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RESUMO Este artigo apresenta os diferentes tipos de problema (PONTE, 1992; STANCANELLI, 2001;

CARVALHO, 2010; e Dante, 1989; 2009.) e seus usos em sala de aula, bem como, os resultados de uma

pesquisa de mestrado profissional em Ensino de Ciências e Matemática que faz uso desse conhecimento

como base para os diálogos acerca da categoria analisada. Traz uma breve conversa sobre a importância da

resolução de problemas e de seu uso no cotidiano. Oferece uma mudança de perspectiva ao apresentar o

enunciado de problema como um gênero textual e propõe que o trabalho com os diferentes tipos de

problema seja um elemento de quebra do contrato didático (SILVA, 2008) estabelecido pelo trabalho

realizado apenas com o problema padrão. PALAVRAS-CHAVE: Tipos de Problema; Resolução de Problema;

Contrato Didático. ABSTRACT This article presents the different types of problem (PONTE, 1992;

STANCANELLI, 2001; CARVALHO, 2010; and DANTE, 1989; 2009) and their uses in the classroom , as well as

the results of a professional master's degree research in education Science and mathematics that makes use

of this knowledge as a basis for dialogues on the analyzed category. It provides a brief conversation about

the importance of problem solving and their use in everyday life. It offers a change of perspective in

presenting the statement of problem as a genre, and proposes that work with different types of problem is a

breaking element of the didactic contract (SILVA, 2008) established the work done with the standard issue

only. KAY WORDS: Types of Problems; Problem Solving; Didactic Contract.

INTRODUÇÃO É fato que o ser humano evoluiu através da resolução de problemas, que pequenas ações

como associar pedrinhas ou gravetos, ou ainda fazer marcas em ossos e contar os animais que saiam para se

alimentar, tais ações fizeram com que déssemos pequenos passos em direção a grandes conhecimentos

matemáticos. Segundo Polya (2005, p. 2) resolver problemas:
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É da própria natureza humana. Podemos caracterizar o homem como o ‘animal que

resolve problemas’; seus dias são preenchidos com aspirações não imediatamente

alcançáveis. A maior parte de nosso pensamento consciente é sobre problemas;

Quando não nos entregamos à simples contemplação, ou devaneios, nossos

pensamentos estão voltados para algum fim. Assim ressalta-se a importância de se

usar a resolução de problema em sala de aula, utilizando os diferentes tipos de

problemas para haver um melhor desenvolvimento de estratégias e habilidades por

parte dos alunos. Entretanto nos dados apresentados aqui, da pesquisa de Luna

(2013), proveniente de um mestrado profissional em Ensino de Ciências e Matemática,

foi evidenciado que os professores pesquisados usavam apenas problemas de um

mesmo tipo. Assim este artigo está organizado em quatro partes, inicia-se pela

introdução que faz um panorama geral dos temas abordados no texto, a seguir são

apresentados os tipos de problemas, para reconhecimento dos mesmos por parte do

leitor. A terceira parte apresenta os dados da pesquisa e a quarta e última parte que

apresenta considerações acerca do que foi discutido. TIPOS DE PROBLEMAS Ponte

(1992); Stancanelli (2001); Carvalho (2010) e Dante (1989; 2009) São alguns dos

pesquisadores que já abordaram o tema e têm uma expressiva contribuição nesse

aspecto. Mesmo com essa expressividade encontramos professores que fazem uso

apenas de um tipo de problema. Sabe-se da grande importância em conhecer os

diferentes tipos de problemas, assim o aluno se depara com variadas formas de ser

apresentado ao conhecimento, o que o leva a pensar também, de maneiras

diferenciadas. Problema padrão ou convencional – sua resolução está inserida em

seu enunciado, ou seja, todos os dados que são necessários a sua resolução estão

explícitos e o aluno deverá aplicar um algoritmo que já foi aprendido. São muito

comuns em livros didáticos. Exemplo:

Mariquinha fez 5 barquinhos de papel. Colocou-os na água, mas 2 se desmancharam. Quantos barcos

ficaram inteiros?

Problema-processo, heurístico ou nãoconvencionais – transgridem o problema convencional,

rompendo com, pelo menos, uma de suas características. Este tipo de problema se subdivide em

vários subgrupos, são eles:

a. Sem solução ou com insuficiência de dados – são os que os dados que possui não servem ou são

insuficientes.

Exemplo:
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Em um ônibus há doze passageiros em pé e vinte e dois sentados. Quantos anos o motorista

tem a mais que o cobrador?

a. Com mais de uma solução – levam o aluno a compreender que podem existir diferentes maneiras de

resolver um mesmo problema e não apenas uma única forma correta.

b.

Você e eu temos 20 reais juntos. Quanto dinheiro eu tenho?

a. Problema com excesso de dados – o aluno precisa ser mais atento e perspicaz, selecionar os dados

que realmente são relevantes.

Exemplo:

Júlia é uma menina esperta e alegre que gosta de brincar de boneca com sua amiga Lili. Ela

acorda cedo, toma seu café da manhã e vai para escola. Lá gosta de brincar de pega-pega com

seus colegas. Todas as tardes a mãe da menina faz deliciosos doces e bolos. Lili vem brincar

com Júlia em sua casa e traz suas quatro bonecas. Quando junta suas bonecas com as bonecas

de Júlia ficam nove. Quantas bonecas Júlia têm?

a. Problema de lógica – geralmente sua resolução independe de números, atenção aos detalhes é

indispensável á sua solução, bem como propicia o desenvolvimento de ações de pensamento.

Exemplo:

Quatro pessoas que trocavam mensagem pela internet, mas não se conheciam por foto e/ou

pessoalmente marcaram um encontro. Ajude-os a se reconhecerem a partir das descrições

abaixo:

Ana, é ruiva, é mais baixa que Ronaldo, que tem cabelos loiros e Letícia, que é negra. Letícia é

mais alta que Ana e Ronaldo. Ana é mais alta que Rubens.

Desenhe-os, pinte-os de acordo com sua descrição e escreva seus respectivos nomes.

a. Problema do cotidiano ou de aplicação – são situações que fazem parte da vida dos alunos, na

escola ou fora dela.

b.

O professor pede para que seus alunos organizem a turma em cinco grupos. Os variados tipos

de problema heurísticos devem ser planejados e trabalhados em sala como defende Luna
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(2013, p 38 e 39):

Os problemas não convencionais devem ser utilizados pelos professores em suas aulas

de Matemática por desmistificarem os equívocos do trabalho centrado apenas nos

problemas-padrão (sempre haver uma resposta, todos os dados apresentados devem

ser utilizados na resolução, sempre fazer uso de um algoritmo e a resposta ser sempre

numérica) e, principalmente, por propiciarem aos educandos um novo olhar e uma

nova atitude diante deles, motivando-os a ler com real compreensão o enunciado, sem

procurar apenas os dados numéricos, e a desafiarem-se com as diferentes situações

apresentadas. Isso não quer dizer que o problema padrão vai ser esquecido ou deixado

de lado, de forma alguma. Ele tem seu espaço quando o objetivo é exercitar

algoritmos, mas não se passa o ano todo na escola fazendo apenas esse tipo de

atividade, quando assim o fazem, bitolam os alunos a pensarem e agirem sempre da

mesma forma, diferentemente do que se quer na educação, alunos autônomos, que se

desafiem, que tenha autoestima elevada e pensamento crítico, transcendendo para

outros espaços a sua forma de pensar e agir. OS PROBLEMAS TRABALHADOS EM

SALA A partir dos variados tipos de problema, apresentados no tópico anterior, que

serviram de base para a análise dessa categoria,

[…] a qual se mostra necessária porque o uso de problemas diversificados serve para

evitar o hábito (o contrato didático constituído nas aulas de RP), que muitos alunos

possuem de ler os enunciados, limitando-se a selecionar, apenas, os dados numéricos

e perguntar aos professores 'A conta é de mais ou de menos?

' (LUNA, 2013, p.87) Quando o docente utiliza variados tipos de problemas em seu

planejamento/aulas proporciona a quebra desse tipo de contrato, levando o aluno a ser

mais atento, perspicaz, ler o enunciado e buscar compreendê-lo para poder resolvê-lo.

O estudo de caso foi a modalidade utilizada, a abordagem foi qualitativa e os estudos

de Bardin (2002) serviram para a análise dos dados. Para esta análise esquadrinhou-se

os tipos de problemas (ver Quadro 1) utilizados pelas cinco professoras pesquisadas,

de uma escola pública dos anos iniciais da Rede Municipal de Maceió. As professoras

serão chamadas aqui de P1, P2, P3, P4 e P5, a fim de preservar o anonimato das

mesmas. Observou-se que as mesmas só utilizaram problemas do tipo padrão, mesmo

quando P1 utilizou atividades que se assemelhavam com problemas da vida real - mais

a frente voltar-se á a esse caso - tal decisão antecedem escolhas que parecem simples

a um olhar aligeirado, mas que se mirado de forma mais perspicaz percebe-se que

essas escolhas estão envoltas em elementos mais profundos que vão desde a sua

experiência enquanto aluno e sua formação de professor já atuante como assinalam
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Lima; Carvalho; (2012, p. 95-96):

As concepções apropriadas pelos professores ao longo da sua formação influenciam

profundamente seu trabalho educativo, de modo que cada professor constrói seu

ideário pedagógico de maneira idiossincrática a partir de pressupostos teóricos; de sua

experiência enquanto estudante; e ainda, de sua reflexão sobre a prática. Esta

construção, portanto, tem fortes implicações no modo como ele entende e pratica o

ensino.

Quadro 1: Tipo de Problema Utilizado em Sala

Professora

Usou
problemas
orais
utilizando
material
concreto com
“pseudo
problema da
vida real”

Usou
problema
padrão em
atividades
escritas

Usou
problema
padrão em
atividades
orais

Usou
problema Não
- convencional

Não utilizou
problema

P1 X X X
P2 X
P3 X X X
P4 X X
P5 X X

Fonte: Dados da pesquisa Ao primeiro olhar evidencia-se a ausência na coluna de uso

de problema não convencional, que não foi utilizado em nenhuma das aulas

observadas, fato que mudou mesmo que timidamente, depois de ser aplicado com o

corpo docente da escola o Produto Educacional, a oficina “ENUNCIADO DE PROBLEMA

MATEMÁTICO: um gênero textual”, que teve como objetivo geral compreender que o

enunciado de problema matemático é um gênero textual e que o trabalho realizado em

sala de aula com as características desse gênero contribuem para uma melhor

compreensão do mesmo, destacando a importância da resolução de problemas na

perspectiva da Didática da Matemática. Outro ponto de destaque é o caso de P2 que

não utilizou problema em nenhuma de suas aulas, fez sempre exercícios de fixação.

Essa postura levou a várias indagações, se ela pensou que trabalhando tais exercícios

estava trabalhando com resolução de problemas, ou se havia sido esquecimento/falta

de planejamento já que foi solicitado a todos os docentes, antes da pesquisa começar,

que durante as observações as aulas fossem de resolução de problemas. No entanto,

Silva (2008, p.52) alega que:

Há casos extremos, em que o professor se refugia na segurança dos algoritmos
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prontos, fraciona a atividade matemática em etapas pelas quais passa mecanicamente,

esvaziando o seu significado. Sua atuação resume-se em apresentar uma definição,

dar alguns exemplos e solicitar exercícios ‘idênticos’ aos dos exemplos dados. Aos

alunos cabe memorizar as regras para repeti-las nas provas rotineiras que permitem a

reprodução dos modelos fornecidos pelo professor. Nessa situação de ensino, a

construção do saber fica quase que exclusivamente sob a responsabilidade do aluno.

Pode-se presumir que a docente não fica a vontade em trabalhar com os conteúdos da

Matemática, seja por não ter uma boa base que sustente sua prática, por não gostar

da disciplina, por pensar que teria sua prática avaliada pela pesquisadora ou qualquer

que seja a causa, o fato é que P2 embasou suas aulas apenas nos algoritmos das

operações e por motivos de força maior a mesma teve que deixar a turma que

lecionava o que impossibilitou sua continuidade na pesquisa e o aprofundamento nas

causas reais. As atividades com problemas escritos e orais dão realce ao quadro

porque são quase que unanimidades entre as professoras, apontando que a escola é

lugar de aquisição da escrita e de organização e aprofundamento das linguagens oral e

escrita. Que por mais que não se queira ver, o gênero textual está nas aulas de

Matemática e mais especificamente na de resolução de problemas, que o enunciado

de problema é um gênero textual, seja ele da disciplina que for e precisa ser

trabalhado como tal para que suas características sejam compreendidas. Convém

ressaltar ainda com relação às atividades orais e escritas que o problema do tipo

padrão foi o único utilizado tanto em uma quanto na outra indicando uma lacuna na

formação das docentes e a necessidade de formação continuada em serviço, a oficina

realizada durante a pesquisa com as docentes foi apenas um momento de 4 horas,

serviu para que refletissem sobre o que sabiam e para que a partir dali procurassem

novos caminhos. Uma das professoras ao ser solicitada que desse um exemplo de

alguma coisa que aprendeu na oficina, que foi significativa e contribuiu à sua prática

afirmou o seguinte:

Eu acho que a maneira de se elaborar as questões. A gente mudou muito, foi o básico.

Mudar a maneira como se trabalhava. Mas assim, de maneira geral, a gente não vai

mudar de uma hora pra outra, mas foi muito importante ter consciência de que é

preciso mudar. Ficou bem mais fácil de si enxergar. P1 Tal afirmação demonstra que

ela se conscientizou de sua prática, se avaliou e sentiu necessidade de mudar a partir

da reflexão construída após a participação na oficina. Esse movimento de pensar e se

ressignificar mesmo tendo a consciência de que não será fácil, é um processo que deve

estar sempre presente no espírito docente. Mais um ponto interessante ao analisar o

quadro, observa-se que P1 e P3 fizeram uso de problemas orais, que é chamado neste
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artigo de pseudo problema da vida real, porque apesar de utilizar material concreto

como tampinhas de garrafas pet, feijões, figurinhas entre outros materiais, toda a ação

no problema foi planejada pelas docentes, elas falavam e as crianças executavam

como pode ser confirmado no trecho abaixo:

P1: - Pegue na sacola cinco tampinhas da cor que você quiser!

Aluno: Pegou as tampas e colocou-as em cima da mesa da professora, sem falar nada

olhando para a mesma como se quisesse um sinal de aprovação.

P1: Fez o sinal de aprovação para a criança com a cabeça e continuou

- Agora pegue mais quatro de outra cor.

Aluno: Repete o mesmo ritual

P1: Também repete seu sinal e pergunta

- Quantas tampinhas têm juntas?

As vermelhas junto com as azuis?

Aluno: Faz a contagem e responde

- Nove. – Mais uma vez aguarda a aprovação e sorri quando a tem.

Professora: - Agora escreva a continha do que você fez no quadro.

Fonte: Dados da pesquisa A partir do excerto acima se pode perceber que apesar de

usar material concreto, o que poderia ser um problema da vida real se em seu uso

fosse a própria criança, sozinha ou junto com outras, quem tomasse a iniciativa de

fazer coleções com as tampinhas e daí chegasse a vários resultados, seria sim um

problema da vida real, no entanto como foi planejado, guiado e com a solicitação da

“continha” pela professora torna-se um problema do tipo padrão. Outro aspecto

interessante é o fato da criança sentir necessidade da aprovação da docente a cada

passo dado, isso tem haver com o contrato didático estabelecido em sala. Esse termo

foi elaborado pelo educador francês Gui Brousseau e de acordo com Silva (2008,

p.49):

A relação professor-aluno está subordinada a muitas regras e convenções, que

funcionam como se fossem cláusulas de um contrato. Essas regras, porém, quase

nunca são explicitas, mas se revelam principalmente quando se dá a sua transgressão.

O conjunto das cláusulas que estabelecem as bases das relações que os professores e
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os alunos mantêm com o saber constitui o chamado contrato didático. Esse contrato

instituído aponta que a relação estabelecida entre professora e aluno durante a

atividade pode indicar insegurança da criança. Não se pode esquecer que as relações

interpessoais são muito importantes na educação e o vínculo afetivo, especialmente

nos anos iniciais, deve ser considerado. Proporcionar um ambiente propício à

aprendizagem é uma das tarefas de todo e qualquer professor e ao se analisar as

linguagens não verbais daquela aula, percebeu-se que os sinais que ambos trocavam

eram de confiança e afeto. CONSIDERAÇÕES Os variados tipos de problemas devem

ser usados em sala de aula porque servem à resolução de problemas, eles não estão

na moda. Eles são indispensáveis a um trabalho de boa qualidade, que faça com que

os alunos pensem, se desafiem, escolham os dados que são válidos e descartem os

que não servem, se certifiquem se o que fizeram é coerente, façam estimativas,

pensem em maneiras diferentes de solucionar determinada situação. Essas ações

apenas são possíveis quando a resolução de problemas se assemelha ao processo que

o ser humano construiu ao longo de sua história resolvendo os problemas do cotidiano,

sejam eles utilitários ou abstratos. São essas razões que fazem o trabalho com os

diferentes tipos de problema e, por consequência, com a resolução de problemas

pertinentes de serem pesquisados e de interesse para tantos professores. Uma

consequência muito importante dessa tarefa é a quebra do contrato didático quando se

deixa de utilizar apenas o problema padrão e passa-se a usar os mais variados tipos, o

aluno muda a forma de pensar com relação à solução de problemas e se posiciona de

maneira diferente frente a eles, com um olhar mais criterioso e crítico. Constatou-se

que os docentes, com exceção de uma (que não usou resolução de problemas),

usaram problemas do tipo padrão. Observou-se, também, que os professores podem

se enganar, cometer equívocos como no caso das docentes que utilizaram pseudos

problemas da vida real, faziam uso de material concreto, o que dava a impressão que

eram utilizados problemas da vida real, mas toda a ação era planejada pelas

professoras, o que transformou os problemas, na verdade, em do tipo padrão. Outro

ponto que vale ressaltar é perceber os enunciados de problema enquanto um gênero

textual. Reconhecer as características desse gênero ajuda ao professor planejar aulas

de matemática em que os alunos trabalhem o texto do enunciado, comparem

enunciados em que tenham uma mesma palavra com significados diferentes, produzir

enunciados, entre outras atividades. Essas tarefas farão com que os alunos se

familiarizem com os enunciados e compreendam melhor os outros com que eles se

deparem. Não é uma receita, é compreender as características do texto. Mais um

destaque se dá no que se refere às relações interpessoais, que precisam ser favoráveis
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para beneficiar o ambiente de aprendizagem. Buscar a motivação dos alunos por meio

de atividades que o desafiem, que sejam possíveis como também, as que resgatam a

cultura contribuem para este fim. A construção de valores e autoconfiança não podem

ser perdidas de vista e tudo isso pode ser feito aliando resolução de problema e

planejamento. Todos os aspectos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem

têm sua importância, isso faz com que o professor tenha que estar atento a si próprio,

leve em consideração suas expectativas e conhecimentos no planejamento. Só assim

ele será capaz de reconhecer quando seus conhecimentos são insuficientes e precisa

de formação, porque o humano é um ser em constante formação e sempre querendo

resolver algo.
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