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RESUMO: Neste artigo apresentamos o entendimento de alunos do 7º ano de escolas da rede municipal de Aracaju/SE
sobre o que é um problema matemático. Para isso, tomamos como ponto de partida as respostas para uma pergunta
contida em um questionário: “o que você entende por problema matemático?”. Utilizamos como referência para um
entendimento sobre problema matemático autores como: Polya (1978), Costa (2014), Brasil (1998) e Dante (2005).
Diante das respostas, identificamos que vinte e três alunos parecem não entender o que seja um problema matemático.
E que quatorze deles se referem a disciplina matemática e não ao problema, outros referem as dificuldades em resolver
os problemas que são passados para eles. Mas, além disso, teve alunos que demonstraram ter entendido a pergunta,
pois responderam com suas palavras o que entendiam. 
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ABSTRACT: This article presents the understanding of 7th graders from municipal schools of Aracaju / SE on what is a
mathematical problem. For this, we take as a starting point the answers to a question contained in a questionnaire:
"What do you mean by mathematical problem?". We used as a reference for an understanding of mathematical problem
authors as: Polya (1978), Costa (2014), Brazil (1998) and Dante (2005). Faced with the answers, we identified
twenty-three students do not seem to understand what is a mathematical problem. And that fourteen of them refer to
mathematical discipline and not the problem, others consider the difficulties in solving the problems that are passed to
them. But beyond that, students who had demonstrated to understand the question because responded with his words
what they understood.
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INTRODUÇÃO
Neste artigo é apresentado o resultado de uma pesquisa que teve por objetivo identificar o que os alunos de escolas da
rede municipal de Aracaju/SE entendem por um problema matemático. Para alcançar tal intento, utilizamos as respostas
coletadas por meio de um questionário[i] para a indagação: “o que você entende por problema matemático?”.
Decidimos por pesquisar essa temática, a partir da análise do questionário em que alunos do sétimo ano do ensino
fundamental definem com suas palavras o que entendem por problemas matemáticos, por considerarmos que tal tema
faz parte da atuação de todo professores ou professoras de Matemática. Os problemas matemáticos são abordados
com alunos e para isso é importante termos ciências sobre o entendimento de alunos a respeito do assunto. Além disso,
por lembrarmos o nosso tempo de estudantes ao cursarmos o ensino fundamental e o ensino médio, em que os
professores passavam aquelas listas enormes de questões, e muitos cálculos. Na época, não tínhamos clareza do que
era um problema matemático, uma vez que, recorrendo as nossas memórias lembramos o fato de nossos professores
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não utilizarem essa nomenclatura, pois após a exposição de um conteúdo era passado uma lista de exercício[ii] que
para soluciona-la bastava seguir os passos feito na solução de um exemplo já resolvido, e esses exercícios as vezes
acabavam se tornando cansativos, por serem repetitivos e não despertar interesse em resolvê-los. Concordamos com
Hübner (2010) sobre o entendimento de problema.
Eram cálculos que iniciavam na letra a e geralmente chegavam até a letra r e s; (...). E sem contar os problemas
matemáticos. Esses, com certeza, marcaram pela quantidade, ou pelo nível de dificuldade, e ficaram registrados em
nossa história escolar. Iniciados ainda no primário, tornavam-se uma constante nas aulas de matemática. Eram
problemas que, pelas características citadas, podiam causar desmotivação ou provocar no estudante certa aversão às
atividades de matemática. Algumas vezes eram tão simples que nem se caracterizavam como problemas, envolvendo
atividades comuns e sem desafios, algo monótono, interminável, quando não extremamente repetitivo. Outras vezes,
sim aguçavam a curiosidade e instigavam o desejo do estudante de solucioná-las (HUBNER, 2010; p. 28).
 
O relato dessa autora reforça nossas lembranças da época escolar, de como eram as aulas, os problemas que eram
propostos, os sentimentos ao resolvê-los. Assim como Hubner (2010) perguntamos, o que é um problema matemático
afinal? Para responder a essa indagação, buscamos nos apoiar em trabalhos que definem problemas matemáticos, a
exemplo do livro Didática da resolução de problemas de matemática, de autoria de Dante (2005) em que ele define o
que vem a ser um problema matemático e quais os tipos. Como está posto no tópico a seguir.
 
O ENTENDIMENTO DE ALGUNS AUTORES SOBRE PROBLEMA MATEMÁTICO
Com o intuito de definir o que é um problema matemático, analisamos a obra A arte de resolver problemas, de autoria
de Polya (1978). O autor não traz explicitamente o que é um problema matemático, pois para ele, talvez os professores
já possuíssem um entendimento. Em algumas passagens do livro Polya (1978) apresenta sugestões aos professores a
respeito de como escolher, como agir diante da aplicação de um problema matemático, e que todas as informações
contidas no enunciado fossem levadas em consideração ao resolver, para que se possa considerar um problema bem
elaborado, como podemos observar nos recortes apresentados a seguir.

• “O problema deve ser bem escolhido, nem muito difícil nem muito fácil, natural e interessante, e um certo tempo
deve ser dedicado à sua apresentação natural e interessante” (POLYA, 1978, p. 4).

• “Num problema matemático perfeitamente formulado, todos os dados e toda as cláusulas da condicionante são
essenciais e têm de ser levadas em conta” (POLYA, 1978, p.128).

• “Um dos primeiros deveres do professor é não dar aos seus alunos a impressão de que os problemas
matemáticos têm pouca relação uns com os outros” (POLYA, 1978, p. 10).

•  “(...) ao resolver um problema, sempre aproveitamos algum problema anteriormente resolvido, usando o seu
resultado, ou o seu método, ou a experiência adquirida ao resolvê-lo. Além do que, naturalmente, o problema
que nos aproveitamos deve ser, de alguma maneira, relacionado com o nosso problema atual”. (POLYA, 1978, p.
36).

 
A partir dos trechos apresentados anteriormente, é possível afirmar que esse autor propõe que os problemas devem ser
apresentados de forma hierarquizada, ou seja, começar com problemas mais simples para os mais complexos. E que os
professores têm como dever incentivar os seus alunos a utilizarem problemas já resolvidos de forma a auxiliar na
solução de um novo problema. Dessa forma, podemos considerar que para Polya (1978) um problema matemático é
aquele em os alunos mobilizam conhecimentos já adquiridos e problemas resolvidos anteriormente.
Em sua obra Polya (1978) além de apresentar exemplos de problemas matemáticos, também traz exemplos de
problemas não matemáticos, como: “Num certo jogo de palavras cruzadas, precisamos procurar uma palavra de sete
letras, cuja a chave é: num sentido ou noutro, é existir de novo” (POLYA, 1978, p. 79).
Ao analisar a obra A arte de resolver problemas, Costa (2014) faz uma diferenciação entre problema matemático e
problema não matemático, de acordo com exemplos postos no livro, ao dizer que
[...] um problema será matemático quando for necessária uma mobilização de conhecimentos matemáticos já adquiridos
para solucioná-lo, como também, devemos fazer uso de todos os dados presentes no problema e todas as
condicionantes que farão parte do seu contexto. Enquanto que para a solução do problema não-matemático pode
dispensar o ato em mobilizar conhecimentos exclusivamente matemáticos (COSTA, 2014, p. 22).
 
Outra definição do que é um problema matemático está posto nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino
Fundamental, da seguinte forma “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.
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41). E ainda, ressalta que se um problema não traz um real desafio e não há necessidade que os alunos verifiquem
seus resultados, esse não é considerado um verdadeiro problema.
De acordo com Dante (2005), em sua obra Didática da resolução de problemas de matemática, problema matemático é
“qualquer situação que exija a maneira matemática de pensar e conhecimentos matemáticos para solucioná-la”
(DANTE, 2005, p.10). E ainda que os problemas matemáticos podem ser classificados em seis tipos, apresentados a
seguir com seus respectivos objetivos:

• Exercícios de reconhecimento: fazer com que o aluno reconheça, identifique ou lembre um conceito;
• Exercício algoritmos: treinar habilidade em executar um algoritmo e também reforçar conhecimentos anteriores;
• Problemas-padrão: recordar e fixar os fatos básicos através dos algoritmos das quatro operações fundamentais,

além de reforçar o vínculo existente entre essas operações e seu emprego nas situações do dia-a-dia.
• Problemas processos ou heurísticos: são problemas que geralmente não é possível a aplicação imediata de um

algoritmo e que para solucioná-los os alunos precisam desenvolver uma estratégia o que exige um certo tempo
para pensar e arquitetar um plano.

• Problemas de aplicação: são problemas que envolvem situações do dia-a-dia e de forma a serem resolvidos por
meio de conceitos, técnicas e procedimentos matemáticos.

• Problemas de quebra-cabeça: são problema que depende quase sempre de um truque para solucioná-lo.
Ciente de entendimentos sobre problema matemático postos por autores como os apresentados anteriormente,
apresentamos a seguir o entendimento de 53 alunos do 7º ano das escolas:  Escola Municipal de Ensino Fundamental
Professor Antônio da Costa Melo, Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Rita de Cássia, Escola Municipal de
Ensino Fundamental Professora Maria Thétis Nunes, Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Vargas.
Todas localizadas na zona oeste de Aracaju/SE.
Ao apresentamos as respostas dos sujeitos que fizeram parte dessa pesquisa, nos referimos as escolas por meio do
código E1, E2, E3, E4 que representa as escolas citadas na ordem posta anteriormente. Vale ressaltar, que o
questionário foi aplicado a 136 alunos, porém só 53 responderam essa questão. Para fazer referência a esses sujeitos,
iremos utilizar o seguinte código A01E1 ao A10E1 para alunos da EMEF Prof. Antônio da Costa Melo, A01E2 ao A29E2
da EMEF Santa Rita de Cássia, A02E3 ao A17E3 da EMEF Prof.ª Maria Thétis Nunes e A03E4 ao A22E4 alunos da
EMEF Presidente Vargas.
 
O ENTENDIMENTO DE ALUNOS SOBRE PROBLEMA MATEMÁTICO
 
“O que você entende por problema matemático?” Os exames dado a essa indagação permite afirmar que há
semelhanças no entendimento sobre o que é um problema matemático, entre as respostas dos sujeitos deste trabalho e
da pesquisa de Silva (2014) em que eles respondem, por exemplo, não entendo nada, algumas coisas, quebra a
cabeça, muito pouco. Por isso, concordamos com Silva (2014) quando ela diz que, parece que os alunos estão se
referindo aos problemas que são passados para eles, e não ao que é um problema matemático no entendimento deles. 
Por exemplo, A17E3 responde “Nada, porque não sou boa em Matemática” (A17E3, 2014). E A10E1, “eu entendo
alguns problemas” (A10E1, 2014).
Na lista a seguir, apresentamos as respostas dos alunos agrupadas nas seguintes categorias: cálculos/contas, mais ou
menos, nada, é difícil, pouco, muita coisa, nem tudo eu entendo e matéria que estuda os números. Exemplo, “uma conta
que devemos resolver” está inclusa na categoria cálculos/contas, e, além disso, a quantidade de alunos que
responderam em cada uma.
O que você entende por problema matemático?

• Cálculos/contas: 10
• Mais ou menos: 5
• Nada: 23
• É difícil: 2
• Pouco: 4
• Muita coisa: 5
• Nem tudo eu entendo: 2
• Matéria que estuda os números: 2

De acordo com a lista exposta acima, percebe-se que os alunos se referem aos problemas que são passados para eles,
relatam a frustração ao resolver e não ao que eles entendem por problema matemático. Além disso, como podemos ver,
tiveram alunos que se referiram à disciplina Matemática e não ao problema matemático, como vemos também na
resposta de (A10E1, 2014) “que tudo fica mais fácil aprendendo matemática”. E a (A22E4, 2014) “quase tudo mais
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queria que fosse melhor a matemática”.  Identificamos que esses alunos parecem não entender o que vem a ser um
problema matemático. E que a resposta do aluno A22E4, ainda mostra o desejo de que o ensino da disciplina fosse
diferente de como é ensinada ou aprendida.
Ainda com base na lista apresentada anteriormente, percebemos também que a resposta mais utilizada pelos alunos é
a de que não sabem nada, talvez isso tenha acontecido pelo fato de se referirem a disciplina Matemática e não ao que é
um problema matemático.
Apesar de alguns alunos mostrarem não saberem o que é um problema matemático, ou se referirem a disciplina, outros
parecem ter entendido a pergunta, e escreveram com suas palavras o que entendiam. Como mostra os relatos abaixo:

• “É um problema que tem que ser resolvido” (A29E2, 2014).
• “Que é uma coisa do dia-a-dia” (A12E3, 2014).
• “Que são muitos cálculos” (A04E3, 2014).
• “Contas e dá um pouco de dor de cabeça” (A09E2, 2014).
• “Uma forma de dar resultado” (A19E1, 2014).

Apesar de o aluno A09E2, relatar que um problema matemático são contas, ele também se refere a sua frustração ao
resolver. Diante das respostas que foram obtidas, podemos afirmar que um problema matemático é uma situação que
deve ser resolvida. E para isso é necessário fazer cálculos e dessa forma chega-se ao resultado, e que, além disso,
estão relacionados com coisas do dia-a-dia, entendimento esse que se assemelha ao que está posto nos PCN.
Outros alunos escreveram suas respostas de outra maneira, mas as opiniões são parecidas e estão engajadas nas
categorias citadas acima. Os discentes definem de forma simples e também remete ao que Dante (2005) define como
um problema matemático, como já foi mencionado anteriormente.
 
CONSIDERAÇÕES
Esta pesquisa teve por objetivo identificar o entendimento de alunos do 7º ano de escolas da rede municipal de
Aracaju/SE sobre problema matemático. Com base nas respostas dos alunos, foi possível perceber que vinte e três dos
alunos disseram não saber nada, talvez isso tenha ocorrido pelo fato dos mesmos se referirem aos problemas que são
passados para eles, pois teve aluno que ao descrever o que vem a ser um problema matemático, ainda cita a
dificuldade em resolvê-lo, ao citarem que não entendem nada, que dá dor de cabeça, que entende alguns, ou também
pelo fato de estarem referindo se a disciplina matemática.
Mas apesar desses alunos, outros parecem ter entendido a pergunta, pois ao responder citam que são problemas que
tem que ser resolvido, que são muitos cálculos e que chega a um resultado, mas para isso dar um pouco de dor de
cabeça. Com isso, percebe-se que esses sujeitos tem um entendimento a respeito do que vem a ser um problema
matemático.
Dessa forma, por meio das respostas obtidas no questionário sobre o entendimento dos alunos a respeito do que é um
problema matemático, conseguimos identificar que parte dos alunos indicaram respostas que se aproximam da
definição presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais e também a de Dante (2005). Ou seja, a partir das respostas
dos sujeitos desta pesquisa, é possível afirmar que um problema matemático é uma situação que tem que ser resolvida,
e para isso é necessário fazer cálculos e dessa forma chega-se ao resultado, e que, além disso, estão relacionados com
coisas do dia-a-dia.
 Mas, a maioria dos alunos emitiu respostas, que indicam uma certa dificuldade de definir o que é um problema
matemático e se referem a suas frustrações e sentimentos ao resolvê-los. Diante dessa constatação ficam alguns
questionamentos que só surgiram ao concluir este trabalho e que podem ser tomados como ponto de partida para
outras pesquisas. Por que será que os alunos se referem em sua maioria aos sentimentos em resolver um problema e
não ao o que é? Será que os problemas propostos influenciam de alguma forma para que os alunos respondam dessa
maneira?
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[1]  Para a produção deste texto utilizamos o mesmo instrumento utilizado na pesquisa desenvolvida por Jesus (2014),
mas optamos por examinar apenas as indagações associadas a o que é um problema Matemático.
[1]i Segundo Dante (2003, apud. Hubner, 2010; p. 29), “Exercício, como o próprio nome diz, serve para exercitar, para
praticar um determinado algoritmo ou processo. O aluno lê o exercício e extrai as informações necessárias para praticar
uma ou mais habilidades algorítmicas”.
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