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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL: REFLEXÃO SOBRE
DIFICULDADES E DESAFIOS A PARTIR DE UM ESTUDO DE CASO

ERINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
CARLOS ALBERTO DE VASCONCELOS

EIXO: 20. EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

Resumo: No artigo, os autores apresentam estudo de caso elaborado a partir da observação de uma turma de 6º ano
do Ensino Fundamental de uma unidade escolar do município de Filadélfia (BA). O objetivo é refletir, com suporte
metodológico na abordagem qualitativa, sobre os procedimentos desenvolvidos na escrita e interpretação de
problemas matemáticos por estudantes participantes do Programa Novo Mais Educação (doze alunos foram os
contribuintes para realização da coleta de dados). A análise mapeia as dificuldades apresentadas pelos estudantes na
resolução dos problemas matemáticos e fornece elementos para sanar possíveis dificuldades, visando ao
melhoramento do ensino e aprendizagem a respeito dos conteúdos matemáticos. O instrumento concretizado para
verificar os dados foi um questionário com duas perguntas. Verificou-se como resultado que as principais dificuldades
encontradas pelos alunos foram a leitura e interpretação dos problemas e a aplicação de algumas operações
matemáticas na resolução e obtenção dos cálculos.

Palavras-chave: Novo Mais Educação. Resolução de Problemas. Ensino de Matemática.

Abstract: In the article, the authors present a case study from a class of the 6th grade elementary school of a school in
the city of Philadelphia (BA). The objective is to reflect, with methodological support in the qualitative approach, on the
procedures developed in the writing and interpretation of mathematical problems by the students participating in the
New More Education Program (twelve students were the collaborators to carry out the data collection). The analysis
maps the difficulties presented by the students in solving the mathematical problems and provides elements to solve
possible difficulties, aiming at the improvement of teaching and learning about the mathematical contents. The
instrument implemented to verify the data was a questionnaire with two questions. It was verified as a result that the
main difficulties found by the students were the reading and interpretation of problems and the application of some
mathematical operations in the resolution and obtaining calculations.

Keywords: New More Education. Solving problems. Mathematics Teaching.

Introdução

O presente artigo apresenta uma discussão pautada na resolução de problemas matemáticos, elaborado no Programa
Novo Mais Educação. Nessa perspectiva, o texto pretende discutir aspecto importante da resolução de problemas,
investigar o desenvolvimento dos estudantes no ensino e aprendizagem deste conteúdo em sala de aula.

A Resolução de Problemas é um método eficaz para desenvolver o raciocínio e para motivar os alunos no estudo da
Matemática. O processo de ensino e aprendizagem pode ser desenvolvido através de desafios e problemas
interessantes que possam ser explorados e não apenas resolvidos (LUPINACCI; BOTIN, 2004).
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Contudo, a Matemática é vista como uma matéria exorbitantemente importante no meio escolar e no ambiente social,
sendo ela uma única disciplina atrelada aos mais variados campos de estudo e conhecimento humano,
caracterizando-se no espaço da educação como um componente curricular de difícil aprovação pelos estudantes,
tanto que carrega o título de “bicho de sete cabeças”.

Nesse contexto, a elaboração dos conteúdos matemáticos na sala de aula se baliza como base para o crescimento do
estudante através de provocações que conduzem o educando a uma leitura mais eficaz do mundo matemático,
proporcionando-lhe uma contextualização mais ampla dos tópicos envolvidos.

Em 2017, foi criado o Programa Novo Mais Educação pelo Ministério da Educação com o objetivo de melhorar a
aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática no Ensino Fundamental e aprimorar o desenvolvimento de
atividades nos campos das artes, cultura, esporte e lazer, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e
adolescentes. Pretende-se otimizar o tempo de permanência dos estudantes na escola, ensaiando para que no futuro
a educação seja de tempo integral. Entre as propostas do programa, encontra-se a pretensão de que a Matemática
seja vivenciada de maneira diferente da tradicional abordagem em sala de aula, com resoluções de problemas
matemáticos, oficinas, jogos e brincadeiras que envolvam os conteúdos matemáticos.

O surgimento desse programa preconiza adaptar as escolas públicas brasileiras ao sistema de ensino de tempo
integral, reduzir a evasão escolar e melhorar os resultados de aprendizagem. As escolas de tempo integral
começaram a ser implantadas no país em meados do século XX por Anísio Teixeira. Cavaliere (2002) relata a história
de Anísio Teixeira e sua relação com a educação integral, com a proposta de ampliação da jornada, visando ao
desenvolvimento da socialização da criança e preparação para o trabalho e para a cidadania.

Destacamos neste artigo o desenvolvimento do projeto no município de Filadélfia (BA), em uma unidade escolar que
conta com 120 estudantes matriculados do primeiro ao último ano do Ensino Fundamental. A unidade escolar tinha
oito turmas de Matemática − quatro funcionando pela manhã e quatro à tarde. No turno matutino, estavam as turmas 1
(6º ano A e 6º ano B), 2 (7º ano), 3 (8º ano) e 4 (9º ano); no vespertino, as turmas 5 (1º e 2º anos), 6 (3º ano), 7 (4º
ano) e 8 (5º ano).

As aulas de Matemática dentro do fluxograma da escola funcionavam em dois dias consecutivos com duração de duas
horas/aulas. Os estudantes optavam entre oficina, música, capoeira, coral ou futebol para fechar três horas/aulas por
dia, totalizando, assim, três aulas no turno oposto, ou seja, o estudante fechava o dia com 7 horas de atividades.

O período de observação da pesquisa foi de oito meses, iniciando-se em abril e finalizando-se em novembro de 2017.
A análise foi realizada a partir da observação da turma 1 (6º ano), visando aferir o desempenho dos estudantes na
resolução de problemas e suas possíveis dificuldades na obtenção de resultados.

No desenvolvimento do conteúdo, é inerente observar as dificuldades encontradas pelos estudantes e traçar metas e
ações que possam ser implementadas para que os problemas possam ser resolvidos na interpretação e escrita
matemática. Essa postura é fundamental para dotar os alunos de conhecimento matemático, que, na atual sociedade,
caracteriza-se como uma das maneiras de o indivíduo se expressar, formada pela essência da Matemática na
resolução de problemas. Assim, evidencia-se que para o ensino de Matemática não basta só conhecer a bem os
conteúdos da disciplina, uma vez que é necessário ter criatividade para fazer com que os estudantes participem das
resoluções.

Fundamentação Teórica

Nesta seção, serão abordados um levantamento histórico sobre a resolução de problemas matemáticos e o processo
de ensino e aprendizagem para estudantes da Educação Básica, além de se fazer uma síntese do Programa Novo
Mais Educação.

Um dos precursores da resolução de problemas foi George Polya. Considerado o “pai” da temática, em 1954 publicou
obras como A Arte de Resolver Problemas, cuja proposição é a formação das habilidades necessárias para os alunos
lidarem com situações matemáticas. O autor propõe para tanto um roteiro que se inicia com a compreensão do texto,
passa pela elaboração e execução de um plano para resolução e finaliza com a verificação ou prova dos resultados
obtidos.
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Polya (2006, 209 p.) demonstra que:

Este recurso de ensino foi e é a coluna vertebral da instrução matemática desde o Papiro
de “Rhind”, que é um dos mais antigos documentos matemáticos egípcios. Datado de
cerca de 1950 a.C., trata-se de um rolo de aproximadamente 30 cm de largura por 5 cm de
comprimento onde estão registrados vários problemas do dia a dia daquele povo.

A prática de ensinar a resolver problemas permite que o aluno compreenda de forma significativa os conceitos
matemáticos, já que estes estarão conectados à sua realidade e posteriormente poderão servir de apoio na resolução
de outras situações do seu dia a dia.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998b, p. 24, grifo do autor):

Caracterizam a Matemática “como uma forma de compreender e atuar no mundo, e o
conhecimento gerado nessa área do saber como um fruto da construção humana na sua
interação constante com o contexto natural, social e cultural”. Sendo assim, percebemos o
quanto a Matemática está próxima à realidade e pode ser abrangida pelo professor em
seus contextos de sala de aula.

Finalidades se fazem presentes no momento em que pensamos sobre a aproximação entre os conteúdos
matemáticos estudados nas escolas e o mundo onde vivemos. Segundo Vieira (2011), pode-se estabelecer uma
ligação entre a Matemática e a vida do estudante, ligando a disciplina ao seu dia a dia. Resolver problemas aguça a
curiosidade dos alunos, além de trazer para a sala de aula situação reais, propiciando a descoberta do novo, além de
desenvolver o raciocínio e a interpretação do aluno, auxiliando-o na convivência com o mundo. Pode-se, assim, ajudar
a formar cidadãos conscientes e preparados para as situações do mundo real, capacitando-os e estimulando-os à
interpretação de dados. Segundo Dante (2003, p. 20):

Situações-problema são problemas de aplicação que retratam situações reais do dia a dia
e que exigem o uso da Matemática para serem resolvidos... Através de conceitos, técnicas
e procedimentos matemáticos procura-se matematizar uma situação real, organizando os
dados em tabelas, traçando gráficos, fazendo operações, etc., em geral, são problemas
que exigem pesquisa e levantamento de dados. Podem ser apresentados em forma de
projetos a serem desenvolvidos usando conhecimentos e princípios de outras áreas que
não a Matemática, desde que a resposta se relacione a algo que desperte interesse.

Alguns autores demonstram que para se trabalhar com a resolução deste tópico o professor deva criar um ambiente
que seja motivador e estimulante, de forma que o aluno se sinta à vontade para resolver a situação proposta.

Para o aluno resolver uma circunstância é preciso que ele formule um procedimento para identificar o conteúdo
inserido, fazendo um roteiro, e em seguida resolva com base no seu caminho traçado. Um problema de Matemática é
uma situação que, para ser resolvida, exige que se siga uma sequência de ações e operações, ou seja, a solução de
um problema deve ser construída (BRASIL, 1998b).

Logo, o ensino desse procedimento abrange a leitura e interpretação de textos, favorecendo ao estudante uma melhor
capacidade para argumentação e escrita, contribuindo para o seu sucesso no processo de ensino e aprendizagem,
ampliando o seu raciocínio logico e suas estratégias de resolução. Rabelo (1995, p. 81), afirma que o objetivo de se
trabalhar a língua escrita é a formação de um bom leitor e escritor. Segundo o autor, é preciso, igualmente, inserir o
estudante num bom e variado referencial de textos matemáticos, através dos quais ele poderá ler interpretar, analisar
e produzir textos que constituam desafios matemáticos.

Nessa conjunção, o Programa Novo Mais Educação está inserido em uma das ações do Plano de Desenvolvimento
da Educação (PDE), que visa sedimentar um caminho para a integralização do ensino fundamental nas escolas
públicas. Para Moll (2012), esse percurso configura-se pela busca incessante de uma escola pública de qualidade e
de acesso a todos, considerando o ser humano em suas múltiplas dimensões.
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Dentre os princípios de educação integral apontada pelo projeto, estão: a articulação dos monitores com os
professores das disciplinas regulares e a integração entre comunidade e escola. Segundo Moll (2012), podemos
destacar o surgimento e fortalecimento do Programa Novo Mais Educação como indutor do aumento significativo de
escolas em tempo integral no país.

É notório que em qualquer espaço possam existir dificuldades. Com o programa Novo Mais Educação não é diferente:
muitos estudantes apresentam dificuldades no conhecimento matemático, mas a parceria entre comunidade e escola
pode ser a chave para curar essas dificuldades.

Discutindo essa questão, Ponce e Barros Neta (2011, p .8) afirmam que é importante firmar:

[...] arranjos locais e de parcerias com a comunidade para a utilização dos espaços, não
apenas porque a escola não possui locais adequados para a realização das atividades do
programa, mas também porque fora da escola há espaços considerados potencializadores
da aprendizagem que devem ser explorados. Porém, quando essas parcerias não se
concretizam, os resultados podem ficar. Os gestores escolares apontam que para colocar
em prática uma proposta de educação integral é preciso readequar suas equipes
pedagógicas, de apoio administrativo, de limpeza, de merenda, etc. Nem sempre governo e
escola estão preparados financeiramente para realizar os investimentos necessários e agir
embasados teoricamente numa concepção de educação diferente da tradicional. A escola
toda precisa estar convencida, envolvida e comprometida em uma nova proposta
educacional em que a tarefa de educar deve ser compartilhada entre profissionais da
educação e de outras áreas, família, e outros atores sociais.

Portanto, devemos frisar que o processo de ensino e aprendizagem da resolução de problemas no programa Novo
Mais Educação em uma unidade escolar no município de Filadélfia está atrelado a diversas realidades pedagógicas e
envolve a necessidade de desenvolver novas habilidades na trajetória de resolução dos estudantes.

Metodologia

A experiência que segue consumada nos fundamentos teóricos básicos da construção de artigos faz parte do campo
de pesquisa qualitativa, cujo uso, segundo Gil (1999), propicia o aprofundamento da investigação das questões
relacionadas ao fenômeno em estudo e das suas relações, mediante a máxima valorização do contato direto com a
situação estudada, buscando-se o que era comum, mas permanecendo, entretanto, aberta para perceber a
individualidade e os significados múltiplos.

Nessa situação, a busca por um método que analisa, interpreta e verifica a relação ocorrente entre os fenômenos que
acontecem e um determinado campo do conhecimento traz a possibilidade de traçar uma vinculação entre os variados
dados e eventos deste local, particularmente induzindo a utilização da abordagem qualitativa.

Esse processo permite constituir uma base na coleta de dados, fundamentando basicamente o conhecimento explícito
e possibilitando uma forte ligação com a intencionalidade do caráter individual de cada sujeito presente na
investigação.

Devido ao desenvolvimento dos estudantes no componente curricular Matemática, buscou-se aplicar essa
metodologia para verificar o desempenho individual, denotando as potencialidades que se configuram em uma parte
da trajetória do programa com os alunos da unidade escolar no município de Filadélfia. Fez-se necessário optar pelo
uso desse tipo de experimento, que aborda os dados não quantitativos do ensino da metodologia de resolução de
problemas.

Participaram do questionário doze estudantes que cursavam o 6º ano do Ensino Fundamental. Para resguardar a
identidade dos estudantes, optou-se por identificá-los com as letras do alfabeto brasileiro: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
e L. Essa investigação aconteceu em três fases: 1ª - elaboração do questionário; 2ª - aplicação do questionário; e 3ª -
análise e interpretação dos dados.

Os sujeitos que fizeram parte da pesquisa e que se sentiram aptos a participar respondendo aos problemas
matemáticos propostos são estudantes de uma unidade escolar situada em um povoado de zona rural, matriculados
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no 6º ano do Ensino Fundamental, ano final regular, e que participam do programa Novo Mais Educação. Na sua
maioria, não residem no povoado local da escola e geralmente são provenientes de fazendas que ficam no entorno da
localidade.

A experiência desenvolvida na pesquisa consubstancia-se na construção de um estudo de caso. A aplicação do
questionário ocorreu em um dado momento em que acontecia aula normal. Foi entregue a cada um dos participantes
uma folha que abordava duas questões subjetivas. Para Câmara (2002), problemas abertos são aqueles que a priori
não indicam um conteúdo ou um método a ser aplicado para encontrar a resposta. São problemas que favorecem ao
aluno realizar tentativas, estabelecer hipóteses, testá-las e validá-las através da retrospectiva, mostrando que tal
resposta é possível dentro de um espaço finito de condição. As questões entregues aos estudantes apresentavam-se
de forma diferente em cada folha.

Na construção do questionário, foram levados em conta problemas matemáticos que incorporam a realidade do
estudante de modo que se sentisse mais à vontade para resolver as situações propostas. O intuito era verificar a
aplicação da Matemática em seu dia a dia. Para análise de dados, o método utilizado foi verificar a escrita matemática
nas resoluções dos problemas. Estudiosos como Polya (2006) afirmam que, ao procurarmos a solução de um
problema, podemos variar continuamente o nosso ponto de vista, a nossa maneira de encarar a situação. Dessa
maneira, ao observarmos os procedimentos utilizados pelos estudantes para atingir as respostas, podemos verificar
se houve dificuldades no processo de interpretação e promover possibilidades para sanar possíveis déficits,
incorporando as suas relações com a realidade, antes de se chegar a uma conclusão.

Análise e Resultados

O objetivo inicial desta pesquisa foi verificar a escrita matemática e os procedimentos utilizados pelos estudantes no
desenvolver da resolução dos problemas propostos pelo questionário, a fim de observar os métodos utilizados pelos
estudantes e verificar se houve dificuldades em relação ao processo de construção do seu conhecimento matemático.
A análise foi elaborada de acordo com as operações fundamentais da Matemática para mostrar as expressões de
cada estudante.

Quatro de vinte e quatros problemas resolvidos são da operação de adição – cerca de 16,66%. Nessa posição, os
entrevistados demonstram não apresentar dificuldades para a interpretação da situação envolvida e constroem os
seus meios de habilidades e competências, detendo uma estratégia relevante na obtenção do cálculo. Das quatros
questões distribuídas no questionário obtêm-se dois modelos de resolução apontada. A primeira meta de sequência
didática a se destacar foi desenvolvida pelos estudantes “A e B”, cujo caminho percorrido se descreve na organização
dos dados distribuídos pelo tema, caracterizada pela ação de desenhar os objetos indicados, seguida do desenho
(aplicação) da propriedade da adição.

A segunda abordagem é discorrida pela atuação dos estudantes “I e K”, que ressaltam a utilização direta de armar e
efetuar a conta e obter o valor. Esses tipos de ocorrências se fazem necessários para compreendermos que cada
indivíduo é produtor do seu próprio conhecimento e que não devemos impor nem um tipo de modelo, pois cada ser
humano constrói um caminho ao utilizar a Matemática no seu contexto.

Tratando da operação da divisão, encontram-se duas questões, que representam 8,33% do total. Quando à alocução
em dividir, percebem que essa intervenção necessita de olhar diferenciado, pois engloba todas as outras operações
na efetuação procedimental do cálculo. Nessa experiência, apontam uma ocorrência de prática, sendo mostrada pelos
educandos “J e L” em problemas distintos. O modelo mais frequente de se resolver uma divisão se concretiza em
colocar o dividendo e o divisor, seguindo as regras postas pela operação e determinando o resultado e resto. Os
referidos estudantes foram além e desenharam toda a tabuada de multiplicação para não se confundirem na parte do
produto. Eles argumentaram que “desenhamos está tabuada porque sabíamos que ela seria útil na hora de
multiplicarmos os números pelo divisor, nos facilitariam nossas vidas apesar de ser mais trabalhoso”. Determinar a
resposta de um problema de divisão requer muita atenção por parte de quem está lendo e esses protagonistas
conseguiram definir o desafio, sem muitas dificuldades, verificando a aplicação do processo, que é considerado por
muitos como método tradicional.

Dos vinte e quatro problemas, houve dois de natureza multiplicativa, perfazendo 8,33% do total. Esse aporte é
sinalizado como chave para a captação do mundo externo, pois é desenvolvido com a multiplicação de um algarismo
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ou por diversos ao mesmo tempo. Segundo se apurou na pesquisa, esse item foi considerado pelos estudantes como
o mais complexo. A situação foi resolvida pelo educando “F”, que compôs interpretação e linguagem simples,
apresentando no seu contexto um cálculo teoricamente fácil. Em seguida, ao identificar os números, deveria se aplicar
a parte algébrica matemática. No decorrer da aplicação das regras impostas pela propriedade, o estudante expôs
dificuldade para continuar a resolução e abandonou o problema sem chegar ao resultado.

Alguns problemas matemáticos exigem maior atenção por parte do estudante ao resolvê-los, por envolver mais de
uma operação matemática. É o caso da adição e subtração. Três das vinte e quatro questões (12,5% do total)
envolviam esse tipo de reunião. “L”, “D” e “C” resolveram cada um uma questão. “L” retratou a quantidade de bolinhas
de gude emprestadas ao colega; “D” demostrou a contagem de vacas que o pai vendeu do seu pasto; e “C” trouxe a
parte de troca de dinheiro. Os procedimentos de resolução dos três embasaram-se na armação e efetuação da
quantidade proposta por cada problema.

Sete das vinte e quatro questões foram da operação subtração, representando 29,16% do total. Ao analisar as
respostas, foi constatado que não houve nenhum tipo de dificuldade no desenrolar das questões. O método utilizado
foi o tradicional: armar e efetuar.

Uma das vinte e quatro questões (4,16% do total) apresentava as quatros operações – adição, subtração,
multiplicação e divisão – envolvidas juntas no mesmo problema, se concretizando como uma pequena expressão
numérica, resolvida pelo estudante “C”. Esse problema não foi finalizado pelo estudante, pois ele apresentou
dificuldade no momento de interpretar a situação (problema). Percebe-se que, ao juntar mais de duas operações num
mesmo problema, o estudante sente dificuldade de interpretar, o que o impossibilita ao desenvolvimento do cálculo
matemático.

Nos problemas envolvendo a interpretação das operações fundamentais da adição, subtração e divisão os estudantes
não exibiram muitas dificuldades para resolver e chegar ao resultado. Já nas questões de multiplicação com mais de
um algarismo ou envolvendo mais de uma operação conjuntamente, apresentaram um pouco de dificuldade ou não
alcançaram a finalização.

Percebe-se que em alguns casos resolvidos pelos estudantes o método de resolução difere do tradicional – armar,
efetuar e obter o resultado. Uma parcela de estudantes utilizou o desenho para representar o seu método de
resolução. Para Van de Walle (2009) um problema é definido como qualquer tarefa ou atividade para a qual os
estudantes não têm regras prescritas ou memorizadas, nem a percepção de que haja um método específico para
chegar à solução correta.

Portanto, ao se pensar em elaborar as questões, deve-se levar em conta a preocupação de fixar-se em um ambiente
que seja prazeroso e questionador, além de buscar propor perguntas relacionadas ao contexto dos educandos,
conformando-se, assim, suporte ao processo de ensino e aprendizagem.

Conclusão

Durante todo o processo de análise e interpretação dos dados com os estudantes de uma unidade escolar do 6º ano
do Ensino Fundamental, participantes do programa Novo Mais Educação que se dispuseram a participar da pesquisa,
pôde-se perceber que os alunos apresentam mais dificuldades quanto à leitura. Isso é bastante revelador e
preocupante, uma vez que a resolução de problemas é uma tarefa vinculada diretamente ao mundo da leitura, sem a
qual não é possível a interpretação e aplicação das operações fundamentais da Matemática.

Verificamos que, ao colocar-se uma situação (problemas) com mais de quatro linhas de escrita, alguns estudantes não
tiveram muito sucesso na interpretação de modo a conseguir chegar a uma conclusão de qual seria a operação
matemática a ser usada para obter o cálculo matemático.

Percebemos também que as dificuldades ocorreram em problemas compostos por mais de uma operação, pois, ao se
colocar um problema que pressupõe que se adiciona e depois se subtraia, os estudantes ficam em dúvida no
momento de aplicar o primeiro cálculo –“adição ou subtração”.

Em relação ao processo de resolução desenvolvido pelos estudantes, apresenta-se com mais frequência o método
considerado por muitos como “tradicional” – armar e resolver. Aparecem, ao mesmo tempo, procedimentos de não
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armar os problemas, desenhar-se a quantidade indicada e ir riscando até se chegar ao resultado proposto pela
questão.

Dentre as possibilidades para melhorar o desempenho dos estudantes na resolução das atividades, destacamos a
necessidade de que seja inerente o uso da tabuada e que haja investimento em projetos de leitura, de modo a fazer
com que os estudantes se aproximem mais da biblioteca e se tornem bons leitores. Com a aquisição do hábito de
leitura, os estudantes podem se tornar excelentes interpretadores de textos matemáticos e desenvolverem a
percepção para diferenciar as aplicações das quatros operações fundamentais nos problemas matemáticos.

Referências

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL Parâmetros Curriculares
Nacionais: Matemática. Brasília, DF: MEC/SEF, 1998a. Disponível em: . Acesso em: 4 jun. 2018.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN): Terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Matemática. Brasília, DF: MEC/SEF,
1998b. Disponível em: . Acesso em: 25 de abr. 2018.

CMARA, M. Algumas concepções sobre o ensino-aprendizagem de Matemática. Educação Matemática em Revista,
ano 9, n. 12, junho de 2002.

CAVALIERE, A. M. V. Educação integral: uma nova identidade para a escola brasileira Educação e Sociedade,
Campinas, v. 23, n. 81, p. 247-270, dez. 2002. Disponível em: . Acesso em: 24 maio 2018.

DANTE, L.R. Didática da Resolução de problemas de matemática: 1ª a 5ª séries. Para estudantes do curso Magistério
e professores do 1º grau. 12. ed. São Paulo: Ática, 2003.

LUPINACCI, M. L. V.; BOTIN, M. L. M. Resolução de problemas no ensino de matemática. Encontro Nacional de
Educação Matemática, 8.; Anais..., Recife, UFPE, 2004, p. 1-5. Disponível em: . Acesso em: 24 maio 2018.

MOLL, J. (Org.). Caminhos da educação integral no Brasil: direito a outros tempos e espaços. Porto Alegre: Penso,
2012.

PONCE, C. S.; BARROS NETA, M. A. P. Implantação do Programa Mais Educação no Município de Sinop - MT: Um
estudo de caso. SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO, 2011, Educação e Relações Raciais, Mato Grosso: UFMT, 2011.

POLYA, G. A arte de resolver problemas: um novo aspecto do método matemático. Rio de Janeiro: Interciência, 2006.

RABELO, E. H. Produção e interpretação de textos matemáticos: um caminho para um melhor desempenho na
resolução de problemas. 209 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de
Campinas (Unicamp), Campinas, 1995.

VAN DE WALLE, J. A. Matemática no ensino fundamental: formação de professores e aplicação em sala de aula.
Porto Alegre: Artmed, 2009.

VIEIRA, S. H. Ensino de matemática: a resolução de problemas como método de ensino. 2011.

30/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/resolucao_de_problemas_matematicos_no_ensino_fundamental_reflexao.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.7-7,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio


