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Resumo: Este artigo objetiva identificar as estratégias adotadas por alunos do 1ª e 2 ª etapa na

Educação de Jovens e Adultos - EJAF da rede estadual de Aracaju para a resolução de problemas

matemáticos com e sem o uso de materiais manipuláveis. O estudo adota os referenciais teóricos

da Educação Matemática, em especial, os conceitos da Resolução de Problemas. Os dados foram

coletados através de um questionário com seis problemas matemáticos aplicados, resolvidos com e

sem o uso de materiais manipuláveis em oito turmas, quatro da 1ª etapa e quatro da 2ª etapa.

Verificamos que a maior parte dos alunos participantes da pesquisa utiliza estratégia aritmética,

para solucionar os problemas matemáticos. Os dados demonstraram que com a utilização do

recurso, a porcentagem de tentativa de resolver tais problemas é bem maior que sem o recurso.

Daí a importância da utilização de recursos didáticos para motivar ou contextualizar conteúdos

matemáticos durante o processo ensino-aprendizagem. Palavras-Chave: Estratégias; Resolução

de problemas matemáticos; Materiais manipuláveis; EJAF. Abstract: This article aims to identify

the strategies adopted by students of the 1st and 2nd step in adult and youth education-State

network of EJAF Aracaju for solving mathematical problems with and without manipulable

materials. The study adopts the theoretical references of mathematics education, in particular, the

concepts of problem solving. The data were collected through a questionnaire with six

mathematical problems, solved with and without manipulable materials in eight classes, four in the

first round and four in the second step. We note that most of the students participating in the

research uses arithmetic strategy to solve mathematical problems. The data showed that with the

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/um_estudo_sobre_estrategias_adotadas_para_a_resolucao_de_problema.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.1-13,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



use of the resource, the percentage of attempt to solve such problems is much bigger than without

the feature. Hence the importance of the use of instructional resources to motivate or

mathematical content context during the teaching-learning process. Keywords: Strategies;

Solving mathematical problems; Manipulable materials; EJAF.

1. Introdução Este trabalho se propõe abordar estratégias adotadas por alunos da Educação de

Jovens e Adultos no Ensino Fundamental (EJAF) de escolas da rede estadual de Aracaju/SE, na

resolução de problemas matemáticos. A Matemática é uma área do conhecimento que surgiu e

tem-se desenvolvido a partir dos problemas que o homem encontra. Dito de outra forma, a

essência da Matemática é a resolução de problemas. Para o seu ensino não basta só conhecer, é

necessário ter criatividade, fazer com que os alunos participem das resoluções. Dante (1991)

afirma que, embora tão valorizada, a resolução de problemas é um dos tópicos mais difíceis de

serem trabalhados em sala de aula. É muito comum os alunos saberem efetuar os algoritmos e

não conseguirem resolver um problema que envolva um ou mais desses algoritmos. Isso se deve à

maneira com que os problemas matemáticos são trabalhados na sala de aula e apresentados nos

livros didáticos, muitas vezes apenas como exercícios de fixação dos conteúdos trabalhados. Para

a aprendizagem da Matemática, os problemas são fundamentais, pois permitem ao aluno

colocar-se diante de questionamentos e pensar por si próprio, possibilitando o exercício do

raciocínio lógico e não apenas o uso padronizado de regras. A resolução de problemas pode

contribuir para o processo de ensino e aprendizagem da Matemática, a partir de sua importância

desenvolver o aluno e fazer com que este reflita sobre a construção do conhecimento. Quanto às

estratégias, vale ressaltar que nenhuma tem o papel de fórmula mágica ou regra que deve ser

seguida em sequência de etapas uma atrás da outra, considerando a habilidade de comunicação e

expressão oral e escrita, de cálculo e raciocínio lógico, favorecendo o desenvolvimento do pensar,

levar o aluno a conhecer, questionar, transformar, produzir e compartilhar ideias (DANTE, 1991).

Para Polya (1978), o problema pode ser resolvido seguindo quatro etapas: Compreensão do

problema: no processo de compreensão do problema, muitas vezes torna-se necessário construir

figuras para esquematizar a situação proposta, destacando valores, correspondências e uso da

notação matemática. Construção de uma estratégia de resolução: É importante estimular o aluno a

buscar conexões entre os dados e o que é solicitado, estimulando, também, que pensem em

situações similares, a fim de que possam estabelecer um plano de resolução, definindo prioridades

e, se necessário, investigações complementares para resolver o problema. Execução de uma

estratégia escolhida: Esta etapa é o momento de “colocar as mãos na massa”, de executar o plano

idealizado. Revisão da solução: A revisão é um momento muito importante, pois propicia uma

depuração e uma abstração da solução do problema. A depuração tem por objetivo verificar os

procedimentos utilizados, procurando simplificá-los ou, buscar outras maneiras de resolver o
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problema de forma mais simples alguns dados. Os passos definidos por Polya (1978) podem servir

como facilitador no processo ensino aprendizagem. Vale ressaltar a importância de métodos que

tornem o ensino na Educação de Jovens e Adultos mais atrativos, pois uma boa parte dos jovens

não completa a escolarização. É o que mostra os dados do IBGE (2010), que revelam que existem

16 milhões de analfabetos absolutos e 33 milhões de pessoas que não concluíram os quatro

primeiros anos do Ensino Fundamental, com idade acima de 15 anos. Assim, quando tratamos

sobre o ensino do EJA a referencia é

[...] de uma ação educativa dirigida a um sujeito de escolaridade básica

incompleta ou jamais começada e que ocorre nos bancos escolares na idade

adulta ou na transição da juventude para fase adulta. A interrupção ou

impedimento de sua trajetória escolar não ocorre, porém, apenas do não

acesso a um serviço, mas a um contexto mais amplo de exclusão social e

cultura, e que em grande medida, condicionará também as possibilidades da

reinclusão que se forjarão nessa nova (ou primeira) oportunidade de

escolarização desse sujeitos. (FONSECA, 2005, p.14). Neste contexto, o

professor, como principal responsável pela organização do discurso da aula,

desempenha um papel fundamental apresentando questões, proporcionando

situações que favoreçam a ligação da Matemática à realidade, estimulando a

discussão e a partilha de ideias. Concordo com Gadotti (2003) quando

menciona que é

[...] preciso respeitar o aluno através de uma metodologia apropriada, uma

metodologia que resgate a importância da sua biografia. [...] Os jovens e

adultos alfabetizandos já foram desrespeitados uma vez quando tiveram seu

direito à educação negado. Não podem agora, ao retomar sua instrução,

serem humilhados mais uma vez por uma metodologia que lhes nega o

direito de afirmação de sua identidade, de seu saber, de sua cultura.

(GADOTTI, 2003, p.3). Assim, a nossa proposta consiste em aplicar um

instrumento contendo problemas matemáticos selecionados do livro adotado

pelas escolas da rede estadual de Aracaju-SE no Ensino da EJAF, para ser

resolvido com e sem uso de recurso. 2. A escolha dos problemas A

escolha dos problemas, foi retirada do livro didático adotado para as escolas

da rede estadual de Aracaju no ensino do EJAF. O livro didático adotado

para a Educação de Jovens e Adultos foi publicado pela Editora Moderna, de

autoria de Virginia Aoki (2013). Selecionamos os problemas matemáticos,

extraídos do 1º e 2º volumes e para compor o instrumento de nossa
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pesquisa. O livro é dividido em quatro volumes, e como público alvo da

nossa pesquisa eram alunos da 1ª e 2ª etapa do EJAF (Educação de Jovens

e Adultos do Ensino Fundamental, a partir do primeiro contato com os

professores das escolas, identificamos quais os conteúdos já haviam sido

abordados por eles para selecionar os problemas. Com base em Dante

(2009) escolhemos seis problemas para a elaboração do questionário de

pesquisa, dentre os problema escolhidos, o de algoritmo é o problema 1, já

os problemas 2, 3 e 6 são de aplicação, o problema 4 como de

reconhecimento e o 5, o classifiquei como aplicação, a partir deles serão

identificadas as estratégias utilizadas pelos alunos para solucioná-los. 3. A

escolha das escolas As escolas selecionadas foram: Escola Estadual Prof.

Francisco Portugal, Colégio Estadual Olavo Bilac, Colégio Estadual Severino

Uchôa, Escola Estadual Prof. Joaquim Vieira Sobral. Todas localizadas na

zona sul, zona norte, zona central, zona oeste de Aracaju, respectivamente.

As escolas serão identificadas pelos códigos E1, E2, E3, E4, que significam:

Escolas Estadual Profº. Francisco Portugal, Colégio Estadual Olavo Bilac,

Colégio Estadual Severino Uchôa, Escola Estadual Profº. Joaquim Vieira

Sobral, respectivamente. Nessas escolas foram coletados dados por meio de

um questionário, que foi preenchido pelos sujeitos da pesquisa. Esse

instrumento foi aplicado em oito turmas, quatro da 1ª etapa do EJAF e

quatro da 2ª etapa do EJAF, sendo sessenta alunos na primeira fase da

pesquisa (com recurso) e setenta e um alunos na segunda parte da pesquisa

(sem recurso), sendo que deste, setenta e um alunos da segunda fase

sessenta e um foram os mesmos que participaram da primeira fase,

totalizando cento e trinta e dois) questionários. Na analise sobre os

entrevistados na primeira parte do questionário, é possível verificar que, a

maioria dos alunos não está com a idade correspondente ao ano, como já é

esperado em turmas da EJAF, há uma variação grande nas idades, apenas

20% dos alunos estão com a idade acima de 20 anos. Mas, a escola que

apresenta uma maior variação nas idades em uma das duas turmas que

participaram desta pesquisa, é o Colégio Estadual Severino Uchôa, entre 15

e 49 anos. Apesar dessa escola apresentar maior variação de idade, a

quantidade de alunos repetentes é praticamente igual em todas as escolas,

confirmando os dados do IBGE (2010) já citados. Para fazer referência aos

sujeitos desta pesquisa, optei por adotar um código, assim constituído: A

(número dado ao aluno), E (número já determinado acima da escola onde
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este estuda). Por exemplo, A01E1, refere-se ao aluno 01 da Escola Estadual

Prof. Francisco Portugal. 4. O entendimento dos alunos sobre problema

matemático Alguns alunos parecem ter entendido a pergunta, e

escreveram com suas palavras o que entendiam por problema matemático.

Como pode ser constado nos recortes postos a seguir: 1 -“Para aprender a

somar dinheiro e contas”. (A05E3, 2015); 2 -“São cálculos” (A10E3, 2015);

3 -“O problema matemático é não prestar atenção”. (A03EE2); 4 -“Um

quebra-cabeça”. (A08E2,2015); 5 -“As contas difíceis” (A17E1,2015); 6 -“É

para serem resolvidos”. (A12E3,2015). Pelas respostas que foram obtidas, é

possível identificar que um problema matemático para esses alunos é uma

situação que tem que ser resolvida, para isso é necessário atenção para

fazer os cálculos e estão relacionados ao nosso cotidiano (somar dinheiro,

contas) e chegar ao resultado. Os discentes, mesmo a sua maneira,

remetem ao que Dante (2005) define como um problema matemático. 5 -

Estratégias adotadas por alunos da Educação de Jovens e Adultos no

Ensino Fundamental (EJAF) para resolver problemas sem e com a

utilização de recurso Antes de entregarmos o instrumento para que os

alunos respondessem, conversamos com eles para explicar o motivo pelo

qual estava ali, e pedir a colaboração deles. Antes mesmo de ler o que

estava sendo pedido no problema, os alunos nos chamavam para

explicarmos o que deveriam fazer. Eles apresentavam dificuldade em seguir

o primeiro passo para se resolver um problema, que segundo Polya (1978) é

compreender o problema. Dante (2005, p. 52) afirma que “uma das maiores

dificuldades do aluno ao resolver um problema é ler e compreender o texto”.

Começamos a orientar e mediar as dúvidas que surgiam. Pedimos para aos

alunos para ler o texto e, em seguida, fizemos algumas perguntas, a saber:

o que o problema está pedindo?

O que você precisa fazer?

Foi uma forma de leva-los a entender o problema, elaborar um plano e

consequentemente executá-lo. No momento em que os alunos estavam

lendo o problema, percebi que eles não sabiam ler direito, talvez, por isso,

nos pediram para ler e explicar o que deveriam fazer. Percebi que eles

entendiam melhor o problema quando solicitávamos que fizessem a leitura e

que questionasse a pergunta. Outra situação frequente em todas as turmas

foi que, muitos copiavam a resposta de outros colegas, combinei com eles

para que cada um fizesse o seu, pois assim poderia analisar melhor as
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estratégias utilizadas por cada um. Mas, não adiantou muito. Uns copiaram

dos outros e não tive como controlar, já que eram muitos alunos. Mas

observei que com a utilização de recurso eles estavam interessados, pois

falavam que nunca tinham feito alguma atividade daquele modo. Já a

aplicação do instrumento sem a utilização de recursos foi mais complicada,

pois grande parte dos alunos se recusou a responder novamente os

problemas, foi preciso explicá-los novamente o porquê estávamos

solicitando a colaboração deles, e só assim, aceitaram responder

novamente. Enquanto respondiam, tentávamos observar para sabermos

como haviam chegado à solução do problema. Dessa forma, podíamos

entender melhor como eles pensavam para chegar à solução e também se

estavam realmente respondendo ou copiando a resposta do colega. Com o

intuito de melhor a identificação das estratégias utilizadas pelos alunos na

resolução de cada um dos problemas, adotamos o seguinte procedimento:

primeiro, apresento a análise das estratégias utilizadas pelos alunos para

resolver a primeira parte do instrumento para a aplicação com o recurso, em

seguida a análise do instrumento sem a utilização dos recursos. Antes de

cada enunciado, primeiro classifico o problema e depois coloco o número

correspondente a esse problema. (Problema de algoritmo, 1. Utilizando o

Ábaco. Descubra o valor desconhecido em cada operação: a) 203 +

___________ = 834 b) ___________ - 967 = 321 c) 5.132 + _________=

7.326 Nesse problema, solicitamos aos alunos que utilizassem o ábaco como

recurso e descobrissem o valor desconhecido. Dessa forma, cabia aos alunos

analisarem uma estratégia de qual algarismo deveriam colocar no ábaco e

se deveriam subtrair ou somar o outro algarismo dado na questão. Muitos

alunos alegaram nunca terem visto e utilizados o ábaco, mesmo antes da

aplicação do instrumento de pesquisa ter explicado como funciona. Podendo

ser esse desconhecimento sobre o recurso, a causa de algumas dificuldades

dos alunos na questão 1, itens a, b e c. Apenas 6,6% dos alunos fizeram o

uso de estratégia para a resolução, já os outros 93,4% que é a soma dos

18% que não respondeu. Já com os 75,4% que só colocaram a resposta,

não tem como identificar estratégias. Assim para esse problema, as

estratégias utilizadas foram aritméticas, como exemplo, apresentamos os

alunos A04E2, A05E2, A14E4 e A16E4. Vale ressaltar que além de fazer no

ábaco, eles desenvolveram a operação, o que torna possível afirmar que ao

que tudo indica eles validaram os dados, seguindo o último passo proposto
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por Polya (1978). Verifiquei, nos recortes, que os alunos A04E2, A16E4 e

A05E2 utilizaram estratégias aritméticas para as resoluções (apenas nos

itens a) e c)), e conseguiram desenvolver os passos da resolução de

problemas matemáticos do conceito de Polya (1978). Mas, os alunos A14E4

e A05E2 nos itens b) mesmo tendo desenvolvido através da estratégia

aritmética, por não terem feito o primeiro passo citado por Polya (1978) que

é a compreensão do problema não obtiveram êxito em suas respostas.

(Problema Aplicação, 2): Utilizando o ábaco. Observe o demonstrativo de

pagamento de Leandro e determine o valor de seu salário. Na questão 2,

muitos alunos alegaram que era mais complicado utilizar o ábaco, pois se

tratava de uma questão mais complexa e com várias parcelas, alguns

utilizaram de estratégia aritmética para a resolução. Na tabela 5 podemos

verificar o quantitativo dos alunos que fizeram a utilização de estratégia,

não responderam ou colocaram apenas a resposta. Constatamos que 30%

dos alunos utilizaram de estratégias para a resolução da questão 2, 31,7%

não responderam e 38,3% colocaram apenas a resposta e destes 70% não

tem como identificar qual estratégia foi utilizada. A seguir coloquei alguns

exemplos de estratégias utilizadas pelos alunos, dos quais dezoito utilizaram

estratégias aritméticas. As duas alunas utilizaram estratégias aritméticas

parecidas na questão, somando primeiro os descontos e depois somando ao

salário líquido, chegando assim ao salário bruto. A aluna A04E2, além de

fazer o cálculo, também escreveu para ficar mais claro sua resposta “O

salário dele é de 1200 reais”. Os alunos A17E4 e A05E1 também fizeram uso

de estratégias aritméticas e o que tudo indica, eles conseguiram desenvolver

as etapas de Polya (1978) na resolução de problema, embora sem êxito em

suas respostas. Mesmo não sendo o objetivo da pesquisa, notamos que os

alunos não possuem os conhecimentos necessários das operações básicas.

Já o aluno A02E2, além de também perceber que ele não possui os

conhecimentos necessários das operações básicas, verificamos que não

conseguiu compreender o problema da primeira etapa a seguir na resolução

de problema afirmada por Polya (1978). (Problema Aplicação, 3): Utilizando

termômetro didático como recurso responda. No inverno na Antártida, o

termômetro marcou -15° pela manhã. Se a temperatura descer mais 13°,

termômetro vai marcar... Justifique. Para responder essa questão os alunos

utilizaram um termômetro didático. Observamos que apenas 5% dos alunos

conseguem se identificar, que utilizaram estratégias aritmética, pois 20%
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não responderam e 75% apenas colocaram a resposta e não as justificaram,

mesmo sendo solicitado na questão. Assim, não ofereceu condição de

identificar a estratégia que foi utilizada por esses alunos para chegar a suas

respostas. 5% dos alunos que justificaram suas respostas fizeram uso de

estratégia aritmética. Como exemplo, podemos observar a resposta do

aluno A01E2, que através de sua justificativa, observamos estratégia

aritmética para confirmar o que tinha achado no termômetro didático. Para

desenvolver essa questão foi disponibilizado para os alunos como recurso

alguns materiais manipuláveis correlacionados aos sólidos geométricos

(esferas de bicicleta, cubos mágicos, latas de leite condensado, leite, milho e

pirâmides do Egito feitos de cartolina). Constatamos que 7% fizeram algum

tipo identificação e 28,3% não responderam, mas não foi encontrado nas

respostas nenhum tipo de estratégia definida por Silva (2014). Mesmo não

encontrando nenhum tipo de estratégia, notei que os alunos fizeram

correlação aos materiais manipuláveis ou as figuras geométricas do

questionário como definição para o reconhecimento dos sólidos. A seguir

exponho por meio de recortes alguns exemplos desses casos. Cada região

que forma a superfície de um poliedro é chamado de face. O segmento

comum a duas faces é chamado de aresta, e os pontos de encontro das

arestas são chamados de vértices. Como ficaria a planificação do

paralelepípedo?

Nessa questão, foi utilizado material manipulável, um paralelepípedo e um

prisma de base triangular de cartolina como facilitador do reconhecimento e

contagem dos vértices, faces e arestas. Observei que 71,6% dos alunos

fizeram uso de estratégia e 28,3% não responderam, mas podemos frisar

que deste percentual que utilizaram estratégia na questão 5, na parte da

questão de identifique quantos vértices, arestas e faces eles fizeram uso de

estratégia aritmética, por meio da contagem dos vértices, arestas e faces. E

na parte da planificação fizeram uso de estratégia geométrica, utilizando-se

de desenhos. Para analisar as estratégias utilizadas pelos alunos na questão

5, recorro a resposta do aluno A08E2 que conseguiu identificar os vértices,

faces e arresta do paralelepípedo e prisma de base triangular através do

material manipulável que já foi demonstrado em figura 21 e 22, utilizando a

estratégia aritmética com contagem e os alunos A15E3 e A05E1, fizeram o

uso da contagem utilizando a estratégia aritmética utilizando as figuras do

próprio questionário, talvez por falta de atenção e concentração não
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obtiveram êxito em sua estratégia. Já na planificação do paralelepípedo

foram selecionados os alunos A15E1, A08E1 e A08E2 que utilizaram a

mesma estratégia geométrica, através do desenho, mas com pequenas

diferenças que chamam a atenção. O aluno A15E1 fez a planificação no

espaço destinado da questão, mas o que chamou a atenção foi que este fez

uma alusão da planificação a um som automotivo, quando esse escreveu

“paredão treme-treme”. Já o aluno A08E1 utilizou-se do fundo do

questionário para fazer a planificação, pois este informou que não

conseguiria diminuir proporcionalmente o desenho e fez o decalque do

tamanho original do recurso no fundo do questionário. E o aluno A08E2 fez a

planificação no local destinado para tal. De forma que é possível confirmar

um entendimento de Dante (1991) sobre como é interessante resolver

diferentes problemas com uma mesma estratégia e aplicar diferentes

estratégias para resolver um mesmo problema. Isso, segundo o autor

facilitará a ação futura dos alunos diante de um problema novo. (Problema

de aplicação, 6): Uma família comprometeu
Image: clip_image002.png

de sua renda com a

prestação da casa própria. Se a renda dessa família é de 4.500 reais, qual é

o valor da prestação a pagar?

Identificamos, através da tabela acima, que 31,7% utilizaram algum tipo de

estratégias, 40% não responderam e 28,3% apenas colocaram a resposta,

não possibilitando saber qual estratégia utilizou. Para a resolução desta

questão foi utilizado um recurso didático manipuláveis. Vale frisar que dos

31,7% que fizeram uso de estratégia, quinze alunos utilizaram de estratégia

aritmética e quatro utilizaram de estratégia aritmética junto com estratégia

geométrica. A partir da seleção das respostas de alguns alunos, observei a

estratégia utilizada por estes. Utilizaremos a respostas de A06E2, A03E3,

A17E3 e A04E2 para falar um pouco destas estratégias A partir da resolução

dos quatro alunos que foi selecionado, como exemplo, para analisar as

estratégias utilizadas na questão 6, observei que o aluno A03E3 utilizou-se

de estratégia geométrica junto com a aritmética, já os alunos A06E2, A17E3

e A04E2 fizeram uso de estratégia aritmética, Assim, os alunos A06E2 e

A17E3, apesar de utilizarem a mesma estratégia, A17E3, faz uso de soma

de parcelas e A06E2 utiliza a multiplicação. O aluno A04E2 também utilizou

como estratégia a aritmética, mas percebi que o aluno teve dificuldade na

interpretação da questão, não cumprindo a primeira parte na resolução de

problema afirmada por Polya (1978), que é a compreensão do problema,
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sendo assim não obteve êxito em sua resposta. A partir de agora, apresento

um exame dos questionários de pesquisa, em que não foram utilizados

recursos didáticos. No segundo momento da pesquisa foi solicitado que os

alunos respondessem as mesmas questões do instrumento de pesquisa sem

a utilização do recurso, foi possível constatar que os alunos não utilizaram

estratégias muito diferenciadas do primeiro momento e mesmo sem a

exigência da utilização do recurso, eles recorreram de forma análoga aos

recursos. O uso do recurso no primeiro momento serviu para facilitar, ou

seja, recorreram mais detalhadamente ao uso dos desenhos nas estratégias

utilizadas no segundo momento da pesquisa, pois constatamos que a

analogia feita pelos alunos com os materiais manipuláveis. Diante da análise

de todos os problemas, verificamos que a maioria dos alunos utilizou

estratégias algébricas ao resolver os problemas, sem uso de recursos e que

alguns deles cometem equívocos ao traduzir a linguagem escrita para a

linguagem matemática, também no desenvolvimento, mesmo depois de já

terem escolhido uma estratégia e compreendido o problema. Já os recursos

que contribuíram na solução de alguns problemas que, sem a utilização

deles, os alunos não teriam entendido, em outros talvez, a escolha não

tenha sido a melhor. Algumas pesquisas anteriores foram feitas primeiro

sem a utilização de recurso e depois com a utilização do recurso, já nessa

pesquisa esse fato foi invertido com o intuito de saber quais influências isso

poderia gerar no resultado. Em nenhum dos problemas foram utilizadas

estratégias algébricas, já a estratégia aritmética foi a mais utilizada, na

questão 4 não foi utilizada nenhuma das estratégias definidas por Silva

(2014). A estratégia geométrica também foi identificada com um percentual

menor, mas divididas entre as questões 5 e 6. Observa-se que, na aplicação

do questionário sem recurso, o número de alunos por questão, que tentou

algum tipo de estratégia para a resolução dos problemas, aumentou. O que

pode ter contribuído para esse resultado é que, desta vez, os alunos já

tinham obtido o primeiro contato com o instrumento de pesquisa como

facilitador no processo ensino-aprendizagem que são os recursos didáticos.

Dessa forma, ao comparar a quantidade de alunos que utilizaram estratégia

aritmética por cada problema com as outras estratégias, é possível afirmar

que o número de alunos que utilizam estratégia aritmética representa a

maioria dos sujeitos desta pesquisa. Na aplicação do instrumento com

recurso podemos observar através da média de quem respondeu ou não
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respondeu que 72,5% responderam e 27,5% não. Já na aplicação do

instrumento sem recurso, nota-se a seguir que 70,1% responderam e

29,9% não. Analisando a quantidade de alunos que responderam esses

problemas com a utilização de recurso, é possível observar, que o número

de alunos que deixaram registros de suas estratégias, é menor que os que

responderam as questões. Por outro lado, quando comparei com a não

utilização de recurso, apresenta, aproximadamente, a mesma quantidade.

Nos problemas 1, 2, 3 e 6 a estratégia aritmética é predominante e a

questão 5, que possuía dois tipos de questionamento, foi utilizada quase que

na mesma proporção das estratégias aritméticas e geométricas.

Comparando os resultados da aplicação do instrumento sem e com a

utilização de recurso é possível inferir, que o uso de determinados recursos

motivou os alunos a pelo menos tentar desenvolver os problemas.

Considerações Esta pesquisa teve por objetivo identificar estratégias

adotadas por alunos do 1ª e 2 ª etapa na EJAF da rede estadual de Aracaju

para a resolução de problemas matemáticos com e sem o uso de materiais

manipuláveis. Para alcançar tal objetivo, analisei os dados coletados de

cento e trinta e dois instrumentos, compostos por perguntas relacionadas

aos alunos e problemas matemáticos. O propósito foi aplicar esse

instrumento primeiramente com uso de recursos e depois sem a utilização

de recursos, como por exemplo, ábaco e termômetro didático. Por meio dos

dados coletados verifiquei que a maior parte dos alunos da 1ª e 2ª etapa da

EJAF de escolas da rede estadual de Aracaju/SE utiliza estratégia aritmética,

para solucionar os problemas matemáticos. Um fator que pode ter

contribuído para esse resultado é que eles não estavam acostumados a

utilizar materiais diferenciados para a resolução de problemas matemáticos.

Com relação à utilização do recurso, constatei que, em alguns problemas, a

utilização do recurso contribuiu para que os alunos chegassem a solução ou

pelo menos tentassem resolvê-los. Os dados demonstram que com o

recurso, a porcentagem de tentativa de resolver foi maior que sem recurso.

Assim, afirmo a importância da utilização de recursos didáticos para motivar

ou contextualizar os conteúdos durante o processo ensino-aprendizagem. Na

resolução de alguns problemas, o recurso serviu para que os discentes

verificassem se já possuíam conhecimentos prévios ou se a partir, por

exemplo, de sólidos geométricos conseguissem identificar conceitos como o

de vértice, face, aresta e fizessem a planificação que estava sendo
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trabalhado, ou seja, fornecem pistas sobre os significados dos conteúdos

matemáticos. Por fim, apesar de não ser o foco desta pesquisa, apontar

erros e dificuldades, vale ressaltar que os alunos, em sua maioria, ao utilizar

estratégia aritmética para resolver os problemas matemáticos,

demonstraram ter algumas dificuldades ao traduzir a linguagem escrita para

a linguagem matemática, déficit em relação às operações básicas e a

escrita. Estas dificuldades relacionadas à aritmética e interpretações de

compreensão podem levar os alunos a cometerem equívocos. Por isso, os

docentes devem, a cada dia, procurar novas possibilidades de abordagem

dos conteúdos por meio de estratégias de resolução de problema, que

possam facilitar a compreensão do problema matemático e superação de

dificuldades de aprendizagem.
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