vai ter uma nova situação. Então vai amadurecer o raciocínio do 

aluno” (E15, 2011).  
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Essa ressalva é parecida com as colocações para o problema de quebra-cabeça, 

quando um professor menciona que o aluno “[...] vai ter que pensar, vai ter que questionar 

porque aqui é 3,4 e 3,7? Então aqui gera um processo que ele vai desenvolver o raciocínio 

lógico dele.” Ou ainda, o referido docente acrescenta “[...]então o bom do problema assim 

desse tipo [quebra-cabeça] é que eles ficam curiosos em descobrir o que ...” (E01, 2011). Já 

outro professor destaca que “[...] talvez quando o aluno ele pega uma questão de quebra-

cabeça, ele fique mais angustiado, porque ele tem que ter uma certa autonomia, ele tem que 

ter um certo poder de resolução” (E03, 2011). 

A partir do que está posto sobre os problemas de aplicação e quebra-cabeça é 

possível afirmar que o aluno efetua um papel que exige o uso do raciocínio lógico, e passa a 

ser crítico, autônomo, questionador, e quando o professor apresenta “o aluno busca 

conhecimentos [...]” (E03, 2011) então ele torna-se investigador e construtor. 

Diante de situações como essas os autores Matos e Serrazina (1996) ressalta: 

Por outro lado, os alunos que veem a Matemática como uma disciplina 
dinâmica é mais provável que sejam mais questionadores e que façam 
perguntas do tipo << O que acontece se...? >> Parece que a visão que os 

alunos tem da Matemática é mais provável influenciar a qualidade das 

interações em que se envolvem do que a quantidade (MATOS e 

SERRAZINA, 1996, p.173). 

Nesse contexto, a percepção da Matemática estática e sem relação é modificada e 

o aluno passa a ver como uma disciplina dinâmica, sempre em movimento, em que a ele é 

permitido se questionar. 

O fato de o aluno ser estimulado a questionar sua própria resposta, a 
questionar o problema, a transformar um dado problema numa fonte de 

novos problemas, a formular problemas a partir de determinadas 

informações, a analisar problemas abertos – que admitem diferentes 
respostas em função de certas condições –, evidencia uma concepção de 

ensino e aprendizagem não pela mera reprodução de conhecimentos, mas 

pela via da ação refletida que constrói conhecimentos (BRASIL, 1998, p. 

42). 

Assim, entender o conhecimento matemático como algo a ser construído pelo 

aluno é tornar uma aula diferenciada, nesse caso a Resolução de Problemas passa a ser vista 

como uma Metodologia, em que o aluno atua “como protagonista da construção de sua 

aprendizagem” (BRASIL, 1998, p.38), desenvolvendo o papel de ativo e construtor no 

processo de apropriação dos conteúdos matemáticos. 

Vale ressaltar que segundo Onuchic (1999) na perspectiva construtivista o aluno 
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[...] deve ser engajado ativamente na construção do seu próprio 
conhecimento. Construtivismo e teorias de processamento de informação são 

as teorias mais usadas para se tirar implicações sobre o pensar dos alunos. 

Essas teorias incorporam a ideia de que os estudantes não são recipientes 
vazios a serem preenchidos com pedaços não relacionados de informação, 

mas que, antes, devem ser vistos como seres pensantes capazes de interpretar 

e de se lembrar de fatos baseados em seu conhecimento e em suas 

experiências passadas (ONUCHIC, 1999, p.210). 

 

Será que se há mudança no papel do aluno a depender do tipo do problema o 

papel do professor também é modificado? De tal modo, quando questionados sobre o seu 

papel em cada problema matemático, inicialmente para os exercícios de reconhecimento e 

algoritmo, um entrevistado evidenciou que a “[...] minha intervenção maior seria no 

algoritmo, que eu acho que a matemática que você começa com essa base dos algoritmos, 

então a gente procura trabalhar mais essa parte” (E05, 2011). Ressaltando a mudança de 

comportamento entre os problemas outro professor afirma que “[...] muda porque as 

orientações são outras, no problema de algoritmo a gente vai dar é as regras, como é que eles 

devem proceder [...]” (E11, 2011). E novamente percebe a característica de um ensino 

tradicional como o docente apresenta “[...] no problema tipo um, seria que eu já tinha 

explicado muito em sala de aula, então seria mais mecânico, então eu acredito que seria só 

quadro e giz mesmo [...]” (E15, 2011). 

Cabe destacar que algumas respostas dadas não apresentam coerência com a 

pergunta, no entanto, o motivo entre outros, pode ser talvez pela falta de compreensão a 

pergunta, ou por não perceber diferenças entre os papéis que o professor pode exercer em sala 

de aula. 

Contudo, a partir das colocações anteriores, é possível constatar que o papel do 

professor para os exercícios de reconhecimento e algoritmo é de expositor, ou seja, um papel 

que faz uso do quadro e giz, que dá regras e que já havia explicado o conteúdo anteriormente 

do problema. Características essas de uma aula expositiva, em que o professor cumpre papel 

central do processo de ensino e aprendizagem e transmissor do conhecimento através da 

exposição do conteúdo. Como apresenta um docente “seria só quadro e giz mesmo, a gente 

vai dar é as regras” (E11, 2011). E assim, o procedimento realizado pelo o aluno é a repetição 

do modelo proposto pelo professor. 

Entretanto, os problemas de aplicação e quebra-cabeça, como mencionado 

anteriormente, proporciona mudanças no papel do aluno. E isso está de acordo com o que está 

posto nos PCN. 
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Naturalmente, à medida que se redefine o papel do aluno diante do saber, é 
preciso redimensionar também o papel do professor que ensina Matemática 

no ensino fundamental. Numa perspectiva de trabalho em que se considere o 
aluno como protagonista da construção de sua aprendizagem, o papel do 

professor ganha novas dimensões (BRASIL, 1998, p. 37-38). 

Sendo assim, será que o professor percebe essa mudança? Para os problemas de 

aplicação um entrevistado ressalta: 

[...] uma pesquisa no caso?... Também a condução aqui como tudo que 
assim, que a gente ver, no caso são problemas que envolvem questões do dia 
a dia não é! deles, aqui eu acho, aqui também o interesse do aluno é maior, 

então a maneira de conduzir se torna um pouco diferente, não é?! Porque 

parte daquele principio que, o aluno entende  melhor daquilo ali: quando ver 

que tem uma relação com, tem uma parte Matemática não é só a parte do 
algoritmo, do número, que eles acham que não tem, é só usar na escola e 

acabou, não vai servir para nada mais tarde. Muita gente, muitos alunos aí... 

eu não sei para que a gente estuda isso, que eu não vou usar nunca na minha 
vida, então quando a gente relaciona com alguma coisa do dia a dia, 

problemas que tenham, envolve, no caso, aí a gente tem uma... questão 

envolvendo pesquisa não é, então eles ‘relaciona’ com a vida deles, 
problema aquilo ali mais real, então se torna mais participativo não é, eu 

acho que assim, em sala de aula funciona mais desse tipo (E14, 2011, grifos 

meus). 

O exame dessa longa citação permite afirmar que o professor percebe que nesse 

tipo de problema há necessidade de maior participação do aluno e atenção do professor, por 

exemplo, “[...] o problema nove que é de aplicação, uma aplicação é diferente da outra, então, 

são esses que eu vou está mais explicando, que eu vou dando atenção, que eu vou dando 

dicas, para que eles possam entender esse determinado problema” (E15, 2011). 

As mudanças na maneira de conduzir a aula e a participação maior do professor, a 

atenção do professor com o aluno se torna constante, também pode foi destacada por outros 

professores, quando se refere ao problema de quebra-cabeça. 

[...] esse daqui, eu tenho que saber que tenho que deixar o meu aluno pensar, 
não posso me afobar e já querer que ele dê logo a solução, então eu tenho 

que ter uma estratégia também e mostrar a ele assim pelo menos dar um 
encaminhamento, porque, quer queira, quer não, os alunos de hoje em dia 

não de muito tempo, não têm essa paciência de pensar, eles já querem pronto 

e acabado, eles são acostumados com pronto e acabado [...] eu tenho que 
saber conduzir aqui porque primeiro, eles não têm muito costume de resolver 

questões que vá desenvolver o raciocínio, eles têm aversão quando fala 

problema, acha que realmente é um problema, então o bom do problema 

assim desse tipo (quebra-cabeça) é que eles ficam curiosos em descobrir o 

que [...] (E01, 2011). 

Vale ressaltar que, o referido professor também citou outras funções para o 

professor. 
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[...] então o professor tem que ser mais dinâmico, tem que puxar mais o 

raciocínio do aluno, isso é mais difícil e que você tem que entrar na cabeça 

do aluno, tem que entender o que ele tá pensando, para você orientar, então 
talvez seja tipos problemas mais difícil para o professor trabalhar em sala de 

aula, então realmente a postura do professor muda totalmente (E06, 2011). 

Já para outro docente, nos problemas de quebra-cabeça “[...] eu deixo mais eles 

livres para fazerem. A intervenção é menor.” (E05, 2011). De forma semelhante outro 

professor ressalta “[...] um problema como quebra-cabeça o que vai dar assim algumas 

orientações, mas deixar que o aluno descubra” (E11, 2011). 

Pelos destaques nas falas dos professores é evidenciado que os problemas não só 

de aplicação como também os de quebra-cabeça são aqueles em que os docentes ficam mais 

atentos, têm a participação maior, dá dicas, deixa o aluno pensar, criador de estratégias, que 

têm que saber conduzir, desenvolver o raciocínio, mais dinâmico e orientador. Alguns desses 

papéis apresentados pelos professores são semelhantes as “novas dimensões” que os PCN 

(1998) se referem na citação anterior, que são: organizador da aprendizagem e da atividade, 

facilitador não mais aquele que expõe todo o conteúdo aos alunos, mas aquele que fornece as 

informações necessárias, que o aluno não tem condições de obter sozinho, tem também a 

função de mediador, incentivador e avaliador.  

É válido frisar que “o papel do professor” está entre as etapas do roteiro elaborado 

por Onuchic (1998) para aplicação projeto de trabalho com Resolução de Problemas, e assim, 

entre os papéis já destacados pelos PCN (1998) a autora acrescenta as funções de observador, 

consultor, interventor e controlador. 

Entretanto, dois professores que destacaram mudanças no papel do aluno, 

afirmaram que seu papel permanece o mesmo em sala de aula, independente do tipo de 

problema proposto. 

Não, porque o que me interessa é ver como ele tá resolvendo tudo, até as 
equações que são triviais, que já tá, que já tá no costume, já tá na prática, 

mas é interessante, eu gosto de ver como cada um faz, porque varia, se forem 

equações grandes  se forem equações grandes (E09, 2011). 

Constata-se pelo o que foi exposto que o professor identifica papéis distintos para 

o aluno e para ele como professor, distinções essas observadas em dois grupos dos problemas 

matemáticos. Desse modo, se tomados os recortes apresentado é possível afirmar que os 

problemas aplicação e quebra-cabeça são os mais recomendados para o uso da Resolução de 

Problemas como uma Metodologia, pois, apresenta mais possibilidades, no entendimento 

desses professores, para a condução de uma aula diferenciada.  
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Entretanto, como foi posto e constatado no capítulo anterior por meio das 

questões sobre os problemas mais utilizados e até dos modelos de atividades apresentadas 

pelos professores, os exercícios de reconhecimento, algoritmo, quebra-cabeça e padrão 

aparecem quantitativamente de forma diferente. Assim, para aqueles que citaram fazer uso 

com mais frequência do exercício de reconhecimento e algoritmo, levaria a indicar o uso dos 

problemas matemáticos como um recurso, pois, esses tipos de problemas matemáticos 

possuem características de uma aula expositiva. 

Por outro lado, entre os problemas mais adotados, também foram citados os 

problemas de quebra-cabeça e padrão, tipos esses que é possível inferir uma conduta 

diferenciada em aula para o professor e para o aluno. Por isso e para evitar generalizações 

precipitadas ainda é preciso verificar como habitualmente o professor intervém em atividades 

com problemas matemáticos. 

 

4.3 – Elementos para a caracterização da Resolução de Problemas como uma 

Metodologia a partir da intervenção (O Que Falar, Quando e Como) do professor 

de Matemática 

 

Segundo Chapman (1999) a geografia da sala de aula, a distribuição do tempo, a 

presença do professor em sala de aula, a organização da atividade e a intervenção realizada 

pelo professor durante as atividades, são símbolos de interação que influencia como a 

resolução de problemas matemáticos é utilizada. Pois, o momento em que o professor 

intervém, o que ele fala e como fala influencia na conduta dos alunos durante as atividades.  

Para identificar aspectos relacionados à condução e intervenção do professor na 

realização destas atividades, foi adotado como referente às seguintes perguntas: 

 Durante a resolução de problemas quando é que você faz intervenção? 

 Como é o seu comportamento quando desenvolve essas atividades? Você “dar 

um tempo” para eles resolverem? Você circula pela sala? Espera que o aluno solicite ajuda? 

Ou deixa eles se virarem? 

 Se o aluno não entende o problema, você ajuda? Como?  

 Se o aluno não consegue chegar a uma solução o que você faz para ajudá-lo? 

 Depois que os alunos resolveram as questões qual o procedimento que você 

adota? Resolve você mesmo? Você solicita que um aluno responda no quadro? 

 E se o aluno comete algum equívoco o que você faz? 
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Os dados coletados a partir das respostas a essas indagações podem ser 

organizadas em dois grupos em relação ao momento em que o professor faz a interferência. 

Primeiro são destacados intervenção do professor só depois quando um aluno ou grupo 

encontrou uma solução para o problema. 

Primeiro, eles vão fazer a atividade, então eu recolho, faço a correção, 
depois eu pego e vou questionar sobre os resultados, porque tem 

resultados diferentes, às vezes no mesmo resultado, mas fizeram de forma 

diferente, então vou questionar a questão de estratégia que cada um usou. 

Sempre eu faço isso (E01, 2011, grifos meus). 

Inicialmente eu tento deixa eles primeiro estabelecerem o... pensarem como 
eles vão resolver os problemas, pergunto quando alguém chega na resposta 

certa, eu pergunto como é que eles conseguiram chegar aquela resposta, 

geralmente eu pego uns dois ou três, pergunto como cada um chegou aquela 

resposta e depois eu apresento a solução que eu considero mais adequada, 
vamos dizer assim entre aspas, para turma, aquela que eu acho que o restante 

da turma que não conseguiu resolver vai entender com mais facilidade (E07, 

2011, grifos meus). 

No início não. [...] Por exemplo, eles, pronto! tem um conseguiu resolver, 
então depois que um consegue resolver, então um fica passando de um para 

outro, mas até esse um resolver, eu não intervenho, mas depois que um 

conseguiu então eu vou ajudar os outros a tentar (E13, 2011, grifos meus). 

 

É possível notar por esses recortes das falas dos professores que eles deixam os 

alunos pensarem, raciocinarem e quando pelo menos um aluno ou grupo encontra a solução é 

que é feita a intervenção e os questionamentos. E interrogam sobre a(s) solução(ões) 

encontrada(s). Contudo, a maioria dos professores menciona que interfere quando os alunos 

solicitam auxílio, pois estão com dúvidas ou com dificuldade em resolver o problema 

proposto. 

Quando eu percebo que é necessário, que eu não gosto de dizer “olhe você 
errou aqui” Não! eu gosto de interrogar, veja se isso aqui pode ser feito de 

outra forma, entendeu, eu faço de tudo para não interrogar, deixo os livres 
dou orientação só se eu perceber que eles não entenderam é que vou (E02, 

2011, grifos meus). 

[...] depois quando eu passo atividade saiu de um por um perguntando se está 

com alguma dúvida, alguns nem se mexe para resolver, então tento orientar. 

Eu faço assim (E08, 2011, grifos meus). 

Se alguém perguntar alguma coisa, posso esclarecer, na medida do possível, 

não é dar resposta, mas, atiçar um pouco (E09, 2011, grifos meus). 

Sim, sim, a própria resolução de problema já prega que você, que você é leve 

o problema, e o professor sendo na verdade interventor o tempo inteiro, 
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interventor no sentido não de resolver o problema, mas no sentido de mediar 

a resolução (E10, 2011, grifos meus). 

Quando eles têm alguma dúvida eu vou explico, tento relacionar com o 

assunto, dou uma explicação assim ( E11,  2011, grifos meus). 

Sim, porque às vezes eles precisam, agora não, jamais dando assim, 

indicando o caminho, eu penso que esse caminho tem que ser descoberto, 
essa estratégia tem que ser dos alunos, e eles que tem que descobrir o 

caminho para resolver, agora às vezes a gente dá algum apoio, faz alguma 

intervenção quando eles precisam de algumas coisas é, relembrar algumas 
coisas, então a gente intervém, mas é na maioria das vezes eu deixo que eles, 

eles descubram, que a ideia é essa (E12, 2011, grifos meus). 

Sim, com certeza... Dependendo se os alunos, eles estão com uma grande 

dificuldade de resolver o problema, eu vou lá, e vou dando dicas para que 

eles comecem a entender melhor o problema e resolver, caso eles tenham 

uma facilidade, eu não preciso intervir (E15, 2011, grifos meus). 

De um modo geral é identificado nas falas dos professores alguns verbos ou frases 

que dão indicativo de como eles conduzem os alunos: explicação, relembrar, dar dicas, tento 

relacionar com o assunto, mediar a resolução, esclarecer, orientar, interrogar e questionar.  

Para examinar de forma mais detalhada os momentos de intervenção optei por 

agregar ao entendimento de Resolução de Problemas como Metodologia, as etapas da 

resolução de problemas segundo Polya (1978). Dito de outra forma tomando, a resolução de 

problema como ponto de partida, busco identificar as intervenções do professor no momento 

denominados das etapas de Polya (1978), que são a compreensão do problema, a elaboração 

do plano, a execução do plano e a verificação. Pois, como já destacado o entendimento sobre 

os passos de Polya (1978) podem ser readaptado e utilizado para orientação da atividade, e a 

intervenção do professor é o que faz a diferença.  

Dessa forma, apesar de alguns professores afirmarem que só realiza a 

interferência quando um grupo ou aluno encontra uma solução, em alguns momentos o 

discente pode solicitar a intervenção do professor, por exemplo, quando o aluno não entende o 

problema proposto ou quando não consegue desenvolver a resolução, que são as primeiras 

etapas da resolução de problemas segundo Polya (1978). A tentativa foi identificar estratégias 

adotadas pelo professor para colaborar no processo de aprendizagem dos alunos.  

Assim, na primeira etapa da resolução de problema: a compreensão, quando o 

aluno diz que não entendeu o problema, é possível rever aquelas frases ou verbos que indicam 

o papel do professor durante a atividade. Analisando as falas dos professores, sobre o 

posicionamento quando um aluno ou grupo não compreende o problema, é possível identificar 

que alguns docentes explicam aos alunos, outros destacam a releitura do problema, tem 
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aqueles ainda que fazem outras questões sobre o problema, e tem aqueles que faz uso das 

dicas ou comentários para auxiliar na compreensão. Essa observação fica evidente no gráfico 

a seguir. 

 

Gráfico 4.2 – Intervenção do professor na compreensão do problema 

 

Fonte: gráfico elaborado mediante a análise das falas dos entrevistados. 

 

Constata-se pelo exame do gráfico que a explicação é o fator principal do como o 

professor intervém na primeira etapa da resolução de problema. No entanto, vale mencionar 

que, dos cinco docentes que destacaram o reler, dois citaram que a releitura é feita por ele 

mesmo e não pelo aluno. Para elucidar os dados quantitativos do gráfico, os recortes a seguir 

possibilitam dar uma visão do que está sendo destacado. 

 

Eu dou, eu tento explicar, o que está querendo a questão, mas sem responder 

a questão, eu tento tirar aquela dúvida, para que pelo menos ele inicie (E14, 
2011). 

 

A gente procura fazer com que ele visualize o problema, porque às vezes o 

aluno, na maioria das vezes ele não responde não é porque ele não sabe, é 
porque ele não consegue interpretar o problema como foi dado, então você 

tem que procurar outro artifício, explicar de outra forma para ele entender 

(E02, 2011). 
 

Explico para eles, tento explicar, não dando a resposta, mas eu tento explicar 

para melhorar o entendimento (E11, 2011).  

 

Observa-se pelos recortes das falas dos professores que a explicação é a maneira 

de auxiliar o aluno que não entendeu o problema. E para isso eles fazem relação com coisas 

próximas do dia a dia dos alunos, explicando assim de outra maneira. Segundo Matos e 

Serrazina (1999),  

41% 

29% 

12% 
18% 

Explica Reler Questiona Dicas ou comentários 



94 
 

[...] uma explicação utiliza palavras e ideias já familiares ao aluno: opera no 
mundo do aluno, enquanto a exposição tipicamente introduz novas ideias, a 

explicação justapõe palavras já compreendidas com termos cujo significado 
é incerto ou não claro, com vista a ajudar o aluno a ter mais certezas sobre 

seu uso e significado (MATOS E SERRAZINA, 1999, p.176). 

Vale frisar que, dois dos professores que destacaram a explicação, acabam eles 

mesmos respondendo no quadro o problema, não deixando o aluno elaborar e executar o 

plano para solucionar. Apesar de que, um deles mencionou que os alunos auxiliam na 

construção da resposta no quadro, minimizando assim, não só a dúvida de um, mas a de todos. 

Eu tento buscar outros exemplos, tento aproximar do dia a dia, tento buscar 
outros exemplos para que ele possa tentar resolver, mas, as salas de aula, 

com muitos alunos, muitos ao mesmo tempo terminam perguntando, 

infelizmente eu não consigo atender a todos, e termino indo para frente do 

quadro resolver eu mesmo o problema (E08, 2011). 

Entretanto, quando isso ocorre em sala de aula, o professor “priva” na primeira 

etapa “a compreensão”, qualquer tentativa de o aluno tentar entender e encontrar uma solução 

para o problema, esse aspecto, pode contribuir para que o aluno volte a ser passivo, e o 

professor retoma o seu papel expositor, a típica aula tradicional. E nesse caso ao que tudo 

indica a participação acabou prejudicando, pois foi como vários discentes demonstraram 

dúvidas ao mesmo tempo, o professor optou por assumir o comando. 

Por outro lado, tem aqueles professores que fazem uso das dicas para auxiliar os 

alunos, “[...] Dou dicas, tento pelo menos, não sei se vou conseguir, mas tento que ele chegue 

a um raciocínio e eu possa ajudá-lo, mas dar a resposta de imediato eu não faço isso não” 

(E15, 2011). 

Nesse caso, o professor tenta cumprir o papel de facilitador como posto nos PCN 

(1998), por ajudar ao aluno com informações que ele não tem em sua bagagem cognitiva. 

Mas, continuando o contexto da “compreensão do problema”, outros professores 

evidenciaram a releitura e o questionamento, vale frisar que é nesse sentido se insere a 

Resolução de Problemas como Metodologia.  

 

Se tiver, porque existe o tempo. Se ele não entendeu, no inicio da atividade, 

pede que ele pense mais, que ele volte. Quando tiver chegando, se ele não 
entendeu aquela atividade do meio para o fim, então já é uma intervenção: 

mas, não entendeu o que? Onde? como você tá pensando isso aqui? se no 

inicio ele não, ele tem que começar a pensar no início , tem que entender a 

coisa do meio para o fim, se ele pediu uma intervenção a gente já aborda, 
mas no início tem que tentar fazer (E05, 2011). 
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Que é muito comum que eles não entendem mesmo? Bom, ai o que é que eu 

faço, eu faço uma releitura daquilo agora sempre questionando, por que isso? 

Por que aquilo? Não dou a resposta, eu sempre busco questioná-los para que 
eles caminhem para chegar a uma solução (E01, 2011). 

 

Eu procuro pedir para que ele repense, que ele leia mais uma vez, eu só 

intervenho no último caso, só quando eu percebo que ele não está 
conseguindo fazer (E03, 2011). 

 

[...] então, às vezes assim, eu faço é... peço para que eles leiam, peço que 
faça a leitura da situação e faço alguns comentários, para que eles possam 

descobrir exatamente o que é que tá sendo colocado ali. Porque na maioria 

das vezes é interpretação mesmo (E12, 2011). 

 
Peço para alguém do grupo ler de novo, pergunto se alguém, ou grupo já 

entendeu o que é que pergunta o problema, se ninguém do grupo entendeu, 

eu pergunto ao restante da turma, tem alguém da turma que conseguiu 
entender o que o problema diz. Porque se tiver, vou pedir para ele explicar, e 

se não tiver ninguém, depois dos 10 ou 15 minutos que eu dei, então eu vou 

dizer: qual a pergunta da questão? o que é que ele quer saber? o que ele tem 
de dado? o que significa essa figura? o que vem depois desse numero, numa 

sequência? Então eu sempre fico instigando com perguntas (E13, 2011). 

 

Observa-se a partir desses depoimentos, que o elemento inicial da Resolução de 

Problemas como Metodologia, que é “dar um tempo” para o aluno compreender o problema, 

algumas vezes fica prejudicada. Esse momento é quando o aluno lê e tenta entender o 

enunciado do problema, segundo Polya (1978) a compreensão pode ser subdividida em dois 

estágios. O primeiro é a familiarização, em que o aluno lê o enunciado, o visualiza com 

clareza e identifica o objetivo, fator esse que estimula a memória recordar pontos relevantes. 

No segundo estágio, chamado aperfeiçoamento da compreensão, o aluno relê o enunciado 

para que se assegure de que o objetivo foi gravado em sua mente, então o aluno verifica as 

partes principais do problema (hipótese, conclusão, dados, condicionante e incógnita) 

examina e relaciona com outros detalhes externos e também entre si, para que esses detalhes 

fiquem claros para a próxima etapa. 

Assim, quando o professor evidencia a releitura é para que o aluno volte ao 

enunciado e tente identificar o que está descrito no problema. Em relação aos 

questionamentos, eles são utilizados para estimular o entendimento do discente. Conforme 

Love e Mason (1995, apud Matos e Serrazina, 1999) há três modos de questionar: fazer 

perguntas focalizadas, fazer perguntas para confirmar e inquirir.  

Na primeira forma de questionamento o objetivo é focar a atenção do aluno, no 

caso de fazer perguntas para confirmar, são questões que testam o conhecimento e memória 
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do aluno. Na terceira maneira de questionar é quando o professor está à procura de 

informação. 

Podemos afirmar que o que distingue as diferentes formas de perguntar são 
as reações que se seguem, as quais indicam tanto ao professor como ao aluno 

que espécie de interação é pretendida. Mas três formas de questionamento 
têm o seu lugar nas práticas de sala de aula. Uma forma particular de 

questionamento só é problemática se para o professor e para os alunos não é 

claro de que tipo de questionamento se trata. Muitas vezes os alunos 
consideram que todas as perguntas são um teste, neste caso o professor deve 

mostrar-lhes que há outros tipos de questionamento que também tem seu 

lugar (MATOS E SERRAZINA, 1999, p.183). 

Na fala de um professor é possível identificar perguntas focalizadas quando ele 

menciona: “o que vem depois desse número, numa sequência? o que é que ele quer saber? o 

que ele tem dado?” E do tipo inquérito. “o que significa essa figura? No caso da questão 

global qual a pergunta da questão?” Embora afaste o aluno dos detalhes, ajudam ao mesmo 

perceber o que ele está a fazer e também refocalizar no problema. 

É importante deixar claro que, quando Polya (1978) propõe os quatro passos da 

resolução de problemas, ele apresenta uma série de questionamentos possíveis que o professor 

pode realizar em cada etapa. Contudo, há críticas sobre esse olhar dado à Resolução de 

Problemas, Chapman (1999) destaca que o equívoco nesse caso, é quando o professor vê 

esses questionamentos com um algoritmo a ser seguido, perdendo assim, a naturalidade da 

sala de aula, pois, o professor fica preso àquelas perguntas e deixa de moldar e elaborar 

questões próprias que se adéqua ao contexto da sala de aula que ele está inserido.  

Assim, quando o docente faz uso da releitura e dos questionamentos de uma 

maneira natural, ele está permitindo ao aluno ser protagonista na construção do conhecimento, 

um ser ativo. E nesse caso o professor está desenvolvendo seu papel de mediador do 

conhecimento. 

Decorrido o momento da compreensão do problema, espera-se que o professor 

deixe os alunos pensarem e agirem sozinhos nas etapas da elaboração e execução do plano, 

oito docentes foram indagados sobre a atuação quando ouve a exclamação Professora, eu 

não sei como é que faz, não consigo chegar a uma solução! Que faz parte das etapas 

elaboração e execução do plano.  

Um exame dos dados coletados a partir das respostas dos professores permite 

identificar três estratégias adotadas: 

a) Aquele que responde no quadro  
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[...] é basicamente isso, eu que respondo”. (E07, 2011)  

[...] os que não conseguem normalmente eu venho, visualizo, na... na 

resolução que é feita no quadro (E10, 2011). 

[...] só no final, assim durante eu interfiro tentando solucionar a dúvida, mas 

quando não é solucionado ao mesmo..., depois do tempo decorrido, então eu 

vou e resolvo no quadro (E11, 2011). 

b) Aquele que ajuda com dicas e comentários 

[...] Se não chegar à solução eu vou ter que ir... Ah! Não começar, não saber 
começar, se não saber começar, eu dou uma iniciativa, a gente dá (como 
chama), a gente dá não é uma chance não, você diz olhe, o primeiro... 

esqueci o nome que dá, quando a pessoa te faz uma pergunta. Você diz eu 

vou dar... Pronto! primeira dica, segunda dica, exemplo: professora qual a 

operação que eu uso?. Então o professor dá a primeira dica, ai agora as dicas 
eu tenho que dá para todo mundo, coloco no quadro e dou a dica para todo 

mundo (E04, 2011). 

[...] Agora outros, tem uns que só começam, mas não sabem terminar, então 

a gente, vou lá vê e tento, tento ajudar (E14, 2011). 

Eu dou um jeitinho até que ele chegue (E15, 2011). 

Eu coloco... não... antes de chegar ao quadro a gente dá uma olhada [...] e 

eles retornam. As vezes mesmo com esses comentários, eles não conseguem.  

E quando isso acontece, também eu percebo que as vezes tem alguns 
conhecimentos anteriores que eles não conhecem, eles não aprenderam ainda 

de séries ou de anos anteriores. E como a matemática tem toda essa, essa, 

essa sequência, e as vezes eles não conseguem por conta disso. E que eles 
não aprenderam e que naquele momento para que você possa resolver 

precisa fazer aplicação daquele conteúdo, daquela situação proposta, as 

vezes isso acontece (E12, 2011). 

c) Aquele que indaga e provoca  

[...] eu indago, eu provoco, eu procuro fazer com que ele busque outro 
caminho de pensar... Então, vai ser construída uma sequência de perguntas, 

que vai direcionando o pensamento dele para que chegue a essa resposta 

certa. (E03, 2011). 

Defende-se aqui que, quando o professor adota a estratégia de “responder”, como 

mencionado anteriormente o aluno é privado de encontrar uma solução sozinho, tornando-o 

inativo no processo de ensino e aprendizagem. Em relação ao caso de dar dicas é o meio 

termo, o professor auxilia, mas deixa o aluno executar o plano. 
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No caso do professor que adota a estratégia de questionar e provocar o aluno, ele 

continua o sentido de permiti ao aluno pensar e chegar a uma solução, ou seja, cumprir o 

papel de protagonista no processo de ensino e aprendizagem. E nesse caso, 

A resolução de problemas, [...] possibilita aos alunos mobilizar 
conhecimentos e desenvolver a capacidade para gerenciar as informações 

que estão a seu alcance. Assim, os alunos terão oportunidade de ampliar seus 

conhecimentos acerca de conceitos e procedimentos matemáticos bem como 
de ampliar a visão que têm dos problemas, da Matemática, do mundo em 

geral e desenvolver sua autoconfiança. (BRASIL, 1998, p.40) 

Em continuidade a essa citação e como notado na fala de um professor, há um 

ponto importante nessa etapa da resolução de problemas que são conteúdos anteriores que os 

alunos têm que relembrar, são os conhecimentos prévios. Pois, “as boas ideias são baseadas 

na experiência passada e em conhecimentos previamente adquiridos. Para uma boa ideia, não 

basta a simples recordação, mas não podemos ter nenhuma ideia boa sem relembrar alguns 

fatos pertinentes” (POLYA, 1978, p.6). 

A partir do que foi analisado nas fases da compreensão do problema, elaboração e 

execução do plano, na conduta de alguns professores há alguns indícios do significado da 

Resolução de Problemas como Metodologia. No caso daqueles professores que enfatizam o 

papel ativo e construtor do aluno e o seu papel de orientador, monitor e mediador. Entretanto, 

a verificação que é a última etapa da resolução de problemas muitas vezes quando é 

desenvolvida em sala de aula, não é considerada como um estágio a ser desenvolvido pelo 

aluno, mas sim pelo professor. As respostas dos professores sobre essa etapa pode ser 

contabilizadas no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 4.3 – A etapa de verificação dos problemas matemáticos 

 

Fonte: elaborado mediante a análise as falas dos entrevistados. 
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Pela representação gráfica a maioria dos professores destaca que eles são os 

responsáveis pela verificação do problema depois que parte da turma encontrou uma resposta, 

desse quantitativo todos os professores expõem apenas uma resposta. 

Eu dou uma olhada em quem conseguiu resolver, geralmente eu dou o visto 
nos... nas atividades, e depois eu vou para o quadro e faço a resolução. 

Pergunto as respostas de alguns outros alunos e... (E08, 2011). 

Se a atividade se teve um êxito grande, a maioria do grupo acertou, então, eu 

vou responder no quadro para conferir, e se a maioria não conseguiu se não 
houve um resultado desejado, também eu vou resolver com a turma 

observarem novamente...(E05, 2011). 

Eu vou corrigir justamente, eu faço uma abordagem de correção com toda a 

turma, que é interessante que justamente todos vejam a resolução do 
problema de forma correta, de forma, numa linha de raciocínio mais limpa. 

Mas, que no caso eu como professor posso ver a mais correta a mais clara, 

nem sempre é. Mas, assim que eu faço. A gente faz uma e consolida as 

soluções de cada um (E06, 2011). 

Em oposição a essas colocações “os estudantes acharão realmente interessante o 

retrospecto se eles houverem feito um esforço honesto e ficarem conscientes de terem 

resolvido bem o problema” (POLYA, 1978, p.10-11). Dessa forma, o professor pode pedir a 

um ou mais alunos para expor a solução encontrada e no caso de várias soluções o docente 

permiti a discussão, comparação das estratégias em sala de aula. Vale destacar que, cinco 

professores escolhem respostas dos alunos e as colocam no quadro, nesse caso foi 

contabilizado como sendo mais de uma resposta pelos alunos. 

Algumas questões eu prefiro que eles levem a ideia dele e resolva no quadro. 

(E03, 2011). 

Depois que eles resolvem, eu pego as questões deles, vou corrigir e vejo é 

aqueles que tiveram as mesmas soluções no caso a correta? Se forem pelo 

mesmo, pela mesma maneira de resolver, se resolveram pela mesma forma. 
Caso não, eu vou, levo para sala de novo e coloco no quadro quais foram as 

estratégias diferentes para chegar ao resultado (E01,2011). 

A gente faz comparação, para verificar como cada um resolveu, faz a 

verificação para ver se todo mundo resolveu dessa mesma forma. E é 

interessante é que eles nessa troca, como ele acha o que fizeram foi correto, 
e só tinha aquela forma, quando eles vem o do colega, então ele  mesmo diz: 

eu não pensei assim. Ou eles mesmo escolhe, não! o meu jeito de fazer foi 

melhor do que o seu, acontece isso normalmente (E02,2011). 

Então é como eu lhe disse, eu escolho uns dois ou três e peço para eles 
compartilharem com a turma como é que chegaram aquela resolução 

(E07,2011). 



100 
 

 [...] Porque as vezes tem respostas que não são iguais, mas dá o mesmo 

resultado, ai teve... então colocou no quadro também, que é para comparar, 

aqueles alunos que não conseguiram pegar a resposta no quadro, mas quem 

respondeu foram os alunos (E13, 2011). 

A partir das falas expostas o fato de colocar mais de uma resposta leva os alunos a 

verificarem e compararem as estratégias da turma, essa fase lembra a última fase do roteiro 

proposto por Onuchic (1999), quando destaca a exposição de várias soluções, para que os 

alunos realizem uma plenária e chegue a um consenso.  

Nesse caso, o professor pode exercer a função de incentivador, como apresentado 

nos PCN, em que,  

O professor estimula a cooperação entre os alunos, tão importante quanto a 
própria interação professor-aluno. O confronto entre o que o aluno pensa e o 

que pensam seus colegas, seu professor e as demais pessoas com quem 
convive é uma forma de aprendizagem significativa, principalmente por 

pressupor a necessidade de formulação de argumentos (dizendo, 

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

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

Essa cooperação é importante para os alunos apresentarem e defenderem seus 

pontos de vista e também desenvolverem o seu senso crítico, ao debater com os outros 

colegas e com o professor.  

No entanto, como destaca Onuchic (1999) na plenária os professores devem 

permitir a exposição de respostas com equívocos, para que seja possível trabalhar o erro, e 

assim, os alunos discutem entre si e chegarem a um acordo. Nos recortes apresentados 

anteriormente não foi mencionado sobre o posicionamento dos professores quanto há 

equívocos dos discentes. Mas, eles foram questionados a respeito, e apresentaram os seguintes 

costumes quanto a sua condução e/ou intervenção. 

As vezes até a gente fica sem saber que o próprio colega ele já diz: você 
errou ali, entendeu, não gosto quando ele chega. As vezes eu faço algum 
gesto: espere ai! dê uma olhada ali! o que você fez? Pense direito, então se 

for uma operação matemática: olhe faça de novo para ver se vai dar certo, 

igual o valor (E02, 2011).  

[...] a gente potencializa esse equívoco para alguma forma de aprendizado. 

Geralmente, as vezes quando algum aluno erra no início, quando eles não 
estão costumados comigo ainda, eles começam com bagunça. Então a gente 

precisa resgatar uma conscientização, solicitar que eles parem, prestem 

atenção. Que na verdade o erro pode conduzir a um acerto de forma mais 
rápida, do que se fosse simplesmente dar uma resposta correta, então depois 

de um certo tempo, eles acabam respeitando essa ideia e a diversidade de 

opiniões eles perdem a vergonha de errar (E03, 2011). 
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[...] e outra coisa que eu trabalho muito, o aluno, ele geralmente eu boto no 

quadro se ele errou, se ele deu um resultado e ele errou, o grupo errou, ai ele, 

o aluno vai para o quadro e os outros tem que descobrir aonde tá o erro. Uma 
coisa que trabalho muito é isso, onde tá o erro? onde fulano errou? para não 

apagar tudo, as vezes o aluno vai certo e erra, os outros tem, alguém tem que 

dizer onde tá o erro, não apagar e fazer o certo (E04, 2011). 

[...]eu tento mostra para eles, tento conversar com ele, pedi para que ele 

observe de novo, aquela partezinha onde está o erro, se ele não observar, 

então eu digo qual é o erro (E08, 2011). 

Há três posicionamentos dos professores em relação à presença do erro nas 

respostas dos alunos, primeiro o professor que responde; segundo aqueles que pedem para os 

colegas rever, assim valoriza o que o aluno sabe, e corrige o erro. E por último, aqueles que só 

mencionaram que ajuda o aluno em relação ao erro. 

Em relação aos professores que a partir do erro possibilita a discussão em sala de 

aula, essa estratégia enriquece a construção do conhecimento, pois, o aluno visualiza suas 

falhas e mediante a elas, ele molda o entendimento certo, evitando cometer o mesmo 

equívoco futuramente. Esse momento evidencia o papel do professor como mediador, em que, 

[...] ao promover a análise das propostas dos alunos e sua comparação, ao 
disciplinar as condições em que cada aluno pode intervir para expor sua 

solução, questionar, contestar. Nesse papel, o professor é responsável por 

arrolar os procedimentos empregados e as diferenças encontradas, promover 
o debate sobre resultados e métodos, orientar as reformulações e valorizar as 

soluções mais adequadas (BRASIL, 1998, p. 38). 

Do que foi dado a perceber em relação à forma como o professor faz a utilização 

do espaço e do tempo, e faz intervenção: o que falar, quando, como e sobre o que fala, é 

possível fazer algumas inferências. A primeira é que a maioria dos entrevistados identifica 

que existe diferença entre o objetivo, o papel do aluno e do professor a depender do tipo de 

problema. Mas ainda não adotam a intervenção como um procedimento que deve permear 

todas as etapas da resolução de problemas, e acabam por privilegiar a fase de apresentação 

dos resultados, sendo que nesse momento acabam na maioria dos casos conduzindo a solução. 

E, por fim, o que se pode afirmar é que não foi possível identificar o uso pleno da Resolução 

de Problemas como uma Metodologia, mas apenas a adoção do que pode ser denominado de 

aspectos de uma abordagem da Resolução de Problemas como uma Metodologia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Será que a partir dos usos que os professores de Matemática sergipanos fazem dos 

problemas matemáticos é possível identificar indícios da Resolução de Problemas como uma 

metodologia? Na tentativa de responder a essa indagação foram coletados para análise, 

depoimentos de quinze professores da rede municipal de Aracaju/SE. 

A partir dos dados coletados por meio da entrevista semiestruturada com os 

professores, é possível inferir que os problemas mais utilizados em atividades didáticas são os 

problemas do tipo reconhecimento, algoritmo e padrão. Já nas atividades disponibilizadas por 

dois professores, foi possível observar a presença de problemas dos tipos: reconhecimento, 

algoritmo. O uso desses problemas matemáticos é adotado predominantemente como um 

recurso didático após a apresentação de forma expositiva dos conteúdos matemáticos.  

Para evitar generalizações precipitadas mediante a essas constatações sobre os 

tipos mais utilizados, a opção adotada foi identificar indícios da Resolução de Problemas 

como metodologia. O caminho adotado foi então recorrer a questionamentos sobre as 

características de possíveis símbolos de interação em que os questionamento versavam sobre 

o papel do professor, o papel do aluno, a organização da sala e o momento de inserção dos 

problemas matemáticos durante o desenvolvimento da atividade didática em sala de aula. 

De pronto foi verificado que 56% dos professores realizam atividades com 

problemas matemáticos em duplas ou grupos. E apesar de considerarem que essa forma de 

organização dos alunos pode contribuir para a criação de um ambiente de ensino e 

aprendizagem propício a interação entre aluno-aluno e professor-aluno, pode promover 

momentos de indisciplina e se os grupos são formados por mais de três discentes, podem 

causar dispersão dos alunos e a atividade perde o foco. 

Constatou-se também que os professores têm um entendimento firmado sobre as 

potencialidades de cada tipo de problema matemático e dos papéis que os professores e alunos 

cumprem a depender dos problemas adotados. A partir da análise empreendida, é possível 

afirmar que os problemas podem ser organizados em dois grupos de acordo com as funções. 

O primeiro grupo formado pelos problemas de exercícios de reconhecimento e algoritmo, a 

nesses tipos de problemas matemáticos o aluno exerce a função de repetidor de modelos, de 

forma mecânica e atua na maioria dos casos de forma passiva. Já o professor cumpre 

predominantemente o papel de expositor dos conteúdos matemáticos.  
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Já o outro grupo de problemas matemáticos formados pelos tipos padrão, 

aplicação e quebra-cabeça são apontados com maior potencialidade para que o aluno crie 

autonomia, desenvolva o raciocínio, senso crítico, seja mais questionador. Ou seja, tem um 

papel mais ativo no processo de aquisição dos conteúdos matemáticos. E os professores 

podem assumir funções de mediador, orientador e organizador. 

Entretanto, apesar da clareza de entendimento sobre os papéis diferenciados para 

os grupos de problemas matemáticos, advoga-se aqui que independente do como a sala de 

aula esteja organizada o que contribui para o uso da Resolução de Problemas como 

metodologia é a condução que o professor adota durante as atividades com os problemas. 

Nesse aspecto foi evidenciado entre as fases da resolução de problemas: compreender o 

problema, elaborar e executar o plano, que por meio das expressões presentes entre as falas 

dos professores “releio o problema”, “explico o problema”, “dou dicas” que em poucos 

momentos os alunos cumprem o papel de autônomo, pois a expressão “questiono o aluno” 

ainda é pouco utilizada.  E, em alguns casos, quando deixa o aluno ser ativo durante a fase da 

compreensão dos problemas, mas por conta do tempo, em fases seguintes mesmo sem o aluno 

ter encontrado a resposta adequada, o professor apresenta a solução considerada correta. 

Vale destacar aqui, que para garantir o entendimento da Resolução de Problemas 

como Metodologia a fase de verificação deveria ser a mais rica em momento de interação por 

meio de questionamentos e debates. Se o professor permitir ao aluno discutir a resposta, 

identificar possíveis equívocos para juntos chegarem a um consenso sobre as definições, 

regras ou teoremas que a resolução do problema matemáticos em questão pode propiciar. 

Sobre a fase de verificação, foi constatado que quando parte da turma encontrou uma 

resposta, um quantitativo reduzido de professores convida o aluno para ir ao quadro resolver 

ou apresenta de pronto a solução no quadro para o problema sem debater sobre outros 

caminhos possíveis de se chegar a uma solução. Ou seja, essa fase fica restrita ainda a ação 

dos professores, apenas três professores afirmaram examinar as respostas dos alunos e 

apresentar aos demais colegas da turma, permitindo que o aluno examine se a resposta 

encontrada está correta ou não. 

Por conta de tudo que foi descrito até aqui é possível afirmar que, no caso dos 

professores aracajuanos, predominantemente os problemas matemáticos são utilizados como 

um recurso e só foi possível verificar que há possibilidade de inserção do uso como 

Metodologia. Fator esse detectado, a partir do momento em que, os professores identificam 

características diferentes entres os tipos de problemas e que os papéis desenvolvidos pelo 

aluno e pelo professor podem ser modificados a depender do problema utilizado.  
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Se forem considerados, a organização da sala, o papel do aluno e do professor 

com o uso de diferentes tipos de problemas, os entrevistados indicam estar cientes que os 

problemas padrão, de aplicação e quebra-cabeça são os mais indicados para reorganizar a 

geografia da sala de aula para promover a interação entre aluno-aluno, aluno-professor. Além 

de serem os que podem contribuir mais facilmente para que o professor desenvolva as funções 

de orientador, mediador e organizador e o aluno desenvolva a autonomia e o senso crítico. 

Características que podem ser consideradas como próprias da Resolução de Problemas como 

Metodologia. Ou seja, os professores apontam os tipos de problemas que são os mais 

indicados para serem tomados como ponto de partida para a atividade matemática e não 

apenas para a fixação de conteúdos. Por conta disso, é permitido afirmar que, no caso dos 

professores aracajuanos, é possível identificar indícios, ainda que reduzidos, da aplicação da 

Resolução de Problemas como metodologia.  

Por isso, advogo aqui que a pesquisa desenvolvida além de ter possibilitado traçar 

um quadro sobre os professores que ensinam Matemática em Aracaju, sobre o uso do livro 

didático e principalmente sobre os usos dos problemas matemáticos acaba por criar novas 

possibilidades de investigação, inclusive sobre “a resolução de problemas” no ensino de 

matemática nas escolas municipais de Aracaju-SE. Por exemplo, será que a partir da 

aplicação de atividades baseadas em diferentes tipos de problemas matemáticos é 

possível ampliar o uso em sala de aula da Resolução de Problemas como Metodologia?  

Como selecionar diferentes tipos de problemas matemáticos para abordar conteúdos 

matemáticos e ampliar o uso da Resolução de Problemas como Metodologia? Mas essas 

são interrogações que, por certo, serão tomadas como ponto de partida para novas caminhadas 

investigativas... 
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Apêndice A – Carta de cessão da entrevista. 

 

 

 

CARTA DE CESSÃO 

 

Aracaju, ___ de ___________ de 2011. 

 

Ao Núcleo de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática – NPGECIMA 

Eu, ________________________________________________, estado civil: ________ 

documento de identidade nº. ___________________SSP/__, declaro para os devidos fins que 

cedo os direitos de minha entrevista gravada em ____/_____/______e transcrita em 

______/______/_______ para ser utilizada como fonte para as pesquisas que estão sendo 

desenvolvidas por Deoclecia de Andrade Trindade e Marcos Denilson Guimarães, alunos do 

Mestrado em Ensino e Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal de Sergipe. 

As informações coletadas poderão ser utilizadas integralmente, sem restrições de prazos e 

citações, inclusive com referência ao meu nome, desde a presente data. As pesquisas 

referidas, ainda em andamento, estão provisoriamente intituladas como “O USO DA 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS PARA ENSINAR CONTEÚDOS MATEMÁTICOS:  O 

entendimento (s) de professores de Matemática do 6º ao 9º ano da rede municipal de Aracaju–

SE” e “HISTÓRIA DA MATEMÁTICA: ENTRE A FORMAÇÃO INICIAL E OS USOS 

EM SALA DE AULA PELO PROFESSOR DE MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL 

DE ARACAJU/SE”. E mesmo ciente que os dados foram coletados para essas investigações 

autorizo a sua audição e o uso das citações a terceiros, abdicando de direitos meus e de meus 

descendentes. 

Sem mais para o momento, subscrevo-me. 

 

______________________________________ 

 



 
 

Apêndice B – Roteiro inicial da entrevista (semiestruturada) desenvolvida com os professores 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NUCLEO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS  

  NATURAIS E MATEMÁTICA  
 

 

 

MESTRANDA: DEOCLECIA DE ANDRADE TRINDADE 

ORIENTADORA: IVANETE BATISTA DOS SANTOS 

 

 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

Em relação aos livros didáticos: 

1) Você participou da seleção do livro didático que hoje é adotado na escola onde você 

trabalha? 

2) O que você leva em consideração para selecionar um livro?  

3) Ao selecionar o livro você leva em consideração os tipos de problemas e/ou conteúdo? 

4) Qual a avaliação que você faz do livro didático que é adotado na escola que você 

trabalha? 

5) Qual a principal função que o livro didático representa para você como professor? 

6) Qual o principal uso do livro didático para o professor? E para o aluno? 

7) Você considera o livro didático como única fonte para preparar suas aulas? Quais são 

outras fontes que você utiliza para preparar as suas aulas? 

8) Qual a avaliação que você faz dos problemas posto nos livros didáticos? 

9) Você prepara atividades para os alunos utilizando os problemas do livro didático? 

Como são elaboradas essas atividades? 

 

Quanto as atividades utilizando problemas matemáticos em sala de aula: 

13) Como os problemas matemáticos são utilizados normalmente em suas aulas? 

14) Qual o critério que você adota para selecionar os problemas que serão trabalhados em 

sala de aula? Por quê? 

15) Você utiliza mais de um tipo de problemas em sala de aula?  
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16) Como você costuma organizar a turma nessas atividades com problemas matemáticos? 

17) Se em grupo: Qual o intuito de desenvolver atividades em grupo?  

Se individual: Por que você não realiza atividades em grupo? 

18) Durante a resolução de problemas quando é que você faz intervenção? 

19) Como é o seu comportamento quando desenvolve essas atividades? Você “dar um 

tempo” para eles resolverem? Você circula pela sala? Espera que o aluno solicite ajuda? 

Ou deixa eles se virarem? 

20) Se o aluno na entende o problema, você ajuda? Como? 

21) Depois que os alunos resolveram as questões qual o procedimento que você adota? 

Resolve você mesmo? Você solicita que um aluno responda no quadro? E se o aluno 

comete algum equívoco o que você faz? 

22) Se o aluno não consegue a chegar a uma solução o que você faz para ajudá-lo? 

23) Em cada um desses tipos de problema você acha que o papel do aluno e do professor é  

o mesmo? 

Tipo de problema Papel do 

aluno 

Papel do 

Professor 

Como é trabalhado em sala 

de aula? 

Reconhecimento    

Algoritmo    

Quebra-cabeça    

Padrão    

Aplicação    

Heurístico    

 

24) Você acha que cada tipo de problema tem um objetivo diferente, por exemplo, o 

exercício de reconhecimento tem o mesmo objetivo de um problema tipo padrão? 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NUCLEO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS  

  NATURAIS E MATEMÁTICA  
 

MESTRANDA: DEOCLECIA DE ANDRADE TRINDADE 

ORIENTADORA: Dr.ª IVANETE BATISTA DOS SANTOS 

 

 

DADOS DO PROFESSOR ENTREVISTADO 

Nome: Nº da entrevista: 

Escola de trabalho: 

Séries em que ensina: Turno(s): (  ) Manhã (  )Tarde (  ) 

Noite 

Quanto tempo trabalha na rede: 

Formação: 

Data de Nascimento:      /        / Sexo: (   ) F   (   )M 

 

Caro (a) Professor (a) os problemas a seguir foram retirados da coleção A Conquista 

da Matemática de autoria de José Ruy Giovanni Jr. e Benedicto Castrucci (2009), que é 

adotada na escola em que você trabalha. Assim, solicito ao senhor (a) que tipifique esses 

problemas, sabendo que, segundo Dante (2005) os problemas podem ser classificados como, 

exercício de reconhecimento, exercício de algoritmos, problemas padrão, problemas processo 

ou heurístico, problemas de aplicação e problemas quebra-cabeça.   

 

PROBLEMAS SELECIONADOS 
 

Problema 1) (8º ano, 1, p.142) 

 

Determine a solução de cada uma das seguintes equações do 1º grau com uma incógnita, 

sendo U=IR.  

d)           

e)           

f)              

g)               
 

h)                 

i)                   

j)                    
k)                      

 Tipo: _____________________________________ 

Problema 2) (6º ano, 4 ,p. 237)  

Observe a figura e descubra o seu “segredo”. Em seguida, escreva no seu caderno os números 

da linha:          a) verde           b) amarela         c) azul  

 

Apêndice C – Seleção de problemas retirados do livro “A Conquista da Matemática” 

(2009) para a tipificação 



 
 

        

 

 

 

 

 

 Tipo: 

_____________________________________ 

Problema 3) (6º ano, 3, p.115) 

Dentre os elementos do conjunto A={2,3,5,6,8,910}, identifique os que são divisores de:  

g) 14 

h) 18 

i) 25 

j) 45 

k) 54 

l) 70 
 

 Tipo: ______________________________________ 

 

 Problema 4) (8º ano, 3, p.313) 

A Figura a seguir é um quadrado. De acordo com as indicações, escreva o polinômio que 

indica: 

 
a) O perímetro do quadrado. 

b) A área do quadrado. 

 Tipo: ______________________________________ 

 

Problema 5) (9º ano, 1, p.321)  

 

Determine a medida x indicada em cada uma das figuras. 

 

 
 Tipo: ______________________________________ 

Apêndice C – Seleção de problemas retirados do livro “A Conquista da Matemática” 

(2009) para a tipificação 



 
 

 

Problema 6) (7º ano, 1, p.112)  

 Durante 5 dias consecutivos, faça o seguinte levantamento, anotando os dados obtidos em 

uma tabela: 

 Quanto tempo por dia você assiste TV? 

 Quanto tempo por dia você pratica alguma atividade física (brincadeiras do tipo pega 

pega, queimada, jogar futebol, andar de bicicleta e outros) 

 Quantas horas você dorme por dia? 

 Quantas horas você estuda em casa por dia? 

l) Reproduza as informações em sua tabela em um gráfico de barras e compare o tempo 

gasto em cada atividade. 

m) Qual tempo médio que você dedica a cada uma dessas atividades? 

n) Troque o seu gráfico com o de um colega e analise as informações organizadas por ele. 

Nesses cinco dias, quanto tempo seu colega dedicou para as atividades físicas? Ficou 

mais tempo estudando ou vendo TV? Pense em outras questões, responda-as e faça um 

breve comentário para entregar a seu colega. 

 Tipo: ______________________________________ 

Problema 7) (8º ano, 1, p.281)  

Com 18 palitos de fósforo você constrói uma figura como apresentada a seguir, composta por 

13 triângulos equiláteros: 9 triângulos pequenos, 3 médios e 1 grande. 

Retire 5 palitos para ficar só com 5 triângulos pequenos. 

            

 

 

 

 

 

 Tipo: _________________________________ 

Problema 8) (7ºano, 1, p.220)  

Faça as medidas necessárias com uma régua e classifique os triângulos a seguir quanto as 

medidas dos lados: 

  

 Tipo: ______________________________________ 

 

Apêndice C – Seleção de problemas retirados do livro “A Conquista da Matemática” 

(2009) para a tipificação 



 
 

 

Problema 9) (9º ano, 1, p.13 )  

Quantos alunos do sexo masculino e do sexo feminino há na sua classe? Construa uma tabela 

que indique a quantidade de alunos por sexo, assim como a respectiva porcentagem em 

relação ao número total de alunos? 

 Tipo: ______________________________________ 

Problema 10) (7º ano, 6, p.236) 

Fiz um esquema para representar como vai ficar o piso do quintal da minha casa revestido 

com lajotas quadradas brancas e pretas. 

 

f) De quantas lajotas vou precisar para revestir o piso? 

g) Qual a razão entre os números de lajotas pretas e o total de lajotas? 

h) Qual a razão entre o número de lajotas brancas e o total de lajotas? 

i) Qual a razão entre o número de lajotas pretas e o número de lajotas brancas? 

j) Explique o significado da razão obtida no item d. 

 

Tipo: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice C – Seleção de problemas retirados do livro “A Conquista da Matemática” 

(2009) para a tipificação 
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Relação dos Livros Escolhidos PNLD/2011 DO 6º ao 9º ANO. Ensino 

Fundamental. 

 
Nº 

Ordem  

Disciplina Nº de 

Ordem 

Título Coleção Unidade de Ensino Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conquista da 

Matemática  

EMEF Santa Rita de 

Cassia 
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EMEF Freitas Brandão 

EMEF JK 

EMEF Manoel Bonfim 

EMEF Alcebíades M.V. 

Boas 

EMEF Dep Jaime 

Araújo 

EMEF Sérgio Francisco  

EMEF José Conrado de 

Araújo 

EMEF Olga Binário 

EMEF Florentino 

Menezes 

EMEF Alencar Cardoso  

EMEF Tancredo Neves 

EMEF Maria Thetis 

Nunes 

MEF Presidente Vargas 

EMEF João Teles 

Menezes 

EMEF Carvalho Neto 

 

 

02 

 

Matemática e 

Realidade 

EMEF Anísio Teixeira  

 

02 
EMEF Laonte Gama da 

Silva 

03 Projeto Radix EMEF José Conrado
25

 01 

04 Matemática EMEF Jornalista 

Orlando Dantas 

01 

  Total Geral 20 

 

                                                             
25

 Fazendo um comparativo com a relação do livro de Português ocorreu um erro de digitação, a EMEF José 

Conrado de Araújo foi escrita duas vezes, faltando assim a EMEF José Antonio da Costa Melo. 

Anexo A – Tabela com relação das escolas que fizeram parte do PNLD 2011. 


