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APRESENTAÇÃO
O estudo dos sistemas avaliativos de Educação Básica do Brasil (ENEM,
SAEB, Prova Brasil, PISA) sob aspectos diversos, - histórico, alunos participantes,
órgão responsável pela elaboração e aplicação, dentre outros - foi o escopo inicial
do projeto desenvolvido no âmbito do programa Observatório da Educação.
A partir de sua identificação e discussões relacionadas, foi possível definir o
direcionamento das futuras ações de intervenção nas escolas: a resolução de
problemas.
Iniciou-se, assim, a elaboração de ações que contemplassem este aspecto,
tanto no desenvolvimento de atividades com alunos da Educação Básica quanto
com seus professores. Inclusive, algumas intervenções estavam diretamente
relacionadas com as dissertações de mestrado dos bolsistas dos cursos de
graduação e pós-graduação da Univates. Trabalhamos a resolução de problemas
tanto com os alunos quanto com os professores de Matemática das escolas
parceiras; além disso, verificamos os recursos materiais existentes em cada escola
como jogos, laboratório de Matemática, softwares etc., que poderiam contribuir
para a melhoria do ensino de Matemática e proporcionar aos participantes o
compartilhamento de informações e conhecimentos.
Destacamos o desenvolvimento de nove intervenções pedagógicas, no
formato de pesquisas, baseadas em estudos teóricos e de práticas, que foram
desenvolvidas com alunos e professores da Educação Básica, sistematizadas
em forma de dissertação de mestrado e disponibilizadas aos interessados. Essas
pesquisas são indícios do potencial de contribuição à melhoria da qualidade dos
processos de ensino e aprendizagem da Matemática; contudo, faz-se necessário
divulgá-las para que mais pessoas se apropriem desses conhecimentos, e que
estes lhes sejam úteis em planejamentos e práticas escolares.
As propostas de intervenção foram apresentadas e discutidas com os demais
professores de Matemática das escolas participantes do projeto, com intuito
de aperfeiçoá-las, especialmente na identificação de cenários escolares em que
seu desenvolvimento seria mais pertinente. As dissertações centraram-se na
resolução de problemas, como: diferentes estratégias de resolução de problemas;
recursos didáticos que podem auxiliar na resolução de problemas matemáticos;
o uso da leitura e escrita como auxílio na interpretação e resolução de problemas
matemáticos; a abordagem de resolução de problemas e a formação de professores
e a exploração de problemas matemáticos a partir de projetos interdisciplinares.
As atividades desenvolvidas e os resultados obtidos são apresentados no
presente livro. O livro apresenta um capítulo inicial que aborda o referencial sobre
resolução de problemas que fundamenta as diferentes pesquisas realizadas. Na
sequência são apresentados nove capítulos, cada um referente a uma dissertação
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de mestrado desenvolvida no âmbito do referido programa Observatório da
Educação.
Dentre os impactos gerados pelas ações da pesquisa destacam-se o
envolvimento cada vez maior dos bolsistas de graduação, futuros professores
de Matemática, nas discussões e trocas de ideias e seu empenho na busca por
alternativas de melhoria do ensino dessa disciplina. Da mesma forma, nas
reuniões semanais, os professores de escola expunham ao grupo comentários e
sugestões das escolas parceiras e ressaltavam a troca de experiências ocorrida no
grupo, visto que professores de diferentes realidades se reuniam para discorrer
acerca de novos olhares para a educação. O contato com pesquisadores e suas
pesquisas enriqueceu o planejamento de ações desenvolvidas pelo grupo de
pesquisa, tornando-se oportunidade para ampliar conhecimentos a respeito de
aspectos estudados em Educação Matemática, os quais fornecem indícios para
práticas que podem contribuir para a melhoria da qualidade da educação.
Ao final das atividades do projeto, os professores da Educação Básica
participantes destacaram a importância dos estudos realizados, especialmente
no que se refere a melhor conhecer os sistemas avaliativos e a compartilhar
essas informações com seus colegas, já que muitos não tinham o hábito de
conhecer os sistemas avaliativos e desconsideravam a necessidade de mudanças,
qualitativamente diferentes daquelas presentes em antigas concepções,
contemporâneas e culturais dos alunos. Ademais, relataram que as discussões
realizadas, provocaram um repensar diário sobre o que, para que, por que e
como é trabalhada a Matemática em suas aulas.

Maria Madalena Dullius
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·-·-·-·-·-·
CAPÍTULO 1
REFERENCIAL TEÓRICO

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·
Ana Paula Dessoy1
Ana Paula Krein Müller1
Geovana Luiza Kliemann1
Luciana Caroline Kilpp Fernandes1
Rosilene Inês König1
Virginia Furlanetto1
Maria Madalena Dullius2

Resolução de Problemas
A abordagem da Matemática a partir da resolução de problemas pode
contribuir na formação de cidadãos mais autônomos e críticos à medida que
o aluno se torna agente de sua própria aprendizagem, criando seus métodos e
estratégias de resolução em contrapartida a metodologias mais tradicionais,
onde predominam a memorização e a mecanização. Onuchic (1999) destaca que
o ensino de resolução de problemas, como campo de pesquisa em Educação
Matemática, começou a ser explorado de forma sistemática tendo a influência
de Polya, nos Estados Unidos, na década de 60. Ao final dos anos 70, a resolução
de problemas conquistou espaço no mundo inteiro, iniciando-se o movimento
em prol do seu ensino. Onuchic e Allevato (2009) apresentam a recomendação
do Conselho Nacional de Professores de Matemática dos Estados Unidos
(NCTM), publicada no documento An Agenda for Action, de 1980, de que o foco
da Matemática escolar para aquela década deveria ser a resolução de problemas.
No decorrer da década de 80, conforme Onuchic (1999), inúmeros materiais
de resolução de problemas foram desenvolvidos, apontando para o trabalho em
sala de aula, sob forma de coleções de problemas, listas de estratégias, sugestões
1 Mestre em Ensino de Ciências Exatas.
2 Doutora em Ensino de Ciências e Matemática.
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de atividades e orientações a fim de avaliar o desempenho na resolução de
problemas, o que auxiliou os professores a fazerem da resolução de problemas
desta metodologia o foco de seu trabalho. No entanto, os resultados alcançados
não foram satisfatórios, uma vez que faltou aos envolvidos no processo a
coerência de ação e a concordância em relação ao objetivo proposto. Isso pode
ter ocorrido, segundo a autora, devido ao fato de as pessoas ou grupo de pessoas
terem concepções diferentes sobre o significado de resolução de problemas
matemáticos.
Para os anos 90, a resolução de problemas como metodologia de ensino se
torna o lema de pesquisas e estudos. “Ao se ensinar matemática através da
resolução de problemas, os problemas são importantes não somente como um
propósito de se aprender matemática mas, também, como um primeiro passo
para se fazer isso” (ONUCHIC, 1999, p. 207).
Onuchic e Allevato (2009) afirmam que conceitos e procedimentos matemáticos
podem ser melhor ensinados por meio da resolução de problemas. As tarefas e os
problemas podem e devem ser dados de maneira a engajar os alunos no “pensar
sobre” e no desenvolvimento de uma Matemática mais significativa. Ensinar
a disciplina por meio da resolução de problemas coloca o foco da atenção dos
alunos sobre as ideias e sobre o dar sentido; desenvolve o poder matemático;
desenvolve a certeza de que os alunos são capazes de fazer Matemática e de que
ela faz parte do seu cotidiano; organiza dados de avaliação contínua que podem
ser utilizados a fim de tomar decisões instrucionais e auxiliar os alunos a alcançar
o sucesso.
No currículo escolar, a resolução de problemas matemáticos é discutida, porém
ainda há um equívoco quanto ao real significado de trabalhar com este foco,
onde muitos a compreendem como o fato de “[...] apresentar situações-problema
e, talvez, incluir um exemplo com uma solução técnica específica” (ONUCHIC,
1999, p. 199). Há muito tempo, discute-se a importância de utilizar a resolução
de problemas nas aulas de Matemática e seus benefícios para o desenvolvimento
dos alunos a partir desse método. Apesar disso, percebe-se que muitos alunos
têm dificuldade nessa prática. No entanto, fica por vezes a indagação de como
o aluno aprende a resolver problemas matemáticos. Relacionado a isso, Polya
expõe:
A resolução de problemas é uma habilitação prática como o é a
natação. Adquirimos qualquer habilitação por imitação e prática. Ao
tentarmos nadar, imitamos o que os outros fazem com suas mãos e
os pés para manterem suas cabeças fora d’água e, afinal, aprendemos
a nadar pela prática da natação. Ao tentarmos resolver problemas,
temos de observar e imitar o que fazem outras pessoas quando
resolvem os seus e, por fim, aprendemos a resolver problemas,
resolvendo-os (1995, p. 3).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Matemática (BRASIL, 1997a)
apresentam uma definição para problema matemático e alertam que muitas das
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[...] 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, no entanto é possível construí-la. Em
muitos casos, os problemas usualmente apresentados aos alunos não
constituem verdadeiros problemas, porque, via de regra, não existe
um real desafio nem a necessidade de verificação para validar o
processo de solução.

Clement e Terrazzan (2011) afirmam que um problema pode ser caracterizado
como tal quando, ao procurar resolvê-lo, o aluno não consegue imediatamente
encontrar a solução, sendo necessário, neste caso, se envolver num processo de
reflexão e tomada de decisão. Já na resolução de exercícios, observa-se apenas
o uso de regras, passos a serem seguidos, não sendo necessária a elaboração de
uma estratégia de resolução. Os autores também comentam que, às vezes, para
uma pessoa um determinado exercício pode ser considerado um problema e
para outra, um problema pode ser visto como um mero exercício, dependendo
de cada indivíduo testar seus conhecimentos para poder resolver a atividade.
[...] Os exercícios/problemas/questões, assim nomeados e encontrados
nos livros didáticos, não se constituem, em si mesmos, problemas
para os alunos, embora alguns deles possam ter em seus enunciados
situações bastante interessantes. Tais exercícios/problemas/questões
podem passar a se constituir como um problema para o aluno na
medida em que forem problematizados/reformulados pelo professor
e inseridos em um contexto que lhes dará sentido. Dessa forma, não
ficarão restritos a uma aplicação ou verificação de conhecimentos,
mas sim, passarão a fazer parte do processo construtivo do saber
(CLEMENT; TERRAZZAN, 2011, p. 88).

Dante (2010, p. 48) faz uma distinção entre exercício e problema matemático:
“Exercício [...] serve para exercitar, para praticar um determinado algoritmo ou
processo. O aluno lê o exercício, extrai as informações necessárias para praticar
uma ou mais habilidades algorítmicas”. Diferentemente disso, a resolução
de um problema exige estratégias que oportunizam ao aluno decidir qual é a
mais adequada para um determinado problema. Quanto a isso, o autor define
que um problema “[...] é a descrição de uma situação em que se procura algo
desconhecido e não se tem previamente nenhum algoritmo que garanta sua
solução. [...] exige certa dose de iniciativa e criatividade aliada ao conhecimento
de algumas estratégias” (DANTE, 2010, p. 48). Essas definições devem ficar
claras para os educadores, uma vez que os livros didáticos de Matemática trazem
ambas as situações que exploram diferentes aspectos, evitando assim que um
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questões que são abordadas com os alunos, na realidade não são verdadeiros
problemas, pois não há um desafio e os alunos não precisam verificar a solução
encontrada. Assim, segundo os PCNs de Matemática (BRASIL, 1997a, p. 44),
problema é:

problema seja apresentado ou explorado como um exercício. Em relação a isso,
Pozo e Echeverría (1998, p. 15) dizem que:
[...] sem compreensão das tarefas os problemas se transformam
em pseudoproblemas, em meros exercícios de aplicação de rotinas
aprendidas por repetição e automatizadas, sem que o aluno saiba
discernir o sentido do que está fazendo e, por conseguinte, sem que
possa transferi-lo ou generalizá-lo de forma autônoma a situações
novas, sejam cotidianas ou escolares.

De acordo com os PCNs (BRASIL, 1998a), a resolução de problemas pode
ser vista como ponto de partida da atividade matemática em contrapartida à
simples resolução de procedimentos e ao acúmulo de informações, uma vez que
possibilita aos estudantes a mobilização dos conhecimentos e o gerenciamento
das informações que estão ao seu alcance. Educadores matemáticos concordam
que a capacidade de resolver problemas constitui um dos principais objetivos do
processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Onuchic e Allevato (2011)
destacam que a maior responsabilidade pela construção desta aprendizagem
deve ser do aluno, deixando o professor de ser o centro das atividades e exigindo
mudança de atitude e postura por parte dos envolvidos.
Em seus estudos, Pozo (1998) assevera que a solução de problemas é uma das
maneiras mais acessíveis para levar os alunos a aprender a aprender. Frente a
um ensino apoiado na transmissão de conhecimentos, além de estabelecer um
conteúdo educacional, a solução de problemas também estabelece uma maneira
de contemplar as atividades educacionais. Nesse sentido, consiste na apresentação
de situações abertas e interessantes que requerem do aluno motivação e empenho
para procurar suas próprias respostas e, consequentemente, o seu próprio
conhecimento. Por este meio, o aluno cria seus próprios métodos e estratégias
para resolver os problemas, bem como utiliza conhecimentos prévios a fim de
responder a situações diferentes.
Trabalhar nas aulas de Matemática abordando a tendência de resolução de
problemas exige do professor um amplo conhecimento da disciplina, além de
uma flexibilidade a partir das novas ideias que vão surgindo por parte dos
alunos. Por isso, essa tendência é vista por educadores como complexa e de difícil
implantação. Conforme Dante (2003, p. 30):
Ensinar a resolver problemas é uma tarefa mais difícil do que
ensinar conceitos, habilidades e algoritmos matemáticos. Não é um
mecanismo direto de ensino, mas uma variedade de processos de
pensamento que precisam ser cuidadosamente desenvolvidos pelo
aluno com o apoio e incentivo do professor.

Dante (2003) assinala o trabalho com resolução de problemas matemáticos
como a principal forma de se alcançar os objetivos da Matemática em sala de
aula, entre eles, o de “fazer o aluno pensar produtivamente”. O autor destaca
ainda:
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Segundo os PCNs de Matemática (BRASIL, 1997a, p. 44-45), resolver
um problema matemático implica que o aluno: “[...] elabore um ou vários
procedimentos (como por exemplo, realizar simulações, fazer tentativas,
formular hipóteses); compare seus resultados com os de outros alunos e valide
seus procedimentos”. Ainda de acordo com os Parâmetros, compreender o que
foi sugerido e dar respostas usando procedimentos apropriados não é o bastante
quando se fala em resolver um problema, pois aprender a dar uma resposta
correta pode ser suficiente para que ela seja aceita e até seja convincente, porém
não é garantia de apropriação do conhecimento envolvido.
Cabe ao professor auxiliar o aluno a perceber que a Matemática presente na
escola é a Matemática do cotidiano, que ambas não seguem uma linearidade, e
para se chegar a resolver um problema matemático não é necessário saber regras,
fórmulas e conteúdos específicos. É preciso criar estratégias que levem à solução
do problema. É importante que o professor propicie espaços para discussão e
exploração das ideias, auxiliando os alunos a desenvolverem o pensamento
matemático.
Apesar da valorização dada à concepção de resolução de problemas em
pesquisas e estudos, ainda se percebe que a mesma é abordada nas escolas como
fixação de conteúdos previamente trabalhados, com valorização de fórmulas,
mecanização de procedimentos sem compreensão, o que pode resultar na falta
de iniciativa dos alunos. O aluno, muitas vezes, repete a aplicação de um modelo
de solução demonstrado pelo professor. Essa prática reforça a ilusão de que é
possível aprender Matemática através da transmissão, e que a resolução de
problemas se reduz a procedimentos determinados pelo professor.
De acordo com os PCNs, em resolução de problemas:
A prática mais frequente consiste em ensinar um conceito,
procedimento ou técnica e depois apresentar um problema para
avaliar se os alunos são capazes de empregar o que lhes foi ensinado.
Para a grande maioria dos alunos, resolver um problema significa
fazer cálculos com os números do enunciado ou aplicar algo que
aprenderam nas aulas. Desse modo, o que o professor explora na
atividade matemática não é mais a atividade, ela mesma, mas seus
resultados, definições, técnicas e demonstrações (BRASIL, 1998a,
p. 40).
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Mais do que nunca precisamos de pessoas ativas e participantes, que
deverão tomar decisões rápidas e, tanto quanto possível, precisas.
Assim, é necessário formar cidadãos matematicamente alfabetizados,
que saibam como resolver, de modo inteligente, seus problemas de
comércio, economia, administração, engenharia, medicina, previsão
do tempo e outros da vida diária. E, para isso, é preciso que a criança
tenha, em seu currículo de matemática elementar, a resolução de
problemas como parte substancial, para que desenvolva desde cedo
sua capacidade de enfrentar situações problema (DANTE, 2003,
p. 15).

Tipos de Problemas
Quanto aos tipos de problemas matemáticos, existem, na visão de Dante
(2010), seis diferentes tipos que estão relacionados a seguir:
a) exercícios de reconhecimento: visam ao reconhecimento ou à lembrança
de algum conceito ou fato matemático;
b) exercícios de algoritmo: estes podem ser solucionados passo a passo. Tem
como objetivo treinar a capacidade em aplicar um algoritmo;
c) problemas-padrão: são aqueles que não exigem estratégias, pois a solução
está no próprio problema. O aluno só precisa transformar a linguagem
usual em Matemática e reconhecer as operações necessárias para
solucioná-lo. O objetivo é lembrar e fixar usando os algoritmos das quatro
operações. De maneira geral, não desafiam e nem estimulam a curiosidade
do aluno;
d) problemas-processo ou heurísticos: são problemas que requerem do
estudante um tempo para pensar e montar um plano de ação, uma
estratégia que leve o aluno ao resultado. Este tipo de problema se torna
interessante para ele, pois estimula a curiosidade do aluno e faz com que
ele libere a criatividade, a iniciativa e também o espírito explorador;
e) problemas de aplicação: representam situações reais do cotidiano do
aluno e requerem a aplicação da Matemática para resolvê-los. Em geral,
exigem investigação e levantamento de dados e podem ser apresentados
em forma de projetos;
f) problemas de quebra-cabeça: são aqueles que atraem e instigam os alunos
a resolvê-los. A solução depende, muitas vezes, de um golpe de sorte, da
descoberta de algum truque.
Dentre os tipos de problemas supracitados, pode-se acrescentar mais quatro
tipos, de acordo com Stancanelli (2001), descritos a seguir:
a) problemas sem solução: desenvolvem no aluno a capacidade de aprender
a duvidar, o que faz parte do pensamento crítico. Nem todo problema tem
solução;
b) problemas com mais de uma solução: a aplicação desse tipo faz com que
o aluno perceba que nem todo problema tem uma única resposta e que
não existe só uma maneira de resolvê-lo. Ajudam a perceber que resolvêlos é um processo de investigação e o aluno participa como ser pensante e
construtor de seu próprio conhecimento;
c) problemas com excesso de dados: nem todas as informações fornecidas
pelo problema são utilizadas na sua solução. São interessantes para o
aluno, pois ressaltam a importância da leitura, fazendo com que aprenda a
escolher os dados que são importantes na sua solução;
d) problemas de lógica: requerem raciocínio dedutivo. Fomentam a
análise dos dados, facilitam a leitura e a interpretação do problema e
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Passos para resolução de problemas
Dentre os mais variados procedimentos usados para resolver um problema
matemático, o modelo criado e usado por Polya (1995) – as quatro fases da
resolução de problemas – foi e continua sendo um método muito eficaz, pois
dentre suas várias metas, pode-se afirmar que esta não está focada somente
na resposta do problema, mas também nas estratégias usadas na resolução.
O modelo, detalhado a seguir, é flexível, visto que não é necessário manter a
sequência, podendo alterar ou transpor sua ordem.
a) Compreensão do problema: implica que o enunciado verbal fique claro
e que as “partes principais” do problema, como os dados, a incógnita e a
condicionante sejam identificadas. Perguntas como: “Qual é a incógnita?
Quais são os dados? Qual é a condicionante? [...]” (POLYA, 1995, p. 4),
são de fundamental importância no primeiro momento da aplicação
do problema. Nesta etapa a leitura é indispensável, pois o aluno deve
ler o enunciado do problema quantas vezes for preciso para ter clareza.
Segundo Dante, (2003, p. 52) “uma das maiores dificuldades do aluno
ao resolver um problema é ler e compreender o texto”, fato este que está
bastante evidente nas escolas.
b) Estabelecimento de um plano: consiste em prever os passos que serão
executados para encontrar a solução para o problema. Esta etapa pode
ser estimulada nos alunos através de questionamentos, por parte do
professor, que indiquem um rumo a seguir; além disso, o aluno pode
lançar mão de outros conhecimentos já adquiridos em experiências
anteriores ou ainda “pensar num problema conhecido que tenha a mesma
incógnita ou outra semelhante” (POLYA, 1995, p. 6). Nessa fase se faz uma
conexão entre os dados e a incógnita.
c) Execução do plano: consiste em colocar em prática o que foi pensado na
tarefa de estabelecer o plano, o que exige paciência e flexibilidade, já que
é possível que seja necessário acrescentar detalhes e verificar cada passo,
a fim de evitar erros. É importante que o aluno anote todas as etapas da
resolução como cálculos, desenhos, esquemas entre outros.
d) Retrospecto: consiste em verificar a resolução desenvolvida,
“reconsiderando e reexaminando o resultado final e o caminho que levou
até este” (POLYA, 1995, p. 10), já que, apesar da verificação de cada passo,
durante a execução, ainda podem ocorrer erros. Esta também é uma forma
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são motivadores, pois diminuem a pressão para chegar ao resultado
imediatamente.
Pode-se verificar que existem muitos tipos de problemas a serem abordados
pelos professores no planejamento de suas aulas. Dessa forma, eles não precisam
optar sempre pelo mesmo tipo, podendo diversificar, o que torna-se muito
mais interessante e motivador para o aluno. Além disso, proporciona o uso de
diferentes estratégias de resolução para os problemas propostos.

de consolidar o conhecimento, pensar em outras possíveis formas de
resolver e detectar qual delas se constitui no caminho mais fácil.

Leitura e interpretação de problemas
Estudos e pesquisas realizadas na área de Educação Matemática, assinalam
a importância de enfatizar a compreensão e a interpretação, sendo que algumas
metodologias para auxiliar os alunos na melhoria desses pontos são o trabalho
de leitura e escrita nas aulas de Matemática. De acordo com os PCNs (BRASIL,
1997b, p. 21):
[...] cabe à escola promover a sua ampliação de forma que,
progressivamente, durante os oito anos do ensino fundamental, cada
aluno se torne capaz de interpretar diferentes textos que circulam
socialmente, de assumir a palavra e, como cidadão, de produzir textos
eficazes nas mais variadas situações.

De acordo com Rabelo (2002), a utilização de textos matemáticos no ensino e
aprendizagem de Matemática, proporcionam, para os professores e os alunos,
novos conhecimentos e uma nova maneira de encarar as disciplinas, podendo
auxiliar os estudantes a enfrentar algumas dificuldades encontradas.
Várias são as dificuldades apresentadas pelos alunos na resolução de
problemas matemáticos, porém, acredita-se que um dos pontos fundamentais
esteja relacionado à leitura e interpretação dos enunciados, pois, de acordo
com Smole e Diniz (2001, p. 70), “compreender um texto é uma tarefa difícil,
que envolve interpretação, decodificação, análise, síntese, seleção, antecipação
e autocorreção. Quanto maior a compreensão do texto, mais o leitor poderá
aprender a partir do que lê”.
A leitura e escrita estão diretamente ligadas ao processo de interpretação e
compreensão dos problemas matemáticos. Uma das principais dificuldades
apresentadas pelos alunos na resolução de problemas está relacionada às
explicações do enunciado apresentado. Segundo Smole e Diniz (2001, p. 72).
A dificuldade que os alunos encontram em ler e compreender
textos de problemas estão, entre outros fatores, ligados à ausência
de um trabalho específico com o texto do problema. O estilo no
qual os problemas matemáticos geralmente são escritos, a falta de
compreensão de um conceito envolvido no problema, o uso de termos
específicos da matemática que, portanto, não fazem parte do cotidiano
do aluno e até mesmo palavras que têm significados diferentes na
matemática e fora dela, [...], podem constituir-se em obstáculos para
que ocorra a compreensão.

Ainda segundo Carvalho (2005, p. 19), “é importante incentivar os alunos a
lerem o enunciado dos problemas e refletirem sobre o que está sendo pedido,
quais informações são fornecidas, para evitar que os alunos estabeleçam relação
entre palavras e operações”.
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Além da leitura, acredita-se que a escrita, durante as aulas de Matemática,
pode também auxiliar os alunos a compreenderem e a interpretarem. Segundo
Cândido (2001, p. 24), “Escrever [...] nas aulas de matemática favorece a
compreensão de conceitos e procedimentos matemáticos ao mesmo tempo que,
aproxima a aprendizagem da matemática e a aprendizagem da língua materna”.
Carvalho (2005) destaca em vários momentos a importância de elaborar
enunciados, provocando no aluno o ato de pensar em estratégias de resolução.
Apontado também por Dante (2010, p. 16), “a formulação e resolução de
problemas é uma competência mínima, básica, que todos os alunos devem ter
para que construam sua cidadania e usufruam plenamente dela”.
Ao iniciar essa atividade com os alunos, é necessário que o professor tenha
bem claro os objetivos que ele pretende alcançar. Dar a oportunidade ao aluno
de criar problemas é uma atividade que pode contribuir para o desenvolvimento
do raciocínio lógico, da criatividade, do espírito explorador, da organização, da
escrita, da leitura e da troca de ideias quando a proposta de formulação for em
grupo. Nesse sentido Chica (2001, p. 152) explica que:
Dar oportunidade para que os alunos formulem problemas é
uma forma de levá-los a escrever e perceber o que é importante na
elaboração e na resolução de uma dada situação; que relação há entre
os dados apresentados, a pergunta a ser respondida e a resposta;
como articular o texto, os dados e a operação a ser usada.

A autora comenta que, na formulação de problemas, o aluno se empenha em
refletir sobre ele como um todo, não se preocupando apenas com os números,
com algumas palavras-chave ou com a pergunta da questão. Ele se familiariza
e entende melhor as características das situações-problema. Chica (2001, p. 152)
afirma que “[...] ao formularem problemas, os alunos sentem que têm controle
sobre o fazer matemática e que podem participar desse fazer, desenvolvendo
interesse e confiança diante de situações-problema”.
As primeiras propostas de elaboração devem ser simples, visto que os alunos
não estão habituados a formular problemas, mas estão acostumados a somente
resolvê-los (CHICA, 2001). Para isso, a autora aborda algumas propostas de
produção:
a) a partir de um problema dado, criar uma pergunta que possa ser
respondida através dele;
b) a partir de uma figura dada, criar uma pergunta;
c) a partir de um início dado, continuar o problema;
d) a partir de um problema dado, criar um parecido;
e) formulando problemas a partir de uma pergunta;
f) formulando problemas a partir de uma palavra;
g) formulando problemas a partir de uma resposta dada;
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Formulação de Problemas

h) formulando problemas a partir de uma operação;
i) formulando problemas a partir de um tema;
j) formulando problemas com determinado tipo de texto.
As quatro primeiras propostas são mais simples para que os alunos percebam
aos poucos a complexidade de formular problemas, e as demais podem ser
abordadas quando o aluno já estiver mais habituado.

Estratégias de resolução de problemas
Quanto à resolução de problemas, D’Ambrósio (s.d.) ressalta que, muitas
vezes, os alunos desistem de solucionar um problema matemático por não ter
aprendido como resolver esse tipo de questão, ou seja, porque não conhecem
o algoritmo ou processo de solução que o professor espera que ele desenvolva
para aquele problema. Segundo a autora, “falta aos alunos uma flexibilidade
de solução e a coragem de tentar soluções alternativas, diferentes das propostas
pelos professores” (D’AMBRÓSIO, s.d., texto digital). Este tipo de atitude pode
demonstrar receio por parte dos alunos em tentar soluções diferentes daquelas
que lhes são propostas em sala de aula, o que inibe o desenvolvimento de
características importantes como a criatividade, a autonomia e o senso crítico.
A respeito disso, Cavalcanti (2001, p. 126) ressalta que, a valorização das
estratégias utilizadas:
[...] inibe atitudes inadequadas em relação à resolução de problemas,
como, por exemplo, abandonar rapidamente um problema quando a
técnica envolvida não é identificada, esperar que alguém o resolva,
ficar perguntando qual é a operação que resolve a situação, ou
acreditar que não vale a pena pensar mais demoradamente para
resolver um problema.

Ainda de acordo com a autora, a utilização de diferentes estratégias de
resolução pelos alunos, possibilita-lhes refletir sobre o processo e auxilia
na construção da autonomia, trazendo-lhe confiança em sua capacidade de
pensar matematicamente. Dante (2003) aponta que é interessante propor várias
estratégias para resolução de problemas, mostrando que não existe uma única
estratégia ideal e infalível.
Musser e Shaughnessy (1997, p. 188), citam cinco estratégias de resolução de
problemas que julgam pertinentes serem abordadas nas escolas:
a) Tentativa-e-erro: aplicação de operações pertinentes às informações dadas.
b) Padrões: resolução de casos particulares, encontrando padrões que podem
ser generalizados.
c) Resolver um problema mais simples: resolução de um caso particular
ou um recuo temporário de um problema complicado para uma versão
resumida, podendo vir acompanhado do emprego de um padrão.
d) Trabalhar em sentido inverso: partindo do resultado, realizar operações
que desfazem as originais.
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Erros na resolução de problemas
A partir dos instrumentos de avaliação utilizados nas práticas escolares, o
erro pode ser encarado de diferentes formas, porém a mais comum delas é a
visão de que representa aquilo que o estudante não é capaz de fazer. Por outro
lado, estudos têm apontado o erro não mais como um simples determinante
do sucesso ou fracasso dos estudantes, mas como objeto de investigação dos
professores, que a partir desses estudos, podem obter informações a respeito da
aprendizagem desses estudantes e subsídios para o direcionamento das demais
atividades, contemplando as dificuldades ainda existentes.
Para Souza (2002), o professor pode utilizar-se da análise dos erros cometidos
pelos estudantes, para planejar suas intervenções futuras de forma a levá-los a
perceber onde e por que erraram, bem como buscar a superação das limitações
para assim, retomar o processo de construção do conhecimento. A autora ainda
cita o modelo pedagógico empirista onde os erros têm conotação de fracasso, sem
nenhuma função pedagógica e devem, simplesmente, ser coibidos e alude que:
No processo de ensino e aprendizagem, não basta apenas conhecer os
erros e os acertos, a correção ou incorreção das respostas dos alunos,
numa determinada prova de avaliação, mas sim, e principalmente,
conhecer os processos que o levam a produzir estas respostas. Mais
do que controlar, o professor deve interpretar, identificar problemas
e levantar hipóteses explicativas que lhe permitam avaliar a

Observatório da educação: diferentes possibilidades
para explorar problemas matemáticos

- 19 -

Cap. 1

e) Simulação: utilizada quando a solução do problema envolve a realização
de um experimento e executá-lo não seja prático.
Cavalcanti (2001, p. 127) cita também a utilização do desenho “como recurso
de interpretação do problema e como registro da estratégia de solução”,
podendo fornecer ao professor, pistas sobre como o estudante pensou e agiu
para solucionar o problema. A autora propõe três etapas para a utilização desse
recurso:
a) 1ª etapa: representação de aspectos da situação;
b) 2ª etapa: resolução da situação completa do problema apenas através do
desenho, onde o estudante explora o significado das transformações e das
operações presentes no texto;
c) 3ª etapa: mescla de desenhos e sinais matemáticos, sugerindo:
• Utilização do desenho para interpretação do texto e expressão da
resolução através da escrita matemática;
• Resolução numérica e utilização do desenho para comprovar se a
resposta está correta.
A mesma autora também cita a utilização do algoritmo convencional, ou seja,
o cálculo relacionado ao conteúdo envolvido no problema como “mais uma
possibilidade de resolução” (p. 143). Stancanelli (2001) também apresenta mais
uma estratégia que é o uso de tabelas na resolução de problemas, com as quais o
aluno monta e representa sua solução.

complexidade e sofisticação do pensamento do aluno. Mais do que
medir determinados comportamentos, importa compreender as
razões do erro (SOUZA, 2002, p. 61).

Hoffmann (1992) vai além, falando da omissão de muitos professores ao
desconsiderarem o motivo pelo qual o estudante errou, impedindo assim, que o
mesmo possa reestruturar seu saber, superando os desafios. Diante do exposto,
é possível inferir que o professor deve estar atento à origem do erro cometido
pelo estudante, para poder intervir de forma a ajudá-lo a detectar e superar as
dificuldades.
Berti e Carvalho (s.d.) citam Davis e Espósito (1990), que consideram três tipos
de erros:
a) Erros de procedimento: trata-se simplesmente da seleção inadequada
de procedimentos, uma vez que o sujeito possui a estrutura cognitiva
requerida pela tarefa; acontecem por falta de treinamento ou distração.
b) Erros construtivos: ocorrem pela existência de lacunas que dificultam
a assimilação dos dados disponíveis e sinalizam a formação de novas
estruturas.
c) Erros por limites na estrutura do pensamento: refere-se à impossibilidade
de compreender o que é solicitado, por não possuir a estrutura necessária
à solução da tarefa.
Souza (2002) categoriza os erros dos estudantes em gerais e locais. Na primeira
categoria, inclui os erros recorrentes em grande parte dos conteúdos trabalhados
e que envolvem erros de cálculo, troca de operações e regra de sinais e dizem
respeito a compreensões equivocadas por parte do estudante. Na categoria
dos erros locais, a autora menciona os erros cometidos a partir de hipóteses
relacionadas a particularidades de cada tema. Essa categoria abrange, segundo a
autora, as seguintes classificações:
a) Erros por apropriação deficiente de conceitos: ligados à metodologia
tradicional, onde não é permitido ao estudante explorar, abstrair e
construir o conhecimento;
b) Erros por falta de compreensão e domínio de procedimentos: dizem
respeito à falta de capacidade por parte do estudante, em estabelecer
relações ou perceber as implicações de cada ação, quando não lhe é
oportunizado compreender determinados procedimentos antes de
apresentar-lhe uma regra para a qual não abstraiu o significado;
c) Erros por fragilidade nas organizações conceituais que impedem a
integração de novos conhecimentos: ocasionados pela resistência dos
estudantes em incorporar novos conhecimentos na estrutura cognitiva,
devido à presença de obstáculos devidos à fragilidade dos conhecimentos
anteriores.
Santomauro (2010) distingue: erros na interpretação do enunciado (onde o
estudante consegue selecionar os dados, mas tem dificuldade em interpretar o que
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o problema pede), erros por desconhecimento do conteúdo (onde as informações
numéricas são relacionadas através de um procedimento qualquer) e ainda,
erros por falha em uma etapa do procedimento (onde os dados e operações são
selecionados corretamente, porém ocorre algum descuido no processo).
Dullius, Furlanetto e Quartieri (2012), citam ainda os erros por necessidade
de formalização (utilização de fórmulas), que ocorrem quando o estudante
demonstra estar fortemente arraigado ao Cálculo formal, com necessidade de
uso do formalismo matemático, apresentando expressões com incógnitas para
resolver a questão.
Na sequência, apresentamos os nove capítulos referentes às dissertações
desenvolvidas no âmbito do Programa Observatório da Educação. A temática
central das pesquisas foi a resolução de problemas a partir de diferentes
abordagens.

ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA POR MEIO DA
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: UMA PRÁTICA REALIZADA
POR PROFESSORES COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·
Geovana Luiza Kliemann1
Maria Madalena Dullius2
Resumo: Este estudo objetiva auxiliar professores de Matemática a abordarem resolução
de problemas em suas aulas, desvinculada de conteúdos específicos. Para atingir o
objetivo proposto, foi realizado um estudo qualitativo, a partir do qual organizou-se um
material pedagógico com intuito de possibilitar uma prática diferenciada. O material foi
experimentado e problematizado por sete professores com seus respectivos alunos do 1º
ano do Ensino Médio. Como principal instrumento de coleta de dados foram utilizados
os relatos, escritos e falados, dos professores de Matemática sujeitos da pesquisa. Esses
relatos, após análise, resultaram em diferentes categorias. Como resultados, é possível
destacar que os educadores apresentaram muita capacidade para inovar, mostrando que
o apoio a partir de material concreto pode ser bastante significativo. Concluiu-se, também,
que um profissional sozinho apresenta maior dificuldade em diversificar sua prática,
porém, com pequenos incentivos é capaz de realizar inovações positivas que beneficiam
a aprendizagem de seus alunos. Considera-se, portanto, que esta pesquisa possibilitou
reflexões e até mesmo mudanças na percepção dos docentes quanto à metodologia da
resolução de problemas.
Palavras-chave: Resolução de problemas. Ensino e aprendizagem. Material didático.

Introdução
Há muito tempo, discute-se a importância de utilizar a resolução de problemas
nas aulas de Matemática e seus benefícios para o desenvolvimento dos alunos
a partir dessa metodologia. No contexto escolar, ainda há um equívoco quanto
ao real significado de trabalhar com a resolução de problemas, pois muitos a
compreendem como o fato de “[...] apresentar situações-problema e, talvez,
incluir um exemplo com uma solução técnica específica” (ONUCHIC, 1999, p.
199). No entanto, fica por vezes a indagação de como ensinar por meio desse
método e como o aluno aprende a resolver problemas matemáticos, uma vez
1 Mestre em Ensino de Ciências Exatas.
2 Doutora em Ensino de Ciências e Matemática.
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CAPÍTULO 2

que muitos têm dificuldade nessa prática. Para tanto, este estudo visou auxiliar
professores de Matemática, por meio de material didático, a abordarem a
resolução de problemas em suas aulas, desvinculada de conteúdos específicos,
para instigar no aluno a prática dessa metodologia.
Neste capítulo, apresenta-se parte da intervenção de mestrado em Ensino
de Ciências Exatas da Univates, no qual organizou-se um material didático
focado na resolução de problemas. O mesmo foi apresentado a professores de
Matemática de seis escolas estaduais, que o abordariam com alunos do 1º ano do
Ensino Médio. Os professores da Educação Básica, bolsistas do Observatório da
Educação, mediaram os encontros nas escolas. Após expor o material e esclarecer
dúvidas, este foi entregue, em formato impresso e encadernado, aos docentes
que se propuseram a explorá-lo. Além disso, foi disponibilizado um caderno
para ser usado como um diário de registro dos encontros ministrados, que
foram devolvidos às pesquisadoras ao finalizarem a prática. Vale ressaltar que
os professores foram orientados no sentido de este trabalho não visar substituir
suas aulas e, sim, complementá-las. Para tanto, sugeriu-se fazer uso do material
uma vez por semana ou conforme o andamento das atividades da turma.
Do total de nove professores convidados a integrarem a proposta, sete
aderiram a ideia do início ao fim, havendo um professor representando cada
escola, no mínimo. Em cinco, das seis escolas envolvidas, ocorreram aulas com
exploração do material da proposta.

Descrição do material
O material3 entregue aos professores é composto por uma introdução em
que é apresentada a organização do mesmo e destacados os objetivos de cada
encontro, enfatizando sugestões de procedimentos metodológicos incluindo as
etapas da resolução de problemas de Polya (1995) e a exploração de diferentes
estratégias, frisado o papel do professor diante desta tendência. Os professores
utilizaram o material durante o período regular das aulas de Matemática ou de
Seminário Integrado.
Na proposta do material não é sustentado ensinar inicialmente conceitos e
procedimentos referentes a determinado conteúdo, para então proporcionar a
prática destes pela resolução de problemas aplicados, que exigirão dos alunos o
aprendizado de conteúdos matemáticos específicos, e sim, abordar a resolução
de problemas como uma metodologia de ensino capaz de desenvolver diferentes
habilidades. Na sequência, apresentamos uma breve descrição da proposta que
constitui o material que foi explorado na intervenção realizada nas escolas.
Para iniciar a abordagem com os alunos, os professores envolvidos, mediaram
no primeiro encontro, uma discussão explorando as etapas da resolução de
problemas, para que compreendessem a resolução desde seu início, chegando
ao fim com maior segurança, por meio de diferentes estratégias que podem criar
e recriar. Esta problematização ocorreu a partir de duas questões norteadoras:
3 O material na íntegra está disponível no link <http://hdl.handle.net/10737/802>.
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Intuitivamente, todos nós temos uma ideia do que seja um problema.
De maneira genérica, pode-se dizer que é um obstáculo a ser superado,
algo a ser resolvido e que exige o pensar consciente do indivíduo para
solucioná-lo. O que é um problema para alguns pode não ser para
outros, ou o que é um problema num determinado contexto pode
não ser em outro. Por exemplo, se o pneu da bicicleta de Beto nunca
furou e ele não sabe o que fazer nessa situação – e quer resolvê-la,
pois gosta de andar de bicicleta -, então esse é um problema para ele.
Mas sabe que nesse caso deve procurar uma borracharia e que há
uma bem próxima dali, a situação não chega a ser um problema, pois
não exigirá um processo de reflexão para solucioná-la.

Quanto à segunda problemática, foi sugerido que os professores abordassem
as quatro etapas da resolução de problemas apresentadas por Polya (1995) em
seus estudos, sendo elas: Compreensão do problema; Estabelecimento de um
plano; Execução do plano e Retrospecto. Para pôr em prática a teoria e esclarecer
melhor as fases da resolução de problemas, propôs-se a resolução conjunta de
um problema que possibilitasse o uso de diferentes estratégias de resolução que
não exigem o Cálculo formal, sendo neste caso, essa a estratégia mais difícil para
solução do problema, fazendo com que os professores e alunos percebam que a
teoria estudada é válida no estudo da Matemática, possibilitando novas reflexões
e discussões entre a turma.
O 2º encontro teve o intuito de auxiliar os alunos a colocarem em prática
as etapas estudadas no primeiro encontro, por meio de problemas com e sem
números fazendo-os perceber que a Matemática não envolve apenas cálculos,
mas a elaboração de um plano.
1) (PIBID) Numa certa povoação africana vivem 800 mulheres, 3% das quais usam
apenas um brinco. Das demais, a metade usa dois brincos e a outra metade, nenhum.
Qual é o número total de brincos dessa povoação?
2) (BARROS, 2003, p. 42) Pedro e Maria formam um estranho casal. Pedro mente às
quartas, quintas e sextas-feiras, dizendo a verdade no resto da semana. Maria mente
aos domingos, segundas e terças feiras, dizendo a verdade no resto da semana. Certo
dia, ambos dizem: “Amanhã é dia de mentir”. Em que dia da semana foi feita essa
afirmação?
Para este encontro a maioria dos problemas explorados não continha
números, exigindo do aluno interpretação e o uso de alguma estratégia diferente
do cálculo formal. No primeiro problema apresentado havia números, mas
não uma resposta evidente. O outro não tinha valores numéricos, instigando
no aluno a ideia de que Matemática nem sempre necessita de números, como
Observatório da educação: diferentes possibilidades
para explorar problemas matemáticos
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“O que é um problema?” e “Como se resolve um problema matemático?”. A
intenção era ouvir as diferentes opiniões dos alunos e posteriormente comparálas com autores que abordam esse tema, entre eles Dante e Polya.
Com relação à primeira questão, recorremos a Dante (2010, p. 11 e 12) que
ressalta:

muitos acreditam. Foi sugerido aos professores que após cada encontro fossem
socializadas as diferentes estratégias utilizadas pelos alunos.
O terceiro encontro tem o propósito de desenvolver a escrita e a criatividade
dos alunos, visualizando as partes de um problema por meio da construção de
perguntas (PROBLEMA 1). A partir de enunciados previamente disponibilizados,
os alunos tiveram que criar a pergunta para finalizar o problema e posteriormente
resolver. No mesmo encontro, receberam também apenas a pergunta (PROBLEMA
2) e tiveram que elaborar o enunciado que complementasse a mesma, formando
um problema.
1) (Adaptado de OBMEP) A turma do Carlos organizou uma rifa. O gráfico mostra
quanto alunos compraram um mesmo número de bilhetes; por exemplo, sete alunos
compraram três bilhetes cada um. (...)?

2) O valor pago foi R$ 215,75, qual o total de horas que o veículo ficou no guincho?
No 4º encontro intencionou-se explorar a interpretação matemática de imagens
do cotidiano para, a partir disso, desenvolver a escrita do aluno e estimular seu
protagonismo em aula, promovendo a autonomia em criar a partir de uma figura
do seu interesse.
Para atingir o objetivo deste encontro sugeriu-se ao professor levar revistas e
jornais de recorte para aula e solicitar que cada aluno ou grupo escolhesse uma
imagem e, em seguida, possibilitasse a socialização dessas imagens para que
os alunos apresentassem uma análise matemática da mesma com mediação do
professor. Após discussão de algumas imagens em grande grupo, o professor
solicita aos alunos que elaborem um problema. Esses problemas podem ser
resolvidos e depois trocados entre os colegas para sua resolução.
No encontro que segue, abordou-se a análise de problemas com insuficiência
ou excesso de dados. O encontro visou o trabalho cooperativo, levando o aluno a
perceber o significado dos elementos dispostos nos problemas e não os utilizando
de qualquer forma. Dos cinco problemas trabalhados, destacamos dois, cada
qual com uma característica distinta. O primeiro representa um problema com
excesso de dados; o segundo possui insuficiência de dados e espera-se que o
aluno se dê conta da impossibilidade da resolução e reflita sobre suas escritas
quando formula algum problema novo.
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2) (Adaptado do ENEM, 2012, p. 20) Uma mãe recorreu à bula para verificar a
dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a
seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe
ministrou corretamente o remédio a seu filho a cada 8 horas, então responda: Qual a
massa corporal dele?
O objetivo do 6º encontro foi estimular os alunos a serem criativos e formularem
problemas a partir de diferentes aspectos, fundamentando-se em diferentes
situações relacionadas ao cotidiano e à Matemática, contextualizando-os para
ganhar significado real ou imaginário. Para tanto, a criação dos problemas foi a
partir de uma resposta, uma operação e anúncio de classificado ou propaganda.
Na sequência apresentamos, respectivamente, exemplos.
Resposta: (Adaptado de BARROS, 2003) O preço de uma dúzia de laranjas mais uma
dúzia de bananas é igual ao preço de três melancias.
Operação: 5 x 3 + 42 = 57
Propaganda:

No 7º encontro foram disponibilizados problemas com imagens, estas por
vezes eram úteis para efetuar a resolução, em contrapartida, outras eram
meramente ilustrativas e não interferiam diretamente para o processo de
resolução do problema. No primeiro problema descrito na sequência, a imagem
é indispensável e deve ser interpretada pelo aluno, já no segundo não interfere
na resolução.
1) (OBMEP) Na figura, as circunferências de centros A e B são tangentes aos lados
do retângulo e têm diâmetros iguais a 4 cm. A distância entre os pontos R e S é 1 cm.
Qual é o perímetro do retângulo?
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1) (Adaptado de OBMEP) Em um pet-shop inaugurado em 2013, existem 5 gaiolas
de diferentes tamanhos dispostas uma ao lado da outra, sendo que a maior tem 1m2
e a menor tem 300cm2. Em cada uma destas gaiolas, será colocado apenas um dos
seguintes animais: 1 cachorro, 1 gato, 1 rato, 1 periquito e, 1 canário. De quantas
maneiras diferentes poderá ser feita a distribuição destes animais nas gaiolas, de modo
que os pássaros fiquem em gaiolas vizinhas?

2) (Adaptado OBMEP) A estrada que passa pelas cidades de Quixajuba e Paraqui tem
450 quilômetros. No quilômetro 70 dessa estrada há uma placa indicando Quixajuba
a 92 Km. No quilômetro 290 há uma placa indicando Paraqui a 87 km. Qual é a
distância entre Quixajuba e Paraqui?

O 8º encontro visou promover a criatividade e desenvolver a escrita na
Matemática com uma dinâmica (Adaptado de CARVALHO, 2012, p. 39 e 40),
seguindo os passos descritos.
• Essa atividade deve ser realizada em grupos.
• Cada grupo preenche uma linha do quadro de dados desenhado na lousa
(EXEMPLO 1) até completá-lo.
Exemplo1 - Quadro de dados supostamente preenchido pelos alunos:
Personagens

Objetos Quantidades

Situações

João, Maria

Blusa

Cinco/dezenove

Comprou/tinha

Luiza, Pedro

Balas

1 dúzia

Rafaela, Camila Pontos

R$ 18,35

Perguntas

Quantas ficou?
Com quantas balas
Terminou/perdeu
começou?
Quantos pontos
Recebeu/ deu
perdeu?

Fonte: Das autoras (2015).

• Depois do preenchimento do quadro, cada grupo, formula um problema
em que constem os dados descritos na linha que completou.
• O grupo que primeiro terminar a formulação deve avisar aos colegas e
ditá-la para os demais resolverem.
• O professor confere se o problema construído contempla os dados
descritos no quadro.
• O primeiro grupo que terminar de resolvê-lo avisa a todos e vai a lousa
mostrar sua resolução.
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Ao receber o troco, os amigos decidiram dar R$ 2,00 de gorjeta ao garçom, e cada um
pegou R$ 1,00 de volta.
Ao final, um deles disse:
- Vejam que coisa estranha. Cada um de nós deu uma nota de R$ 10,00 e recebeu
R$ 1,00 de volta, ou seja, cada um de nós gastou R$ 9,00. Portanto nós três juntos
gastamos R$ 27,00. Além disso, demos R$ R$ 2,00 ao garçom.
Em seguida, o rapaz, um tanto intrigado, rascunhou o seguinte demonstrativo no
guardanapo:
Juntos gastamos: R$ 27,00
Demos ao garçom: R$ 2,00
Total: R$ 29,00
E, bastante confuso com a situação, perguntou aos seus amigos:
- Onde foi parar o outro R$ 1,00?
Sendo você um dos amigos, explique qual é o problema no raciocínio do rapaz, e
explique a ele, uma maneira de resolver esse problema.
O último encontro propôs a resolução de problemas matemáticos não
convencionais. Segue um problema:
1) (PIBID) Na volta da pescaria, Pedro disse para Carlos “Se você me der um de seus
peixes, eu ficarei com o dobro do número de peixes com que você vai ficar”. Carlos
respondeu: “E se, em vez disso, eu jogar um dos seus peixes no rio, ficaremos com o
mesmo número”. Quantos peixes eles pescaram ao todo?
Finalizada a abordagem deste material pelos professores, estes nos entregaram
por escrito suas avaliações e percepções desta prática. A análise desta abordagem
está descrita na sequência.
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• O grupo que havia formulado o problema deve comentar a resolução
apresentada e dizer se está satisfeito com a resposta. Caso contrário, deve
explicar como deveria ser a resolução.
Terminada a discussão entre os grupos, inicia nova rodada buscando
participação de todos.
Para o nono encontro propôs-se inicialmente uma situação problema com
sua resolução, mas esta estava incorreta. Assim, os alunos foram desafiados a
perceberem o erro presente na resolução e estimulados a propor uma solução
coerente.
1) (Adaptado de BARROS, 2003, p. 21) Três amigos foram jantar num restaurante.
Como a conta ficou em R$ 30,00, cada um deu R$ 10,00. Quando o garçom levou o
dinheiro até o caixa, o dono do restaurante, para ser gentil com os clientes, resolveu
lhes dar um desconto de R$ 5,00. O garçom devolveu a eles, portanto, cinco moedas
de R$1,00.

Análise de dados
Buscando compreender o que essa abordagem representou, no âmbito
do ensino da Matemática, para os professores integrantes desta pesquisa,
emergiram cinco categorias a partir da análise de seus registros escritos nos
cadernos que foram seus diários dos encontros, além dos dados enviados por
e-mail durante todo processo de intervenção pedagógica em que estivemos em
contato, bem como as percepções das pesquisadoras às observações realizadas
presencialmente aos encontros acompanhados. Para identificar os professores,
utilizou-se uma nomenclatura fictícia B1 para designar o professor 1, B2 para o
professor 2 e assim sucessivamente.

Categoria 1: Requer do aluno planejamento para a resolução dos
problemas, sendo desafiador e instigando a criatividade.
Seguem alguns relatos dos docentes que fundamentam esta categoria, com
a análise das pesquisadoras, fundamentadas em autores que têm estudos
relacionados ao tema desta pesquisa.
Percebi meus alunos muito envolvidos “prestando realmente atenção na aula”
buscando resolver os desafios. Percebi certa insegurança por parte de alguns alunos
na realização das atividades propostas, pois estas exigiram criatividade e a busca de
conhecimentos matemáticos. [...] logo começaram a surgir problemas muito criativos.
(B1)
Estimulou o raciocínio lógico, criatividade e persistência. (B2)
[...] disseram que foi dinâmica e saíram da “zona de conforto”, ou seja, foram
obrigados a “pensar”. [...] foram muito criativas. [...] todos os alunos se concentraram,
e calcularam muito, fazendo comparação de valores com preços reais de mercado.
A persistência dos alunos foi admirável, alguns reclamavam que não conseguiam
explicar. Fui conversando com eles e eles sabiam, tinham argumentos para explicar as
situações. (B5)
[...] os alunos gostaram e se sentiram desafiados, sendo que um queria chegar ao
resultado certo antes que o outro. Foi legal! Fluiu a criatividade, foi muito interessante.
(B6)
Estimulou o “criar”, fez com que os mesmos se colocassem na função do professor
(protagonistas) por alguns instantes, alguns alunos criaram problemas bem complexos.
(B7)
A partir dos apontamentos feitos pelos professores, ficou claro que um dos
aspectos positivos foi o interesse, persistência, empenho e, principalmente, a
criatividade dos alunos visando a solucionarem e elaborarem problemas, nos
diferentes contextos apresentados nos encontros. Para Polya (1995, p. V)
O problema pode ser modesto, mas se ele desafiar a curiosidade
e puser em jogo as faculdades inventivas, quem o resolver por
seus próprios meios, experimentará a tensão e gozará o triunfo da
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O fato de os alunos terem se mostrado atentos, pensativos, fazendo
comparações e buscando conhecimentos matemáticos já construídos, mostra
o quanto eles se sentiram desafiados e o quanto são capazes. Segundo Dante
(2003), um bom problema deve, entre outras características, ser desafiador ao
aluno, assim aumenta sua curiosidade, motivação e o faz pensar para procurar
uma solução. Cabe destacar que, numa escola, ao dar o sinal para o período
seguinte, os alunos, que teriam aula com a mesma professora mudando apenas a
disciplina, pediram para continuar trabalhando Matemática. Isso demonstrou o
quanto essa proposta pode ser envolvente.

Categoria 2: Oportuniza, ao professor, verificar o que seus alunos estão
aprendendo e onde estão apresentando dificuldades.
Seguem alguns relatos dos professores dos quais emergiu a referida categoria
acompanhada da análise das autoras.
Alguns alunos apresentaram mais dificuldade do que outros para realizarem alguns
problemas. Senti a necessidade de ter alguns materiais concretos para os alunos
visualizarem. Alguns alunos não sabiam ou não lembravam como se calculava
porcentagem na calculadora. (B1)
Com o passar dos encontros foi ficando mais difícil (aos alunos), principalmente nas
situações que tinham que formular questionamentos, pois infelizmente nosso aluno
quer ler e entender de primeira e não tem paciência, vontade ou persistência para ler
duas, três vezes até compreender o problema. (B2)
Alguns mostraram clara dificuldade em interpretar os problemas. Matemática, para
eles, se resume ao mero algoritmo. Faço, nesse ponto, um questionamento: temos culpa
nisso? [...]a análise e a interpretação das mesmas ficaram única e exclusivamente
na visualização pura e simples do pictórico. [...] não foram capazes de visualizar
movimento, tempo, espaço, relações, quantidade, qualidade, hierarquia, natureza,
etc. [...] enxergam a Matemática apenas como quantidade. Precisamos rever alguns
conceitos/conteúdos urgentemente. (B3)
Alunos inicialmente um pouco resistentes. Queriam as fórmulas, o caminho para
resolver e uma explicação/resposta da professora. (B4)
[...] mais difícil por conter frações. As últimas eram mais fáceis, porque abriam
mais para as interpretações variadas e a nossa criatividade pôde fluir. Bastante
dificuldade naqueles problemas sem números, facilidade em porcentagem, alguns
me surpreenderam pela facilidade na lógica. [...] alunos tem bastante dificuldade em
trabalhar com horas. Alguns alunos tiveram dificuldade em relacionar a resposta
ao problema que deveriam formular. Parece que quando os alunos se deparam com
números conseguem resolver a situação proposta com mais facilidade. É visível que
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descoberta. Experiências tais, numa idade susceptível, poderão gerar
o gosto pelo trabalho mental e deixar, por toda vida, a sua marca na
mente e no caráter.

os alunos com dificuldades em algoritmos gostam e são mais “rápidos” no raciocínio
lógico. (B5)
Os alunos acharam mais complicado quando tinha excesso de dados nos problemas.
Assim ocorreu com os problemas que apresentavam perguntas de negação e
insuficiência de dados. (B6)
Tiveram mais dificuldades nas perguntas de negação (5º encontro). Notei que nos
últimos encontros tiveram uma melhora significativa no raciocínio lógico. Alguns
alunos surpreenderam com sua capacidade de interpretação e lógica. Ausência de
números se mostrou um problema, pois visualizam a Matemática apenas como
quantidade, questões com excesso de dados, perguntas de negação, frações, medidas de
tempo, queriam fórmulas prontas para seguir. (B7)
Segundo os relatos, fica evidente que os professores conseguiram diagnosticar
dificuldades e facilidades apresentadas por seus alunos no decorrer dos
encontros. Como aspecto positivo enfatiza-se a facilidade de alguns alunos na
interpretação e raciocínio lógico, fato que surpreendeu alguns professores.
Outro aspecto relevante destacado foi a importância de abordar as etapas da
resolução de problemas de Polya para facilitar a interpretação dos problemas.
Nos encontros presenciados, os alunos, inúmeras vezes, retomavam o cartaz que
fazia menção às quatro fases da resolução de problemas que haviam construído.
Além disso, foi destacada a facilidade para resolver questões relacionadas ao
conteúdo de porcentagem.
Já as dificuldades apresentadas estavam relacionadas à necessidade do uso
de material concreto em algumas situações, problemas no uso da calculadora
e menor desempenho em questões envolvendo frações e medidas de tempo.
Alguns queriam fórmulas, esperavam explicações e caminhos que os levassem à
resposta. Outros relacionam a Matemática apenas à quantidade, mero algoritmo,
o que dificultou na interpretação de imagens, na resolução de problemas que
não apresentavam números, problemas de negação e na relação entre pergunta
e resposta. Em relação às dificuldades dos alunos, Tripathi (2009) diz que isso
está relacionado à questão mais profunda de mudança de atitudes e crenças dos
alunos, que veem a Matemática como um monte de definições e fórmulas, que
existem isoladamente. O problema está com as experiências em sala de aula,
pois antes de ensinar os alunos a raciocinar, convém persuadi-los a sentirem
necessidade disso. Também foi diagnosticada a falta de persistência de alguns
alunos na leitura dos problemas, dificultando a interpretação e sua resolução.
Para Dante, (2003, p. 52) “uma das maiores dificuldades do aluno ao resolver um
problema é ler e compreender o texto”, fato este que está bastante evidente nas
escolas, uma vez que cada vez mais os jovens são imediatistas.
Evidenciou-se em três escolas visitadas, que alguns alunos apresentaram
grande facilidade para resolver problemas. Comentando com os professores
sobre estes casos específicos, responderam que “quando dou aula no quadro eles
não fazem nada” (B4), “no algoritmo eles são os piores alunos” (B3), “só assim
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mesmo pra fazerem alguma coisa” (B5). Isso mostra as diferentes habilidades dos
alunos e permite que o professor avalie outros aspectos.

Para elencar a terceira categoria, como nas demais, descrevemos algumas
percepções dos professores em relação a observações aos alunos quanto à
resolução dos problemas propostos no material, além da visão das autoras em
relação a isso.
Um grupo escreveu 40 possibilidades numa folha para resolver um problema...
Utilizaram diferentes métodos e faziam questão de explicar para os colegas que
apresentavam alguma dificuldade como chegaram ao resultado. (B1)
A visão que eles (alunos) tinham era que para resolver um problema precisava de
fórmulas matemáticas, neste projeto se deram conta que não. Tem várias formas de se
resolver. (B2)
Na resolução do problema um, todos fizeram esquemas (desenhos) e chegaram com
certa facilidade à solução. Quando os desafiei a encontrarem outras formas de solução
[...] todos buscaram uma segunda solução. Num primeiro momento, pude perceber
certa dificuldade para isso. Construímos, em conjunto, uma fórmula para a resposta já
encontrada. Interessante lembrar que os alunos que normalmente apresentam maior
dificuldade nos algoritmos, foram os que primeiro e melhor resolveram as questões
acima mencionadas. Preciso dizer que, por ter sido muito requisitado durante as
diversas tentativas de solução dos problemas, me senti verdadeiramente professor,
uma vez que não precisei dar a resposta para eles, mas, com pequenas dicas, induzilos a encontrá-la. [...], nossos alunos são capazes de encontrar soluções que fogem
das receitas de bolo comumente encontrados nos livros didáticos. Escrevo isso, pois
meus alunos apresentaram variadas formas de resolução dos problemas sem pergunta/
enunciado. De forma provocativa, faço outro questionamento: há ainda uma única
razão para perguntas que tenham resposta única? Ou de forma ainda mais provocativa:
qual o sentido de uma pergunta se sabemos a sua resposta? (B3)
Os encontros proporcionaram ao grupo pensar, criar de forma mais livre, valorizando
o saber dos discentes e a criatividade na elaboração de estratégias, para resolver um
problema. (B4)
Descobriram outras soluções [...] as interpretações de um mesmo problema podem ter
várias saídas. Muitos resolveram os problemas por desenhos, tentativas, lógica. Houve
uma chuva de ideias e uma diferente da outra. Com o passar dos encontros, muitos
alunos foram deixando de lado os conteúdos matemáticos para buscarem outras
estratégias para resolver o que era proposto. (B5)
Corroborando com os relatos, fica clara a capacidade que os alunos têm de
solucionarem problemas usando caminhos não convencionais. Além disso, nos
encontros presenciados, os alunos chamavam constantemente o professor para
participar das discussões dos grupos, pois queriam saber quem tinha solucionado
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Categoria 3: Possibilita ao aluno múltiplas interpretações e o uso de
diferentes estratégias de resolução.

corretamente determinado problema e se surpreendiam ao perceber que
diferentes resoluções levavam a uma solução adequada. Dante (2003) aponta que
é interessante propor várias estratégias para resolução de problemas, mostrando
que não existe uma única estratégia ideal e infalível.
Tiveram a oportunidade de criar de forma livre, buscando diferentes meios
como: esquemas, desenhos, tentativas, lógica, chegando inclusive a definições
matemáticas. Para Cavalcanti (2001, p. 125), “Deixar que os alunos criem
suas próprias estratégias para resolver problemas favorece um envolvimento
maior deles com a situação dada”, tornando-se assim, mais responsáveis pela
resolução além de aprenderem a expor suas ideias em discussões do grupo. Essa
liberdade foi aparecendo mais nitidamente no decorrer dos encontros, quando se
familiarizaram com a proposta e conseguiram criar sem usar fórmulas prontas e
deixando de lado alguns conteúdos específicos. Dante (2003) afirma que um bom
problema não deve ter a aplicação direta de uma ou mais operações aritméticas
e sim possibilitar levantamento de hipóteses e o uso de diferentes estratégias.
National Council for Teachers of Mathematics (2000 apud TRIPATHI 2009, p. 169)
descreve a resolução de problemas com base em
[...] problemas interessantes e bem selecionados para lançar nas
aulas de matemática e envolver os alunos. Desta forma, novas
ideias, técnicas e relações matemáticas surgem e tornam-se o foco
da discussão. Bons problemas podem inspirar ideias matemáticas
importantes, estimular a persistência e reforçar a necessidade de
compreender e utilizar várias estratégias, propriedades e relações
matemáticas.

Assim, a escolha dos problemas a serem explorados também é de fundamental
importância para o bom desenvolvimento do trabalho.

Categoria 4: Encoraja o compromisso dos alunos promovendo
protagonismo, autonomia e cooperação.
Seguem alguns relatos dos docentes que motivaram a elaboração desta
categoria, acompanhada da percepção das pesquisadoras.
Durante os encontros ocorreram muitas discussões e trocas de ideias. Durante a
correção um grupo de alunos fez questão de ir até na frente da sala para demonstrar
o resultado encontrado. Houve certa desacomodação por parte dos alunos, estavam
muito envolvidos na realização das atividades propostas, houve troca de saberes
entre os alunos. Percebi os alunos empolgados e fazendo muitas discussões durante a
realização das atividades. [...]muito criativos na formulação dos problemas e também se
mostraram dispostos a resolverem os problemas criados pelos colegas fazendo os devidos
apontamentos. No decorrer dos encontros pude perceber uma maior independência dos
alunos no sentido de buscar conhecimentos matemáticos e montar estratégias para
obter resultados satisfatórios. Os alunos pareciam resolver os problemas com mais
facilidade e segurança de quem já vem desenvolvendo as habilidades necessárias ao
longo dos encontros. Esse tipo de atividade, torna o aluno mais crítico e são mais
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Com o passar do tempo os alunos se envolveram com a proposta e notei um aumento na
autonomia dos alunos, criatividade para resolução e autoestima a cada acerto novo. A
realização das atividades nos grupos também gera mais tumulto e conversas, embora a
discussão é positiva e sobre o tema de trabalho. As atividades foram boas, desafiadoras
e envolveu a turma, proporcionando debates, sobre as diferentes resoluções e acredito
que foi bastante significativo, para todos. (B4)
Esta atividade envolveu a interação dos grupos, situações criativas e dinâmicas, além
da troca de ideias e opiniões e os diferentes pontos de vista de cada grupo. Todos os
alunos participaram da atividade proposta. (B5)
Foi possível observar, pelos relatos, o crescente envolvimento dos alunos e o
quanto a proposta favoreceu o trabalho em equipe e possibilitou troca de ideias
e opiniões. Essas características favorecem a autonomia, o protagonismo e a
autoestima dos sujeitos envolvidos. Para Tripathi (2009), o trabalho em pequenos
grupos promove o desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos. Ao
observar alguns encontros, nas diferentes escolas, as características já descritas
foram as que mais chamaram atenção, pois os alunos interagiam constantemente
nos grupos, debatiam e buscavam por soluções coerentes. Essa discussão entre
os grupos sobre diferentes ideias possibilita uma integração valiosa (DANTE,
2003). O professor teve papel insubstituível nesse processo, instigando nos
alunos a curiosidade por meio de questionamentos e reflexões, encorajando-os a
continuarem.
Dos encontros vivenciados em ambas as escolas, os alunos trabalharam em
grupo, onde todos se empenharam no trabalho. Não estranharam minha presença
na sala de aula, circulei entre as classes observando comentários e discussões e o
foco da conversa entre os alunos eram os desafios que tentavam resolver, tentei
me enturmar e isso não foi difícil. Fiz alguns questionamentos e me respondiam
com conhecimento de caso, mostrando seu envolvimento. Em ambas as escolas
fui solicitada pelos alunos, pois faziam questão de tirar dúvidas e mostrar
suas ideias. Diniz (2001) relaciona o envolvimento dos alunos à qualidade dos
problemas, ao contexto motivador do material, levando-os a se comunicarem
mais, trocar opiniões, argumentar em defesa de suas ideias, refletir sobre suas
ações e sentirem-se valorizados.

Categoria 5: Permite que professor e aluno percebam uma abordagem
diferenciada da habitual e que esta conecta-se a importantes ideias
matemáticas e com o cotidiano.
Na última categoria, descrevemos relatos dos professores que demonstraram
percepção de uma abordagem diferenciada em relação ao material aplicado,
seguido da análise crítica das autoras.
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interessantes, pois se discutia mais, eles participavam mais e tentavam explicar as
situações problemas da maneira que entendiam o enunciado. (B1)

O material estava bem preparado, contribuiu para eu relembrar alguns conhecimentos
vistos na faculdade e colocá-los novamente em prática. Alguns conhecimentos
matemáticos foram relembrados entre os alunos. (B1)
Inicialmente acharam legal (alunos), pois não precisavam seguir regras e fórmulas,
uns acharam fácil e outros meio complicado, pois não entendiam a lógica matemática
em algumas situações. Chegaram à conclusão que problemas não é só na disciplina de
Matemática, que os problemas são nossos desafios diários. (B2)
Fui muito requisitado, principalmente nas questões sem números, “isso é Matemática,
professor?” [...]permiti que escolhessem quais problemas queriam fazer e escolheram as
questões em que pudessem fazer esquemas. Será em função da proposta desse trabalho?
Me encantei com o teu projeto, pena que não tenhamos tempo de realizar projetos
diferenciados, como o teu, em todas as escolas que trabalhamos. Acredito que tornar
nossos alunos pensantes e reflexivos passa, necessariamente, por trabalhos como o teu.
No entanto, esses trabalhos precisam ser divulgados nas escolas. (B3)
Em algumas questões os alunos comentavam “que louco’’, “que viagem’’,
demonstrando o quanto sentiam-se desafiados com a proposta. Ministrar os encontros
tornou-se prazeroso, motivador e envolvente. Alguns alunos demonstraram uma
habilidade muito boa, para resolver problemas, superando minhas expectativas. O bom
desempenho na resolução dos problemas foi observado, nos resultados desta turma,
em relação a outras escolas, na OBMEP e na OBM. Possivelmente este trabalho
contribuiu para este resultado. Os alunos comentaram que atividades como estas,
permitem uma melhor preparação para as avaliações como OBMEP, OBM, ENEM,
concursos e vestibular. Gostei do material e de seus resultados em sala de aula.
Considerando que o material elaborado está muito bom e temos poucos trabalhos neste
sentido direcionado para professores, a iniciativa foi boa. Pretendo dar continuidade
as atividades de resolução de problemas, tanto nesta turma, quanto iniciar em outras.
Estou iniciando na carreira docente, a aproximadamente meio ano e acredito que
metodologias diferenciadas sempre são bem-vindas ao nosso trabalho e apreciada
por nossos alunos. Embora o ensino tradicional ainda prevaleça, cabe a nós atuais
professores inovar e aprimorar a Educação Matemática. (B4)
Atividades diferentes que estimulam a imaginação e a criatividade dos alunos, sempre
são um desafio para eles, mas isso é muito bom para desenvolver o raciocínio lógico.
O trabalho desenvolvido com os alunos foi de grande relevância, pois tiveram a
oportunidade de observar que há diferentes formas para se criar ou resolver problemas
matemáticos. Com esta abordagem os alunos foram criativos, compreenderam o que
está sendo trabalhado e perceberam que a Matemática não envolve apenas cálculos.
Este trabalho desenvolveu nos alunos a criatividade, o raciocínio lógico, a compreensão
através da leitura, diferentes estratégias de resolução, tornou-os alunos mais críticos e
participativos. (B6)
[...] a maioria (alunos) teve muita dificuldade, pois não viam mais problemas desde a
5ª série. Seu trabalho está contribuindo muito, [...]tenho certeza que ele está abrindo a
mente de muitos alunos. (B7)
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No ensino da Matemática, podem-se fazer necessários problemas
rotineiros, até mesmo muitos deles, mas deixar que os alunos nada
mais façam é indesculpável. O ensino que se reduz ao desempenho
mecânico de operações matemáticas rotineiras fica bem abaixo do
nível do livro de cozinha, pois as receitas culinárias sempre deixam
alguma coisa à imaginação e o discernimento do cozinheiro, mas as
receitas matemáticas não deixam nada disso a ninguém.

Durante os encontros presenciados, foi possível observar que o material
possibilitou aos sujeitos envolvidos, novos olhares e diferentes abordagens. O
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Pelos relatos apresentados fica claro que os alunos perceberam uma
abordagem diferenciada, estranhavam problemas sem números e com excesso
de dados, alguns não estavam habituados a trabalhar com formulação de
problemas, apresentando mais dificuldades que outros. Diniz (2001) ressalta que
ao adotarmos apenas problemas convencionais em sala de aula para o trabalho
com resolução de problemas, podemos favorecer a insegurança do aluno diante
de situações que exijam um desafio maior.
Os alunos buscavam, por vezes, relacionar o que era proposto aos conteúdos
que estavam aprendendo, auxiliando na compreensão de conceitos em que
apresentavam dificuldades. Vale ressaltar que apesar de não estarem explícitos
os conteúdos matemáticos presentes em cada encontro, eles estavam inseridos no
contexto deste material, ficando a critério dos professores mediadores explorálos ou não, durante os encontros. Os discentes perceberam que Matemática tem
a ver com desafios diários, que não envolve apenas cálculo, por isso buscaram
diferentes caminhos e surpreenderam os professores. Para Dante (2010, p. 19),
“Ensinar apenas conceitos, habilidades, procedimentos e atitudes que atualmente
são relevantes parece não ser o caminho, pois eles poderão tornar-se obsoletos
daqui a 15 ou 20 anos, quando a criança de hoje estará no auge de sua vida
produtiva”.
Os docentes visualizaram uma metodologia diferente da habitual,
mencionando que existem poucos trabalhos direcionados aos professores com
este foco. Este fato, também foi percebido pelas pesquisadoras no momento da
elaboração do material, sendo que poucos problemas puderam ser utilizados
na íntegra, pois apesar dos livros sobre resolução de problemas apresentarem
inúmeros problemas, a maioria deles está direcionado ao Ensino Fundamental
e, principalmente, às Séries Iniciais. Além disso, constatou-se que o material
buscou apresentar diferentes problematizações quanto à resolução de problemas,
utilizando problemas não convencionais e sem soluções evidentes.
A satisfação dos professores é outro fator importante, uma vez que se
envolveram e perceberam os alunos engajados na proposta, gerando bons
questionamentos e reflexões em relação ao ensino da Matemática. Os profissionais
relataram ser prazeroso e desafiador manusear o material disponibilizado, alguns
descreveram que pretendem dar continuidade a esta exploração visando inovar
e aprimorar suas aulas. Segundo Polya (1995, p. 124)

professor B1 iniciou o encontro presenciado dizendo, “não é difícil pessoal, só
diferente do que vocês estão acostumados”. Já o professor B3 iniciou com uma
reflexão sobre a transformação do senso comum para evolução do conhecimento
e sobre a importância da leitura e escrita para abordar o encontro proposto. O
mesmo buscou intervir o mínimo possível, parecia ter mais conhecimento dessa
metodologia. O professor B7 parecia mais inseguro, porém disposto e envolvido
com a proposta, talvez por não estar familiarizado com a metodologia, pediu que
eu mediasse o encontro e auxiliasse os alunos. Nessa escola a dificuldade dos
alunos se destacou em relação às demais.
Em outro encontro presenciado, a professora B4 tinha uma didática
interessante, envolveu-se constantemente com os grupos fazendo inúmeros
questionamentos a partir das dúvidas apresentadas pelos alunos. Já a professora
B5, tinha bastante tranquilidade para lidar com a proposta, pois ao entrar na
sala os alunos já esperavam ansiosos pelos desafios do encontro. Alguns alunos
pareciam inseguros no começo, mas em seguida se envolveram e criaram gosto
pela ideia. Outros se destacavam por apresentarem uma lógica surpreendente e
finalizavam as atividades antes dos demais.
Merece destaque também a reflexão do professor B3 ao ressaltar a importância
de vincular as pesquisas da universidade com a Educação Básica, fato este
reforçado por Onuchic (2012, p. 3), ao questionar: “Como nossa pesquisa
acadêmica se relaciona com a nossa Educação Básica? Há transferência do produto
de nossas dissertações e teses para o professor de sala de aula”? Refletindo sobre
isto, acredito que o produto desta dissertação conseguiu de certa forma integrar
escola e universidade, por meio de intervenções nas escolas públicas envolvidas.

Algumas considerações
A organização do material didático, disponibilizado aos docentes, foi uma
etapa bastante complexa, pois planejar sob a perspectiva da resolução de
problemas sem vínculo a conteúdos matemáticos específicos para diferentes
realidades, não era algo tão presente na rotina das pesquisadoras. Outro
dificultador foi encontrar produções sobre resolução de problemas voltadas ao
Ensino Médio, pois a maioria é focada no Ensino Fundamental e Séries Iniciais.
No entanto, as leituras de textos escritos por autores que já estudam esta
metodologia há mais tempo, possibilitou concluir esta etapa. Apesar de julgar o
material didático elaborado relevante para o ensino, este poderia ter sido ainda
melhor se planejado em conjunto com os sujeitos envolvidos nesta pesquisa, fato
este que não foi possível.
A abordagem deste material, em vista das observações realizadas e descrições
dos professores, mexeu com a sala de aula. Vale ressaltar que os principais
sujeitos desta pesquisa foram os professores, porém os dados apresentados
por estes profissionais estão direcionados principalmente aos alunos, uma vez
que foi mais fácil avaliar os alunos do que a si próprios. De qualquer forma, o
objetivo é inovar a metodologia para melhorar a aprendizagem. Quanto a isso,
ficou evidente que os professores aderiram à proposta do início ao fim, cada um
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dentro de suas possibilidades. Todos abordaram o material e ficaram satisfeitos
com os resultados apresentados pelos alunos, que tiveram, inicialmente, mais
dificuldades em relacionar e interpretar os dados, pois buscavam vincular a
proposta com conteúdos já aprendidos, mas no decorrer das aulas, perceberam
que eles não precisavam de fórmulas prontas porque tinham autonomia e
independência para criar e resolver os problemas. Passaram a repensar o
significado da Matemática e apresentaram características fundamentais como:
criatividade, dinamicidade, reflexão, concentração, comparação, persistência,
argumentação, criação, raciocínio lógico, protagonismo, entre outras. Ficou
evidente que os alunos que têm maior facilidade no algoritmo, apresentam maior
dificuldade na interpretação e resolução de problemas pois não evidenciam o
conteúdo e técnicas relacionados.
A intervenção pedagógica realizada pelos sete professores mostrou que
os alunos lentamente foram desenvolvendo habilidades para formulação e
resolução de problemas, além de demonstrar maior interesse, independência e
confiança para resolver o que era proposto. O sucesso dessa proposta está no
desenvolvimento de uma cultura em sala de aula onde os alunos sejam livres para
opinar, criar, percorrer caminhos distintos, achar soluções diferentes, comparar e
debater hipóteses, mudando a si mesmos por meio de questionamentos e debates.
Para os professores envolvidos, essa proposta pode ter sido o começo de
algumas mudanças, possibilitando reflexões em sua prática, e possivelmente,
visualizando a resolução de problemas como uma ferramenta metodológica
para o ensino da Matemática. Assim, estes professores ao se questionarem
sobre como ensinar Matemática através da resolução de problemas, terão uma
percepção diferente da qual tinham antes de fazer esta abordagem, uma vez que
a mudança começa a partir de pequenas práticas como esta, em que os sujeitos
envolvidos transformam suas concepções em relação aos processos de ensino e
aprendizagem.
Para Onuchic e Alevatto (2009), a Matemática pode ser melhor ensinada
através da resolução de problemas, levando o aluno a “pensar sobre” e apesar
de ser mais difícil ao professor, depois que experimentam ensinar desse modo
nunca voltam a ensinar de forma tradicional. O estímulo de desenvolver a
compreensão dos alunos através de seu próprio raciocínio vale todo esforço e, de
fato, é divertido, também para os alunos.
Se a reflexão de Onuchic e Alevatto condiz com a realidade, as ações
desenvolvidas nesta pesquisa foram significativas para o ensino da Matemática,
pois a partir dos aspectos apresentados pelos professores e sua iniciativa de
refletirem sobre a prática, eles se dispuseram a inovar o método de ensino junto
aos alunos a partir do uso deste material didático, mesmo sabendo que muitas
vezes o professor é induzido a utilizar as propostas e os conteúdos já prontos
dos livros didáticos. Neste sentido, houve ganhos expressivos aos envolvidos na
proposta.

É pertinente reforçar que não há a pretensão de eliminar a resolução de
problemas vinculados a conteúdos específicos, apenas mostrar que existem
possibilidades de os alunos obterem um bom desempenho em práticas
diferenciadas além de disseminar, junto aos professores, novas alternativas
de ensino. No decorrer da pesquisa, foi possível perceber a positiva influência
desta proposta na prática docente, especialmente, no quesito rigidez com que os
conteúdos são trabalhados.
Para inserir mais efetivamente a prática da resolução de problemas, seria
significativo a produção de materiais didáticos, semelhantes aos utilizados
neste trabalho, ser feita de forma conjunta pelos docentes e pesquisadores, como
uma estratégia de formação continuada, tornando-os mais ativos, melhorando
a qualidade do trabalho dos professores e, por consequência, intensificando a
formação de seus alunos.

- 40 -

Observatório da educação: diferentes possibilidades
para explorar problemas matemáticos

·-·-·-·-·-·
CAPÍTULO 3
FORMULAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: UMA
METODOLOGIA DE ENSINO PROBLEMATIZADA NA
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
Cap. 3

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·
Rosilene Inês König1
Maria Madalena Dullius2
Silvana Neumann Martins3
Resumo: Neste capítulo são apresentados os resultados de uma intervenção pedagógica
voltada para a resolução e a formulação de problemas matemáticos, desenvolvida com
docentes da Educação Básica e estudantes das licenciaturas do Centro Universitário
UNIVATES, localizado em Lajeado/RS. A intervenção integrou uma dissertação de
mestrado, a qual objetivou investigar como a formação continuada de professores pode
auxiliar os envolvidos na abordagem de resolução de problemas matemáticos, visando
à melhoria de práticas pedagógicas. O referencial teórico segue pressupostos que
abordam a formação continuada de professores e a resolução e formulação de problemas
matemáticos. O presente estudo trata-se de um recorte dessa dissertação, enfatizando cinco
temas abordados ao longo da formação: dinâmicas desenvolvidas com os participantes,
tipos de problemas, estratégias passíveis de serem utilizadas, formulação de problemas
e sugestões de atividades que emergiram durante a formação continuada. Os resultados
permitem inferir que, a partir da intervenção, os envolvidos passaram a abordar com
mais convicção atividades relacionadas à resolução e à formulação de problemas,
contribuindo para a disseminação de conhecimentos acerca desta metodologia de ensino
e à melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem matemática na Educação Básica.
Palavras-chave: Formação continuada. Formulação e resolução de problemas. Educação
Básica.

Introdução
A formação continuada de professores é vista como uma alternativa na busca
de novos conhecimentos e de novas perspectivas que auxiliem no processo de
melhoria da prática pedagógica e, consequentemente, da qualidade da educação.
Promover uma formação que conscientize e instigue o professor a repensar a
1 Mestre em Ensino de Ciências Exatas.
2 Doutora em Ensino de Ciências e Matemática.
3 Doutora em Educação.
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concepção de aluno como ser pensante, crítico, inovador, criativo, empreendedor,
solucionador de problemas e comprometido com o desenvolvimento social são
fundamentais.
Uma formação que privilegie a estruturação de suas ideias, a análise de seus
acertos e de seus erros, a expressão de pensamentos e a resolução de problemas
é um processo contínuo de que todo o profissional da educação deve participar.
Para o professor de Matemática, a formação continuada também é um caminho:
é a manifestação do comprometimento com o papel que assume em relação ao
aluno.
É na reavaliação de práticas, na busca constante de novos saberes e na troca
de experiências, que se há de continuar construindo o conhecimento. Segundo
Veiga e Viana (2010, p. 32), “a formação é um processo, por isso, inacabado, não
avança no isolamento, no individualismo. O compartilhar é imprescindível para
que haja crescimento pessoal e coletivo”. Também é dessa forma que se encara o
desafio de preparar o aluno para a vida.
O objetivo de transformar o aluno, de fazê-lo pensar, de fazê-lo aprender
a aprender, deve nortear a ação do professor que, por sua vez, necessita de
constante aprimoramento e atualização. Para Lopes (2006), a educação contínua
tem admitido diversas concepções, de acordo com o momento político da época
em que esse processo se desenvolve; contudo, denomina-se formação contínua
de professores o método pelo qual os docentes, no desempenho de sua prática
profissional, por meio de palestras, seminários, cursos, oficinas ou outras
propostas, procuram adequar sua formação às exigências do ato de ensinar. Assim,
segundo a autora, a formação continuada proporciona “[...] o reapetrechamento
dos professores, reestruturando e aprofundando conhecimentos adquiridos na
formação inicial, bem como a produção de novos conhecimentos” (LOPES, 2006,
p. 140).
A formação continuada é um importante recurso que pode auxiliar os
professores de Matemática para o uso de diferentes metodologias de ensino na
sala de aula. Sendo assim, este estudo enfatiza o ensino da disciplina por meio
da resolução e formulação de problemas, visto que é uma das propostas que vem
sendo discutida ao longo dos últimos anos por muitos pesquisadores, professores
e especialistas em Educação Matemática, todos preocupados com os processos
de ensino e de aprendizagem da Matemática. Vale ressaltar que o estudo foi
fomentado pela constatação de que as provas dos sistemas de avaliação (SAEB,
Prova Brasil, PISA, ENEM e ENADE) têm como foco a resolução de problemas.
Além disso, a forma como o ensino da Matemática voltado à resolução de
problemas é abordado pelos professores e trazido por alguns livros didáticos
revelou-se uma metodologia a ser questionada.
Diante dessa conjuntura, investigamos outras possibilidades de abordar a
resolução e a formulação de problemas nas aulas de Matemática, considerando
que um estudo com foco nesta metodologia poderia trazer contribuições para as
práticas pedagógicas vigentes e aos docentes dessa disciplina.
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Intervenção Pedagógica
A formação continuada foi organizada em dez encontros quinzenais,
sendo dois destes realizados a distância. No decorrer dos encontros foram
abordadas, exploradas e socializadas várias atividades relacionadas à resolução
e à formulação de problemas matemáticos, além de terem sido estudados
temas importantes, os quais serão destacados na sequência. Participaram da
formação continuada, professores da Educação Básica de instituições municipais,
4 A dissertação de mestrado está disponível na íntegra no endereço <http://hdl.handle.
net/10737/335>.
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Neste capítulo, apresentamos um recorte da dissertação de mestrado4,
enfatizando os seguintes temas abordados: dinâmicas desenvolvidas com os
participantes, tipos de problemas, estratégias passíveis de serem utilizadas,
formulação de problemas e sugestões de atividades que emergiram durante a
formação continuada.
É importante destacar que o objetivo da intervenção não era considerar a
resolução de problemas a única metodologia de ensino a ser adotada pelos
participantes da formação, mas que a utilizassem regularmente no planejamento
de suas aulas, de forma que os problemas abordados não estivessem vinculados
aos conteúdos em estudo. Ressaltamos que esta metodologia pode revelar-se
um caminho interessante e motivador para fazer o aluno compreender melhor a
Matemática e, consequentemente, alcançar melhores resultados nos sistemas de
avaliação.
A intervenção pedagógica foi desenvolvida com docentes da Educação Básica
e estudantes das licenciaturas, no Centro Universitário UNIVATES, com a
finalidade de auxiliar os participantes na abordagem de resolução de problemas
matemáticos, visando à melhoria de práticas pedagógicas. O foco da pesquisa
estava direcionado para a coleta, verificação e socialização do material produzido
por cada participante e por seus alunos. A análise das respostas de cada problema
proposto não foi objeto de investigação.
Os depoimentos dos participantes, tanto nas respostas dos questionários,
quanto nas falas registradas nas filmagens e nos relatórios entregues,
evidenciam, além dos saberes já constituídos pelos educadores, as novas
experiências vivenciadas durante a formação continuada e a produção de novos
saberes. Revelam percepções, manifestam expectativas, relatam angústias,
apresentam incertezas e celebram avanços. Outrossim, expressam a experiência
de ser professor na atualidade, tendo que conviver com os mais diversos tipos
de situações tanto positivas quanto negativas da sala de aula, além de agregar
várias funções no contexto escolar.
Nas próximas seções serão apresentados: a intervenção pedagógica, o
detalhamento das atividades e análise dos resultados, sugestões de atividades que
emergiram durante a formação, as contribuições das atividades desenvolvidas
no decorrer da formação continuada e algumas considerações.

particulares e estaduais do Vale do Taquari e estudantes do curso de licenciatura
em Ciências Exatas da Univates.
A intervenção pedagógica teve como propósito investigar como a formação
continuada de professores pode auxiliar os envolvidos na abordagem de resolução
de problemas matemáticos, visando à melhoria de práticas pedagógicas. Assim,
no decorrer dos encontros, vários temas foram explorados, a fim de alcançar o
objetivo previsto, dentre os quais se destacam dinâmicas desenvolvidas com os
participantes, questionários, abordagens teóricas, tipos de problemas, estratégias
de resolução, etapas para a resolução de problemas, análise de erros, relatos
de experiências, confecção de um acervo para uma problemoteca, resolução
e formulação de problemas, importância da formulação, interpretações e
tendências, entre outros.
A formação continuada buscou contemplar perspectivas profissionais,
socialização de experiências, leitura de material teórico que fundamenta a
resolução e a formulação de problemas, reflexão da própria prática pedagógica,
exposição e troca de ideias, criatividade e uso de diferentes estratégias. Neste
sentido, corroborando com as ideias de Sousa, Pinto e Costa (2009), acredita-se
que a formação continuada deve acontecer num ambiente de interação, onde os
docentes trabalham juntos e tenham liberdade de se expor, criando condições
para melhorar a prática pedagógica e para criar conceitos não trabalhados
satisfatoriamente na escola ou na graduação.
Para a coleta de dados, foram utilizados questionários, relatórios dos docentes
e diário de campo. Os encontros foram gravados em áudio e vídeo, a fim de
compor o banco de dados da pesquisa e servir como fonte para possível análise.
Tendo em vista preservar a identidade e a integridade dos sujeitos envolvidos
na pesquisa, utilizamos uma nomenclatura fictícia a fim de identificar cada
integrante. Para tanto, nos Relatórios (R), Questionários (Q), Transcrições das
falas (T), os participantes são designados como R1, Q1 e T1, sendo que o número
1 não representa necessariamente a mesma pessoa.

Detalhamento das atividades e análise dos resultados
Nesta seção, são apresentados alguns temas abordados e desenvolvidos no
decorrer dos encontros da formação continuada, evidenciando as percepções
dos participantes e a análise do material coletado junto a eles. Esses dados são
confrontados com o aporte teórico que fundamenta a investigação.

Dinâmica: jogo da velha humano
Durante os oito encontros presenciais, buscamos sugerir e explorar dinâmicas,
a fim de incentivar os participantes da formação a abordá-las na sala de aula.
Uma das dinâmicas exploradas foi o “jogo da velha humano”, que segue as
seguintes orientações: a) Dispor nove cadeiras no centro da sala em três linhas e
três colunas (formato do tabuleiro do jogo da velha tradicional) de acordo com a
Figura 3.1; b) Formar duas equipes de três alunos e numerar cada integrante de
1 a 3; c) Amarrar uma fita (de cor vermelha e azul, por exemplo) na cabeça ou no
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Figura 3.1 – Disposição das cadeiras no jogo da velha humano

Fonte: Das autoras (2013).

Os jogadores posicionam-se no tabuleiro, obedecendo a numeração que
receberam, sendo que joga uma equipe de cada vez de forma intercalada. Por
exemplo, o jogador 1 da equipe vermelha posiciona-se no tabuleiro e logo em
seguida o jogador 1 da equipe azul escolhe uma cadeira. Na sequência, o jogador
2 da equipe vermelha ocupa uma posição no tabuleiro, e assim sucessivamente.
Vence a equipe que conseguir formar uma linha, coluna ou diagonal.
Na hipótese de nenhuma equipe alcançar o objetivo do jogo ao se posicionar no
tabuleiro, os jogadores continuam a movimentar-se obedecendo a ordem inicial,
sendo necessário trocar de cadeira. Nessa dinâmica, é importante salientar que
não pode haver nenhum tipo de comunicação entre os jogadores durante o jogo.
As estratégias podem ser previstas antes de cada novo jogo.
Ao término do jogo, organizados em grupos, os participantes discutiram
possíveis conteúdos matemáticos que podem ser explorados a partir desta
dinâmica, como a análise combinatória, matrizes, probabilidade, frações,
geometria, história do jogo da velha. Além disso, o jogo desenvolve a atenção e a
concentração e estimula a elaboração de diferentes estratégias.

Tipos de problemas
No decorrer da formação continuada, foi realizado um estudo sobre os tipos
de problemas matemáticos, explorando seu conceito, o objetivo de cada um e
resolvendo problemas referentes a cada tipo (FIGURA 3.2).
Evidenciamos que existem muitos tipos de problemas a serem abordados
pelos professores no planejamento de suas aulas. Dessa forma, o professor, em
sala de aula, pode diversificar os tipos de problemas, o que se torna muito mais
interessante e motivador para o aluno.
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Figura 3.2 – Tipos de problemas

Fonte: Das autoras (2013).

Ao questionar os participantes sobre “Quais os tipos de problemas mais
abordados pelos professores na sala de aula”, percebemos que há uma
diversidade de opiniões quanto à questão levantada.
Eu acho que são os padrões porque tá lá no livro, é fácil, segue o livro. Na Física eu uso
bastante os de processo. (T5)
Nas minhas aulas de Química, esses são os problemas que aparecem muito: com
excesso de dados. (T10)
[...] com os anos iniciais, primeiro ao quinto ano, a gente quase não coloca esse com
excesso de dados, porque realmente as crianças se apavoram de um jeito. (T8)
Considerando estes comentários e os aspectos teóricos abordados, os
participantes foram convidados a classificar e resolver um problema matemático
de acordo com o tipo estudado (FIGURA 3.3).
Figura 3.3 – Problema proposto

Fonte: Problema apresentado por Onuchic na palestra da “IV Jornada Nacional de Educação
Matemática e XVII Jornada Regional de Educação Matemática”.
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Figura 3.4 – Resolução do problema dos sanduíches

Fonte: Problema resolvido por um aluno do participante 14 (2013).

Nesta solução, percebe-se que o aluno organizou um plano de ação (POLYA,
1995) a fim de resolver o problema proposto. Cabe ressaltar que, ao aprender
Matemática através da resolução de problemas, o aluno estará mobilizando
conhecimentos já constituídos por ele e, a partir destes, irá construir novos
saberes. Segundo Dante (2010, p. 16), resolver problemas “[...] é uma competência
mínima, básica, que todos os alunos devem ter para que construam sua cidadania
e usufruam plenamente dela”.
É importante destacar que o professor, ao abordar problemas matemáticos,
não deve utilizar-se da resolução como um simples exercício matemático
para introduzir, contextualizar ou revisar os conteúdos, pois a aprendizagem
pode tornar-se limitada e o aluno, na maioria das vezes, resolverá o problema
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A maioria dos participantes classificou-o como sendo um problema-processo
ou heurístico, visto que requer do solucionador um tempo para pensar e montar
um plano de ação, elaborar uma estratégia para resolvê-lo. Além disso, foi
considerado um problema interessante, pois estimula a curiosidade e libera
a criatividade. Estas perspectivas vêm ao encontro das ideias de Dante (2010),
quando afirma que a resolução de problemas faz o aluno pensar produtivamente,
desenvolve o raciocínio lógico, ensina a enfrentar situações novas, torna as aulas
mais interessantes e desafiadoras e, principalmente, libera a criatividade do
aluno.
A Figura 3.4 apresenta a resolução do problema dos sanduíches feita por um
aluno de um professor da formação continuada, o que evidenciou a abordagem
das atividades propostas durante os encontros no ambiente escolar.

fazendo uso do cálculo ou da regra proposta pelo professor considerando aquele
conteúdo. A esse respeito, Cavalcanti (2001, p. 123) assevera que:
[...] o trabalho de resolução de problemas se inicia após a introdução
de conteúdos matemáticos, ou seja, após as operações serem
apresentadas aos alunos. [...] a exigência precoce pelo algoritmo
na resolução de problemas pode criar dificuldades para os alunos,
quer na compreensão do que o problema pede, quer na elaboração
adequada de uma estratégia para a sua resolução.

Nessa abordagem, salientamos que trabalhar com problemas matemáticos é
oportunizar ao aluno a construção do seu próprio conhecimento, fazendo uso
de uma ou várias estratégias passíveis de serem utilizadas na resolução de
problemas. O importante é que o aluno faça essa escolha e verifique qual é a
estratégia mais acessível para cada questão. Ou seja, o aluno não deve preocuparse em fazer relação com o conteúdo que foi ensinado, mas sim, em saber ler,
compreender, elaborar um plano, executar o plano e verificar o resultado a que
chegou.

Estratégias passíveis de serem utilizadas
Sendo a sala de aula um ambiente rico, diversificado e propício para aplicar
as diferentes estratégias passíveis de resolução, ainda é comum o uso de “regras”
para solucionar os problemas. Nesse sentido, Cavalcanti (2001, p. 125) assevera
que, para que os alunos possam mostrar ao professor as diferentes formas de
resolver problemas, é função do professor “[...] propiciar um espaço de discussão
no qual eles pensem sobre os problemas que irão resolver, elaborem uma
estratégia e façam o registro da solução encontrada ou dos recursos que utilizaram
para chegar ao resultado”. A autora afirma que dar esse tempo é uma forma de
intervenção didática que facilita a organização do pensamento matemático, sem
apego às regras e às crenças vivenciadas nas aulas de Matemática.
Partindo desta constatação, realizamos uma análise sobre as diferentes
estratégias passíveis de serem utilizadas, sendo que, para cada estratégia
abordada, apresentamos um problema a ser resolvido (FIGURA 3.5). Além disso,
fizemos uma retrospectiva dos problemas resolvidos no primeiro encontro, a fim
de classificá-los de acordo com a estratégia.

- 48 -

Observatório da educação: diferentes possibilidades
para explorar problemas matemáticos

Cap. 3

Figura 3.5 – Estratégias passíveis de serem utilizadas

Fonte: Das autoras (2013).

Entre os problemas propostos que possibilitavam o uso de diferentes
estratégias, destaca-se o problema dos cilindros, no qual foi disponibilizado
material concreto aos participantes para resolvê-lo (FIGURA 3.6).
Figura 3.6 – Problema proposto

Fonte: Problema apresentado por Onuchic na palestra da “IV Jornada Nacional de Educação
Matemática e XVII Jornada Regional de Educação Matemática”.

A estratégia utilizada para resolver este problema foi a Simulação.
Organizados em grupos, prepararam e realizaram a atividade proposta no
problema utilizando uma folha de papel de 20 cm por 30 cm, fita adesiva e feijões.
Ao construir os cilindros, perceberam que nem todos eram iguais, iniciandose, assim, uma discussão sobre qual deles tinha o maior volume. A situação foi
esclarecida quando os cilindros foram preenchidos com feijões, concluindo que
possuem volumes diferentes (FIGURA 3.7).
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Figura 3.7 – Cilindro com feijões

Fonte: Das autoras (2013).

Outra estratégia de solução evidenciada por dois grupos foi o Cálculo
formal, visto que usaram fórmulas matemáticas relacionadas ao volume de um
cilindro para resolvê-lo, concluindo, assim, como os demais grupos, que os dois
cilindros não possuem o mesmo volume. Segundo Dullius et al. (2011), pesquisas
demonstram que uma das estratégias mais utilizadas pelos alunos na resolução
de problemas é o Cálculo formal.

Formulação de problemas
A formulação de problemas não é uma atividade fácil, pois exige do
formulador muita criatividade e dedicação. O professor que não tem por hábito
formular problemas ou propor aos seus alunos a formulação poderá encontrar
alguns obstáculos, como elaborar problemas nos quais os dados são insuficientes
ou irreais. É uma atividade que desenvolve o raciocínio lógico, a criatividade, o
espírito explorador, a organização, a escrita, a leitura e a troca de ideias quando a
proposta for realizada em grupo.
Ao formular um problema, o aluno se dedica a refletir sobre ele como um
todo, não se preocupando apenas com os números, com algumas palavras-chave
ou com a pergunta. O aluno familiariza-se, entende melhor as características das
situações-problema, além de sentir que tem o controle sobre o fazer Matemática,
podendo participar desse processo, e percebe que tem interesse e confiança
perante situações diversas (CHICA, 2001).
Durante a formação continuada foram abordadas as várias propostas de
formulação de problemas. Os participantes reconheceram que a formulação
permite um novo olhar perante os problemas que habitualmente utiliza, exercita
a escrita e a lógica, assim como aproxima a Matemática dos alunos, tornando-
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os mais preparados em relação à aprendizagem da disciplina. Além disso,
oportuniza o uso de situações relacionadas à realidade do aluno, fazendo-o
envolver mais.
[...] é mais interessante criar um problema dentro do contexto do aluno para que se
torne mais interessante para ele, porque assim ele vê sentido naquele problema. (T14)

Acredito que sempre que paramos para elaborar um problema (da nossa disciplina
ou interdisciplinar) ou procurar problemas que contemplem situações interessantes,
e porque não, reais, conseguimos perceber a importância do que estamos propondo.
Percebo em mim que, quando trabalho as minhas aulas de Química com situaçõesproblema, os conteúdos que estou abordando ali fazem sentido (para mim). Para
mim essa é uma das características que dá importância ao problema, enxergar a
aplicabilidade do que estamos propondo. Mais importante ainda, quando elaboro o
problema consigo aprender mais, desenvolvo-me, articulo minhas ideias e habilidades
e por isso é tão importante que eu elabore (pelo menos algumas) as situações que passo
aos meus alunos. (R1)
Também é importante que os alunos formulem problemas matemáticos, como forma de
desafiá-los a uma situação nova, e envolvê-los de uma forma mais intensa na execução
das atividades. Acredito também ser importante para o desenvolvimento de atitudes
importantes em sala de aula, como a participação, o interesse, a persistência e a troca
de experiências com os colegas. (R11)
Sendo assim, cabe ressaltar que formular problemas para os alunos ou
proporcionar-lhes este momento, é mais motivador, desafiador e significativo do
que somente resolver os problemas apresentados nos livros didáticos, os quais,
na maioria dos casos, não se aproximam do contexto do aluno.
Essas perspectivas vêm ao encontro das ideias de Dante (2010), quando
afirma que a formulação e a resolução de problemas fazem o aluno pensar
produtivamente, desenvolvem o raciocínio lógico, ensinam a enfrentar situações
novas, dão a oportunidade de se envolver com as aplicações da Matemática,
tornam as aulas mais interessantes e desafiadoras, equipam o aluno com
estratégias para resolver problemas, e, principalmente, liberam a criatividade do
aluno.
Dentre as várias propostas de formulação sugeridas por Chica (2001),
são apresentados, a seguir, alguns problemas formulados em grupos pelos
participantes da formação continuada e pelos seus alunos.
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[...] é notável a importância da formulação e da resolução de problemas, visto que
possibilitam adequar a Matemática a situações mais contextualizadas, sendo
ferramentas essenciais para que o aluno desenvolva seu raciocínio matemático. (R3)

Proposta 1: Criar um problema a partir de uma resposta dada.
• Resposta 1: R$ 1.463,78
Problema: As despesas de Paulo
Paulo pretende comprar um televisor novo. Sabe-se que seu salário é o dobro do salário de
seu irmão Júlio, o qual ganha R$ 1.341,90. No próximo sábado, ele irá comprar o televisor
e pagar a conta de água, no valor de R$ 43,54. Após pagar à vista a televisão e a conta
de água, Paulo calculou que lhe sobrará exatamente R$ 1.220,02 de seu salário. Levando
esses dados em consideração, qual será a despesa total de Paulo no sábado?
• Resposta 2: A noiva é 38 dias, 7h e 45min mais velha que o noivo.
Problema: O casamento
Sabrina e Pedro estão no altar para se casar, o padre ficou admirado ao perceber que os
noivos têm praticamente a mesma idade. Então ele pergunta:
– Qual a diferença de idade de vocês? A noiva responde: – Nasci no dia 03/03/1984, às
16h15min. O noivo diz: – E eu nasci no dia 10/04/1984, à meia-noite. Com ajuda desses
dados, auxilie o padre a sanar sua dúvida.
• Resposta 3: Patrícia pode se vestir de 24 maneiras diferentes para ir ao
baile.
Problema: O baile
Patrícia vai ao baile com os amigos. Ela está indecisa com o que vestir, pois possui 4 saias,
3 blusas e 2 sapatos. De quantas formas distintas Patrícia pode se vestir para ir ao baile?
• Resposta 4: Problema que apresenta várias respostas
- 12 laranjas e 15 maçãs
- 9 laranjas e 18 maçãs
- 20 laranjas e 7 maçãs
- 5 laranjas e 22 maçãs, entre outras.
Problema: Alimentação saudável
Na escola de Maria e Joana está sendo trabalhado um projeto sobre “Alimentação
Saudável”. As duas alunas são responsáveis pelo dia da fruta na merenda escolar, que ocorre
semanalmente. Dentre as frutas oferecidas pela escola (laranjas e maçãs), elas organizam a
distribuição para seus 25 colegas, de acordo com a preferência de cada um, e no final do
recreio informam a quantidade de cada tipo de fruta que foi consumida pela turma.
• Resposta 5: a) de segunda-feira à sexta-feira, foram vendidas ______
revistas, e durante o fim de semana (sábado e domingo) foram vendidas
______ revistas. b) no total da semana, foram vendidas ______ revistas.
Problema: As revistas
Senhor João fez uma tabela para mostrar a quantidade de revistas vendidas durante uma
semana.
Domingo

2ª feira

3ª feira

4ª feira

5ª feira

6ª feira

Sábado

21

20

18

20

25

25

19
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Ao finalizar esta proposta de formulação, percebemos que os problemas
formulados pelos grupos da formação continuada foram levados para as escolas
e abordados com os alunos. A Figura 3.8 apresenta a resolução de um dos
problemas por um aluno.
Figura 3.8 – Problema resolvido

Fonte: Problema resolvido por um aluno do participante 9 (2013).
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Ajude o Senhor João a preencher algumas informações sobre a venda dessa semana.
• Resposta 6: Faltam ainda 346 quilômetros para concluir a viagem.
Problema: Mais Fração
Leonardo precisa fazer uma viagem de trabalho até o município “Mais Fração”.
Sabendo que já percorreu 3/5 do percurso, o que corresponde a 519 quilômetros, quantos
quilômetros ainda faltam para concluir a viagem até “Mais Fração”?
• Resposta 7: Faltam dados no problema.
Problema: O desconto
Anita foi para o shopping comprar uma televisão. O vendedor da loja falou que se ela
pagasse a televisão à vista ganharia 20% de desconto. Qual o preço da televisão com o
desconto que a vendedora daria à Anita?

Proposta 2: A partir de um problema dado, criar um parecido.
Problema dado: João precisa transportar sacos e, para isso, ele dispõe
de jumentos. Se ele transportar 2 sacos em cada jumento, ficam 3 jumentos
desocupados. Qual o número total de sacos que João deve transportar?
Problema formulado: As maçãs
Lucas quer embalar maçãs para transportar. Se embalar 3 maçãs em cada caixa, sobram
7 maçãs. E se embalar 4 maçãs em cada caixa, sobram 2 caixas. Qual o número total de
maçãs que Lucas quer transportar?
Proposta 3: A partir de um início dado, continuar o problema.
Esta proposta de formulação foi abordada com uma turma de alunos de um
dos participantes da formação (FIGURA 3.9). Início dado: “Um ônibus pode levar
42 pessoas sentadas”.
Figura 3.9 – Problema formulado

Fonte: Problema formulado por um aluno do participante 9 (2013).

Proposta 4: Formular um problema a partir de uma pergunta.
Primeiramente apresentamos aos participantes da formação um problema
formulado por uma criança dos anos iniciais do Ensino Fundamental, a partir da
pergunta “Quantos fios de cabelo Joice tem a mais que Paula?” (CHICA , 2001,
p. 152).
Joice e Paula são duas espigas de milho que moram num grande milharal no interior
de São Paulo. Resolveram participar de um concurso de cabelos. Joice estava radiante
em frente do espelho penteando seus cabelos, quando percebeu que eles estavam caindo.
Decidiu contá-los. Ela estava com 1.247 fios e no chão 320 caídos. Desesperada com a
possibilidade de não participar do concurso, foi investigar os fios de Paula. Espiando,

- 54 -

Observatório da educação: diferentes possibilidades
para explorar problemas matemáticos

Figura 3.10 – Problema formulado

Fonte: Problema formulado por um aluno do participante 14 (2013).

A importância da formulação de problemas tanto pelos alunos quanto por
parte dos professores, foi destacada pelos participantes. O texto a seguir é uma
produção do grupo da formação, no qual evidenciam as principais ideias que
emergiram após realizar o estudo direcionado à formulação de problemas.
A formulação de problemas aprimora diferentes linguagens do aluno, tornando
possível a abordagem de diferentes conceitos matemáticos. Ao mesmo tempo, permite
a compreensão da estrutura de um problema, observando que o mesmo precisa de um
questionamento que deverá ser respondido.
É importante formular problemas para: abordar temas diferentes; socializar o que
foi elaborado pelos alunos; perceber que trabalhar com os possíveis erros pode gerar
muita aprendizagem; estimular a escrita e o uso do raciocínio matemático necessário
para elaborar problemas; aprimorar a linguagem formal e a linguagem matemática;
formalizar situações do dia a dia.
Observatório da educação: diferentes possibilidades
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notou alguma coisa muito estranha. Paula penteava os cabelos e eles não caíam. Joice
teve um ataque, pulou em cima da Paula e puxou seus cabelos. Que surpresa! Paula era
careca. Quantos fios de cabelo Joice tem a mais que Paula?
O problema, como era de se esperar, causou muita indignação e polêmica
entre os participantes: onde poderíamos encontrar um problema semelhante a
este formulado por uma criança de nove anos? Comentaram que é perceptível a
preocupação da criança em articular a história com os dados e a pergunta, além
de abordar uma situação que supostamente está relacionada à sua realidade.
Esta proposta de formulação também foi apresentada a uma turma de alunos
por um dos participantes. A Figura 3.10 apresenta o problema formulado,
evidenciando a criatividade e a imaginação do aluno ao criar um problema a
partir da mesma pergunta.

A formulação estimula o raciocínio lógico dos alunos, instigando-os a buscar diferentes
meios para solucionar os problemas propostos, pois percebe-se que os alunos motivamse diante dos desafios.
Formulando problemas o aluno passa a estar no controle (autor) e não só na situação
de resolvedor de problemas.
Assim, partindo da formulação de problemas, os alunos desenvolvem diferentes
habilidades e estratégias na resolução dos diversos tipos de problemas apresentados a
eles.

Sugestões de atividades que emergiram durante a formação
Partindo das justificativas dadas pelos participantes, percebemos que, no
decorrer da formação continuada, ocorreram mudanças no planejamento das
aulas. Dentre as melhorias, os docentes esclarecem que já abordavam problemas
nas aulas, mas com pouca frequência e que, durante os encontros, passaram a
explorar e a analisar mais cada problema proposto.
Começaram a usar com mais frequência a formulação de problemas nas
suas aulas, pois verificaram que, por meio da formulação, ocorrem melhorias
na interpretação. Incentivaram mais a leitura, a escrita e o trabalho em grupo,
instigando a busca por uma solução conjunta. Estabeleceram mais vínculos
com os colegas de trabalho, socializando as atividades desenvolvidas com seus
grupos de alunos.
O docente Q15 relatou que a formação continuada encorajou-o a ousar mais,
a realizar atividades diferenciadas e a enfatizar a resolução de problemas, sendo
que estas tornaram-se práticas constantes e importantes nas suas aulas. Na
sequência apresentamos algumas sugestões de atividades que emergiram no
decorrer da formação, e que foram desenvolvidas por alguns participantes em
suas aulas.

Atividade 1: Caderno de desafios
No questionário final, um professor (Q5) explica que adotou com os alunos do
6º ano do Ensino Fundamental um caderno extra, chamado “caderno de desafios”
(FIGURA 3.11), no qual os problemas abordados não estão necessariamente
vinculados ao conteúdo que está sendo estudado. Ressalta que, no caderno, o
aluno apresenta o desenvolvimento dos problemas, ou seja, evidencia o plano de
ação que usou para resolvê-lo. As questões são lidas e corrigidas, às vezes pelo
professor e outras vezes pelos próprios alunos.
Aplicar os mesmos problemas matemáticos em dois níveis de ensino diferentes
(6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio) foi uma das atividades
propostas por este mesmo professor. Ele relatou que sempre solicita aos alunos
que descrevam o processo que utilizaram para chegar à resposta, ou seja, as
estratégias utilizadas, e neste trabalho não foi diferente. Acrescentou que, em
se tratando de usar estratégias para resolver os problemas, os alunos do Ensino
Médio foram mais resistentes do que os do 6º ano, pois não sabiam como explicar
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e desenvolviam o cálculo na calculadora. Segundo ele, todos os alunos copiavam
as questões do quadro:
Acredito que a escrita e a leitura são imprescindíveis para uma boa interpretação de
qualquer texto, incluindo os problemas matemáticos. (Q5)

Cap. 3

Figura 3.11 – Caderno de desafios

Fonte: Caderno organizado por um aluno do participante 1 (2013).

Realizada a atividade com os alunos, o mesmo professor analisou as estratégias
que cada aluno utilizou. Destacou a Tentativa e erro, o Desenho e o Cálculo
formal. Também é importante ressaltar que o docente explorou o problema
mudando as condicionantes. Nesse sentido, DeGuime (1997, p. 99) assevera que o
autor George Polya “[...] um mestre como resolvedor de problemas e professor de
resolvedores de problemas”, ao abordar problemas matemáticos, vai mudando
as condicionantes e estimula os alunos a usarem o raciocínio. Segundo DeGuime
(1997, p. 105), Polya “[...] continuaria a explorá-lo para discutir as estratégias e
os métodos usados e para criar problemas relacionados, modificando, porém,
as condicionantes”. Depois de realizar a análise dos problemas em forma de
conversa com os alunos, o professor ressalta que:
Usar os mesmos problemas para turmas diferentes foi muito interessante. (Q5)
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Atividade 2 – Histórias lógicas
As Figuras 3.12 e 3.13 apresentam outra atividade desenvolvida por um dos
participantes da formação, na qual os alunos foram desafiados a organizar, de
forma criativa, um “livro” com histórias lógicas. O participante evidencia que as
histórias lógicas foram resolvidas pelos alunos durante as aulas de Matemática
em diversos momentos, individualmente ou em pequenos grupos.
Figura 3.12 – Histórias lógicas – 8ª série do Ensino Fundamental

Fonte: Livro organizado por um aluno do participante 3 (2013).
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Figura 3.13 – Histórias lógicas – 1º ano do Ensino Médio

Fonte: Livro organizado por um aluno do participante 3 (2013).

Atividade 3 – Jogo matemático
Nesta atividade, um dos participantes desafiou os alunos a organizarem um
jogo matemático com fichas criando histórias de lógica (FIGURA 3.14).
Adriana é uma menina muito querida por todos os seus amigos, mas ela tem três muito
especiais que se chamam Marcelo, Ricardo e Alexandre. Marcelo é um menino esperto
e gosta muito de comer cachorro quente. Ricardo adora praticar canoagem, come bolo e
pratica esqui. Adriana adora jogar tênis e não gosta de hambúrguer.
a) O que Adriana come?
b) O que Ricardo come?
c) Qual o esporte de Marcelo?
d) Qual o esporte de Alexandre?
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Figura 3.14 – Fichas de histórias lógicas

Fonte: Jogo matemático organizado por um aluno do participante 15 (2013).

Contribuições das atividades desenvolvidas no decorrer da Formação
Continuada
As atividades propostas e desenvolvidas pelos professores com os seus alunos
podem ter contribuído na construção da aprendizagem e no desenvolvimento
da autonomia intelectual de cada aluno. Moran (2007, p. 64) destaca que “o foco
para a mudança é desenvolver alunos criativos, inovadores, corajosos. Alunos e
professores que busquem soluções novas, diferentes, que arrisquem mais, que
relacionem mais, que saiam do previsível, do padrão”, sendo que isto é possível
por meio da formação continuada.
Por meio dos depoimentos, constatamos que muitas dúvidas em relação
à resolução de problemas foram esclarecidas e que, dessa forma, ocorreram
mudanças tanto na postura dos professores quanto dos alunos.
Verifiquei que minha aula se tornou mais produtiva. (R17)
Ensinar e aprender Matemática são um desafio constante para alunos e professores.
Penso, então, que temos em nossas mãos a grande responsabilidade de discutir o
ensino da Matemática, repensá-lo e torná-lo mais significativo, para que alcance seus
objetivos. Não somente porque é essencial na escola, em provas, exames ou concursos,
mas principalmente na vida cotidiana e no pleno exercício da cidadania. (R3)
Precisamos nos manter motivados e atualizados. (R8)
Antes do curso, os problemas aplicados eram somente envolvendo Pitágoras [...].
Depois trabalhei os problemas da problemoteca, eles conseguiram resolver, e posso
garantir que foi mais prazeroso, pois tinham desafios diferentes pela frente [...]. (R7)
Com este curso, comecei a aplicar mais problemas e incentivá-los mais. Está sendo
difícil, é um processo lento, alguns já entenderam que não existe um único caminho
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para chegar a uma solução, outros ainda querem saber qual é o “jeito certo de fazer” e
esperam pelos colegas. (R8)

As ideias apresentadas pelos participantes podem ser reforçadas por Guérios
(2005, p. 146) quando afirma que fica claro que a perspectiva inovadora da
prática pedagógica não se constitui na utilização pura e simples de um novo
método de ensino, “[...] mas sim na postura diferenciada que o professor e os
alunos apresentam em relação ao conhecimento. Uma postura interrogativa,
questionadora, investigativa, exploratória e de produção e negociação de sentidos
perante o saber”.
Ao ensinar o aluno a resolver e formular problemas, o professor estará
favorecendo a habilidade de aprender a aprender, no sentido de habituar o aluno
a descobrir por si só as respostas às questões que o inquietam ou que precisam
ser respondidas, ao invés de aguardar uma resposta do colega, do livro ou do
professor (POZO, 1998).
Neste contexto, Dante (2010, p. 18) afirma que a formulação e a resolução
de problemas trazem muitos benefícios aos estudantes em vários aspectos,
principalmente por desenvolver o poder de comunicação do aluno quando
são trabalhados oralmente; além disso, valorizam o conhecimento prévio do
discente, visto que os problemas “[...] dão a oportunidade de ele mesmo explorar,
organizar e expor seus pensamentos, estabelecendo uma relação entre suas noções
informais ou intuitivas e a linguagem abstrata e simbólica da matemática”.
Cabe ressaltar que a Educação Matemática deve iniciar-se já na Educação
Infantil e mais precisamente com a resolução de problemas. Na reportagem de
Nunes (2011, p. 7), intitulada “A Matemática na pré-escola”, da revista Pátio,
a autora destaca a importância de iniciar a criança a resolver problemas desde
cedo: “devemos dar às crianças na pré-escola a chave que abre a porta da
aprendizagem de Matemática na escola, ajudando-as a compreender a natureza
da representação numérica e o uso de números na resolução de problemas
através de ações”.

Algumas considerações
Os incitamentos para a realização deste estudo voltaram-se para as inquietações
em relação à forma como a resolução de problemas está sendo abordada na sala
de aula, para a insatisfação e o insucesso dos alunos perante a Matemática, para
o estudo realizado pelo Projeto Observatório da Educação, o qual concluiu que
o foco das avaliações externas é a resolução de problemas e para a necessidade
da melhoria da prática docente vigente. Sendo assim, decidimos investigar
sobre outras possibilidades para abordar a disciplina por meio da resolução de
problemas e contribuir na prática pedagógica de atuais e futuros professores da
Educação Básica.

Observatório da educação: diferentes possibilidades
para explorar problemas matemáticos

- 61 -

Cap. 3

Destaco que a realização deste trabalho ao grupo de alunos e professores proporcionou
novas aprendizagens, bem como um olhar diferenciado para a resolução e formulação
de problemas. (R15)

Constatamos, no primeiro questionário, que os participantes abordavam a
resolução de problemas matemáticos nas suas aulas, mas sentiam-se inseguros,
devido ao pouco conhecimento sobre o assunto. Os problemas selecionados
estavam, na maioria das vezes, relacionados ao conteúdo abordado naquele
momento, seja para introduzir, para concluir ou para verificar se o aluno é
capaz de aplicar o algoritmo que estava sendo explorado. Essa forma de abordar
problemas é muito comum nos livros didáticos, o que pode justificar o método
usado pelo professor.
Perante este cenário, várias atividades foram organizadas a fim de auxiliar o
participante a minimizar as inquietações relacionadas à abordagem da resolução
e da formulação de problemas. Com o objetivo de estimular os participantes na
busca por conhecimento fundamentado em livros e artigos científicos, foram
disponibilizados e explorados vários artigos. Com isso, também se estabeleceu a
relação entre a prática e a teoria. A leitura de material bibliográfico, que perpassa
pelo campo da resolução e da formulação de problemas, enriqueceu e fortaleceu
a prática pedagógica.
As atividades desenvolvidas na formação continuada impactaram na
prática pedagógica de diferentes formas: possibilitaram um aprofundamento
teórico, visando à ampliação de conhecimentos sobre os tipos de problemas
matemáticos, sobre as estratégias passíveis de serem utilizadas e sobre os erros
recorrentes; proporcionaram uma maior compreensão do processo de resolução
de problemas; oportunizaram o desenvolvimento de aulas de Matemática mais
próximas da realidade dos alunos; incentivaram a formulação de problemas
matemáticos, a análise de problemas resolvidos, a realização de dinâmicas
diversificadas; proporcionaram momentos de reflexão, de compartilhamento de
informações e de atividades, de relatos de experiências e de angústias.
A formação continuada mostrou-se um caminho para a inovação das práticas
pedagógicas. A participação de pessoas criativas, motivadas e dispostas a
contribuir com a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem da
Matemática fez da formação “algo prazeroso”. O repensar das práticas docentes,
muito apreciado durante a formação, deve ser algo constante e permanente nas
atividades escolares. Espinosa (2005) esclarece que, no modelo de professor
reflexivo e investigativo, necessita-se, diante dos desafios diários, buscar
constantemente novos saberes e ousar no desenvolvimento de novas experiências,
ressignificando cotidianamente suas práticas pedagógicas e seus saberes.
Assim, esperamos que as contribuições desta formação sejam divulgadas
a outros docentes, a fim de poder contemplar suas expectativas e dúvidas em
relação à resolução e à formulação de problemas. Entretanto, sabemos que
existem várias alternativas possíveis de ensinar Matemática e que a resolução de
problemas é mais uma delas.
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CAPÍTULO 4
ATIVIDADES DE APOIO À RESOLUÇÃO
DE PROBLEMAS

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·

Resumo: Este capítulo apresenta algumas sugestões de atividades de apoio à
resolução de problemas, um dos resultados da intervenção pedagógica desenvolvida
colaborativamente por um grupo de professoras de Matemática de seis escolas do Vale
do Taquari, localizado no estado do Rio Grande do Sul. Os materiais aqui apresentados
foram compartilhados durante os cinco encontros do grupo. O objetivo geral da pesquisa
realizada com o grupo de professoras, foi explorar a troca de saberes a respeito do uso de
diferentes recursos didáticos e tecnológicos de apoio durante as aulas de Matemática. O
referencial teórico da pesquisa como um todo tem pressupostos de Fiorentini (2012), que
trata do trabalho colaborativo entre professores e Borba (1999) e Valente (1997), dentre
outros, que apresentam pesquisas sobre o uso de recursos tecnológicos em aulas de
Matemática. Durante os encontros realizamos a troca de ideias sobre atividades e jogos
usados pelas professoras integrantes do grupo em suas aulas de Matemática e que podem
contribuir para a aprendizagem de resolução de problemas. De acordo com os relatos
das professoras, foi possível perceber que os recursos compartilhados são aplicáveis em
sala de aula e podem contribuir para a aprendizagem de Matemática e servir de apoio à
resolução de problemas.
Palavras-chave: Resolução de problemas. Tecnologias. Recursos didáticos.

Introdução
No estado do Rio Grande do Sul, anualmente, são propostas formações
continuadas aos professores. Essas formações, em geral, tratam de assuntos
amplos e são destinadas a grandes grupos de docentes. Dessa forma alguns temas
específicos das disciplinas, acabam não sendo tratados. Por acreditarmos que o
processo de capacitação de um professor quanto ao uso de diferentes recursos
certamente inicia-se na formação inicial, mas tem continuidade nas diferentes
oportunidades de formação continuada, uma vez que esse tema está em constante
movimento, optamos por realizar uma formação baseada no dia a dia dos
1 Mestre em Ensino de Ciências Exatas.
2 Doutora em Ensino de Ciências e Matemática.
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professores. Para promover a troca de saberes entre pares de uma mesma ou de
instituições diferentes, é necessário poder contar com uma formação continuada
em consonância com a expectativa dos professores, pois quem ensina é quem
mais precisa aprender. Apoiadas no trabalho de Fiorentini a respeito de grupo
colaborativo, procuramos desenvolver uma formação voltada à capacitação das
docentes envolvidas, a partir das suas próprias experiências pedagógicas.
Dentre os professores da disciplina de Matemática também é comum
presenciarmos discussões a respeito da troca de ideias sobre como abordar
determinado conteúdo e ainda sobre as ferramentas que estão disponíveis para
auxiliar nos processos de ensino e aprendizagem. Também ressaltamos que a
maioria dos professores possui uma carga excessiva que dificulta frequentarem
formações continuadas, que lhes proporcionem estudos e conhecimento de outras
metodologias. Durante os encontros do grupo colaborativo realizamos trocas de
ideias e tivemos tempo para conversas informais sobre diferentes assuntos do
nosso interesse, mas que interferem diretamente em nossa prática pedagógica.
A troca de saberes pedagógicos a respeito do uso de ferramentas de apoio foi
evidenciada nesses encontros e essa metodologia nos proporcionou sermos mais
do que ouvintes.
De acordo com a proposta do uso de diferentes ferramentas didáticas, alguns
autores como Valente (1997) e Borba (1999) sugerem que as mesmas passaram
a ser uma necessidade, diante das diferentes formas de aprender e auxiliam
alunos e professores nos processos de ensino e de aprendizagem. Os Parâmetros
Curriculares Nacionas (PCN, BRASIL, 1998b) também apontam a necessidade
de incorporação de novos recursos no ensino. Nesse sentido, entende-se que as
ferramentas de apoio, compreendem a utilização de recursos de informática,
materiais manipulativos e jogos diversificados que possam auxiliar estudantes
e professores nesses processos. Os PCN (BRASIL, 1998b) também mostram
que faz-se necessário que os professores busquem a formação adequada para
poderem utilizar este recurso de forma coerente com a realidade de seus alunos e
da comunidade onde estão inseridos.
Alguns objetivos da pesquisa norteadora do relato desse capítulo3 foram
promover debates, reflexões e trocas de experiências pedagógicas em relação
ao uso de ferramentas tecnológicas e materiais manipulativos em aulas
de Matemática, durante os encontros do grupo colaborativo e incentivar a
autonomia dos professores no que diz respeito ao uso de ferramentas de apoio
aos processos de ensino e aprendizagem de Matemática. Neste capítulo o foco do
relato será, mais especificamente, descrever atividades compartilhadas ao longo
dos encontros.

3 A pesquisa na íntegra
handle/10737/329>.
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Intervenção Pedagógica

[...] levantam problemas, identificam discrepâncias entre teorias e
práticas, desafiam rotinas comuns, apoiam-se mutuamente para
coconstruir novos conhecimentos e tornar visível, muito do que é
considerado dado ou implícito no processo ensino-aprendizagem.
(FIORETINI, 2012, p. 67)

Ao longo dos encontros, as professoras apontaram problemas e angústias
comuns, envolveram-se em novos desafios e compartilharam experiências
realizadas por elas em suas aulas de Matemática. Evidenciamos as potencialidades
e as adaptações possíveis para se fazer a melhor exploração das atividades
divididas com o grupo.
A seguir relatamos brevemente os encontros do grupo e focamos no
detalhamento das atividades compartilhadas.

1º Encontro
Neste encontro foram compartilhados dois jogos matemáticos: um bingo
e um dominó. Esses dois jogos foram adaptados ao contexto de uma aula de
Matemática. O jogo de bingo teve como foco a resolução de problemas e o dominó
apresentou uma proposta para o trabalho de álgebra.

Bingo dos problemas
As cartelas são constituídas por números, resultados dos problemas lidos e
problemas, cujos resultados são falados por quem conduz o jogo. A Figura 4.1
apresenta algumas das cartelas do bingo4.
Cada integrante recebe uma cartela para acompanhar o jogo de bingo. A
pessoa que conduz o trabalho lê um determinado problema e cada participante
precisa resolvê-lo e identificar se algum dos números da sua cartela é o resultado
do problema. No caso de ser falado um número, os participantes identificam se o
resultado de algum problema da cartela corresponde a esse número.
4 As cartelas foram reduzidas para serem inseridas nesse material. No bingo original a fonte foi
apresentada em tamanho 12.
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A pesquisa da qual extraímos as atividades que serão apresentadas a seguir,
foi realizada com o grupo colaborativo constituído por doze professoras de
Matemática de seis escolas do Vale do Taquari. Todos os encontros ocorreram na
Univates.
A fundamentação teórica dos encontros segue os pressupostos de Fiorentini
(2012). De acordo com o autor, os trabalhos em um grupo colaborativo visam
promover a troca de experiências dos envolvidos e é caracterizado pela não
hierarquização, sendo cada um responsável pela realização do trabalho do grupo.
De acordo com Fiorentini (2012), ao participarem colaborativamente de trabalhos
intelectuais os professores:

Figura 4.1 - Representação de cartelas do “Bingo dos problemas”
50

Uma calculadora tem
duas teclas: D, que duplica o número, e T, que
apaga o algarismo das
unidades. Se uma pessoa
escrever 1999 e apertar
em sequência D,T, D e
T, o resultado será qual
número?
Num sítio existem 21
bichos, entre patos e cachorros. Sendo 54 o total
de pés desses bichos,
calcule a diferença entre
o número de patos e o
número de cachorros.

Um pequeno caminhão pode
carregar 50 sacos de areia ou
400 tijolos. Se foram colocados
no caminhão 32 sacos de areia,
quantos tijolos pode ainda ele
carregar?
A Maria e o Manuel disputaram um
jogo no qual são atribuídos 2 pontos
por vitória e é retirado um ponto
por derrota. Inicialmente cada um
tinha 5 pontos. Se o Manuel ganhou
exatamente 3 partidas, e a Maria no
final ficou com 10 pontos, qual é o
dobro do número de partidas que
eles disputaram?

2-2x2³

x²+2x-48=0

As idades de duas pessoas há
8 anos estavam na razão de 8
para 11; agora estão na razão
de 4 para 5. Qual é a idade da
mais velha atualmente?

100

a²=3²+4²
Num sítio existem 21
bichos, entre patos e cachorros. Sendo 54 o total
de pés desses bichos,
calcule a diferença entre
o número de patos e o
número de cachorros.
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a²=3²+4²

3²
3

√441

√100

A Maria e o Manuel disputaram um
Um pequeno caminhão pode jogo no qual são atribuídos 2 pontos
carregar 50 sacos de areia ou
por vitória e é retirado um ponto
400 tijolos. Se foram colocados por derrota. Inicialmente cada um
no caminhão 32 sacos de areia, tinha 5 pontos. Se o Manuel ganhou
quantos tijolos pode ainda ele exatamente 3 partidas, e a Maria no
carregar?
final ficou com 10 pontos, quantas
partidas eles disputaram?
Um relógio digital marca 19:57:33.
Qual o número mínimo de segun2-2x2³
dos que devem passar até que se
alterem todos os algarismos?

x²+2x-48=0

3/3-²

As idades de duas pessoas há
8 anos estavam na razão de 8
para 11; agora estão na razão
de 4 para 5. Qual é a idade da
mais velha atualmente?

√441

√100
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a²=3²+4²
Num sítio existem 21
bichos, entre patos e cachorros. Sendo 54 o total
de pés desses bichos,
calcule a diferença entre
o número de patos e o
número de cachorros.

100

x²+2x-48

3/3-²

As idades de duas pessoas há
8 anos estavam na razão de 8
para 11; agora estão na razão
de 4 para 5. Qual é a idade da
mais velha atualmente?

(√49-√9+√1521+√400):3

Um pequeno caminhão pode
carregar 50 sacos de areia ou
400 tijolos. Se foram colocados
no caminhão 32 sacos de areia,
quantos tijolos pode ainda ele
carregar?

√100

Substitua o asterisco (*) por um número natural, para que a subtração
abaixo seja verdadeira.
* - * = *
* 6 12

a²=3²+4²

2-2x2³

Um relógio digital marca 19:57:33.
Qual o número mínimo de segundos que devem passar até que se
alterem todos os algarismos?

Num sítio existem 21
bichos, entre patos e cachorros. Sendo 54 o total
de pés desses bichos,
calcule a diferença entre
o número de patos e o
número de cachorros.

x²+2x-48=0

3/3-²

As idades de duas pessoas há
8 anos estavam na razão de 8
para 11; agora estão na razão
de 4 para 5. Qual é a idade da
mais velha atualmente?

4²+5

√100

Fonte: Das autoras (2013).

Dominó
Destinado ao Ensino Fundamental, apresenta situações e resultados que
devem ser encaixados no jogo, havendo somente uma possibilidade de encaixe
(FIGURA 4.2). Cada peça do dominó traz uma equação para ser resolvida e uma
resposta. A resposta deve ser encaixada em uma equação e vice-versa.
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50

A Maria e o Manuel disputaram um
jogo no qual são atribuídos 2 pontos
Um pequeno caminhão pode
por vitória e é retirado um ponto
carregar 50 sacos de areia ou
por derrota. Inicialmente cada um
400 tijolos. Se foram colocados
tinha 5 pontos. Se o Manuel ganhou
no caminhão 32 sacos de areia,
exatamente 3 partidas, e a Maria no
quantos tijolos pode ainda ele
final ficou com 10 pontos, qual é o
carregar?
triplo do número de partidas que
eles disputaram?
Um relógio digital marca 19:57:33.
Qual o número mínimo de segun2-2x2³
dos que devem passar até que se
alterem todos os algarismos?

Figura 4.2 - Dominó para o Ensino Fundamental

Fonte: Das autoras (2013).

Durante e após a realização dos jogos percebeu-se que as ideias lançadas
foram rapidamente adaptadas pelas professoras, que comentaram a forma como
poderiam utilizar esses recursos em suas aulas. Todas as professoras levaram
consigo uma impressão de cada um dos jogos para ser reproduzido na escola.
Também enviamos esse material por e-mail para que cada docente pudesse fazer
as adaptações necessárias.

2º Encontro
Esse encontro foi dedicado ao estudo de recursos computacionais, de
aplicativos livres encontrados na internet e que funcionam tanto em Linux quanto
no Windows, o que permite seu uso nas escolas.
Esse encontro ocorreu no Laboratório de Informática da Univates. Uma das
atividades foi realizada por uma integrante do projeto “Explorando Softwares
Matemáticos com Alunos da Educação Básica” e, à medida que as atividades
eram realizadas, podíamos acompanhar o passo a passo por meio de um material
elaborado pelo grupo.
A seguir apresentamos parte da atividade citada5 que é destinada à exploração
da álgebra (monômios e polinômios) no contexto de estudo do 8º ano do Ensino
Fundamental.
Inicialmente é solicitado aos alunos que acessem o site <http://sites.google.
com/site/gilmaths/jogos-matem%C3%A1ticos-em-flash>. Nesse site deve-se

5 A referida atividade pode ser visualizada na íntegra em <http://www.univates.br/ppgece/
media/pdf/exercitando_algebra_com_aluno_do_oitavo_ano.pdf>.
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acessar o jogo “Encaixe os monômios” (FIGURA 4.3) a partir do acesso na área
do Ensino Fundamental, com a palavra Monômios.
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Figura 4.3 - Tela inicial do jogo “Encaixe os monômios”

Fonte: Grupo de pesquisa (2011).

Ao acessar o jogo, encontramos a tela representada na Figura 4.3. Nessa
imagem vemos cinco situações para serem resolvidas. As respostas estão abaixo
das situações e devem ser arrastadas ao local correto (FIGURA 4.4). Após esse
procedimento deve clicar na palavra “Conferir” para de fato verificar se as
respostas foram encaixadas corretamente ou não.
Ao acertar, o jogador recebe a mensagem “Parabéns”. Se errar, a mensagem
dada pelo jogo será “Algum monômio está incorreto”. A partir dessa etapa só podese continuar jogando corrigindo os encaixes dos monômios. Automaticamente o
jogo retira todas as respostas já encaixadas e deve-se refazer as correspondências
dessa etapa.
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Figura 4.4 - Respostas encaixadas nos monômios

Fonte: Das autoras (2013).

O segundo jogo proposto no encontro também tem como foco o estudo da
Álgebra. A partir do site <http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/
fabrica_virtual/algebra_dos_vitros/index.html>, acessamos o jogo “Álgebra dos
Vitrôs” (FIGURA 4.5).
Figura 4.5 - Tela inicial do jogo “Álgebra dos Vitrôs”

Fonte: Das autoras (2013).
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Ao acessar as telas seguintes, com o uso das flechas, o jogo apresenta as
explicações necessárias à resolução das questões que, por sugestão do grupo de
pesquisa, devem ser lidas para os alunos. As telas que se seguem apresentam as
tarefas a serem resolvidas. Para que a próxima tarefa apareça na tela, a situação
atual deve ser resolvida (FIGURA 4.6). As unidades de medida utilizadas no jogo
são o decímetro (dm) e o dm².
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Figura 4.6 - Primeira situação para resolução, após as telas de explicações do
jogo

Fonte: Das autoras (2013).

Para explorar esse segundo jogo, apresentamos algumas tabelas6 que devem
ser preenchidas à medida que o jogo segue. Essas tabelas foram elaboradas pelo
grupo de pesquisa que nos apresentou os recursos no segundo encontro e são
uma sugestão de exploração do jogo.
Em cada etapa os alunos preenchem as tabelas a seguir:

6 A referida atividade pode ser visualizada na íntegra em <http://www.univates.br/ppgece/
media/pdf/exercitando_algebra_com_aluno_do_oitavo_ano.pdf>.
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Desenho

Desenho

Desenho

Nº de peças de Nº de peças de Nº de peças de
Expressão que
área x²
área x
área 1
representa a área total
1
4
0
x(x+1)
Expressão que representa o cálculo
Expressão que representa a área do
da área do vitrô na forma de uma
vitrô, pela soma dos tipos de peças
multiplicação
(x+1) . (x+1)
x² + 2x + 1
Expressão que representa o cálculo
Expressão que representa a área do
da área do vitrô na forma de uma
vitrô, pela soma dos tipos de peças
multiplicação
(x+2) . (x+2)
x² + 4x + 4

Durante o desenvolvimento das atividades, foi possível ouvir as manifestações
das colegas sobre a utilidade dos softwares ou jogos com determinadas turmas.
Os comentários mostravam que o que estava sendo trabalhado seria útil na sala
de aula, seja para introduzir ou finalizar a explicação de conteúdos bem como
auxiliar nas dificuldades dos alunos.

3º Encontro
Esse encontro foi dedicado à troca de experiências entre as professoras.
Cada integrante compartilhou uma atividade, jogo ou recurso didático. Cabe
ressaltar que as atividades relatadas são experiências didáticas realizadas pelas
educadoras em suas aulas de Matemática e que foram aprendidas por elas em
diferentes momentos de sua formação. Dentre algumas atividades desenvolvidas,
destacamos: Algeplan, Bordado de Diagonais e Geometria dos Fractais.

Algeplan
O jogo é composto por quadrados de lados x, y e 1 unidade (FIGURA 4.7),
cujas áreas são, respectivamente, x², y² e 1, bem como por retângulos, com todas
as combinações dos lados citados, cujas áreas são xy, x e y. Esses quadrados e
retângulos formam o conjunto de peças do jogo. Utilizando as peças, representadas
na Figura 4.7, podem ser propostas diversas operações envolvendo monômios e
polinômios, cabendo ao aluno selecionar as peças de acordo com o enunciado,
realizar a operação indicada levando em consideração as áreas das figuras e
determinar a expressão que a representa.
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Figura 4.7 - Formatos possíveis para as peças do jogo

Para considerarmos números positivos e negativos, é possível utilizar duas
cores, usando frente e verso das peças. No caso de adição e subtração, uma peça
colorida e uma preta, de mesmo tipo, se anulam. Também é possível realizar,
de forma geométrica, a fatoração, além de dar apoio à resolução de problemas
associados a esses temas.
Na Figura 4.8 indicamos um exemplo de situação em que o jogo Algeplan pode
ser utilizado.
Figura 4.8 - Encontre a equação resultante de (x² + x -2) + (-2x + 1)

Fonte: <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/29205/000775979.pdf?...1>.

Como podemos observar, as peças pretas representam os números negativos
e as de outras cores os números positivos. A partir do cancelamento de peças
coloridas e pretas do mesmo tipo, fica visível encontrarmos como resposta a
expressão x² - x - 1.

Bordado de diagonais
Além de proporcionar ao aluno o contado com materiais como compasso e
transferidor, pode-se, por exemplo, utilizar o bordado de diagonais (Figura 4.9)
para a introdução ao estudo de polígonos, no estudo de ângulos, na dedução
da fórmula do número de diagonais de um polígono, entre outros, como por
exemplo o estudo da simetria das figuras formadas e revisão dos conceitos dos
ângulos das figuras que se propõe a formar. Acrescentamos ainda que é uma
atividade prazerosa, por ser lúdica e movimentar os alunos.
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Fonte: <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/29205/000775979.
pdf?sequence=1>.

Figura 4.9 - Bordado de diagonais

Fonte: Grupo Colaborativo (2013).

Geometria dos Fractais
Com a Geometria dos Fractais, além de se trabalhar com a geometria em si, é
possível propor aos alunos atividades que aproximem a Matemática escolar da
Matemática do dia a dia, uma vez que é usada para explicar diversos fenômenos
que ocorrem na natureza, dentre os quais pode-se destacar os relâmpagos ou a
maneira como se constitui o formato de uma folha. Na proposta compartilhada
no encontro, construímos o Fractal de escadinha, muito utilizado na confecção de
cartões 3D (FIGURA 4.10).
Figura 4.10 - Cartão Fractal 3D, escadinha

Fonte: <http://fafidebora.blogspot.com.br/2011/11/geometria-fractal-cartao-fractal.html>.
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4º Encontro
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Figura 4.11 - Imagens utilizadas para elaboração de histórias

Fonte: Grupo Colaborativo (2013).

Nesse encontro contamos com o apoio de um professor da Univates, que
aborda a interdisciplinaridade com o uso de histórias. Utilizando as imagens da
Figura 4.11 criamos pequenas histórias, problemas, dobraduras de personagens e
jogos de trilha (FIGURA 4.12). Os jogos tinham diferentes níveis de dificuldades
e eram voltados à resolução de problemas.
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Figura 4.12 - Jogos, problemas, personagens e histórias

Fonte: Grupo Colaborativo (2013).

5º Encontro
Esse encontro ocorreu no Laboratório de Matemática da Univates, no qual
exploramos os materiais disponíveis e também o jogo Matix, que confeccionamos.

Matix
O principal objetivo do jogo é trabalhar com os conceitos das operações que
envolvem os números inteiros. Trata-se de um tabuleiro preenchido com esses
números, de forma aleatória, e no qual um espaço fica vazio orientando o jogador
sobre a linha ou coluna da qual deve retirar uma peça. Uma alternativa ao espaço
vazio é o uso de uma peça com uma imagem. Cada número positivo tirado
pelo jogador será ponto somado no final e cada número negativo serão pontos
descontados. No entanto, é necessário observar quais os números que ficarão à
disposição do oponente na linha ou coluna escolhida para que se retire a peça
que lhe dá a menor diferença entre números positivos e negativos.
Para confeccionar o jogo é necessária uma malha quadriculada 8x8 (5cmx5cm
cada quadradinho), conforme a Figura 4.13. Essa malha quadriculada será o
tabuleiro do jogo.
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Fonte: Grupo Colaborativo (2013).

Na sequência confecciona-se uma malha quadriculada (4,5cm x 4,5 cm cada
quadradinho), para preencher com números. Depois que a segunda malha
quadriculada estiver riscada e os números escritos, recorte os quadrados e
sobreponha-os na malha quadriculada feita conforme Figura 4.13, colocando os
números em posições aleatórias. Um recurso é colocá-las todas com a face em
branco viradas para cima e só depois virar as peças, para que não seja possível
combinar estrategicamente as posições das peças.
Figura 4.14 - Jogo Matix

Fonte: <http://www.matematicamania.com.br/page/14/>.

A Figura 4.14 mostra todos os números que devem ser confeccionados,
de forma organizada somente para melhor visualização. Além deles está no
tabuleiro da mesma figura a “peça estrela” que poderá ser usada para indicar
onde está o espaço vazio da jogada. Comece a jogar em dupla ou em quarteto,
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Figura 4.13 - Tabuleiro do jogo Matix

escolha entre linha ou coluna. A dupla deve somar o maior número no final para
ser a vencedora do jogo.

Algumas considerações
Acreditamos que durante as trocas de experiências do grupo colaborativo,
a aprendizagem de novas estratégias de ensino tenha ocorrido de forma
colaborativa, já que cada integrante teve participação igualmente importante.
Vale ressaltar que, em alguns momentos, as professoras comentaram que se
as formações continuadas promovidas pelos órgãos responsáveis tivessem um
caráter semelhante à forma como estavam organizados os encontros, elas seriam
mais produtivas e gerariam resultados mais eficientes.
Durante o diálogo do grupo colaborativo, cada professor pode trazer
como discussão aquilo que julgou mais pertinente à melhoria da sua prática
pedagógica, quanto ao uso de ferramentas de apoio ao ensino e a aprendizagem
de Matemática. Nesse sentido, a estrutura física e de pessoal de cada escola,
as formações inicial e continuada das docentes e a disponibilidade de recursos
didáticos, foram trazidos ao grupo.
O trabalho colaborativo envolveu diálogo, trocas de experiências, liderança
e tomada de decisões em conjunto, aspectos constitutivos de um grupo
colaborativo, conforme Fiorentini. As atividades serviram como estímulo às
integrantes a incorporarem ideias diferenciadas às suas práticas. Os momentos
de colaboração vividos pelas integrantes no grupo colaborativo poderão servir
de incentivo à criação de novas metodologias de ensino.
Querer levar essa ideia para as escolas e pensar nossas reuniões pedagógicas
e horas atividades como um grupo colaborativo, pode ser uma das contribuições
desses encontros. Pensar nas atividades que deram certo, aplicar com nossos
alunos e verificar os resultados, ou mesmo as que não deram certo, o que pode
e deve ser modificado, mas sempre em grupo, trocando ideias, aprendendo e
ensinando, discutindo e rediscutindo, buscando um ensino cada vez melhor.
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·-·-·-·-·-·
CAPÍTULO 5
FORMAÇÃO CONTINUADA A DISTÂNCIA COM FOCO
NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·

Resumo: O presente trabalho versa sobre uma pesquisa de Mestrado que teve por objetivo
investigar as potencialidades de um Curso de formação continuada na modalidade
Educação à Distância (EaD), com abordagem em resolução de problemas matemáticos.
A pesquisa foi pautada em pressupostos que trouxeram contribuições de estudos sobre
formação continuada de professores, EaD e em resolução de problemas matemáticos. Para
a coleta e análise dos dados exploramos dois questionários, um inicial e outro posterior ao
curso de formação, as interações dos participantes durante o chat e o fórum de discussão.
Como resultados, problematizamos a temática da resolução de problemas por meio do
estudo de materiais teóricos e desenvolvimento de atividades, os quais incentivaram a
realização de discussões, reflexões e trocas de experiências entre os participantes. Tais
interações potencializaram a formação dos participantes para melhorar suas práticas
pedagógicas utilizando a resolução de problemas; o correio eletrônico (e-mail) auxiliou
na comunicação entre ministrantes e participantes; o fórum de discussões foi utilizado
de forma síncrona e assíncrona, assumindo o papel do chat e permitiu maior autonomia
nas interações interpessoais dos participantes e em relação ao que foi proposto no curso,
desencadeando o multiálogo.
Palavras-chave: Resolução de problemas. Formação continuada. Educação à distância.

Introdução
A resolução de problemas faz parte da natureza humana desde a antiguidade
e tem ocupado uma posição importante no currículo de Matemática. Desde os
primórdios, bem antes da invenção dos números, os homens desenvolviam
estratégias para resolver problemas de suas vidas, elaborando meios para medir,
comparar, classificar, ordenar, quantificar e deduzir os elementos fundamentais
que a tradição da cultura nomeia de Matemática (HUANCA, 2006).

1 Mestre em Ensino de Ciências Exatas.
2 Doutora em Ensino de Ciências e Matemática.
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Maria Madalena Dullius2

A tendência metodológica de resolução de problemas apresenta-se com
inúmeras possibilidades de uso em sala de aula. Sua importância é reconhecida
nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), sendo que esta metodologia
proporciona aos alunos um estímulo para a construção do conhecimento em
relação a concepções e procedimentos matemáticos, além de “ampliar a visão
que têm dos problemas, da Matemática, do mundo em geral e desenvolver sua
autoconfiança” (BRASIL, 1998a, p. 40).
Para o planejamento pedagógico e a inserção da resolução de problemas
em sala de aula é oportuna a interação entre professores, por meio de estudo,
discussões e reflexões sobre a teoria e a troca de experiências. Os autores Borba,
Malheiros e Amaral (2011), relatam que a formação continuada faz com que o
professor reflita criticamente sobre sua prática, considerando que o grupo de
formação seja para discutir, refletir e construir seus conhecimentos profissionais.
A formação continuada de professores pode ser um meio para possibilitar o
processo de construção e reconstrução do conhecimento no desenvolvimento
de tais profissionais, porém é importante considerar que os PCN do Ensino
Fundamental destacam que “a formação não pode ser tratada como um acúmulo
de cursos e técnicas, mas sim como um processo reflexivo e crítico sobre a prática
educativa” (BRASIL, 1997a, p. 30).
Muitas são as barreiras que a formação continuada de professores vem
encontrando e, ao mesmo tempo, inúmeras são as possibilidades de comunicação
e informação que os avanços tecnológicos vêm disponibilizando e alterando
a maneira com que as pessoas interagem, eliminando fronteiras geográficas
e barreiras culturais. Nesse contexto, oferecemos um curso de formação
continuada na modalidade EaD com foco na resolução de problemas matemáticos
para professores de várias regiões do país, tendo por objetivo investigar as
potencialidades.
Assim, esta modalidade não demandou muito investimento, área física e
locomoção para os encontros. Neste sentido Borba, Malheiros e Amaral (2011,
p. 25), compreendem esta modalidade por “Aproximar pessoas geograficamente
distantes, possivelmente abrindo espaço à troca de culturas diferentes, é o fator
central que define essa modalidade de ensino”. Embasados neste contexto
planejamos e desenvolvemos o Curso de formação disponibilizado pelo Centro
Universitário UNIVATES, sendo ele na modalidade EaD com a abordagem de
resolução de problemas matemáticos.
O curso foi sustentado pelos seguintes objetivos: problematizar a temática da
resolução de problemas em um curso de formação de professores EaD; promover
discussões, reflexões e troca de experiências entre os professores em um Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA), estruturar algumas estratégias de ação para
melhorar o processo de resolução de problemas; estimular os docentes na busca
de aprendizagem sobre resolução de problemas fundamentado na leitura de
livros e artigos científicos.
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Descrição dos encontros
Nesta seção serão descritos os encontros com suas respectivas atividades e
objetivos, fundamentados em Borba, Malheiros e Amaral (2011), que se baseiam
em estudos sobre resolução de problemas.
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O curso englobou 14 encontros realizados de forma síncrona e assíncrona,
por meio de um AVA da plataforma moodle concedido pela instituição citada
anteriormente. Os encontros síncronos são aqueles em que os participantes estão
conectados no ambiente simultaneamente, e nos assíncronos há uma interação
no sistema tempos diferentes (CORRÊA, 2007).
A estrutura do curso de formação foi embasada em Borba, Malheiros e Amaral
(2011): leituras e estudos nos encontros assíncronos antecedentes aos encontros
síncronos com duração de três horas, os quais ocorreram via AVA online. Nos
encontros assíncronos, desenvolvemos estratégias em atividades para que os
participantes descrevessem seus conhecimentos prévios, suas experiências
escolares e cotidianas, posteriormente realizavam estudos sobre algum tema
envolvendo a resolução de problemas fundamentados em leitura de livros e
artigos científicos.
Para fomentar as discussões síncronas disponibilizamos questionamentos
ao longo das interações, deixando os participantes expressarem suas dúvidas e
opiniões. Desta forma, problematizamos a temática da resolução de problemas,
promovendo discussões, reflexões e troca de experiências entre os participantes
em diferentes ferramentas disponíveis no AVA sobre assuntos distintos dentro
da temática.
Através do AVA os participantes acessaram os conteúdos e atividades
disponibilizados pelos ministrantes, debateram sobre o tema nos fóruns de
discussão, tiraram dúvidas via mensagens, entre outras possibilidades em que as
ferramentas auxiliaram na comunicação, na construção do conhecimento e troca
de experiências entre os envolvidos na formação.
A coleta de dados foi realizada durante todos os encontros. Para uma melhor
análise qualitativa havíamos pensado em explorar as interações durante o chat,
porém isso não foi possível. Assim, passamos a realizar as interações online e
assíncronas por meio do fórum de discussões e as postagens de materiais
das atividades desenvolvidas pelos mesmos foram anexadas nos portfólios
individuais.
Além de coletar os dados nas diferentes ferramentas do AVA, fizemos uso
de um questionário inicial e final, um aplicado no primeiro dia de curso e o
outro no último dia. Com o primeiro tivemos por propósito coletar dados sobre
as concepções prévias dos participantes a respeito da temática trabalhada, bem
como traçar o perfil dos mesmos. O questionário final foi disposto com o intuito
de averiguar se o curso contemplou o propósito dos participantes quanto a
formação profissional continuada e as atividades realizadas em sua profissão
docente, bem como coletar dados sobre as potencialidades do AVA.

1º Encontro
Neste encontro, realizado online, iniciamos o curso com a apresentação dos
participantes, nome, cidade, onde atua e quais seus objetivos em participar da
formação continuada. Em seguida, expusemos a proposta de trabalho e sua
metodologia, por meio da ferramenta chat, também solicitamos aos participantes
para uma melhor manipulação do AVA, que lessem o manual do usuário.
Disponibilizamos o questionário prévio, cujo propósito foi coletar concepções
prévias sobre a temática a ser trabalhada e traçar o perfil dos participantes,
seguem alguns questionamentos do mesmo.
Questão 3: Quanto tempo atua como professor(a)?
Questão 5: Alguma vez já participou de um curso na modalidade EaD? Caso sua resposta
seja afirmativa, descreva-o.
Questão 6: Qual o motivo da participação no curso de formação continuada na modalidade
EaD com foco na Resolução de Problemas matemáticos?
Questão 7: Costuma abordar problemas matemáticos na aulas? Quando e de que forma?
Questão 8: Para você, o que é um problema? E qual o objetivo de resolver um problema?
Após responderam o questionário, continuamos o encontro com discussões
na ferramenta fórum sobre o que é problema, relatos de experiências sobre
a abordagem da resolução de problemas em sala de aula e foi proposto um
problema para fomentar tais discussões.
Problema: Um técnico A cobra R$ 20,00 e R$ 10,00 por hora de conserto. Outro técnico
B cobra R$ 30,00 por visita e R$ 15,00 por hora de conserto.
a) Escreva uma fórmula que calcula o custo de cada técnico. Represente estas funções
graficamente no mesmo plano cartesiano.
b) Qual dos dois técnicos você chamaria para fazer um determinado conserto? Defina um
critério de escolha em função do tempo necessário para fazer o conserto.
De modo a explorar algumas das ferramentas do AVA para a familiarização
dos participantes com o mesmo ao fim das atividades deste encontro, os
participantes realizaram a avaliação do encontro e compartilharam em seu
portfólio individual e foi designado um professor para desenvolver a síntese
sobre os principais aspectos discutidos, disponibilizados no portfólio pessoal e
compartilhado com os demais membros do curso.

2º Encontro
Como este encontro foi assíncrono disponibilizamos as atividades para estudo,
desenvolvimento e compartilhamento no portfólio individual até uma data
preestabelecida, para podermos analisar e utilizar as mesmas como subsídios das
discussões do próximo encontro síncrono.
Os referenciais teóricos para estudo foram “Resolução de problemas como
meta, processo e habilidade básica” (BRANCA, 1997, p. 4-12), “A natureza da
formulação e da resolução de problemas” (DANTE, 2010, p. 11-17) e “Aprender a
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Problema 2 - (OLIVEIRA, 2010). Ao encontrar uma velha amiga (A), durante uma
viagem de trem, um matemático (M) tem a seguinte conversa:
(M) _ Como vão os três filhos da senhora?
(A) _ Vão bem, obrigada!
(M) _ Qual a idade deles mesmo?
(A) _ Vou lhe dar uma dica. O produto das idades deles é 36.
(M) _ Só com essa dica é impossível!
(A) _ A soma das idades deles é igual ao número de janelas deste vagão.
(M) _ Ainda não sei!
(A) _ O mais velho toca piano!
(M) _Agora eu sei!
Você é capaz de descobrir as idades dos três filhos da senhora?

3º Encontro
Neste encontro ocorreram discussões, reflexões e troca de experiências por
meio do fórum, fundamentadas nas leituras propostas no encontro anterior.
Para fomentar a discussão foram disponibilizados dois problemas escolhidos
pelos ministrantes, dos quais os participantes selecionaram no 2º encontro, com
o intuito de fomentar uma discussão na ferramenta fórum sobre quais as etapas
que os mesmos percorreram para encontrar a solução.
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Resolver Problemas e Resolver Problemas para Aprender” (ECHEVERRÍA et al.,
1998, p. 13-42).
A partir das leituras os participantes destacaram as definições comuns
sobre o que é problema de acordo com os diferentes autores estudados, além
de propor um problema e sua resolução, também apresentaram sugestões para
reformulação do problema proposto no 1º encontro. Seguem dois problemas
dispostos pelos participantes:
Problema 1 - Deseja – se construir uma cerca em formato de triângulos equiláteros,
com a finalidade de impedir que animais silvestres ultrapassem seus limites de área de
preservação ambiental em uma determinada cidade. Um serralheiro usando barras de
ferros com as mesmas medidas (ver figura) constrói: Um triângulo usando três barras de
ferro, dois triângulos com cinco barras de ferros, três triângulos com sete barras de ferro e
assim sucessivamente. Elabore uma lei de formação onde o serralheiro possa relacionar a
quantidade de triângulos construídos com a quantidade de barras de ferros usadas.

4º Encontro
Como proposta para este encontro assíncrono, foi disponibilizada leitura
referente às etapas para resolução de um problema, com o texto “Como Resolver
Um Problema – Um Diálogo” (POLYA, 1995, p. 25-27). Também foram estudados
os textos “Conhecendo diferentes tipos de problemas” (STANCANELLI, 2001,
p. 103-120) e “Os vários tipos de problemas” (DANTE, 2010, p. 11-17), os quais
embasaram os participantes na elaboração de problemas matemáticos que
poderiam ser utilizados em suas turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental,
seguem alguns problemas elaborados pelos participantes:
Problema sem solução
Adriano corre nove quilômetros em duas horas. Quantos filhos ele tem?
Problemas com Mais de uma Solução
Pedrinho tem 9 notas, num total de R$ 93,00. As notas de R$ 1,00, R$ 5,00, R$ 10,00 e
R$ 50,00. Quantas notas de cada valor ele tem? (DANTE, 2005, p. 102)
Problemas de Lógica
Adaptado de DANTE (2003).
O gavião chega ao pombal e diz:
- Adeus, minhas cem pombas.
As pombas respondem, em coro:
- Cem pombas não somos nós; com mais dois tantos de nós e com você, meu gavião,
cem pássaros seremos nós.
Quantas pombas estavam no pombal?
Problemas-processo ou heurísticos
1) (Adaptado OBM) O número da casa de Júlia tem exatamente três algarismos distintos,
cuja soma é
19. Se esse corresponde ao maior número ímpar formado, qual o número da casa de Júlia?
Os problemas descritos acima foram alguns dos que os participantes citaram,
e as atividades desenvolvidas neste encontro foram anexadas nos portfólios
individuais.

5º Encontro
No início do encontro combinamos de nos comunicarmos e estarmos sempre
online no chat, para sanar dúvidas quanto ao andamento e acompanhamento
das atividades e caso houvesse algum contratempo poderiam solicitar auxílio
aos colegas. As discussões e troca de experiências foram realizadas em fóruns
previamente nomeados para uma melhor organização do AVA.
No primeiro fórum foi traçado um paralelo entre as concepções prévias dos
participantes, acerca das etapas utilizadas para resolver os problemas criados no
3º encontro e as propostas de Polya, estudadas no 4º encontro. O outro fórum foi
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aberto para classificar os problemas matemáticos elaborados pelos participantes,
quanto aos tipos propostos por Dante (2010).

Neste encontro, assíncrono, os participantes realizaram um estudo sobre
as estratégias de resolução de problemas, embasados no texto “Estratégias de
resolução de problemas para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem
de matemática” (DULLIUS et al., 2012). Este estudo pode alicerçá-los para
reflexão, discussão e troca de experiências na ferramenta fórum até uma data
previamente solicitada. Além disso, resolveram os problemas matemáticos:
1. Uma lesma encontra-se no fundo de um poço seco de 10 metros de profundidade e quer
sair de lá. Durante o dia, ela consegue subir 2 metros pela parede; mas à noite, enquanto
dorme, escorrega 1 metro. Depois de quantos dias ela consegue chegar na saída do poço?
2. (Adaptado OBM) O número da casa de Júlia tem exatamente três algarismos distintos,
cuja soma é 19. Se esse corresponde ao maior número ímpar formado, qual o número da
casa de Júlia?
3. O gavião chega ao pombal e diz:
- Adeus, minhas cem pombas.
As pombas respondem, em coro:
- Cem pombas não somos nós; com mais dois tantos de nós e com você, meu gavião, cem
pássaros seremos nós.
Quantas pombas estavam no pombal?
4. Quantos quadrados existem na figura abaixo?

As atividades desenvolvidas pelos participantes que foram anexadas em seus
portfólios individuais.

7º Encontro
No sétimo encontro, iniciamos com discussão, reflexão e troca de experiências
por meio de um fórum referente às estratégias utilizadas para resolução dos
problemas do 6º encontro. Em outro fórum, com o intuito de relacionar o estudo
teórico e o desenvolvimento dos problemas do encontro anterior, a segunda
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6º Encontro

atividade foi socializar, debater e contribuir sobre a importância da utilização de
diferentes estratégias na resolução de problemas nas aulas de Matemática.

8º Encontro
Neste encontro, assíncrono, cada participante formulou um problema
matemático para os Anos Finais do Ensino Fundamental, que foi disponibilizado
e compartilhado em seu portfólio individual. No fórum os participantes
descreveram suas concepções prévias sobre a importância da formulação de
problemas no ensino e aprendizagem da Matemática. Além disso, os participantes
realizaram o estudo do texto “Por que formular problemas” (CHICA, 2001,
p. 151-173). Este estudo pode alicerçá-los para reflexão, discussão e troca de
experiências na ferramenta fórum até uma data previamente solicitada.

9º Encontro
Iniciamos o encontro no chat, que serviu de amparo para combinarmos e
orientarmos os participantes quanto às atividades do encontro e possíveis
transtornos que poderiam acorrer. Na primeira atividade cada um dos
participantes formulou um problema, o qual foi desenvolvido por meio de
respostas disponibilizadas a eles, que prosseguem:
Por meio das respostas de alguns problemas, cada participante desenvolverá
um problema matemático relacionado ao Ensino Fundamental anos finais.
(Atividade 1)
Situação 1:

Situação 2:
3 moedas de 5 centavos, 5 moedas de 10 centavos, 6 moedas de 50 centavos e uma moeda
de 1 real.
Situação 3:
2 + 4.5
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Situação 3:
Tema: As Janelas
Nas fachadas dos prédios e casas é possível observar uma diversidade de janelas existentes
em uma cidade.

Situação 4:

Esta atividade foi foco de discussão, reflexão e troca de experiências no
fórum. O objetivo foi relacionar o estudo teórico realizado no encontro anterior
e o desenvolvimento dos problemas deste encontro a fim de socializar, debater
e contribuir sobre a formulação de problemas e sua importância no ambiente
escolar.

10º Encontro
Neste encontro, assíncrono, nosso propósito com as atividades planejadas foi
explanar individualmente as concepções prévias sobre o significado da palavra
erro e de que maneira é explorado no contexto escolar em que trabalham os
participantes.
Assim, a primeira atividade sugerida foi a resolução de um desafio proposto
na Revista Cálculo, cujo título é “Mentir de improviso só dá problemas” (2012,
p. 58), que foi postada e compartilhada em seus portfólios individuais. Além
disso, foi disponibilizado para estudo o texto “Tipos de erros cometidos pelos
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estudantes em uma prova de Olimpíada Matemática” (DULLIUS; FURLANETTO;
QUARTIERI, 2012).

11º Encontro
O 11º encontro teve início no chat para acordarmos o andamento e
acompanhamento das atividades, para sanar dúvidas e para o amparo de
dificuldades que poderiam ocorrer. As discussões e troca de experiências foram
realizadas em fóruns previamente nomeados para uma melhor organização do
AVA.
No primeiro fórum discutimos quais as possíveis soluções para o
desafio apresentado aos participantes no encontro anterior. Posterior a isso,
propusemos a leitura, reflexão e estudo da continuação do texto, cujo título é
“Mentir de improviso só dá problemas” (2012, p. 59). Em seguida, no mesmo
fórum, disponibilizamos um problema da matriz de questões do Sistema de
Avaliação da Educação Básica (SAEB) para análise e resolução do mesmo. Com
isso retomamos a discussão e troca de experiências associando a leitura com a
experiência do desenvolvimento dos problemas, partindo das concepções dos
participantes sobre o que é erro e de que maneira é explorado no contexto escolar
em que trabalham.

12º e 13º Encontro
Nestes encontros, assíncronos, solicitamos a busca de trabalhos, pesquisas
referentes a algum tema que abrangesse a resolução de problemas matemáticos
para estudo, discussão e troca de experiências. O site sugerido para a busca foi
do Grupo de Trabalho e Estudos em Resolução de Problemas (GTERP), cujo link
é: <http://www2.rc.unesp.br/gterp/>. Estes textos foram postados no portfólio
individual de cada participante e compartilhado. Além disso, nesse encontro
planejaram atividades, para no máximo 30 minutos, pertinentes ao estudo
anterior para desenvolvimento com os colegas no 14º encontro.

14º Encontro
Iniciamos o encontro no chat, o qual serviu de apoio para acordarmos e
conduzirmos os participantes quanto às atividades do encontro e possíveis
transtornos que poderiam ocorrer. Na primeira atividade cada um fez a leitura
e estudo dos textos disponibilizados pelos colegas. Após, cada um conduziu a
realização de suas atividades, elaboradas no encontro anterior, embasados no
texto selecionado. Após, os participantes responderam o questionário final, para
coletar dados sobre as potencialidades do AVA.

Análise dos dados
Este capítulo discorreu sobre situações do curso de formação a distância
online para professores de Matemática, cujo foco foi a metodologia de resolução
de problemas. O desenvolvimento do curso incluiu a (re)construção do
conhecimento relatado. Durante os anos de 2014 e 2015 foram metodizados e
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analisados os dados desta pesquisa, com o intuito de averiguar as potencialidades
do AVA em suas distintas ferramentas, nas quais ocorreram interações entre os
participantes e os ministrantes sobre o desenvolvimento das atividades síncronas
e assíncronas durante os encontros.
Os encontros assíncronos, que eram precedentes aos encontros síncronos,
tinham por finalidade disponibilizar assuntos dentro do tema a ser trabalhado
posteriormente, para a organização e problematização de conceitos quanto à
temática da resolução de problemas fundamentado na leitura de livros e artigos
científicos. E assim, para que nos encontros síncronos houvesse discussões,
reflexões e troca de experiências, realizamos atividades e debates promovendo
estratégias de ação para a melhoria do processo de resolução de problemas tanto
no ambiente escolar quanto na vida profissional dos participantes.
Os procedimentos de compreensão dos dados sobre as potencialidades do
AVA se deram a partir da análise da pesquisa, a qual apontou um entrelaçamento
entre os contextos práticos e teóricos nas diferentes ferramentas do mesmo.
Os contextos práticos elucidados foram dois questionários, e-mails, fóruns de
discussão e chat. Os questionários aplicados antes e depois do curso possibilitaram
o levantamento e o debate de situações propostas e o acompanhamento das ações
que comprovaram ou não possíveis potencialidades do AVA, além de mudanças
nas concepções e práticas.
O questionário inicial teve por objetivo traçar o perfil dos participantes do
curso, bem como suas concepções prévias. A maioria dos participantes eram
professores de Matemática na Educação Básica da rede pública, tendo mais que
5 anos de experiência como docente. Os participantes descreveram que utilizam
o computador para se conectarem a internet, com o intuito de acessar e-mails,
navegar em redes sociais, fazer buscas para o planejamento pedagógico e estudo
de suas aulas, além disso, para digitação de provas e atividades.
Desta forma, os mesmos especificaram que buscam por cursos de formação
na modalidade EaD em função de ser acessível em parâmetros financeiros,
geográficos e também a possibilidade de uma maior organização pessoal, de
acordo com suas experiências. O interesse por este curso de formação foi para
melhorar suas práticas e aprofundar seus conhecimentos teóricos no assunto e
ter a possibilidade de compartilhar experiências entre profissionais da mesma
área de ensino e de culturas e costumes distintas.
Neste contexto, foi perceptível a troca de experiências e também a constatação
da similaridade de concepções perante a resolução de problemas, e demonstra
que há quase uma década os professores continuam usando o computador com a
mesma finalidade, porém com mais interatividade virtual. Outro propósito pelo
qual houve interesse em realizar o curso foi pelos baixos índices apresentados
pelos alunos em provas externas e as dificuldades apresentadas em resolver
problemas matemáticos.
Contudo, foi evidente a dificuldade dos docentes em desvencilhar a teoria
com a resolução dos problemas propostos, sendo esta uma das justificativas pelas

quais os mesmos explorem esta metodologia de maneira a relacionar os conteúdos
já trabalhados na forma de lista de exercícios para provas ou simplesmente para
findar algum assunto. Assim, podemos concluir que uma parte dos professores
não utiliza a resolução de problemas como uma metodologia, mas sim, como
uma repetição de conceitos, fórmulas ou técnicas operatórias, com o objetivo da
memorização para as avaliações.
Algumas destas atividades são listas com problemas básicos, onde não há
necessidade de elaboração de estratégias. Além disso, há uma contraposição
de conceitos dos participantes quando mencionam a resolução de problemas
na teoria e na prática, pois em sala de aula e em seus planejamentos fazem uso
de listas de exercícios e quando questionados a respeito do que consideram um
problema, os mesmos expressam como algo novo em relação às concepções
prévias dos alunos e que exige raciocínio, estratégias para sua resolução, e pode
ser um incentivador da construção de conhecimento.
Verificamos que no decorrer do curso o estudo do material teórico, as
atividades, a troca de experiências, as discussões e as reflexões proporcionaram
o desenvolvimento intelectual dos participantes, estimulando melhorias em
sua prática. Além disso, houve uma interação crescente durante as discussões
online a respeito da mudança de hábitos perante o uso de tecnologias. O AVA
se mostrou um espaço dinâmico, flexível, interativo e acessível para a busca de
conhecimento e comunicação.
A interatividade proporcionada pelo AVA, por meio da internet deu sentido
ao ensino e a aprendizagem sobre a resolução de problemas e a Matemática
em si, levando em consideração que isso não seria possível presencialmente
devido aos impasses de espaço e tempo. Ao que diz respeito às possibilidades
da EaD, a viabilidade de acesso constante ao AVA, em qualquer momento,
permitindo uma leitura, releitura do conteúdo do curso, das discussões e do
material didático, podendo inserir sugestões, ideias e argumentos nos fóruns
de discussão temáticos, resolvendo questionários e listas de problemas e até um
acompanhamento de alguma sessão online em que não puderam participar, por
razões diversas.
Uma questão que não foi estimada no planejamento deste trabalho, e que
deveria ter sido considerada importante para um bom andamento do curso,
principalmente nas interações dos participantes durante os encontros online,
foram algumas informações sobre a conexão da internet, como por exemplo,
internet discada, o desenvolvimento das atividades poderiam ter sido elaboradas
em outra ferramenta para considerar o tempo de interação dos participantes, mas
isso foi conjecturado na continuação dos outros encontros.
Assim, no primeiro encontro ocorreram alguns contratempos quanto as
discussões realizadas na ferramenta chat, tendo em vista que alguns dos
participantes não tinham disponível uma boa conexão de internet. Contudo, por
e-mail, foram orientados sobre os procedimentos que deveriam seguir.
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Para que as interações entre os professores não se tornassem desagradáveis
e não viessem a desmotivá-los, foi levada em consideração a qualidade da
tecnologia empregada, que neste caso se refere à velocidade de conexão da
internet, o que também pode ter sido um fator que incentivou a desistência de
alguns participantes.
Isso ocorreu pelo fato de a internet desconectar e ao acessar a ferramenta chat,
a mesma apresentava-se em branco, sendo assim, o participante deveria conectar
um link chamado “sessões anteriores” tendo acesso às discussões anteriormente.
Porém, como o chat ocorre em tempo real, durante o período em que tentava
reconectar-se, o participante perdia parte das discussões. Com isso percebemos
que alguns participantes se perdiam nas interações e, por essa razão optamos por
interagir nos encontros síncronos pela ferramenta fórum e passamos a utilizar o
chat apenas para iniciar e finalizar os encontros e para sanar dúvidas referentes
ao andamento do curso.
O fórum de discussão pode ser utilizado no AVA de maneira síncrona ou
assíncrona, permitindo aos usuários de um determinado grupo debater conceitos
específicos ou um encontro público virtual para discussões abertas. No curso, a
ferramenta Fórum assumiu o papel inicial do chat, ou seja, permitiu a interação
dos participantes em discussões síncronas e assíncronas, as quais eram referentes
às leituras e às atividades disponibilizadas para cada encontro.
Durante os encontros assíncronos solicitamos que os participantes
compartilhassem a resolução das atividades somente com os ministrantes para
não haver influências das soluções com a dos colegas e que fizessem o estudo dos
referenciais teóricos posteriormente a tais resoluções para que isso também não
interferisse no desenvolvimento das atividades.
Como o planejamento do curso teve que ser modificado por algumas objeções
no chat, descritas anteriormente, tivemos preocupações quanto ao tempo e a
interação dos participantes, já que estas poderiam não ser tão articuladas quanto
na outra ferramenta.
No decorrer dos encontros síncronos, o fórum de discussão permitiu interações
entre os participantes quanto ao estudo dos referenciais e as atividades dispostas
no AVA de acordo com cada encontro e tema a ser abordado. No entanto,
durante as primeiras interações percebemos que a maioria das intervenções foi
realizada por nós ministrantes, na forma de questionamentos alusivos ao tema
que seria trabalhado, com o objetivo de problematizar a temática da resolução
de problemas e aumentar a dinâmica entre o grupo, o que foi ocorrendo com o
tempo.
Nossas interações eram de maneira a estimular o pensamento e de como
poderiam abordar ou resolver as atividades, como por exemplo, corroborando
com as ideias dos autores Borba, Malheiros e Amaral (2011), quando mencionam
a relevância de indagar experimentalmente a Educação Matemática. Santos
(2006) comenta em sua pesquisa que utiliza um software geométrico como

contexto experimental, cuja sua conjunção com “seres-humanos-com-mídias”
proporciona a exploração de atividades investigativas e amplas.
Com o desenrolar dos encontros os participantes passaram a se comunicar
mais, permitindo uma maior autonomia nas contribuições das discussões e a
abertura de sugestões, conjecturas e propostas quanto aos assuntos abordados.
Assim, essa ferramenta de interação, permitiu relações interpessoais e afetivas,
quanto às atitudes dos participantes que são de respeito e reciprocidade.
Borba, Malheiros e Amaral (2011) ressaltam que podem ser combinadas várias
possibilidades de interação via internet, permitindo uma liberdade relacionada
ao tempo e/ou espaço. “Nesse contexto, encontram-se as relações entre o aluno
e os diversos elementos que compõem o cenário educativo, como o conteúdo, o
professor, outros alunos, a instituição de ensino, etc.” (IBIDEM, 2011, p. 26).
Durante as atividades online, como por exemplo, nas discussões do fórum
trabalhamos com uma diversidade múltipla e rápida de ideias, informações
e reflexões entre os participantes, onde percebemos uma interatividade
exteriorizada que se fez bastante presente. Esta reciprocidade é entendida como
multiálogo, o qual se fez presente em quase todos os encontros síncronos, com
o decorrer da discussão, os participantes auxiliaram de forma a contribuir e
cooperar entre os mesmos, tendo uma posição de mediadores por meio de suas
escritas e interações dia. Conforme Borba, Malheiros, Amaral (2011, p. 33): “Os
membros de um grupo [...] assumem papéis de protagonistas ao se tornarem
atores que produzem conhecimento, que aprendem e também ensinam e não se
limitam a meros fornecedores de informações e materiais”.
Solicitamos aos participantes, em uma das atividades, buscar um tema
sobre a resolução de problemas matemáticos que não tivesse sido trabalhado
nos encontros anteriores. Isso possibilitou a compreensão investigativa e o
planejamento de atividades e questionamentos para o andamento do curso. O
fórum de discussão ofereceu uma alusão distinta, na qual os participantes se
tornaram ministrantes. Esta atividade permitiu a eles um empenho investigativo,
o qual ofereceu um envolvimento diferente do que estavam acostumados, isso fez
com que os participantes invertessem seus papéis, levando-os as serem coautores
das atividades e dos temas que foram explorados.

Algumas considerações
Durante o curso de formação, a análise de dados e os estudos realizados
demonstram que a temática da resolução de problemas foi problematizada no
AVA de distintas formas, assim como nas diferentes ferramentas nas interações.
Na perspectiva dos participantes, o AVA permitiu um novo espaço de
comunicação e de conhecimento, o qual apresentou qualidades de dinamismo,
flexibilidade, interatividade e acessibilidade, o que nos mostra o potencial
do mesmo. Esta interatividade deu sentido ao ensino e aprendizagem dos
participantes sobre a resolução de problemas, levando em consideração que isso
não seria possível presencialmente devido aos impasses de espaço e tempo, como
citaram os participantes.
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Em relação às ferramentas do AVA concluímos que o e-mail auxiliou na
comunicação entre ministrantes e participantes de forma assíncrona e para
casos individuais, o chat causou contratempos em relação às interações entre
os participantes e os ministrantes do curso, o uso desta ferramenta pode ser
interessante quando houver boa conexão de internet e o fórum de discussões
pode ser utilizado de forma síncrona e assíncrona, assumindo neste trabalho o
papel do chat. Estimamos que esta pesquisa possa influenciar, ajudar e incentivar
outros trabalhos no âmbito do ensino e que as considerações geradas possam dar
início a mudanças significativas.
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CAPÍTULO 6
A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS COM
UTILIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DIVERSIFICADAS

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·

Resumo: Neste capítulo apresentamos resultados de uma intervenção pedagógica
desenvolvida com alunos de 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental, no âmbito de uma
dissertação de mestrado. Durante 10 encontros, buscamos “explorar o uso de diferentes
estratégias de resolução de problemas matemáticos com estudantes da Educação
Básica e verificar como estas interferem nesse processo”. Os pressupostos teóricos que
nortearam o desenvolvimento desta investigação estão fundamentados na abordagem
da Matemática através da resolução de problemas com foco na utilização de diferentes
estratégias. Ao final do período, constatamos a preferência por estratégias diferentes do
Cálculo formal, vinculada à maior eficácia.
Palavras-chave: Resolução de Problemas. Diferentes Estratégias. Matemática.

Introdução
A Matemática é uma ciência desenvolvida a partir das necessidades humanas
e presente na maioria das atividades diárias, desde que despertamos pela
manhã, ao olharmos o relógio para estabelecer a quantidade de minutos de que
dispomos para a realização das primeiras tarefas. Apesar disso, é uma disciplina
considerada difícil por muitos estudantes e uma recorrente preocupação de
professores e pesquisadores, pois o desempenho dos alunos em avaliações de
larga escala apresenta indícios de que os processos de ensino e aprendizagem da
Matemática no Brasil necessitam de melhorias no que tange à qualidade.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) sinalizam que, “no processo
de ensino e aprendizagem, conceitos, ideias e métodos matemáticos devem
ser abordados mediante a exploração de problemas” (BRASIL, 1998a, p. 40) e
apresentam a resolução destes como objetivo relacionado à grande parte dos
conteúdos sugeridos para as várias etapas do Ensino Fundamental. Para que essa
forma de trabalho se mostre eficaz, é importante que o professor, além de conhecer
1 Mestre em Ensino de Ciências Exatas.
2 Doutora em Ensino de Ciências e Matemática.
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o conteúdo, selecione experiências de aprendizagem ricas e diversificadas que
proporcionem o desenvolvimento das habilidades e competências para ler,
escrever, bem como analisar e resolver problemas, raciocinar e comunicar suas
ideias e descobertas, tendo presentes os conceitos e os modos de pensar da
Matemática.
Considerando que a resolução de um problema implica a compreensão do que
foi proposto e a apresentação de respostas, aplicando procedimentos adequados,
cabe ressaltar que existem vários caminhos para se chegar a um mesmo resultado,
ou seja, inúmeras são as estratégias que o estudante pode utilizar nesse processo.
A temática das estratégias que podem ser utilizadas na resolução de
problemas matemáticos nos sensibiliza já que percebemos, em nossa trajetória
docente, a facilidade com que alguns alunos, quando permitidos, resolvem
determinados problemas utilizando-se de estratégias alternativas, mesmo que
conteúdos específicos estejam em desenvolvimento. Nestes casos, é comum
justificarem que consideram mais fácil resolver de tal forma, que o Cálculo formal
é mais trabalhoso e geralmente, suas resoluções são coerentes com o problema
proposto. Em contrapartida, percebemos em estudo anterior (DULLIUS et al.,
2011), realizado a partir de resoluções apresentadas por estudantes do Ensino
Médio à uma prova de Olimpíada Matemática realizada na Univates, o forte
arraigamento dos participantes, ao uso do Cálculo formal. Este, entretanto, nem
sempre significa garantia de êxito e pode levar a um caminho mais longo e difícil
na busca pela solução.
Nesse contexto, propusemos-nos a investigar e explorar o uso de diferentes
estratégias de resolução de problemas matemáticos com estudantes da Educação
Básica e a verificar como estas interferem nesse processo.
Buscando respostas às nossas inquietações, convidamos alunos de 8ª série das
escolas parceiras do programa Observatório da Educação a resolver uma seleção
de oito problemas e as soluções apresentadas foram analisadas sob a perspectiva
das diferentes estratégias que podem ser utilizadas para resolver problemas
matemáticos. Nesta análise, detectamos o predomínio da utilização do Cálculo
formal, com baixo índice de acerto na maioria dos problemas.
De posse desses dados realizamos uma intervenção pedagógica na qual
propusemos, a alunos da Educação Básica, a utilização de diferentes estratégias
de resolução de problemas, para verificar se esta forma de trabalho tem potencial
de auxiliá-los a obter êxito ao deparar-se com essas situações matemáticas.
Participaram da intervenção, constituída por 10 encontros, 11 alunos da 7ª
e 8ª séries de uma escola municipal de Monte Belo do Sul. A opção por estas
turmas deu-se principalmente pela possibilidade de realização dos encontros em
turno oposto ao de aula, visto que alguns alunos encontravam-se na escola uma
tarde por semana para a participação em uma oficina de música, permanecendo
dois períodos em outras atividades, sugeridas pela direção e professores. Cabe
destacar que alguns dos participantes dirigiam-se à escola exclusivamente
para participar da intervenção, pois não frequentavam a oficina de música. A
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responsável pelo desenvolvimento da proposta é também professora titular da
disciplina de Matemática da referida instituição.
Na maioria dos encontros, os participantes organizaram-se em grupos, ora
escolhidos por eles, ora por alguma técnica ou dinâmica proposta pela professora
que conduziu as aulas. A formação de pequenos grupos, fixos ou móveis,
homogêneos ou heterogêneos permite ao professor, segundo Zabala (2006),
deslocar-se e prestar auxílios adequados à necessidade de cada um.
Os participantes foram desafiados a resolver problemas extraídos de livros
didáticos, olimpíadas matemáticas, sites relacionados à disciplina e, ainda, dos
bancos de dados da Prova Brasil e SAEB, utilizando os passos de resolução
propostos por Polya (1995), insistindo na importância da leitura atenta e na
identificação da incógnita para que ocorra uma correta interpretação das
situações propostas. Nessa parte do processo, muitas vezes, foram realizadas
discussões acerca dos dados apresentados pelos problemas e questionamentos
aos alunos com o intuito de auxiliá-los na interpretação.
O foco da pesquisa, no entanto, estava na etapa que correspondia ao
estabelecimento de um plano, onde estimulamos a utilização de diversificadas
estratégias, socializando aquelas que, porventura tenham sido utilizadas por
alunos de outras turmas/escolas na coleta de dados inicial, ou mesmo as que
surgiram na própria turma. Na execução do plano, a ideia era que os estudantes
ainda pudessem aperfeiçoar a estratégia traçada, acrescentar detalhes e verificar
atentamente cada passo dado. Quanto ao retrospecto, ocorreu de forma a
socializar e discutir as estratégias utilizadas para cada problema apresentado,
levando os participantes a detectarem qual das formas se demonstrava mais
eficaz.
O escopo deste capítulo está no detalhamento da intervenção pedagógica
com apresentação de parte das atividades desenvolvidas e análise das respostas
propostas pelos participantes. O trabalho na íntegra constitui uma dissertação de
mestrado3.
Nos encontros não foram introduzidos ou explicados conteúdos envolvidos
nos problemas, considerando que a intenção foi estimular a busca por estratégias
alternativas de resolução. Não é nosso propósito sugerir a eliminação do
conteúdo formal na sala de aula, tampouco que os alunos não devam utilizar o
Cálculo formal na resolução de problemas, mas acreditamos que eles precisam
ter a oportunidade de conhecer outras formas de resolver e optar, em cada caso,
pela estratégia que julgarem mais conveniente e fácil.
Por questões de organização, os problemas resolvidos por todos os alunos,
no decorrer dos encontros, foram enumerados em ordem crescente, a partir do
número 1. Aqueles que, eventualmente, fossem resolvidos por apenas um grupo,
nos momentos em que cada um resolveu ou analisou um problema diferente,
receberam numeração diferenciada, sem relação com a primeira. Para análise

das resoluções e exemplificação, o material escrito produzido pelos participantes
também foi enumerado, utilizando P1 para designar o participante 1, P2 para o
participante 2 e assim, sucessivamente.
As respostas dos alunos foram analisadas pela primeira autora deste capítulo,
que contou com a ajuda de dois bolsistas de graduação e duas professoras de
Matemática da Educação Básica, sob supervisão da professora orientadora, todos
participantes do Programa Observatório da Educação. Consideramos importante
que todos os integrantes participassem desta etapa para garantir que o tema
fosse analisado com a articulação de diferentes olhares, em níveis distintos de
formação.
A classificação das resoluções apresentadas pelos estudantes, que será
detalhada na sequência, foi feita a partir das seguintes categorias:
• Desenho;
• Cálculo;
• Tabelas ou gráficos;
• Tentativa e erro;
• Organizar padrões;
• Trabalhar em sentido inverso;
• Reduzir à unidade.
Além destas, foi criada por nós a categoria denominada Eliminação, visto que,
a partir da análise das resoluções propostas a problemas da etapa de coleta de
dados inicial, percebemos que, em alguns dos problemas de múltipla escolha,
após a interpretação, os alunos analisavam as possíveis respostas e descartavam,
segundo critérios por eles estabelecidos, algumas alternativas.
Moraes (1999, texto digital) define a categorização como “um procedimento
de agrupar dados considerando a parte comum existente entre eles. Classificase por semelhança ou analogia, segundo critérios previamente estabelecidos
ou definidos no processo”. Salientamos que a categorização das resoluções
apresentadas pelos estudantes, tanto na coleta de dados inicial, quanto nas
demais etapas da pesquisa, baseou-se em nossa experiência como professorespesquisadores e na interpretação feita a partir do referencial teórico estudado,
sendo passíveis outras formas de classificação por outro profissional. Ressaltamos
ainda que algumas resoluções foram enquadradas em mais de uma categoria,
por evidenciar mescla de estratégias.

Intervenção pedagógica e análise de dados
Apresentamos a seguir, alguns dos problemas explorados durante a
intervenção pedagógica, analisando as estratégias utilizadas pelos participantes
para solucioná-los, bem como as possíveis contribuições desta forma de trabalho
para a obtenção de êxito. No primeiro encontro, após a dinâmica inicial,
expusemos aos alunos aspectos da pesquisa, fornecendo informações sobre a
duração aproximada, forma de condução dos encontros e objetivos. Também
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Figura 6.1 – Problema proposto a P4, P8 e P9 e resolução do grupo utilizando a
estratégia de Trabalhar em sentido inverso

Fonte: Problema extraído de Haetinger et al. (2008).
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provocamos uma discussão sobre a resolução de problemas, baseada em
questionamentos pré-estruturados, tais como:
• O que é um problema?
• Vocês costumam resolver problemas? Gostam?
• Têm dificuldades na resolução de problemas? Quais?
• Quais são as formas de resolver problemas matemáticos?
Na sequência, em grupos, cada aluno recebeu um dos problemas apresentados
nas Figuras 6.1 a 6.4 e uma resposta. Abordamos os passos para a resolução
de problemas propostos por Polya (1995) e os alunos foram estimulados a ler
individualmente, já que cada grupo recebeu um problema diferente, discutir o
plano de resolução e executá-lo para, ao final, apresentar o problema aos demais,
que deveriam manifestar-se caso possuíssem, na ficha de resposta recebida, a
correspondente àquele problema. Propositalmente, foram entregues duas
respostas que pareciam ser do mesmo problema, para que pudéssemos discutir
a importância e necessidade de verificação, ou seja, de analisar se a resposta
encontrada faz sentido com os dados fornecidos, se ela é realmente a resposta
final ou apenas um dado necessário de ser aplicado a um próximo procedimento
para, por fim, chegar à resolução. Cada grupo apresentou a estratégia utilizada
para resolver seu problema e complementamos, sugerindo outras estratégias,
quando foi possível.
Um dos problemas explorados é apresentado na Figura 6.1, com a resolução
proposta por P4 através da estratégia de Trabalhar em sentido inverso. Um dos
componentes deste grupo, ao ler o problema, logo declarou aos colegas que a
resolução era “muito fácil”, explicando-lhes como havia pensado em resolvê-lo,
ao que foi logo entendido e puseram em prática o plano.

Os alunos que receberam o segundo problema, logo escreveram os números
envolvidos, como que em uma reta numérica, caracterizando a utilização de
Desenho, porém, não destacaram a resposta, como mostrado na Figura 6.2.
Figura 6.2 – Problema proposto a P3 e P11 e resolução do grupo

Fonte: Problema extraído de Brasil (2008).

O terceiro problema é apresentado na Figura 6.3 com a resolução através de
Cálculo, de forma correta.
Figura 6.3 – Problema proposto a P2 e P5 e resolução do grupo utilizando a
estratégia de Cálculo

Fonte: Problema extraído de Brasil (2008).

A dupla teve dificuldades, inicialmente, em definir se precisavam utilizar
apenas as medidas 22 m e 42 m, ou se as mesmas precisavam ser dobradas para
o Cálculo, mas, no fim, conseguiram. Na apresentação da resolução, comentamos
que o desenho da quadra poderia ter facilitado esta interpretação.
O problema que mais gerou dúvidas e dificuldades foi o quarto, apresentado
na Figura 6.4, com a resolução proposta por P6 e P7.
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Figura 6.4 – Problema proposto a P6 e P7 e resolução do grupo utilizando a
estratégia de Tentativa e erro

Fonte: Problema extraído de Haetinger et al. (2008).

A primeira dificuldade foi na interpretação do problema, mas, após os
questionamentos feitos, os alunos entenderam que a sequência de peças deveria
continuar, devendo-se anotar ao lado da figura as quantidades de ladrilhos das
peças seguintes ao perceber que aumentavam de 4 em 4 ladrilhos. Após, somaram
todas até chegar aos 330 ladrilhos, apagando as anotações referentes às peças a
mais que haviam anotado. Quando expuseram a resolução aos demais, sugerimos
a utilização de uma Tabela, onde poderiam anotar, na 3ª coluna, a quantidade
total de ladrilhos utilizados a cada peça acrescentada na sequência. Dullius et al.
(2011) também detectaram, em investigação desenvolvida acerca das estratégias
utilizadas por participantes de uma Olimpíada Matemática, predomínio dessa
estratégia nas resoluções apresentadas para o mesmo problema.
Nos demais encontros, quando todos os alunos estavam envolvidos com a
resolução do mesmo problema, iniciamos realizando a leitura e interpretação,
seguindo para a elaboração e execução do plano de resolução, passando para a
exposição dos caminhos utilizados e discussão dos mesmos. Somente após estas
etapas é que um novo problema era proposto. Nos últimos encontros optamos
por deixar a cargo de cada aluno ou grupo a exploração do problema, desde a
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leitura até a resolução, como forma de estimular a autonomia. O auxílio era dado,
quando necessário, particularmente.
No primeiro problema proposto no segundo encontro, que envolvia a
comparação de frações, inserimos os desenhos alusivos à situação, como forma
de estimular a utilização desta estratégia e todos os alunos chegaram à resposta
correta desta forma. Em seguida, foi proposto o Problema 2, apresentado na
Figura 6.5 com a resolução de P9. Este problema também envolveu comparação
de frações, porém não foram inseridos elementos que estimulassem a resolução
através de Desenho. Entretanto, a maioria dos alunos utilizou a estratégia de
forma correta, obtendo êxito na solução.
Figura 6.5 – Problema 2 e resolução de P9 utilizando a estratégia de Desenho

Fonte: Problema extraído de Brasil (2008).

Na resolução apresentada, os alunos transcreveram as frações, porém não as
simplificaram, apenas desenharam-nas, na mesma sequência, comprovando que
os trajetos de João e Pedro eram iguais. Apenas dois deles utilizaram o Cálculo,
obtendo êxito também. Durante a discussão, foi comentado com os alunos que,
ao resolver cada problema novo, podemos retomar conhecimentos e estratégias
utilizadas em outros. Polya (1995, p. 40) sugere que “relembrando problemas já
anteriormente resolvidos e que tenham a mesma incógnita ou outra semelhante
[...], teremos uma boa possibilidade de começar na direção certa e poderemos
conceber um plano de resolução”.
No terceiro encontro, cada aluno recebeu um problema acompanhado de duas
resoluções: Cálculo formal e outra estratégia. A formação de grupos se deu pelo
recebimento do mesmo problema. A proposta aos grupos foi analisar o problema
e as resoluções apresentadas para posterior exposição aos demais e escolha da
estratégia considerada mais propícia e fácil de entender. Também poderiam,
se julgassem conveniente, criar uma estratégia diferente. A maioria optou pela
estratégia diferente do Cálculo formal.
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Na Figura 6.6, apresentamos um dos problemas desse encontro e suas
respectivas resoluções, propostos a P2 e P10 que relataram dificuldades em
organizar e resolver sistemas de equações, ressaltando a preferência pela
resolução através de uma Tabela com possíveis respostas até encontrar uma que
esteja de acordo com todos os dados fornecidos pelo problema.

Fonte: Problema extraído de <http://www.matematiques.com.br/conteudo.php?id=220>.

Após a apresentação das conclusões pelos grupos, todos resolveram o Problema
3. Na Figura 6.7, apresentamos a resolução de P9, utilizando a estratégia de
Trabalhar em sentido inverso. Para resolver este problema, inicialmente, alguns
grupos pensaram em diminuir todo o valor pago por Pedro em estacionamentos
de uma vez, sem perceber que isso influenciaria no valor que ele teria ao entrar
em cada loja. Foram feitos questionamentos e, por fim, exemplificado através de
uma redução do problema, momento em que perceberam onde estava o erro.
Caso optassem por realizar o Cálculo formal algébrico, provavelmente, seria
necessário realizá-lo em partes e, sob nossa perspectiva, com grande chance de
ocorrerem falhas no procedimento, que requer bastante atenção.
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Figura 6.6 – Problema proposto a P2 e P10

Figura 6.7 – Problema 3 e resolução de P9 utilizando a estratégia de Trabalhar
em sentido inverso

Fonte: Problema extraído de SBM (2000).

O Problema 5, proposto no quarto encontro, foi resolvido pela maioria dos
alunos utilizando a estratégia por nós denominada Eliminação, que tem potencial
de demonstrar-se eficaz em problemas de múltipla escolha, onde o resolvedor
precisa estabelecer critérios e eliminar alternativas que não se enquadrem nos
mesmos. Em determinados casos, um critério basta e em outros, são necessárias
outras análises e eliminações, até que reste apenas uma opção. No exemplo
apresentado na Figura 6.8, o aluno P2 esclarece os critérios utilizados, descartando
primeiramente, planificações que não tivessem 6 faces (lados), ao que restaram
as opções “C” e “D”, obrigando-o a buscar um segundo critério, neste caso, o
formato das faces.
Neste encontro, os alunos foram ainda desafiados a elaborar problemas a
partir de uma resposta dada, de uma figura e de uma pergunta, além de elaborar
uma pergunta para uma situação apresentada. Os problemas foram por nós
analisados e resolvidos pelos alunos nos encontros 5 e 6. Segundo Chica (2001),
neste tipo de atividade, os alunos percebem conexões importantes na estrutura
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do problema, que estão diretamente relacionadas à resolução da situação, como
por exemplo, a relação entre os dados, a pergunta e a resposta.
Figura 6.8 – Problema 5 e resolução de P 2 utilizando a estratégia de Eliminação

Ao final da execução da proposta, os alunos resolveram o Problema 7,
apresentado na Figura 6.9 com a resolução de P6 através de Desenho. A mesma
estratégia foi utilizada de forma exitosa por sete dos alunos presentes no encontro
e apenas dois não apresentaram o desenvolvimento utilizado para chegar à
resposta, que estava errada.
Figura 6.9 – Problema 7 e resolução de P6 utilizando a estratégia de Desenho

Fonte: Problema extraído de Paulina (2009).

Mais uma vez fica evidente a importante contribuição que o Desenho pode
dar em situações que envolvem representações fracionárias. Na turma em que se
encontram esses alunos, a manipulação de frações já poderia ter passado a um
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Fonte: Problema extraído de Brasil (2008).

plano mais abstrato, pois, há vários anos eles lidam - ou pelo menos deveriam
- satisfatoriamente com esse tipo de situação. Para os que não possuíam clareza
quanto à organização fracionária, o Desenho pode ter auxiliado a vislumbrar a
alternativa B como uma resposta possível, por evidenciar claramente 7 partes de
um todo composto por 12. Talvez esta estratégia tenha sido pouco explorada em
anos anteriores, ocasionando dificuldades por parte dos alunos, ao lidar com a
representação fracionária.
Uma das atividades realizadas no quinto encontro foi a resolução do Problema
9, elaborado por P2, P6 e P7 a partir da figura representativa de uma cozinha.
Durante a análise do mesmo, realizada coletivamente pelo grupo, foi considerado
simples, porém adequado ao nível dos alunos, por ter relação com o conteúdo de
geometria. Assim mesmo, estimulamos a turma a propor mais questionamentos
a partir do enunciado elaborado pelo grupo, ao que formularam a questão “b” (a
área da cozinha) e acrescentamos a “c” (quantas lajotas de 30x30cm são necessárias
para trocar o piso da cozinha?). Na Figura 6.10, destacamos o problema, com a
inserção da figura fornecida aos alunos para a elaboração do mesmo e exemplo
de resolução de cada questão, com o material produzido por P5.
Figura 6.10 – Problema 9 e resolução de P5 utilizando as estratégias de Cálculo e
Desenho

Problema elaborado por P2, P6 e P7. Dados extraídos de Dante (2005).
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A questão “a” foi respondida corretamente por todos os alunos, sendo que
um deles não apresentou o desenvolvimento e os demais, utilizaram o Cálculo
semelhante ao apresentado na Figura 6.10. O mesmo ocorreu na questão “b”, que
também foi respondida corretamente pelos presentes com utilização de Cálculo
pela maioria e apenas dois deles não apresentaram o desenvolvimento. Para
esses questionamentos, consideramos pertinente a utilização de tal estratégia,
haja vista que o que mais influencia é a diferenciação dos conceitos de “área” e
“perímetro”. A questão “c” foi resolvida sem êxito, através de Cálculo, por dois
alunos, que começaram errando no cálculo da área de cada lajota. Ao que parece,
a intenção era de, após calcular tal área, verificar quantas seriam necessárias
para preencher o espaço da cozinha. Os alunos, porém, não transformaram as
unidades de medidas, ou seja, manipularam a área da lajota em cm² e da cozinha
em m². As demais resoluções, que permitiram a obtenção da resposta correta,
foram categorizadas em Desenho e Cálculo.
No exemplo apresentado na Figura 6.10, percebemos no canto superior direito,
que o aluno desenhou uma lajota e inferimos que tenha se utilizado disso para
descobrir que, para preencher a largura da cozinha são necessárias 10 lajotas,
especificando isso abaixo da figura através da expressão “A cada 10 lajotas 3m”.
O aluno também destacou no comprimento da cozinha, 15 lajotas e, por isso, essa
resolução, assim como as demais que possuíam algum complemento semelhante
na figura, foram classificadas na categoria Desenho. A partir destas descobertas,
os alunos multiplicaram a quantidade de lajotas necessárias na largura e no
comprimento, obtendo portanto, o total e, por isso, essas resoluções também
foram categorizadas como Cálculo.
Ao final da socialização e discussão das resoluções desenvolvidas pelos
alunos, foi apresentado o Cálculo que poderia ter sido utilizado para resolver
o problema, ressaltando a necessidade de transformação de uma das unidades
de medida. Apesar disso, a maioria teve um melhor entendimento da resolução
desenvolvida com utilização de Desenho e Cálculo.
No sexto encontro, finalizamos a análise, reelaboração e resolução dos
problemas elaborados pelos participantes e propusemos o Problema 12,
apresentado na Figura 6.11 com a solução desenvolvida por P5 através da
estratégia de Desenho. Mesmo com os questionamentos feitos para auxiliar na
interpretação do problema, alguns aspectos não ficaram esclarecidos para todos
os alunos, pois muitos não se deram conta de que a pergunta se referia à parte da
escada faltante para Beatriz quando Ana terminasse a descida e não ao momento
do encontro das duas. Logo, estavam focados em descobrir a quantidade de
degraus representantes de 3/4 da escada. Quando entenderam que a questão não
era essa, perceberam que precisariam reorganizar o plano de resolução.
Os nove alunos presentes no encontro, provavelmente, utilizaram Desenho
para resolver o problema por terem considerado mais fácil simular os passos de
cada uma das personagens simultaneamente do que calcular. A maioria, após
desenhar a escada, fez simulações até descobrir quantos passos Ana dava para
cada passo de Beatriz, levando em consideração o momento do encontro das

duas. Depois, continuaram “na mesma velocidade” até que Ana chegasse ao final
da escada, contando os degraus faltantes para Beatriz. No exemplo apresentado
na Figura 6.11, isso fica evidente pelos dois pontinhos feitos pelo aluno no lado
contrário aos outros seis: segundo a explicação dada no quadro, ao expor aos
demais a resolução, os riscos no centro dos degraus indicam aqueles que já foram
percorridos por Ana e os pontinhos, representam os degraus já percorridos por
Beatriz, sendo os primeiros seis antes do encontro e os outros dois, após. Feito
isso, bastou contar os degraus que faltavam.
Figura 6.11 – Problema 12 e resolução de P5 utilizando a estratégia de Desenho

Fonte: Problema extraído de SBM (2011).

Do sétimo encontro, destacamos o Problema 15, exemplificado na Figura
6.12 com a resolução proposta por P9, juntamente com seu grupo, através da
estratégia de Tentativa e erro, que foi utilizada corretamente por todos os alunos.
Figura 6.12 – Problema 15 e resolução de P9 utilizando a estratégia de Tentativa
e erro

Fonte: Problema extraído de IMPA/OBMEP (2012).
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O aluno optou por testar as alternativas multiplicando cada uma por 4,
representando os participantes que chegaram atrás de Dido, adicionando o valor
ao resultado e acrescentando o personagem principal. O fato de terem iniciado a
tentativa pelo número 403 revela uma análise mais aprofundada por parte desse
grupo, com relação aos demais, que testaram todas as possibilidades. O aluno
relatou em sua resolução: “começamos com 403 porque 105 é muito baixo”, o que
demonstra que estimou o possível resultado para cada opção antes de realizar o
teste e comprovar a resposta.
Um grupo havia iniciado testes com outros números, parecendo não se
dar conta de que havia alternativas e que a resposta devia ser uma delas. Ao
questioná-los e ter certeza de que estavam testando possibilidades, apenas
apontei as alternativas, momento em que seus componentes concluíram que não
precisavam testar muitos números, mas apenas aqueles cinco. Nenhum grupo
mencionou ou tentou organizar uma equação para resolver este problema.
Esse problema gerou muitas dúvidas, pois a maioria dos alunos não conseguia
entender a condição “chegou à frente do quádruplo do número de pessoas que
chegaram à sua frente”. Foi necessário ler várias vezes e alguns compreenderam
que, desenhando uma situação mais simples, poderiam interpretar mais
facilmente este dado. Foi o caso de P6, que desenhou a Figura 6.13 e questionou:
“Então é assim, aqui é o Dido: se quatro pessoas chegaram na frente dele, dezesseis
chegaram atrás”?

Cap. 6

Figura 6.13 – Desenho utilizado por P6 para auxiliar na interpretação do
Problema 15

O Problema 17, apresentado na Figura 6.14 com a resolução de P4, utilizando
uma mescla das estratégias de Desenho e Cálculo foi um dos propostos no
oitavo encontro. Para a resolução desse problema, foi preciso organizar várias
informações, ou seja, estar atento a diversas condições impostas pelo enunciado.
Um aluno havia iniciado um desenho onde colocava várias placas, lado a lado,
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mas apagou-as e, ao ser questionado do motivo, relatou, apontando para o
segundo item do problema, que leu novamente e percebeu que a cada camada, o
número de placas diminui pela metade. A maioria entendeu logo esta condição,
sendo que o que gerou mais dúvidas foi a quantidade de fileiras que deveriam
existir, até que uma aluna disse: “tem que saber quantos 50cm cabem em 3,5m”.
Descoberto isso, dois grupos adicionaram parcelas de 50 cm até obter 350 cm,
chegando à conclusão de que seriam necessárias 7 fileiras, portanto. O outro
grupo não fez esse registro.
Figura 6.14 – Problema 17 e resolução de P4 utilizando as estratégias de
Desenho e Cálculo

Fonte: Problema extraído de Haetinger et al. (2004).

De posse desses dados, dois grupos iniciaram o desenho em Sentido inverso,
ou seja, partindo da última fileira, composta por uma placa e dobrando essa
quantidade a cada fileira. Após algumas fileiras perceberam que não havia
necessidade de desenhá-las todas e a maioria optou por apenas escrever a
quantidade de placas necessárias em cada fileira, somando-as ao final.
Porém, um grupo, ao descobrir que seriam necessárias 7 fileiras, iniciou a
resolução através de Tentativa e erro, utilizando, na primeira delas, a quantidade
de 30 placas para a primeira fileira e reduzindo à metade cada uma delas,
provavelmente para encontrar um número que possibilitasse restar uma placa
na última fileira, conforme enunciado no problema. Após a segunda tentativa,
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parecem ter desistido e, assim como os demais, escreveram as quantidades para
cada fileira partindo da última e dobrando a cada fileira.
Cabe ressaltar as prováveis análises que os alunos fizeram durante as
resoluções, como, por exemplo, ao perceber que não precisariam desenhar todas
as fileiras, o que seria mais trabalhoso, ou ainda, quanto ao grupo que abandonou
a estratégia de Tentativa e erro para Trabalhar em sentido inverso, em uma lógica
semelhante aos que se utilizaram do Desenho.
No nono encontro, foram propostos 4 problemas, dentre eles, o Problema 18,
que na coleta de dados inicial teve um altíssimo índice de erro e foi resolvido
corretamente por todos os alunos participantes do encontro, sendo que apenas
dois deles utilizaram o Cálculo formal. Na Figura 6.15, apresentamos o problema
com a resolução de P9, que foi classificada na categoria Desenho, devido aos
recursos utilizados.

Cap. 6

Figura 6.15 – Problema 18 e resolução de P9 utilizando a estratégia de Desenho

Fonte: Problema extraído de Brasil (2008).

Nessa resolução, o grupo utilizou um clips para comparar os lados do triângulo
formado pelos percursos e demarcar medidas iguais, destacando inclusive quais
são elas: “mesma medida de 600” e “metade da medida de 800”, concluindo,
portanto que a hipotenusa media 1000m. Após, é provável que tenha subtraído
esses 1000m dos 1400m (600 + 800), percorridos por Ana, chegando ao resultado
correto. Entretanto, não seria necessária a utilização deste instrumento, visto que
outros alunos fizeram comparações semelhantes, apenas traçando um arco a
partir do ângulo de 90° graus, formado pelos catetos, até a hipotenusa, o que os

Observatório da educação: diferentes possibilidades
para explorar problemas matemáticos

- 111 -

possibilitou demarcar nesta, uma medida de 600m e outra de 400m, ou seja, igual
à metade do lado de 800m (aproximadamente).
Quanto aos alunos que se utilizaram do Cálculo formal, ou seja, o Teorema
de Pitágoras, podemos supor que o tenham feito em função de um deles ter
estudado, há pouco tempo, no horário regular de aula, tal conteúdo, o que
proporcionou que lembrasse do mesmo. O colega de grupo manifestou, na
ocasião, não lembrar de tal conteúdo, que foi brevemente relatado por aquele que
sugeriu sua utilização. Ao final das resoluções, foi proporcionado o momento
de troca das resoluções entre os grupos, onde alguns, ao visualizar a resolução
através de Cálculo, lembraram que já haviam estudado o conteúdo enquanto
outros manifestaram desconhecimento e preferência pela estratégia Desenho.
Nas resoluções apresentadas para o Problema 19, proposto no nono encontro,
evidenciamos a utilização das estratégias para Reduzir à unidade, exemplificada
na Figura 6.16 com a resolução de P7, além de Tentativa e erro e Organização de
Padrões. Nesta resolução, a dupla precisou verificar o total de horas necessárias
para a construção e redistribuí-las em 8 horas diárias, obtendo o total de dias
necessários.
Figura 6.16 – Resolução apresentada por P7 ao Problema 19 utilizando a
estratégia de Reduzir à unidade

Fonte: Problema extraído de Brasil (2008).

Ao final do período de realização dos encontros, percebemos a evolução dos
alunos no que tange à ampliação do repertório de estratégias utilizadas, em
comparação ao que foi exposto pelos participantes na primeira discussão, onde
evidenciaram o Cálculo como principal forma de resolver problemas. Apesar
disso, nos problemas propostos no decorrer da intervenção pedagógica, esta
estratégia foi uma das menos utilizadas.
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Destaca-se também a mudança de postura, embora que pequena ainda, quanto
à confiança e autonomia para testar planos traçados para a resolução, sendo que
inicialmente, os alunos mostravam-se extremamente dependentes, questionando
qual o tipo de conta a ser feita ou se o caminho pensado estava correto. Dante
(2010, p. 57) destaca a importância de não fornecer respostas diretas à essas
perguntas, o que resolveria o problema oportunizando que o aluno não precisasse
pensar, apenas “executar as contas rápida e automaticamente”. Segundo o autor,
se o professor lançar outro questionamento, discutir o problema com o aluno
ou mesmo sugerir que o faça com um colega, “os alunos continuam envolvidos
com o problema e pouco a pouco vão perguntando menos e tornando-se mais
independentes e autônomos” (DANTE, 2010, p. 57).

Preocupados com a forma como a resolução de problemas vem sendo
abordada e com o pouco êxito atingido pelos alunos, decidimos investigar o
potencial da utilização de diferentes estratégias de resolução de problemas,
independentemente da abordagem de conteúdos específicos da Matemática
escolar. Buscamos estimular os alunos a utilizar e compartilhar diferentes formas
de resolver problemas, visto que o Cálculo formal nem sempre possibilita a
obtenção da resposta correta ou o entendimento do que fazem.
Durante a intervenção pedagógica, analisando o material produzido pelos
alunos participantes, verificamos que os mesmos foram capazes de utilizar, de
forma eficaz, uma grande variedade de estratégias de resolução de problemas,
tais como: Tentativa e erro, Desenho, Tabelas, Trabalho em sentido inverso,
Reduzir à unidade, Organização de padrões e Eliminação. Algumas destas
estratégias sequer foram pensadas por nós professores, evidenciando assim, o
estímulo à criatividade e autonomia proporcionado por esta forma de trabalho.
Creditamos o fato de terem utilizado mais e melhor uma ampla gama de
estratégias de resolução de problemas ao estímulo oferecido para que isso
ocorresse, tendo sido esse um dos objetivos perseguidos desde o início da
pesquisa. Na oportunidade evidenciou-se também, preferência da maioria pela
utilização das formas alternativas de resolução, sob a justificativa principal da
dificuldade em lembrar ou saber como e em quais casos aplicar certos algoritmos,
o que reforça a contribuição desta forma de trabalho para a obtenção de êxito na
resolução de problemas, considerando que sem essa possibilidade, muitos sequer
resolveriam determinados problemas.
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Algumas considerações

·-·-·-·-·-·
CAPÍTULO 7
A LEITURA E A ESCRITA NAS AULAS DE MATEMÁTICA:
POSSIBILIDADES DE CONTRIBUIÇÕES NA INTERPRETAÇÃO E
NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·

Resumo: As atividades apresentadas neste capítulo, buscaram investigar a influência
de práticas de leitura e de escrita como facilitadoras nos processos de compreensão,
interpretação e resolução de problemas matemáticos. A proposta pedagógica foi
desenvolvida com uma turma de 8º ano, sendo utilizados como fundamentos teóricos os
conceitos de Smole e Diniz (2001), que destacam a importância de incentivar o trabalho
com leitura e formulação de enunciados, e as ideias de Dante (2010), que deixa claro
que uma das dificuldades enfrentadas pelos estudantes na resolução de problemas está
relacionada com a interpretação dos enunciados. No decorrer do desenvolvimento desta
prática pedagógica, foram explorados os mais variados textos matemáticos, curiosidades,
desafios e enunciados de problemas, além de abordada a elaboração de problemas.
Com essa prática pedagógica, procurou-se incentivar os alunos a utilizarem diferentes
estratégias de resolução de problemas, observando as etapas propostas por Polya (1995).
Ao final do estudo, destaca-se a dificuldade dos alunos em interpretar enunciados e
percebe-se que, envolvendo a leitura e a escrita durante as aulas de Matemática, conseguese auxiliar os estudantes a obterem êxito na resolução de problemas matemáticos.
Palavras-chave: Problemas Matemáticos. Leitura. Escrita. Interpretação.

Introdução
O ensino de Matemática contribuiu para a construção de relações que se
pode estabelecer com o cotidiano, porém algumas vezes parece que isto não
é percebido no contexto escolar. Fazendo parte do grupo, como bolsista do
Programa Observatório da Educação e professora das redes municipal e estadual
de ensino, a primeira autora percebeu, durante as pesquisas realizadas, nos
momentos de resolução das atividades pelos alunos em sala de aula e também
durante os conselhos de classes das escolas, que um dos obstáculos encontrados
está relacionado às dificuldades de interpretação dos enunciados dos problemas.
1 Mestre em Ensino de Ciências Exatas.
2 Doutora em Educação.
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Neste contexto, desenvolvemos a pesquisa com o intuito de identificar
como a leitura e a escrita nas aulas de Matemática podem auxiliar os alunos
na interpretação e resolução de problemas matemáticos. Rabelo (2002) aponta,
através de observações realizadas, que os alunos não conseguem analisar e
interpretar os problemas propostos, e que esses obstáculos estão relacionados à
dificuldade de leitura e análise e à barreira da linguagem escrita, resultando em
problemas com a compreensão e a interpretação. De acordo com Pozo (1998),
esta é uma importante etapa após a coleta e seleção de informação, para que o
estudante obtenha êxito na resolução dos problemas.
Smole e Diniz (2001) destacam que é possível ajudá-lo a superar a dificuldade
encontrada com a interpretação de problemas, aproximando a língua materna
à Matemática. Assim, acredita-se que, ao utilizar práticas de leitura e de escrita
durante as aulas, pode-se atingir os objetivos de estimular e ajudar o aluno a
superar os obstáculos relacionados à compreensão e à interpretação, auxiliando
na resolução de problemas matemáticos. Acredita-se que a abordagem da leitura
e escrita durante as aulas de Matemática pode auxiliar os alunos no processo de
construção do conhecimento.
Neste contexto, buscou-se verificar a influência da leitura e da escrita
na interpretação e resolução de problemas matemáticos. Especificamente,
pretendeu-se: auxiliar os alunos a compreenderem os enunciados dos mais
variados problemas matemáticos a partir da utilização da leitura e da escrita;
desafiar os alunos a elaborarem problemas matemáticos; estimular a leitura e a
escrita na sala de aula e auxiliar na interpretação e na resolução de diferentes
problemas.

Intervenção pedagógica e análise de dados
Esta proposta3 sustentou-se na utilização de vários tipos de textos matemáticos,
assim como também curiosidades e acontecimentos históricos e atuais que
envolvem o ensino da Matemática em sala de aula. E, igualmente, abordou a
elaboração de enunciados de problemas e a exploração de desafios que são sempre
úteis em sala de aula, pois desenvolvem no aluno o ato de pensar. Nos encontros
realizados com os alunos do 8º ano, que participaram da intervenção pedagógica,
foram explorados problemas de livros didáticos, olimpíadas matemáticas, sites
relacionados à disciplina e, ainda, dos bancos de dados da Prova Brasil e do
Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB).
Cabe salientar que, no decorrer dos encontros, a preocupação da professora
foi de abordar ao máximo os mais variados textos matemáticos, curiosidades,
histórias e enunciados de problemas envolvendo a área em estudo. Assim como,
também, explorar a questão da escrita de textos e a elaboração de problemas
matemáticos utilizando diferentes formas, como a partir de uma resposta,
pergunta ou desenho.

3 A dissertação de mestrado se encontra na íntegra em <http://hdl.handle.net/10737/797>.
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Atividade 1
Com o intuito de motivar os estudantes, foi-lhes proposto um desafio
matemático, apresentado no Quadro 7.1, que foi resolvido individualmente.

DESAFIO
Joana gosta de suco de Abacaxi.
A menina que tem Hamsters gosta de estudar Artes.
O suco favorito de Ana é de Limão.
Jéssica está à esquerda da Renata.
Pati é a primeira da esquerda.
A menina da direita gosta de estudar Artes.
Quem toma suco de Laranja gosta de Cavalos.
A pessoa que gosta de suco de Limão está no meio.
Quem tem a mochila vermelha gosta de coelho.
A mochila da Jéssica é Verde.
A menina à esquerda da do meio viajará para Florianópolis.
Quem quer viajar pra Recife tem a mochila Amarela.
A menina que gosta do suco de Abacaxi senta ao lado da que viajará para Fernando de
Noronha.
A dona da mochila Vermelha vai viajar para Fernando de Noronha.
A primeira da esquerda usa uma mochila Amarela.
A menina da mochila Azul tem Cachorros.
Quem gosta de Biologia senta ao lado da menina que tem Hamsters.
A garota que senta à direita de quem gosta de História prefere Matemática.
Quem gosta de suco de Laranja senta ao lado de quem gosta de suco de Maracujá.
Viajará para o Rio de Janeiro a menina que tem a mochila Preta.
A garota que gosta de suco de Morango tem Pássaros como animais de estimação.
A menina que gosta de Biologia senta ao lado da que gosta de Português.
Jéssica viajará para Salvador nas férias.
Menina 1

Menina 2

Menina 3

Menina 4

Menina 5

Nome
Mochila
Matéria
Animal
Suco
Lugar
Fonte: <http://rachacuca.com.br/logica/problemas/amigas-na-escola/>.

Nesta atividade os alunos foram instigados a desvendar o desafio proposto.
Percebeu-se que os estudantes mostraram-se interessados em resolver o desafio
de Einsten, característica não muito comum nesta turma, sendo que dificilmente
conseguem parar para fazer a leitura de alguma atividade, deixando surpresa
a pesquisadora. Durante a realização da atividade, os alunos perceberam a
Observatório da educação: diferentes possibilidades
para explorar problemas matemáticos
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Quadro 7.1 – Desafio matemático

importância de realizar a leitura mais de uma vez, aspecto este destacado por
Smole e Diniz (2001, p. 71) “[...] que os alunos devem aprender ler matemática
e ler para aprender matemática durante as aulas dessa disciplina, pois para
interpretar um texto matemático, o leitor precisa familiarizar-se com a linguagem
e os símbolos próprios [...]”. Muitas vezes os dados não são utilizados, logo,
num primeiro momento, sendo necessário retomá-los depois. Ao final, todos os
alunos obtiveram êxito na realização deste desafio, sendo que a maioria utilizou
a estratégia de tentativa e erro para encontrar a solução.

Atividade 2
Nesta atividade, teve-se como objetivo explorar a leitura e a interpretação de
textos matemáticos (QUADRO 7.2), em que os estudantes foram instigados a
retirar dados acerca do mesmo. Discutindo a importância de realizar a leitura com
atenção, para compreender todas as informações e identificar a pergunta a ser
respondida, para uma posterior resolução, os alunos foram estimulados a lerem
individualmente, para, em seguida, poderem retirar os dados coletivamente.
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Exposição na galeria
A galeria de Artes de Alegria está sofrendo uma grande reforma, porque no mês que
vem acontece uma importante exposição, reunindo os pintores mais famosos do país.
Por causa das reformas, o trânsito da rua Gaivota, onde fica a galeria, está complicado.
A rua não é muito grande e tem 697cm de largura. Neste momento, por exemplo, um
caminhão carregado com 122 sacos de cimento com 50kg cada um está estacionado na
porta da galeria para descarregar. Depois de vazio, esse caminhão vai pesar 3,25t.
Na entrada da galeria está sendo construído um poço com 2,5m de comprimento,
1,3m de largura e 2,2m de profundidade, para abrigar um chafariz. Por causa desse
chafariz, foi preciso construir uma caixa-d’água em forma de cubo, com 2m de lado.
Junto com a exposição de quadros, vai ocorrer um ciclo de palestras num auditório
que tem as seguintes dimensões: 85m de comprimento, 16m de largura e 3,2m de altura.
Ainda bem que o auditório é grande, porque devem comparecer muitas pessoas às
palestras.
O coquetel de recepção já está sendo preparado. Foram encomendados 37500g
de legumes para a maionese, comprados a R$1,80 o quilo. Para os canapés, foram
compradas várias latas de biscoito. Cada lata cheia pesa 3,47kg e vazia pesa 0,59kg.
O vinho, que veio de Garibaldi, está acondicionado em um tonel com capacidade
para 218L e vai ser engarrafado em recipientes de 900mL. Para quem não bebe vinho,
80L de guaraná serão engarrafados em recipientes com capacidade para 0,5L.
Mas ainda há quem prefira água. Por isso, 19L de água serão acondicionados em um
tipo de recipiente que, vazio, pesa 780g.
a - Seu Rafael, dono da galeria, mediu a largura da rua Gaivota usando o pé como
unidade e obteve a medida de 17 pés. Quantos centímetros mede o pé de seu Rafael?
b - Qual é a massa do caminhão de cimento carregado?
c - Quanto foi gasto com os legumes para a maionese?
d - Qual é a massa dos biscoitos para os canapés dentro de cada lata?
e - Se a massa de cada biscoito é 60g, quantos biscoitos vêm em cada lata?
f - Quantas garrafas de vinho serão cheias?
g - Quantas garrafas de guaraná serão obtidas?
h - Qual será a massa do recipiente para água quando estiver com os 19 litros de água,
se a massa de 1 litro de água pura é 1kg?
Fonte: Iezzi, Dolce e Machado (2009, p. 284).

Na realização desta atividade, os alunos apresentaram muita dificuldade
de concentração o que pode ter prejudicado a leitura silenciosa. Destaca-se o
obstáculo relacionado a interpretar as questões que deveriam ser respondidas
em relação ao texto. Em questões simples, como a do caminhão carregado, os
alunos demostraram limitações em saber se precisavam multiplicar ou dividir.
Durante a correção das atividades, constatou-se a dificuldade dos alunos em
relação a que cálculo realizar: confundiram se a conta é de mais ou menos, se é de
divisão ou multiplicação, questão apontada por Fonseca e Cardoso (2009, p. 64):
Com efeito, é comum encontrarmos depoimentos de professores sobre
as dificuldades que seus alunos enfrentam na leitura de enunciados
e de problemas de Matemática. Em geral, nós, os professores que
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Quadro 7.2 – Texto explorado “Exposição na galeria”

ensinamos Matemática, dizemos que “os alunos não sabem interpretar
o que o problema pede” [...]

Atividade 3
Essa atividade teve como objetivo explorar a leitura e a interpretação, sendo
trabalhado com os alunos um texto (QUADRO 7.3).
Quadro 7.3 – Texto explorado: “Clássico promete ter casa cheia: já são 21 mil
ingressos vendidos”
Leia esta notícia:
Clássico promete ter casa cheia: já são 21 mil ingressos vendidos
O clássico entre Corinthians e Palmeiras, domingo, às 16h, no estádio do Morumbi,
promete ter casa cheia. Após o fechamento das bilheterias nesta quarta-feira, o número
de ingressos vendidos para a partida chegou a 21 mil.
Em relação aos outros dias, a venda de bilhetes para o confronto entre os dois times
aumentou consideravelmente. Na segunda-feira, o dia terminou com 3.800 ingressos
vendidos. Já na última terça-feira foram 9.900.
A venda de ingressos segue nesta quinta-feira [...].
Agora responda:
a – Na segunda-feira foram vendidos 3.800 ingressos. Quantos ingressos foram vendidos
na terça-feira?
b – Quantos ingressos foram vendidos na quarta-feira?
c – Sabendo que foram colocados à venda 50.037 ingressos, quantos restaram para
serem vendidos até o dia do jogo?
d – Sabendo que o público pagante foi de 48.930 pessoas, quantos ingressos não foram
vendidos?
Fonte: Iezzi, Dolce e Machado (2009, p. 27).

Na interpretação da notícia, proposta nesta atividade, alguns alunos
encontraram dificuldade e perguntavam: “Na letra b, precisa ou não fazer conta”?
Ficou evidente o fato já relatado anteriormente, de que os estudantes encontram
dificuldades em saber qual o cálculo correto a ser feito. Os alunos também não
compreendem que, muitas vezes, pode existir mais de um caminho para se
chegar a um resultado, ou que, em algumas situações, não existe a necessidade
de efetuar um cálculo para se chegar à resposta.
Esses aspectos foram apontados por Carvalho (2005, p. 13): “Todas essas
questões acabam refletindo na interpretação de problemas, porque se pensa a
matemática dividida em atividade, exercícios e problemas, esquece-se que para
fazer matemática é preciso aprender a resolver problemas”. A autora também
destaca que pensar em resolução de problemas é ir muito além de simplesmente
aplicar um algoritmo; mas, muitas vezes, utilizar outras formas de solução, como
o desenho, a tabela, um esquema para representar o resultado.
A Figura 7.1 apresenta a resolução das questões trabalhadas nesta atividade.
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Figura 7.1 – Resolução da atividade

Fonte: Resposta do aluno A2 (2013).

Poucos alunos conseguiram resolver o problema, porém, com o auxílio e a
troca de ideias com os colegas, os estudantes conseguiram alcançar o objetivo,
sendo necessária uma intervenção da professora, solicitando que realizassem a
leitura novamente. Após uma segunda leitura com atenção, obtiveram êxito na
realização da atividade, conforme a resolução apresentada na Figura 7.2, na qual
o aluno apresenta com clareza os cálculos desenvolvidos.

Cap. 7

Figura 7.2 – Resolução da atividade desenvolvida por A8

Fonte: Resposta do aluno A8 (2013).

Na resposta apresentada pelo aluno A8 para a alternativa “b” da questão,
percebe-se que o aluno realizou dois cálculos para responder a questão,
salientando-se que em um deles a resposta está correta e no outro a resposta está
errada. Porém, no momento de responder a questão, o aluno utilizou a resposta
errada, demonstrando que ocorreu um problema de falta de atenção na resolução
da questão.
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Atividade 4
Para alcançar o objetivo de analisar, interpretar e resolver situações problemas,
foram apresentados para os estudantes, que estavam organizados em duplas,
diversos problemas matemáticos para serem resolvidos, conforme os exemplos
apresentados nos Quadros 7.4, 7.5 e 7.6. Estes foram devidamente escolhidos
para instigar os alunos a interpretarem as situações, extraírem os devidos dados
e, assim, elaborarem a resolução.
Quadro 7.4 – Problema apresentado aos alunos
Alimentação
Por dia, um homem precisa comer aproximadamente o equivalente a 2% da sua
massa para manter o corpo em temperatura adequada. Por outro lado, um rato precisa
diariamente de uma quantidade de alimentos equivalente a 50% da sua massa (por isso
é que se tem a impressão de que ele está sempre comendo). Nessas condições, responda:
a) Quantos quilogramas você precisa comer por dia?
b) Uma criança de 45 kg comeu 800 g de alimento num dia. Ela comeu a quantidade
suficiente para manter a temperatura adequada do corpo? Comeu a mais ou a menos?
Quanto?
c) Um rato comeu 105 g de alimentos num dia. Isso corresponde a 50% da sua massa.
Qual é a massa do rato?
Fonte: Adaptado de Dante (2010).

Na resposta apresentada para o problema Alimentação, destaca-se que o
estudante conseguiu fazer relação muito importante para calcular o percentual
solicitado no problema, salientando que os demais colegas de turma encontraram
dificuldades neste problema, pois não lembravam de como calcular percentual.
A2 foi para o quadro e, com a ajuda da professora, realizou a explicação sobre o
conteúdo, demostrando para os demais colegas como organizava seu pensamento
na resolução de questões com porcentagem.
Figura 7.3 - Resposta dos itens a e b do problema Alimentação apresentada por
A7

Fonte: Resposta do aluno A7 (2013).
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Na Figura 7.4, apresenta-se uma das respostas desenvolvidas pelos alunos,
após a explicação da colega.
Figura 7.4 - Resposta do item c do problema Alimentação apresentada por A8

Fonte: Resposta do aluno A8 (2013).

Após a explicação na alternativa “a” para o conteúdo de porcentagem, os
demais estudantes passaram a utilizar a forma de calcular da colega A7 para
efetuar os demais cálculos que está sendo apresentada na resolução do aluno A8
(FIGURA 7.4) que obteve êxito nesta questão.
Quadro 7.5 – Problema apresentado aos alunos
Litros de suco
Uma escola serve merenda a 144 alunos diariamente. Sabendo que 1 litro de suco dá
para 4 copos e que, durante a merenda, cada aluno recebe um copo de suco, responda:
a) Quantos litros de suco são necessários por dia?
b) Se cada litro de suco custa R$ 2,20, qual seria o gasto diário total com sucos?
c) Se déssemos uma nota de R$ 50,00 para pagar esse gasto diário total, receberíamos
troco?

Nas resoluções apresentadas para as alternativas “a” e “b” do problema Litros
de Suco, os alunos obtiveram êxito. Destaca-se A8 (FIGURA 7.5) que conseguiu
extrair os dados necessários para a resolução de cálculos, fato indispensável para
aquelas perguntas. Em relação aos demais alunos, percebeu-se a necessidade
de auxílio na compreensão e na interpretação, ficando evidenciado que, após a
ajuda da professora, todos conseguiram resolver a questão.
Figura 7.5 - Resposta dos itens a e b do problema Litros de suco apresentada por
A8

Fonte: Resposta do aluno A8 (2013).
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Fonte: Adaptado de Dante (2010).

Nesta resolução, apresentada na Figura 7.6, salienta-se a utilização do Cálculo
mental por A7. Durante a realização da atividade, foi observado que este estudante
realizava mentalmente esta operação e, sendo assim, somente apresentou o
resultado final. Destaca-se que, durante a atividade, foi solicitado que os alunos
escrevessem ou representassem como haviam chegado ao resultado.
Figura 7.6 - Resposta do item c do problema Litros de suco apresentada por A7

Fonte: Resposta do aluno A7 (2013).

Quadro 7.6 – Problema apresentado aos alunos
Álbum de figurinhas
Felipe e Josué estão colecionando o mesmo tipo de figurinhas. Felipe já tem 190
figurinhas coladas no álbum e Josué tem 178. Se Felipe conseguir 28 figurinhas fazendo
trocas com seus colegas de escola, e Josué conseguir 37:
a) Qual dos dois ficará com mais figurinhas no álbum?
b) Quantas ele terá a mais que o outro?
c) Quantas ainda faltarão para Felipe e Josué se o total de figurinhas do álbum for 300?
d) Quantos pacotes Felipe ainda precisará comprar, se em cada um vêm 2 figurinhas,
mas uma sempre é repetida?
e) Quanto Felipe gastará se cada pacote custa R$ 0,20?
Fonte: Adaptado de Dante (2010).

Nas respostas desenvolvidas por A1 e apresentadas na Figura 7.7, percebe-se
que o aluno organizou um esquema para retirar os dados do problema, o que
auxiliou na interpretação e na compreensão e, posteriormente, na realização dos
cálculos necessários. Neste sentido, ficando perceptíveis as etapas utilizadas
pelo aluno para resolução dos problemas e citadas por Pozo (1998, p. 22),
quando destaca que “a solução do problema exige uma compreensão da tarefa,
a concepção de um plano que nos conduza à meta, a execução desse plano e,
finalmente, uma análise que nos leva a determinar se alcançamos ou não a meta”.
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Figura 7.7 - Resposta do problema Álbum de figurinhas apresentada por A1

Fonte: Resposta do aluno A1 (2013).

Na resposta apresentada por A8, destaca-se a utilização da escrita para
representar a resposta dada, sendo que o aluno conseguiu explicar sua
compreensão e assim resolver com êxito a pergunta, sendo este um avanço
atingido com os estudantes nesta pesquisa. Krulik e Reys (1997, p. 88) apresentam
que “uma dificuldade muito grande no ensino de resolução de problemas é
convencer os alunos a registrar os detalhes de um problema no papel”. Sendo
constatado pelos autores que os alunos que desenvolvem o hábito de registrar
suas interpretações, seus resultados, se tornam bom “resolvedores” de problemas.

Cap. 7

Figura 7.8 - Resposta do item “d” do problema do Álbum de figurinhas
apresentada por A8

Fonte: Resposta do aluno A8 (2013).

Na Figura 7.9, apresenta-se a resposta desenvolvida por A1, para o item “e”
do problema Álbum de figurinhas.
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Figura 7.9 - Resposta do problema do Álbum de figurinhas apresentada por A1

Fonte: Resposta do aluno A1 (2013).

Percebeu-se que os alunos demostraram dificuldade durante a resolução deste
problema, porém, os questionamentos indicados por Polya (1995, p. 1) - “Qual é a
incógnita? Do que é que se precisa? O que é que se quer saber? O que é que se deve
procurar?” -, realizados pela professora, auxiliaram os alunos na compreensão e
interpretação do enunciado do problema. De acordo com o autor, fazendo essas
indagações, o professor consegue atingir o objetivo de auxiliar o aluno a resolver
o problema e também desenvolve no aluno a capacidade de resolver por conta
própria os problemas que surgirem em seu cotidiano. Destaca-se a resolução de
A1, que, após os questionamentos realizados, facilmente conseguiu estabelecer e
executar um plano para obter o resultado desejado.

Atividade 5
Os alunos receberam um texto (QUADRO 7.7) para leitura, interpretação e
resolução das questões apresentadas e relacionadas ao texto matemático. Durante
a leitura coletiva, foi muito interessante perceber o espanto dos estudantes ao
conhecer dados que estão relacionados com o dia a dia do ser humano. Alguns
alunos realizaram comentários em relação à quantidade de água desperdiçada.
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Quadro 7.7 – Texto trabalhado: “Faça as contas e calcule como você pode
economizar o planeta”
Faça as contas e calcule como você pode economizar o planeta
1 – Uma torneira pingando uma gota de água por segundo desperdiça 16.500 litros por
ano. Se 10.000 famílias evitarem esse gasto em casa, a água economizada abasteceria
por um dia toda a população de São Luís do Maranhão.
2 – Se você e mais 5 amigos escovarem os dentes com a torneira fechada, economizarão
122 litros de água pura por dia. É o suficiente para a higiene e hidratação diária de uma
criança.
3 – O uso da “vassoura hidráulica” gasta, em 15 minutos, 36 litros de água limpa. Quem
lava a calçada uma vez por semana joga fora 1.728 litros por ano e, em 20 anos, 34.560
litros. Essa água mataria a sede de uma pessoa por 47 anos.
Acabamos de ler algumas informações sobre o desperdício e economia desse bem
natural que é a água. Agora responda às perguntas.
a – Se o desperdício é de uma gota por segundo, quantas gotas de água limpa são
perdidas em um ano?
b – Quantas gotas aproximadamente tem um litro de água?
c – Quantos litros de água a população de São Luís do Maranhão gasta por dia?
d – De acordo com o Quadro 2, quanto de água pura uma pessoa economiza por mês se
escovar os dentes com a torneira fechada?
e – Há um pequeno erro no item 3. Para encontrá-lo, responda: quantas semanas há em
um ano? Se uma “vassoura hidráulica” gasta 36 litros de água limpa quando usada por
15 minutos uma vez por semana, quantos litros de água são jogados fora por ano? E em
20 anos?

No momento da resolução individual, percebeu-se a dificuldade dos
estudantes em diferenciar os dados apresentados e as perguntas a serem
respondidas, sendo que uma aluna releu o primeiro dado e me questionou,
dizendo que não estava entendendo o que seria necessário realizar. Notou-se a
falta de atenção durante a realização da atividade, a falta de compreensão das
perguntas, além da dificuldade de transformar litros em gotas e vice-versa. Na
Figura 7.10, apresenta-se a resposta desenvolvida por A2.
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Fonte: Iezzi, Dolce e Machado (2009, p. 99).

Figura 7.10 - Resposta do item “a” apresentada por A2

Fonte: Resposta do aluno A2 (2013).

Este foi um problema com o qual os alunos tiveram que ter cuidado, pois
continha muitos dados, sendo perceptível a necessidade de interpretação,
compreensão e organização dos dados, pois nem todos foram utilizados na
primeira pergunta. Segundo Stancanelli (2001, p. 111):
Esse tipo de problema aproxima-se de situações mais realistas que
o aluno deverá enfrentar em sua vida, pois, na maioria das vezes,
os problemas que se apresentam no cotidiano não são propostos de
forma objetiva e concisa. Nesses casos, o resolvedor terá pela frente,
em geral, uma situação confusa, cheia de informações supérfluas que
devem ser identificadas e descartadas.

Evidenciou-se, então, para o aluno, a importância da leitura, e a necessidade de
selecionar os dados relevantes para a resolução do problema, fato este observado
durante a realização da atividade, sendo que os alunos, em seguida, realizaram
a leitura, extraindo somente os dados exigidos para aquele momento. Na Figura
7.11, mostra-se a resposta desenvolvida por A8.
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Figura 7.11 - Resposta do item “b” apresentada por A8

Fonte: Resposta do aluno A8 (2013).

De acordo com a resolução na Figura 7.11, percebeu-se que primeiramente
o aluno retirou do texto os dados que julgava necessários para resolver o
problema, para, em seguida, efetuar os cálculos necessários. Segundo Polya
(1995, p. 4), retirar os dados, questionar-se sobre “Qual é a incógnita? Quais são
os dados?” fazem parte da primeira etapa da resolução, referente à compreensão
do problema. Na Figura 7.12, apresenta-se a resposta desenvolvida por A2.
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Figura 7.12 - Resposta do item “c” apresentada por A2

Fonte: Resposta do aluno A2 (2013).

Na Figura 7.12 apresenta-se a estratégia utilizada pelo aluno para encontrar a
resposta da questão, salientando que o mesmo demonstrou o raciocínio utilizado
para justificar a quantidade de zeros do resultado. O estudante utilizou uma das
estratégias apontadas por Musser e Shaughnessy (1997): Resolver um problema
mais simples, que consiste em uma simplificação de um problema complicado
para uma versão mais resumida, para, em seguida, resolver o problema proposto,
e chegar a uma solução satisfatória.
Nas respostas apresentadas na Figura 7.13, destaca-se que, na alternativa “d”,
o aluno conseguiu compreender facilmente os dados apresentados e utilizou
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somente aqueles realmente necessários para responder a questão proposta.
Porém, o erro aconteceu devido à falta de atenção, pois o valor encontrado é
referente ao gasto diário de uma pessoa, e a questão solicita o gasto mensal de
uma pessoa.
Figura 7.13 - Resposta do item ”d” e “e” apresentadas por A1

Fonte: Resposta do aluno A1 (2013).

Na alternativa “e”, o aluno foi instigado a pensar um pouco sobre os dados
do problema, no qual se teve o intuito de explorar a leitura pois, de acordo com
Smole e Diniz (2001, p. 71) “[...] os alunos devem aprendem a ler matemática
e ler para aprender matemática durante as aulas dessa disciplina, pois para
interpretar um texto matemático, o leitor precisa familiarizar-se com a linguagem
e os símbolos próprios [...]”.
Incentivar as práticas de leitura nas aulas de Matemática e em outras áreas
de conhecimento pode ser fundamental para os processos de compreensão,
interpretação e construção do conhecimento Matemático.

Atividade 6
Para esta atividade tem-se o objetivo de explorar a compreensão, sequência do
texto, interpretação e resolução das questões apresentadas. Os alunos receberam
o texto apresentado no Quadro 7.8, cortado em tiras. Cada aluno recebeu uma
parte para realizar a leitura e, em seguida, os alunos realizaram a montagem do
texto, observando a sequência lógica do mesmo.
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Quadro 7.8 – Texto “O sonho de Talita” cortado em tiras
O sonho de Talita
Num certo dia, Talita acordou bem cedo, era dia de excursão da escola. Os 96
meninos e 144 meninas, alunos do 8º ano, iriam conhecer a cidade Surpresa.
Existem dois caminhos diferentes para chegar a Surpresa: pela serra ou pelo litoral.
Os alunos foram divididos em turmas. Algumas turmas foram pela serra, e outras, pelo
litoral. Mas todos os alunos tomaram os ônibus no mesmo horário, às 8 horas.
O ônibus em que Talita viajava ia pela serra. A paisagem era maravilhosa. Do lado
da estrada havia eucaliptos plantados a cada 20 metros e do lado esquerdo havia ipês
de 50 em 50 metros.
No meio do caminho, o ônibus deu uma parada no Rancho dos Sucos. Talita tomou
suco de laranja. Seu amigo, Marco Antônio, preferiu o de manga. Para acompanhar
o suco, Talita comeu biscoitos. Marco Antônio não quis comer nada, pois estava sem
fome.
Conversando com o dono do Rancho, Talita, que era muito curiosa, descobriu que,
para obter um litro de suco de cada fruta, ele usava 15 laranjas e 24 mangas.
Surpresa era uma cidade muito bonita. Na praça central, um grande painel
anunciava os principais eventos da cidade. Por coincidência, três eventos, que ocorriam
com intervalos de tempo diferentes, aconteceriam naquele ano.
Talita ainda estava lendo o painel, de repente... acordou. Tudo não havia passado
de um sonho.
Que pena! Não era dia da excursão da escola!

Após a montagem do texto, os alunos foram instigados a interpretá-lo,
respondendo as questões apresentadas no Quadro 7.9. Os alunos gostaram
muito da atividade de montar o texto, todos se envolveram. Percebeu-se que os
alunos necessitavam realizar várias vezes a leitura para organizar o texto, porém
o faziam sem “sacrifício”. Na verdade, não percebiam que estavam lendo, foi
uma atividade prazerosa para os estudantes. Esta atividade vai ao encontro
dos dizeres de Brunstein et al. (2002, p. 49) “Cabe aos professores oferecer a
leitura como um prato de doce, para seus alunos [...]”, sendo considerado muito
importante incentivar os alunos a realizarem práticas de leitura.
Os alunos podem tornar-se bons leitores e usufruir das vantagens do prazer da
leitura, quando os professores conseguirem organizar dinâmicas diferenciadas
para a prática de leitura, estratégia que é apresentada por Mary (1990) como
uma alternativa para se explorar a leitura em qualquer disciplina e grau de
ensino. Assim, pensou-se nestas atividades, e percebeu-se após a montagem,
compreensão e interpretação dos problemas, que os alunos já haviam realizado a
leitura e facilmente conseguiram obter os dados para resolver as questões.
Na realização dos exercícios, porém, os alunos encontraram algumas
dificuldades com relação a alguns termos, como “coincidir”. Também percebeuse a dificuldade dos alunos em resolver as perguntas, pois estes não conseguiam
pensar em uma maneira (estratégia) diferente do cálculo para resolver, sendo que,
no momento em que foi apresentado um outro exemplo (tomar dois remédios,
um de 8h em 8h, e outro de 6h em 6h) para que os estudantes compreendessem a
Observatório da educação: diferentes possibilidades
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Fonte: Iezzi, Dolce e Machado (2009, p. 147 – 148).

atividade, eles conseguiram resolver. Realizaram a atividade em duplas, porém
algumas discussões foram além da dupla: eles iam conversando com os colegas
e trocando ideias.
Quadro 7.9 – Questões referentes ao texto “O sonho de Talita”
Vamos recordar com Talita o sono que ela teve?
a) Talita viu eucaliptos e ipês plantados ao longo da estrada. Em certo lugar, um eucalipto estava plantado em frente a um ipê. De quantos em quantos metros isso acontecia?
b) Os ônibus para Surpresa, que fazem o percurso pela serra, partem de 20 em 20 minutos e os que fazem o percurso pelo litoral partem de 90 em 90 minutos. Se, às 8 horas,
dois ônibus, um de cada linha, partiram juntos, depois de quanto tempo ocorrerá nova
partida simultânea dessas duas linhas?
c) Na praça central de Surpresa, um painel anunciava a ocorrência, naquele ano, de três
dos principais eventos. Observe as informações:
MAIO

JULHO

SETEMBRO

ENCONTRO DAS ARTES

FESTIVAL DE MÚSICA

GINCANA DE ESPORTES

REALIZADO A CADA
2 ANOS, REÚNE OS
PRINCIPAIS ARTISTAS
DO MUNDO

OCORRE A CADA 4
ANOS, REUNINDO
OS MÚSICOS MAIS
IMPORTANTES DO PAÍS

REALIZADA DE 5 EM 5
ANOS

Após quantos anos esses eventos voltariam a coincidir?
d) Se os alunos da excursão fossem divididos em grupos mistos (meninas e meninos),
cada um com 30 alunos, quantos grupos seriam formados?
e) Se não fosse possível formar grupos mistos, e se todos os grupos precisassem ter o
mesmo número de alunos, quantos alunos, no máximo, poderia haver em cada grupo?
f) Quantos seriam os grupos formados só com meninas? E os grupos formados só com
meninos?
g) No Rancho dos Sucos, Talita ficou sabendo quantas frutas eram necessárias para
obter um litro de suco de laranja e um litro de suco de manga.
- Com 240 laranjas e 240 mangas, quantos litros de suco de cada fruta podemos obter?
- Para engarrafar os sucos em garrafas de 1 litro, quantas garrafas serão necessárias?
- Se quisermos embalar as garrafas em pacotes com quantidades iguais, sem misturar
sucos de sabores diferentes, quantas garrafas poderemos colocar, no máximo, em cada
pacote?
- Quantos serão os pacotes de suco de laranja? E os pacotes de suco de manga?
Fonte: Iezzi, Dolce e Machado (2009, p. 147-148).

Durante a correção dos exercícios, ficou clara a dificuldade de interpretação,
pois, quando apareceram muitos dados, os alunos se perderam e não souberam
quais utilizar. E assim, quando a professora realizava a leitura para os alunos e os
questionava, eles conseguiam identificar os dados e responder a pergunta.
Conforme colocado anteriormente, percebe-se que os estudantes começaram
a utilizar diferentes estratégias para coletar os dados dos problemas. Faziam
anotações sobre o que julgavam necessário para continuar e também
experimentavam diferentes formas não convencionais, como o Cálculo formal,
para encontrarem a resposta solicitada com êxito. Na Figura 7.14, mostra-se que

- 132 -

Observatório da educação: diferentes possibilidades
para explorar problemas matemáticos

A8 utilizou o desenho para chegar à resposta da alternativa “a” e organizou uma
tabela para descobrir a resposta do item “b”.
Figura 7.14 - Resposta dos itens “a” e “b” apresentada por A8

Fonte: Resposta do aluno A8 (2013).

Segundo Cavalcanti (2001, p. 121):

Percebe-se que os estudantes, de maneira geral, passaram a utilizar diferentes
formas de resolver os problemas, ficando evidente que durante a leitura dos
enunciados, textos e atividades, os alunos buscaram compreender e interpretar
de maneiras diferentes.
Na resposta da alternativa “b”, aponta-se que a aluna conseguiu descobrir o
horário em que os ônibus novamente iriam se encontrar, porém a resposta não
está de acordo com a pergunta, pois estava sendo questionado após quanto
tempo eles iriam se encontrar novamente. A resposta correta deveria ser: após 3
horas. Novamente, destaca-se a falta de atenção na realização da leitura, ou até
mesmo uma dificuldade de interpretação da pergunta.
De acordo com Smole e Diniz (2001, p. 70), “a leitura reflexiva exige que o leitor
posicione-se e situe-se diante de novas informações, que busque no texto novas
compreensões”, sendo assim, o aluno necessita realizar uma leitura buscando
encontrar os elementos fundamentais para a resolução da questão.
Na Figura 7.15, assinala-se a interpretação de A3 e a forma utilizada para retirar
e organizar os dados necessários para a resolução da questão, demonstrando que
conseguiu compreender o que estava sendo solicitado. Salienta-se que, nesta
questão, os dados numéricos apresentados no texto não eram todos necessários
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Aceitar e analisar as diversas estratégias de resolução como válidas
e importantes etapas do desenvolvimento do pensamento permitem
a aprendizagem pela reflexão e auxiliam o aluno a ter autonomia e
confiança em sua capacidade de pensar matematicamente.

para encontrar a resposta, porém os alunos deveriam partir do ano em curso e
organizar um Cálculo ou uma Tabela.
No decorrer da resolução desta questão, percebeu-se que os estudantes
encontraram muita dificuldade para expressar no papel, por meio de Cálculo e
até com palavras, as formas utilizadas para alcançar o resultado final.
Figura 7.15 - Resposta do item “c” apresentada por A3

Fonte: Resposta do aluno A3 (2013).

Na Figura 7.16, destaca-se a resolução de A8, que deixou evidente, no decorrer
das atividades, a dificuldade de escrever suas ideias. Durante a realização desta
questão, a professora questionou os alunos sobre as formas de resolução para
este problema.
Figura 7.16 - Resposta do item “d” apresentada por A8

Fonte: Resposta do aluno A8 (2013).

Salienta-se que os alunos não conseguiram registrar o passo a passo utilizado
para resolver o problema, como A8, que somente apresentou o último cálculo
realizado, sendo que os demais não apareceram escritos no material deste aluno.
De acordo com Schneider e Saunders (1997, p. 88), “[...] uma dificuldade muito
grande no ensino de resolução de problemas é convencer os alunos a registrar os
detalhes de um problema no papel”. Os autores também destacam a importância
de trabalhar e incentivar os estudantes a escreverem os detalhes das resoluções
apresentadas por eles.
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Na Figura 7.17, apresenta-se a resolução de A5 para o item “e” deste exercício,
na qual se percebe que este aluno conseguiu organizar os dados e representar
as divisões em grupos, sendo que os 144 meninos poderiam ser divididos em
2 grupos com 72 meninos, ou em 3 grupos com 48 meninos, e as 96 meninas
poderiam ser divididas em 2 grupos de 48 meninas, percebendo logo que seria
possível formar grupos com 48 alunos. Aponta-se que este aluno conseguiu
organizar os dados e alcançar êxito na resposta. Também durante a correção
desta questão, cabe salientar que os alunos comentaram que realmente nem
sempre é necessário efetuar cálculos para obter a resposta, podendo o problema
ser respondido a partir de Tabela, Desenho ou até mesmo em forma de um texto.
Figura 7.17 - Resposta do item “e” apresentada por A5

Fonte: Resposta do aluno A5 (2013).

Na Figura 7.18, apresenta-se a resposta desenvolvida por A4.
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Figura 7.18 - Resposta do item “f” apresentada por A4

Fonte: Resposta do aluno A4 (2013).
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Destaca-se, nesta questão, a evolução de alguns alunos da turma em relação à
interpretação da questão pois, de acordo com a resolução apresentada pelo aluno
A4, este e outros colegas da turma conseguiram analisar e responder por etapas
as questões. A partir de um dado foram realizados vários questionamentos,
exigindo do aluno compreensão, interpretação e organização para resolver a
questão.

Atividade 7
Esta atividade teve como objetivo explorar a compreensão e a resolução de
problemas matemáticos, por meio de enunciados de problemas apresentados
nos Quadros 7.10, 7.11 e 7.12, cortados em tiras dentro de um envelope, para
efetuarem a montagem do problema. Após a realização desta etapa da atividade,
realizaram a leitura, compreensão e interpretação dos enunciados para, em
seguida, efetuarem os passos necessários para obterem êxito na resposta.
Nesta atividade, os alunos, inicialmente, resistiram em montar os problemas,
porém, quando efetuaram a montagem do primeiro, perceberam as relações de
organização necessárias para um enunciado. De acordo com Lorensatti (2009,
mídia digital, p. 11): “Os problemas bem-estruturados são aqueles, com coesão
e coerência, ou seja, trazem, em seu enunciado, marcas linguísticas que ligam
os elementos desse de forma a apresentar uma organização sequencial e com
possibilidade de ser interpretado”.
Destaca-se também a satisfação por parte da professora em perceber que os
problemas apresentados exigiam concentração na leitura e na interpretação, e
os estudantes demonstraram um crescimento, uma evolução em relação a essas
dificuldades relatadas, conseguindo resolver os problemas, inclusive fazendo
uso de diferentes estratégias de resolução.
Analisando as respostas apresentadas, percebe-se que os alunos conseguiram
fazer as relações necessárias para organizar os problemas numa sequência lógica.
Salienta-se que, inicialmente, não cogitavam utilizar diferentes estratégias para
obterem o resultado, e após algumas resoluções, passaram a utilizar formas
variadas para encontrar as respostas
Quadro 7.10 - Problema 2, cortado em tiras
Se foram colocados, no caminhão, 32 sacos de areia.
Quantos tijolos, no máximo, ele pode ainda carregar?
Um caminhão pode carregar, no máximo, 50 sacos de areia, ou então até 400 tijolos.
Fonte: <http://www.matematiques.com.br/conteudo.php?id=238>.

Na Figura 7.19, apresenta-se a resolução desenvolvida por A8.
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Figura 7.19 - Resposta do Problema 2, apresentada por A8

Fonte: Resposta do aluno A8 (2013).

No problema 2, aponta-se, inicialmente, a dificuldade dos estudantes em
estabelecerem uma relação entre a quantidade de tijolos e a quantidade de sacos
de areia. Observou-se que foi importantíssimo o questionamento realizado
pela professora para que os alunos conseguissem compreender e interpretar o
enunciado. Salienta-se que, em seguida, os estudantes conseguiram elaborar
um plano de execução, discuti-lo com os colegas, procurando identificar as
possibilidades de resolução e de obter êxito na resolução.
Nesta aula os alunos manifestaram sua percepção a respeito da importância
de trabalhar mais com a leitura e a interpretação, também destacando que nos
últimos encontros, manifestaram a percepção de uma mudança metodológica
nas aulas de Matemática, considerando-os muito importante para o seu
desenvolvimento. Foi satisfatório ver os alunos conseguindo desenvolver e obter
êxito na resolução dos problemas.
Caio e Sueli começaram, separadamente, a guardar moedas de R$1,00 em janeiro de
2012.
Supondo que Sueli tenha continuado a guardar moedas sempre da mesma forma, em
que mês ela guardou as últimas 30 moedas de tal forma que obteve exatamente o triplo
do número de moedas que Caio guardou?
No dia 15 de julho de 2012 e nos meses seguintes, Caio não guardou mais moedas.
No dia 15 de cada mês Caio guardava 20 moedas e Sueli guardava 30 moedas.
Fonte: <http://bit.profmatsbm.org.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/463/2011_00353_
ADENILSON_PEREIRA_BONFIM.pdf?sequence=1>.

Na Figura 7.20 apresenta-se a resolução na qual o A8 utilizou os dados
oriundos do enunciado recortado em tiras para efetuar os cálculos necessários.
Em seguida, concluiu seu pensamento, demostrando, por escrito, a resposta
final. De acordo com Smole (2001, p. 41): “um primeiro cuidado é o de valorizar
a escrita”. Percebe-se que os estudantes encontram muita dificuldade para
representar sua resolução, quando essa não é expressa na forma de um cálculo
formal. E, em alguns momentos, observa-se resistência em aceitar que a resposta
de um problema matemático pode ser dada por meio de uma explicação escrita.
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Quadro 7.11 - Problema 6, cortado em tiras

Figura 7.20 - Resposta do Problema 6, apresentada por A8

Fonte: Resposta do aluno A8 (2013).

Quadro 7.12 - Problema 7, cortado em tiras
Assim, se uma dose de 50 ml desse antibiótico for injetada em um paciente às 8h,
Sabe-se que a quantidade de certo antibiótico presente no organismo cai pela metade
a cada hora decorrida após a aplicação.
qual a quantidade da droga presente no organismo às 11 horas?
Fonte: <https://www.univates.br/ppgece/docs/materiais_2010/Provas12OMU/7serie.pdf>.

Na Figura 7.21, apresenta-se outra resolução desenvolvida por A3 para o
problema número 6, destacando que este aluno utilizou a estratégia de organizar
os dados em uma tabela para obter o resultado. Cavalcanti (2001, p. 121) afirma
que “incentivar os alunos a buscarem diferentes formas de resolver problemas
permite uma reflexão mais elaborada sobre os processos de resolução, sejam eles
através de algoritmos convencionais, desenhos, esquemas ou até mesmo através
da oralidade”.
Figura 7.21 - Resposta do Problema 6, apresentada por A3

Fonte: Resposta do aluno A3 (2013).

Ainda segundo Cavalcanti (2001), a Figura 7.21 apresenta uma representação
de solução com base no contexto ou na estrutura do problema, e este foi um
trabalho realizado durante a prática pedagógica, em que a professora buscou
abordar, durante as correções, a utilização de diferentes estratégias, procurando
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instigar no aluno a representação de seus pensamentos. Este aluno conseguiu
organizar os dados e obter o resultado a partir de suas representações.
Na Figura 7.22 é apresentada uma solução para o problema 7, na qual o
estudante também utilizou-se de uma estratégia diferente do cálculo formal,
organizando um padrão para obter a resposta, sendo apontado por Dante (2010,
p. 62):
A resolução de problemas não deve se constituir em experiências
repetitivas, por meio da aplicação dos mesmos problemas (com
outros números) resolvidos pelas mesmas estratégias. O interessante
é resolver diferentes problemas com uma mesma estratégia e aplicar
diferentes estratégias para resolver um mesmo problema. Isso
facilitará a ação futura dos alunos diante de um problema novo.

Destaca-se também a organização do aluno a partir da escrita, conseguindo
demonstrar que efetuou a compreensão e a interpretação necessária após
a realização da leitura ou da releitura, fato instigado constantemente pela
professora.

Cap. 7

Figura 7.22 - Resposta do Problema 7, apresentada por A2

Fonte: Resposta do aluno A2 (2013).

Smole e Diniz (2001, p. 70) apontam que “a compreensão de um texto é um
processo que se caracteriza pela utilização que o leitor faz, no ato de ler, do
conhecimento que ele adquiriu ao longo de sua vida: o conhecimento linguístico,
o conhecimento textual, o conhecimento mundo”. Os dizeres das autoras vão
ao encontro das investigações propostas por este estudo e corroboram a ideia
de que é fundamental, no processo de compreensão, que o aluno questione e
procure identificar aspectos importantes de um texto ou enunciado matemático.
Destaca-se a evolução dos estudantes que ficou perceptível durante a
resolução deste problema, pois esse foi considerado um problema que, em outros
momentos, a turma não iria conseguir resolver, ou até mesmo desistiriam antes
de encontrarem a resolução, deixando evidenciado que os objetivos propostos
estão, aos poucos, sendo alcançados.
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Atividade 8
Para a realização desta atividade, teve-se como objetivo explorar a
interpretação e resolução do desafio matemático. Os alunos organizaram-se em
duplas e realizaram a leitura e a discussão do problema apresentado no Quadro
7.13.
Na atividade proposta, foi muito interessante observar a reação dos estudantes,
pois inicialmente, quando realizaram a leitura do texto, surgiram comentários
como “parece fácil”, “que coisa mais simples”. E, quando começaram a resolver
as questões relacionadas ao texto, perceberam o quanto de Matemática havia
na questão e, consequentemente, no dia a dia dos estudantes. Comentavam que
poderia surgir uma situação como essa em suas vidas. Os alunos tiveram que ler
e reler várias vezes, para poder compreender o texto e a situação.
Quadro 7.13 – Desafio matemático
Sabendo que Luciana viajaria para a Europa, seus amigos aproveitaram para
fazer algumas encomendas. Na lista de pedidos, havia produtos variados: perfumes,
eletrônicos, brincos, anel e sapatos.
Como Luciana adora fazer compras, mal chegou a seu destino e já foi procurar nas
lojas tudo o que havia sido pedido.
Conseguiu encontrar os perfumes, os brinquedos, os eletrônicos e os brincos
encomendados. Porém, no momento de escolher o anel e os sapatos, surgiu um problema
inesperado. Veja o que estava marcado na lista
- Sapatos para Rita: preto e branco, de salto alto, número 37
- Sapato para Pedro: de couro marrom, número 42
- Anel para Bianca: aliança de ouro branco, número 20
A dificuldade de Luciana era que, em todas as lojas visitadas, a numeração, tanto
dos sapatos como dos anéis, era completamente diferente da adotada no Brasil, e se ela
comprasse algo de tamanho errado, não poderia viajar novamente apenas para efetuar
a troca.
Diante dessa situação:
a – O que Luciana pode fazer para encontrar a numeração correspondente à dos
sapatos encomendados? (Considere que Luciana não usa sapatos 37 nem 42)
b – E no caso de anel, como solucionar o problema? (Considere que a numeração de
Luciana não é a mesma que a de Bianca)
Fonte: Barroso (2006, p. 108 e 109).

Corroborando com o processo de leitura nas aulas de Matemática, Smole e
Diniz (2001, p. 70) destacam:
A compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela
utilização que o leitor faz, no ato de ler, do conhecimento que
ele adquiriu ao longo de sua vida: conhecimento linguístico, o
conhecimento textual, o conhecimento de mundo. Para chegar à
compreensão do que leu e, consequentemente, para aprender algo
novo a partir da leitura realizada, é preciso que conhecimentos
anteriores sejam ativados durante a leitura e que o leitor indague,
questione, busque e procure identificar os aspectos relevantes de
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um texto, encontrando pistas e percebendo os caminhos que o texto
sugere.

Atividade 9
No decorrer desta atividade teve-se como objetivo abordar a interpretação
de variados estilos de gráficos, assim como também resolver os questionários
relacionados. Segundo Carvalho (2005, p. 42), “é comum jornais, revistas e
demais meios de comunicação usarem dados estatísticos (gráficos e tabelas)
para análise dos fenômenos sociais”, sendo importante que os alunos aprendam
a ler, interpretar e compreender essa forma de apresentar dados. As atividades
detalhadas nos Quadros 7.14 e 7.15, buscavam explorar a compreensão e
interpretação de diferentes tipos de gráficos.
Quadro 7.14 – Atividade 1 com gráfico
1. Leia as informações e resolva o problema no caderno. Todos os artesãos da cidade
de Lua Nova apresentaram um relatório expondo como foram as exportações no ano
passado. Observe o gráfico com essas informações.

Cap. 7

a) Quantos artesãos há na cidade de Lua Nova?
b) Quantos artesãos exportaram, em média, 175 mil reais no ano passado?
c) Qual é, em média, o valor exportado que apresenta a maior frequência?
d) Qual é, em média, o valor exportado que apresenta a menor frequência?
Fonte: Leonardo (2010, p. 165).
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Quadro 7.15 - Atividade 4 com gráfico
4 - A indústria Alimentícia Chocos realizou uma pesquisa com 200 adolescentes sobre
a preferência por alguns tipos de chocolate. A opinião dos adolescentes está registrada
no gráfico abaixo:

a) Qual o tipo de chocolate de que os adolescentes menos gostam?
b) Qual o tipo de chocolate de que os adolescentes mais gostam?
c) Que fração indica a preferência dos adolescentes por chocolate crocante?
d) Quantos adolescentes responderam que preferem o chocolate aerado?
e) Quantos adolescentes responderam que preferem o chocolate ao leite?
f) Podemos dizer que mais de 1/4 dos adolescentes preferem chocolate branco? Explique.

Fonte: Leonardo (2010, p. 256).

Inicialmente, os estudantes encontravam muita dificuldade em relacionar os
dados dos gráficos com as questões solicitadas, sendo necessária a intervenção
constante da professora para que conseguissem compreender e interpretar
os gráficos. Observou-se que essa foi uma atividade diferente para os alunos,
ressaltando e comentários do tipo “Onde poderíamos encontrar esses dados”? -, sendo
que outros imediatamente responderam: “em jornais aparecem gráficos e tabelas”.
Algumas considerações podem ser destacadas em relação à dificuldade
de conceituar as palavras específicas como “decresceu” e “cresceu”, pois os
alunos se confundiam com o seu significado, não conseguindo identificar
a região do gráfico que representa o aumento ou a diminuição do número de
cáries apresentado. Destaca-se que nesta atividade os estudantes novamente
tiveram dificuldade com uma palavra específica, “média”, sendo necessária uma
explicação por parte da professora, utilizando exemplos do cotidiano do aluno,
como calcular a média das idades ou das alturas dos integrantes da turma.

Algumas Considerações
O presente trabalho propôs uma intervenção pedagógica direcionada a
alunos, com o intuito de auxiliá-los na compreensão, interpretação e resolução
de problemas matemáticos, a partir de atividades envolvendo o uso da leitura e
da escrita neste processo. Dessa forma, as atividades planejadas e desenvolvidas
durante as aulas de Matemática desta turma visavam à melhoria da prática de
resolução de problemas de oito alunos do 8º ano de uma escola municipal de
Lajeado/RS.
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No início da prática pedagógica observou-se a dependência que o aluno tem
com a intervenção, ou ajuda, realizada pela professora, seja na leitura, escrita
e interpretação de textos, ou na própria resolução das questões matemáticas.
Diante das dificuldades na interpretação, não insistiam em retomar a leitura e
logo chamavam o professor/pesquisador argumentando “não ter entendido” ou
perguntando “se estava certo”. Porém, na maioria das vezes, quando retomavam a
leitura, conseguiam realizar a tarefa sem maiores dificuldades. O fato observado
vai ao encontro das considerações de Rabelo (2002), quando coloca que o baixo
desempenho dos alunos do Ensino Fundamental em relação à resolução de
problemas está diretamente relacionado a não construção de uma competência
para a interpretação de textos matemáticos.
As atividades que envolveram a leitura, a compreensão e a interpretação dos
estudantes para uma posterior resolução de problemas matemáticos, inicialmente
não foram muito bem aceitas pelos alunos, porém, quando estes perceberam que
os textos, e os problemas trabalhados estavam relacionados com situações do
cotidiano, estas se tornaram prazerosas e importantes, sendo valorizadas pelos
alunos e assim auxiliando no processo de construção da aprendizagem. Após o
desenvolvimento destas experiências realizadas em sala de aula, ficou evidente
que a prática de utilização de textos, focando a leitura e a escrita durante as aulas
de Matemática, auxiliou a professora e os alunos na melhoria dos processos de
ensinar e de aprender.
No decorrer dos encontros verificou-se que a leitura e a escrita, quando
articuladas às aulas de Matemática, contribuem para o desenvolvimento de
habilidades necessárias à resolução de problemas. E isto leva a considerar que
realizar trabalhos com a finalidade de aproximar a leitura e a escrita da resolução
de problemas, é fundamental para que o aluno construa significado nas aulas
dessa disciplina.
Considera-se que compreender um texto nem sempre é uma tarefa fácil. Pelo
contrário, compreender um texto é uma tarefa difícil que envolve interpretação,
decodificação, análise, síntese, seleção, antecipação e autocorreção do que foi
lido. Por isso, quanto maior for a compreensão que o aluno constrói do texto,
mais ele poderá aprender a partir do que lê. Se há intenção de que o aluno
aprenda através da leitura, não basta simplesmente pedirmos para que ele leia,
nem é suficiente explorar a leitura apenas nas aulas de língua materna; torna-se
imprescindível que todas as áreas do conhecimento tomem para si a tarefa de
formar um leitor. Em qualquer área do conhecimento, a leitura deve possibilitar
a compreensão de diferentes linguagens, de modo que os alunos adquiram certa
autonomia no processo de aprender.
Salienta-se que, no desenvolvimento destas atividades que evidenciaram a
utilização da leitura e da escrita, percebeu-se que os estudantes obtiveram maior
êxito na resolução dos problemas propostos, além de terem utilizado diferentes
formas para alcançar o resultado final. Em relação à utilização da escrita e do
raciocínio lógico, exigida dos estudantes na formulação de problemas e na
elaboração de perguntas, destaca-se a dificuldade encontrada para organizarem

suas ideias. Porém, a partir da discussão realizada entre a professora e os alunos
e a consequente reformulação dos problemas, percebeu-se a evolução desses
estudantes em relação à utilização da escrita nas aulas de Matemática.
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·-·-·-·-·-·
CAPÍTULO 8
APLICATIVOS COMPUTACIONAIS E A RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS MATEMÁTICOS

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·
Neiva Althaus1
Maria Madalena Dullius2
Nélia Maria Pontes Amado3

Resumo: Este estudo tem o foco de integrar a resolução de problemas nas aulas de
Matemática e a utilização pedagógica de recursos tecnológicos na aprendizagem.
Para tanto foi organizado um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) onde foram
dispostos 8 jogos online e 8 problemas, correlacionados, dispostos em uma plataforma
Moodle, para desenvolver a pesquisa com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental de
três escolas do Vale do Taquari/RS - Brasil. Como principal instrumento de coleta de
dados foram utilizadas as resoluções dos problemas disponibilizados no AVA pelos
alunos, também foram gravadas e transcritas as sessões de estudo para a análise. Ao
concluir a pesquisa, pode ser verificado que os estudantes recorreram aos aplicativos
disponíveis no computador e conhecidos por eles para a criação de uma estratégia ao
resolver os problemas que lhes foram propostos. No entanto, os estudantes utilizam
poucas ferramentas existentes nos aplicativos para demonstrar sua resolução.
Palavras-chave: Resolução de Problemas. Aplicativos. Ensino Fundamental.

Normalmente, a Matemática é trabalhada somente com a aplicação de fórmulas,
que muitas vezes, não estão relacionadas ao cotidiano do estudante. Nesse
contexto, os alunos só aprendem a manipular regras e fórmulas sem compreender
qual o significado desses algoritmos em seu dia a dia. Em contrapartida Grando
(1995, p. 77) relata que o jogo se constitui em uma “situação-problema simulada
e determinada por regras”, sendo que o jogador deve elaborar estratégias
objetivando “vencer o jogo, ou seja, resolver o problema”. O dinamismo “do jogo
é o que possibilita identificá-lo no contexto da resolução de problemas”. A autora
defende essas ideias e expõe que
1 Mestre em Ensino de Ciências Exatas.
2 Doutora em Ensino de Ciências e Matemática.
3 Doutora em Didática da Matemática.
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Introdução

O jogo como resolução de problemas possibilita a investigação,
ou seja, a interação e exploração do conceito através da estrutura
matemática subjacente ao jogo e que pode ser vivenciada, pelo aluno,
quando ele joga, elaborando estratégias e testando-as a fim de vencer
o jogo. Neste sentido, defende-se a inserção dos jogos no contexto
educacional numa perspectiva de resolução de problemas, garantindo
ao processo educativo os aspectos que envolvem a exploração,
aplicação e explicitação do conceito vivenciado (GRANDO, 1995, p.
78).

Apresenta-se neste capítulo, a intervenção de mestrado na qual organizouse um AVA, em uma plataforma Moodle, onde foram disponibilizados oito
jogos online e oito problemas inter-relacionados. Os problemas propostos na
intervenção foram selecionados entre os diversos problemas utilizados no
Campeonato de Matemática SUB124, destinado aos alunos do 5.º e do 6.º ano (1011 anos). Para a utilização nessa ação foram selecionados alguns dos problemas
que não possuem a solução disposta no AVA. Para incentivar e ajudar os alunos
a aderirem a esta proposta foram utilizados jogos online que serviam de auxílio
para a resolução dos problemas matemáticos propostos. Deste modo, antes da
apresentação de cada problema foi proporcionado aos alunos o trabalho com um
jogo online que foi escolhido pela sua proximidade e relação com o problema.
O trabalho foi desenvolvido com o objetivo de promover a integração da
atividade de resolução de problemas, na aula de Matemática, recorrendo à
utilização pedagógica de recursos tecnológicos para favorecer a aprendizagem
da Matemática.
Para o desenvolvimento da pesquisa foi realizada uma intervenção pedagógica
com 72 alunos do 6.º ano do Ensino Fundamental, de três escolas estaduais do
Vale do Taquari (parceiras do Observatório da Educação). Os alunos envolvidos
resolveram as atividades nos laboratórios de informática de sua escola.
A intervenção ocorreu em dois períodos de aula de Matemática a cada 15
dias, durante os meses de setembro a dezembro de 2014. Em cada escola, foram
realizados cinco encontros, com a utilização de cada jogo e resolução de um
problema correlacionado. Após foi disponibilizado um questionário de modo
a averiguar se o jogo online tinha auxiliado os alunos. Nos encontros os alunos
normalmente resolviam mais de um problema.

Descrição do Material
No primeiro encontro foi trabalhado com o jogo Triângulo Matemático
(FIGURA 8.1). O objetivo deste jogo era passar por quatro níveis somando, em
cada nível 9, 10, 11 e 12, dispondo os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 para essa soma.
Após a realização do jogo foi discutido com os alunos por que não era possível
obter uma soma igual a 8 e outra igual a 13.
4 Competição Matemática baseada na utilização da internet, designada por SUB12 e SUB14, o
primeiro destinado a alunos de 10-12 anos e o segundo, a jovens de 13-14 anos.
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Figura 8.1 – Jogo Triângulo matemático

Fonte: <http://www.rpedu.pintoricardo.com/Problemas_com_numeros/triangulo_magico.php>.

Após a discussão com a turma foi proposto o problema 1, (FIGURA 8.2).
Este problema envolve operações com números decimais, o que representa uma
dificuldade maior que o jogo explorado. Neste caso os alunos apenas podiam
usar os algarismos 2, 3 e 6.

Cap. 8

Figura 8.2 – Problema 1

Fonte: <http://fctec.ualg.pt/matematica/5estrelas/08-09/subs/prob3_12.pdf>.
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No segundo encontro foi apresentado o Geoplano digital, tal como se pode
observar na Figura 8.3. Os estudantes tiveram que testar e utilizar elásticos de
diversas cores para montar diversas figuras planas.
Figura 8.3 – Geoplano

Fonte: <http://escolovar.org/mat_geometri_geoplano.mathplay.swf>.

O tema selecionado foi Geometria, deste modo o problema 2 (FIGURA 8.4)
tem como objetivo a montagem de uma escada. O problema apresenta algumas
características relacionadas com o que foi proposto no jogo online.
Figura 8.4 - Problema 2

Fonte: <http://fctec.ualg.pt/matematica/5estrelas/08-09/subs/prob5_12.pdf>.
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O próximo jogo foi o Problema de Lógica, apresentado na Figura 8.5. Os
estudantes tinham de preencher os espaços em falta, excluindo as alternativas
disponíveis, até completar todas as lacunas existentes no jogo.
Figura 8.5 – Problema de Lógica

Fonte: <http://www.ludicas.com.br/logica/problemas/sala-de-aula/>.

Depois de concluírem o jogo, os estudantes resolveram o problema 3 (FIGURA
8.6), que tem o mesmo objetivo do jogo “Problema de Lógica”, que é resolver
uma atividade de lógica.
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Figura 8.6 - Problema 3

Fonte: Problema utilizado na final do SUB 12.
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No terceiro encontro os alunos utilizaram o jogo Conectando Rabiscos. Os
estudantes deviam ligar todos os pontos sem passar duas vezes pelo mesmo
lugar. O jogo tem diversos níveis disponíveis. A Figura 8.7 ilustra os níveis 5 e 31,
as setas que surgem na imagem indicam o percurso a seguir.
Figura 8.7 – Conectando rabiscos

Fonte: <http://www.ojogos.pt/jogo/conectando-rabiscos>.

Após este jogo foi proposto o problema 4, (FIGURA 8.8). Neste problema o
objetivo é saber quantos segmentos de reta existem numa figura com 9 pontos.
Figura 8.8 – Problema 4

Fonte: Problema utilizado na final do SUB 12.
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Na sequência os alunos utilizaram o jogo Preenchendo Retângulos
demonstrado na Figura 8.9, no qual tiveram que preencher, mentalmente, os
espaços que estavam faltando, para contar quantos quadrados seriam necessários
para encher o respectivo retângulo apresentado.
Figura 8.9 – Preenchendo retângulos

Fonte: <https://pt.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-geometry-topic/cc-earlymath-composing-shapes/e/filling-rectangles-with-same-sized-squares>.
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No quarto encontro os estudantes deveriam responder o problema 5 (FIGURA
8.10). Os alunos necessitavam dividir uma figura grande em partes menores: no
jogo, os retângulos são divididos em quadrados e o problema indaga a divisão
da folha de papel em retângulos.
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Figura 8.10 – Problema 5

Fonte: <http://fctec.ualg.pt/matematica/5estrelas/08-09/subs/prob9_12.pdf>.

No sexto jogo, os estudantes utilizaram a imaginação para montar os mais
variados objetos recorrendo ao jogo “Construindo com lego” (FIGURA 8.11).
Figura 8.11 – Construindo com lego

Fonte: <http://www.jogosfas.com/jogar-lego-construcccao-id8105.html>.
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Após o jogo, os estudantes responderam ao problema 6 (FIGURA 8.12). O
objetivo de unir o problema 6 e o jogo “Construindo com lego” é tentar mostrar
aos estudantes que podem resolver o problema no jogo online.
Figura 8.12 – Problema 6

Fonte: <http://fctec.ualg.pt/matematica/5estrelas/07-08/x.12.6.pdf>.

No quinto encontro foi apresentado o jogo “Quanto vale?” (FIGURA 8.13).

Cap. 8

Figura 8.13 – Quanto Vale?

Fonte: <http://www.escolovar.org/mat_puzzle_imagens.numeros.htm>.

Posteriormente, os estudantes responderam o problema 7 (FIGURA 8.14). O
jogo e o problema possuem o mesmo objetivo, o de encontrar o valor de cada
figura, com a utilização da álgebra.
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Figura 8.14 – Problema 7

Fonte: Problema retirado da final do SUB 12.

Ainda utilizaram a operação da adição para colocar os números dispostos na
figura, no jogo “Counting on the Walls” (FIGURA 8.15).
Figura 8.15 – Counting on the Walls

Fonte: <http://www.univates.br/virtual/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=307820>.
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Após a realização do jogo foi apresentado o problema 8 (FIGURA 8.16). O
objetivo deste jogo e do problema é colocar os números que faltam. Contudo,
o problema apresenta maior dificuldade algébrica, pois recorre à multiplicação
enquanto no jogo só era necessária a operação de adição.
Figura 8.16 – Problema 8

Fonte: <http://fctec.ualg.pt/matematica/5estrelas/10-11/subs/prob9_12.pdf>.

A coleta de dados foi por meio das respostas dos alunos aos problemas
abordados no desenvolvimento das aulas. A cada encontro foram realizadas
gravações e posteriormente transcrições, para analisar de que forma os estudantes
recorrem aos aplicativos disponíveis na criação de uma estratégia para resolver
os problemas. Para compreender o que essa prática pedagógica representou serão
demonstradas algumas resoluções dos estudantes do 6º ano, embora tenham sido
propostos 8 jogos online e os respectivos problemas.
No decorrer das análises pode ser verificado que os estudantes utilizaram
poucos aplicativos existentes no computador. Além do jogo online, utilizaram o
editor de texto, a planilha de cálculos e o Paint para demonstrar qual foi seu
pensamento para resolver os problemas propostos.
O principal aplicativo utilizado foi o editor de texto, sendo que fizeram o uso
de diversas ferramentas, como por exemplo: a escrita, tabela, desenhos e cálculo.
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Análise de Dados

Dentre inúmeras respostas escritas, destaca-se uma apresentada para o problema
3: “Gaspar gosta de filme de comédia, de pingue pongue e de bolachas. O Hugo gosta
filmes de aventuras, gosta de esqui e de gelados. O Ivan gosta de filme de ação, de futebol
e de chocolates”. Neste estudo encontramos diversos resultados alinhados com
o projeto Problem@Web no que se refere à utilização do Word. Nesse contexto
Hernandes (1999) ressalta a importância do editor de texto na aprendizagem dos
estudantes,
O Word, como instrumento pedagógico, possibilita a elaboração
de textos com boa apresentação. Os diversos recursos disponíveis
permitem fazer correção ortográfica eletrônica em português e outros
idiomas, formatar textos, preparar listas e organizá-las em ordem
alfabética, numerar automaticamente páginas, itens e subitens,
escolher estilos, cores e fontes variadas de letras para expressar ideias
em cartas, cartões, trabalhos formais e informais etc. (HERNANDES,
1999, p. 32).

Na Figura 8.17, demonstramos a resolução do problema 3 com utilização de
tabela.
Figura 8.17 – Resposta do problema 3 de acordo com tabela no editor de texto

Fonte: Alunos (2015).

O problema 4 foi resolvido por uma dupla de alunos montando uma sequência
numérica, utilizando a ferramenta tabela como apoio, conforme exemplificado
na Figura 8.18.
Figura 8.18 – Resolução do problema 4

Fonte: Alunos (2015).

Também digitaram cálculos no documento de texto, demonstrado: “2+4+6+8
+10+12+14+16+18+20+22=132”, “8+7+6+5+4+3+2+1=36 segmentos” e “Fazendo a
conta 30X50 que é 1.500, depois foi feita a conta 7X8 que é 56, depois fizemos a conta
1.500:56 que chegamos na resposta 26”.
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Uma dupla optou por construir figuras utilizando a imagem dos cubos,
demonstrado na Figura 8.19, para ilustrar seu raciocínio. Conforme Sidericoudes
et al. (1999, p. 101) “editor de textos é um programa que tem a função de criar,
produzir e editar documentos que envolvem como elementos-chaves textos”.
Figura 8.19 – Resolução do problema com a utilização do editor de texto

Fonte: Alunos (2015).

Alguns estudantes fizeram uma relação entre o editor e o Paint, montando
sua resposta com os dois aplicativos como demonstrado na Figura 8.20. Nessa
resolução é verificada claramente a interferência do jogo, pois os alunos
demonstram a mesma lógica com o desenho no Paint e se justificando com a
escrita no editor. Cabe ressaltar que os alunos não sabem utilizar a caixa de texto
do Paint. Ainda é necessário lembrar que essa dupla consegue seguir todas as
etapas da resolução de problemas destacadas por Moura (1991), demonstrando
principalmente na sua resolução a execução do seu plano e o retrospecto.
Almeida e Almeida (1999, p. 24) descrevem “O Paint é um editor de desenhos
muito simples, que, integrado com outros programas, aplicativos ou mesmo
com outros recursos, permite o desenvolvimento de atividades educacionais
enriquecedoras”.
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Figura 8.20 – Resposta do problema utilizando o editor e Paint.

Fonte: Alunos (2015).

Ressaltamos que uma dupla desenvolveu a resposta embasada no jogo, sem
observar os desenhos dispostos no problema, conforme Figura 8.21. Percebeuse que essa dupla desenvolveu o conceito de segmento de reta, mas não
observou o que o problema descrevia para desenvolver sua resolução. Para o
Observatório da educação: diferentes possibilidades
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desenvolvimento dessa resolução os estudantes utilizaram o aplicativo Paint no
qual conseguiram expor sua ideia com precisão do desenho. Como ressaltam
Mendes e Grando:
O jogo pode ser utilizado nas aulas de Matemática na perspectiva de
resolução de problemas como um gerador de situação-problema e
desencadeador da aprendizagem do aluno, ou seja, um instrumento
pelo qual os problemas podem ser propostos durante e após o jogo,
levando os alunos a refletir sobre o movimento do pensamento de
resolver o problema. Na ação de jogar várias situações-problema são
propiciadas: pelo contexto do jogo, pela ação dos adversários, pela
intervenção pedagógica do professor e/ou pelos problemas escritos.
Tais situações podem ou não vir a ser um problema para o sujeito,
dependendo da maneira como ele se sinta desafiado a resolvê-lo
(2006, p. 4-5).

Figura 8.21 – Resposta do problema embasada no jogo

Fonte: Alunos (2015).

Nessa resolução nota-se que os estudantes desenvolvem parte das etapas do
jogo propostas por Moura (1991): compreendem, estabelecem uma estratégia
e executam as jogadas, esquecendo, porém, de avaliar o jogo. Em relação ao
problema possuem dificuldade em compreendê-lo.
Os alunos utilizaram a planilha para demonstrar a resolução do problema 2,
de acordo com a Figura 8.22, pintando as células para resolver o problema por
meio do desenho.
Figura 8.22 – Resposta do problema de acordo com a planilha

Fonte: Alunos (2015).

Cabe destacar que os alunos fizeram uso da planilha para elaborar um
esquema ou um desenho em que pintaram as células de modo a criar um
ambiente semelhante ao do jogo. Também pode ser verificado no problema 6,
conforme Figura 8.23. Em nenhum caso a planilha foi utilizada como uma folha
de cálculo. A planilha de cálculos não teve um uso pedagógico pelos alunos
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somente a utilizaram como um editor de desenho. Morelatti (1999) descreve seu
uso como instrumento pedagógico,
O Excel pode ser um poderoso instrumento pedagógico quando o
professor o utiliza para desenvolver uma pesquisa com a participação
dos alunos, que coletam e registram as informações relevantes para
o estudo de um fenômeno, a compreensão de uma questão ou a
solução de um problema. Partindo de acontecimentos da vida dos
alunos, o professor promove a realização de investigações, cujos
dados são representados em planilhas e posteriormente discutidos e
interpretados para aprofundar a compreensão do tema e a proposição
de ações que possam conduzir à solução do problema (MORELATTI,
1999, p. 54).

Figura 8.23 – Resolução do problema 6 com a utilização da planilha

Fonte: Alunos (2015).

Cap. 8

Inicialmente se imaginava que os estudantes utilizariam somente o jogo online
para demonstrar sua resolução, mas isso aconteceu somente no problema 6.
Houve uma discussão dos alunos, pois queriam utilizar o jogo para resolvê-lo,
conforme é verificado na Figura 8.24. É necessário novamente retomar Moura
(1991), para destacar a sua comparação de resolução de problemas e jogos, pois
os estudantes compreenderam de forma tão inteligente o jogo que conseguiram
resolver o problema nele próprio. Em consonância Grando (1995, p. 77) relata que
jogo constitui em uma “situação-problema simulada e determinada por regras”,
sendo que o jogador deve elaborar estratégias objetivando “vencer o jogo, ou
seja, resolver o problema”.
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Figura 8.24 – Resolução do problema com a utilização do jogo

Fonte: Alunos (2015).

Nesse contexto, pode ser verificado como os estudantes utilizam os aplicativos
para demonstrar sua resolução de problemas.

Algumas Considerações
A união dos jogos online com os respectivos problemas, foi para demonstrar
aos estudantes que os problemas matemáticos, não necessariamente devem estar
ligados a conteúdos específicos. Nesse sentido, a pesquisadora achou interessante
fazer essas conexões, pois os alunos poderiam demonstrar a sua resolução
do problema no próprio jogo online, ou utilizá-lo como base para resolver o
problema. O aplicativo mais utilizado para resolver os problemas foi o editor de
texto. Milani (2001) descreve o editor de texto como uma ferramenta essencial na
utilização de computadores.
O Word, por ser amplamente conhecido, é provavelmente o
processador de textos mais utilizado em todo o mundo pela
simplicidade e facilidade de operação. Com ele é possível desenhar
e inserir figuras, objetos e símbolos, inclusive matemáticos, importar
imagens e gráficos de programas que trabalham associados a ele,
trabalhar com tabelas, escolher entre muitas fontes de tipos gráficos.
Além disso, esse programa é prático no que diz respeito à gravação,
à atualização e à revisão de arquivos. [...] Dessa forma, o erro
ortográfico é facilmente corrigido pelo aluno, que pode destinar mais
tempo à elaboração, à discussão e à resolução dos problemas, bem
como à produção de textos (MILANI, 2001, p. 182).

Destaca-se ainda que na utilização do editor de texto foram pouco exploradas
suas ferramentas, limitando-se os alunos a escrever somente algumas palavras
ou números nas suas resoluções, sem demais explicações de como alcançaram
essa resposta. Nesse sentido, Carreira et al. (2012) ressaltam:
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O processador de texto (normalmente o Word) é o formato de ficheiro
que os concorrentes mais utilizam para apresentar os seus processos
de resolução. Ao longo dos anos revelaram ser capazes de usar com
eficácia uma grande diversidade de potencialidades desse tipo de
programas: desde a formatação de texto, à introdução de imagens,
gráficos e formas, passando pela elaboração de tabelas ou pela
utilização de símbolos matemáticos (CARREIRA et al., 2012, p. 63).

Quanto à utilização da planilha não esteve de acordo com as potencialidades
desta ferramenta, mas para auxiliar na construção de uma imagem que ilustrasse
a resolução. Os alunos limitaram-se a pintar as células procurando assim
seguir uma estratégia semelhante à que o jogo online permitia. Esta estratégia
foi igualmente seguida pelos alunos em Portugal no decorrer das Competições
Matemáticas SUB12 como relata Carreira et al. (2015). Também na pesquisa
do Problem@Web muitos alunos recorreram ao Excel para apresentar as suas
resoluções, a maioria para a construção de tabelas ou de esquemas com a pintura
de células. Contudo o projeto Problem@Web identificou alguns alunos que
mostravam saber tirar partido das potencialidades oferecidas pelo Excel.
A resolução de problemas no jogo foi explorada apenas no problema 6. Neste
há uma forte relação entre o jogo e o problema proposto, subordinado ao tema
Geometria. Esta relação é destacada por Mendes e Grando (2006) que defendem
que o jogo pode ser utilizado como uma resolução de problema.

Associar a resolução de problemas com as tecnologias é desafiar duplamente o
professor. No entanto, ao planejar esta intervenção tivemos consciência do duplo
desafio proposto. Por isso disponibilizamo-nos a estar ao lado dos professores
na sala de aula, ajudando em tudo o que fosse necessário. Esta colaboração
entre pesquisadoras e as professoras propiciou a implementação da intervenção
com sucesso e permitiu desenvolver nos alunos competências no domínio da
resolução de problemas apoiadas na utilização das tecnologias.
Para além da utilização dos aplicativos, quando se mostrava favorável, na
resolução dos problemas, notou-se ainda o uso do editor de texto, muitas vezes,
somente para digitação da resolução. Neste caso, a utilização do computador não
veio acrescentar nada à aprendizagem.
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O jogo pode ser utilizado nas aulas de Matemática na perspectiva de
resolução de problemas como um gerador de situação-problema e
desencadeador da aprendizagem do aluno, ou seja, um instrumento
pelo qual os problemas podem ser propostos durante e após o jogo,
levando os alunos a refletir sobre o movimento do pensamento de
resolver o problema. Na ação de jogar várias situações-problema são
propiciadas: pelo contexto do jogo, pela ação dos adversários, pela
intervenção pedagógica do professor e/ou pelos problemas escritos.
Tais situações podem ou não vir a ser um problema para o sujeito,
dependendo da maneira como ele se sinta desafiado a resolvê-lo
(MENDES; GRANDO, 2006, p. 4-5).

Em outros casos, os alunos recorreram a novas representações para mostrar
o seu raciocínio na resolução do problema proposto. Os alunos utilizaram ainda
a planilha para apresentar as suas resoluções. Embora esta utilização não tenha
tirado proveito das potencialidades desta ferramenta, pode-se considerar que
os alunos já deram um passo no sentido de recorrer às tecnologias para ilustrar
e representar o seu raciocínio. É muito importante fomentar esta utilização das
tecnologias na resolução de problemas. Por outro lado, é importante realçar
como os jogos online podem promover a resolução de problemas. Esta é uma
potencialidade dos jogos que é importante destacar e dar conhecimento aos
professores. Uma utilização adequada dos jogos online disponíveis pode ajudar
a integrar a resolução de problemas e, em simultâneo, as tecnologias na sala de
aula.
Alguns dos alunos envolvidos nunca tinham tido oportunidade de utilizar
o computador em sala de aula. Desta forma também é natural que esses alunos
revelem dificuldades na resolução de problemas com recurso ao computador,
mas este é um caminho que temos de percorrer. A escola e a sala de aula, devem
promover esta oportunidade a todos os alunos.
Outro resultado que podemos retirar deste estudo tem a ver com as atitudes
manifestadas pelos alunos ao longo desta intervenção. Os alunos ficaram mais
motivados, encorajados e desafiados para se envolverem na resolução de
problemas após a experimentação dos jogos online. É importante reconhecer que
a possibilidade de um “jogo” inicial funciona como uma ajuda para resolver
o problema e se mostra uma estratégia eficaz permitindo que os alunos não
desanimem na resolução do problema.
Com essa proposta procurou-se ainda fortalecer o diálogo entre a comunidade
acadêmica e os sujeitos envolvidos no processo educacional. Almeja-se que o
resultado desta experiência fomente a utilização de recursos digitais em sala
de aula e contribua para uma melhoria da implementação da resolução de
problemas, primeiramente, pelos professores da Educação Básica do Vale do
Taquari e, futuramente, por outros professores do Brasil na medida em que as
atividades desenvolvidas estarão disponíveis para que outros professores as
possam implementar.
Os estudantes que participaram da exploração e discussão destas atividades
demonstraram entusiasmo e disposição para desenvolvê-las em sala de aula.
Evidenciaram a utilização de diferentes aplicativos existentes no computador,
para a resolução dos problemas, além do uso dos jogos online disponibilizados,
inicialmente como auxílio em sua resolução.
Verifica-se também, que no decorrer das atividades os estudantes
demonstraram maior segurança em relação ao manuseio dos computadores,
conseguindo encontrar os aplicativos e disponibilizando as resoluções no AVA.
Cabe destacar que os estudantes pediram esse tipo de atividades com maior
frequência durante sua aprendizagem.
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CAPÍTULO 9
A FORMULAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS A
PARTIR DE PROJETOS INTERDISCIPLINARES

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·
Ana Paula Dessoy1
Maria Madalena Dullius2

Resumo: O presente capítulo apresenta resultados de uma intervenção pedagógica
desenvolvida com alunos do 3º ano do Ensino Médio Politécnico de uma escola da 3ª
Coordenadoria Regional de Educação do Vale do Taquari - RS/Brasil. No decorrer dos
encontros buscou-se compreender “Qual a influência de projetos interdisciplinares na
resolução e formulação de problemas matemáticos?”. O objetivo central desta pesquisa
foi analisar e explorar a formulação e a resolução de problemas matemáticos a partir
de projetos interdisciplinares. O referencial teórico segue pressupostos que se apoiam
nas ideias de Dante (2010), Polya (1995) e Smolle e Diniz (2001), que discorrem sobre
a resolução de problemas. Nos encontros explorou-se a formulação e a resolução de
problemas, a Matemática existente nos temas de pesquisa de cada aluno, a resolução
dos problemas formulados pelos mesmos e a socialização das atividades entre os alunos.
Fundamentados nas respostas e nos relatos dos alunos envolvidos na pesquisa, foi
possível averiguar que é possível trabalhar a resolução de problemas a partir de projetos
e de temas interdisciplinares. Os resultados que emergiram com a pesquisa realizada
foram analisados, sendo possível verificar que as atividades propostas na intervenção
pedagógica contribuíram para a produção de novos conhecimentos, além de enfatizar a
importância da Matemática do cotidiano, fazendo com que os alunos se aproximassem
da Matemática presente em sua realidade a partir de momentos de reflexão e diálogo.
Palavras-chave: Problemas Matemáticos. Projetos Interdisciplinares. Seminário
Integrado.

A Matemática há muito tempo é vista como a “matéria mais difícil”, o “terror
das disciplinas”, na qual muitos alunos apresentam dificuldades, e ao mesmo
tempo é a grande preocupação dos professores no que diz respeito ao rendimento
escolar. Isto está refletido nos indicativos, dentre eles as avaliações externas,

1 Mestre em Ensino de Ciências Exatas.
2 Doutora em Ensino de Ciências e Matemática.
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Introdução

que apresentam a preocupante situação em que se encontra a aprendizagem da
Matemática.
Muitos desses problemas podem estar relacionados à forma como a
Matemática vem sendo trabalhada nas escolas, pois neste contexto esquece-se
de aproximá-la e relacioná-la ao cotidiano dos educandos e de utilizar diferentes
estratégias para trabalhar os conteúdos matemáticos e desafiar os alunos a
estarem constantemente envolvidos durante as aulas.
Para o ser humano, a Matemática tem grande importância, pois por meio
dela, é possível formar cidadãos mais críticos e participativos na comunidade.
Dessa forma, a Matemática deveria ser vista como uma estratégia para entender
e explicar a realidade, para tomar decisões baseadas na interpretação, implica
em encarar seu ensino como um modo de possibilitar aos alunos, espaços de
discussões e de formulações sobre distintos temas de interesse dos mesmos em
relação as suas realidades. No entanto, em muitas situações, ela é vista e debatida
como matéria difícil e compreensível para poucos.
Acredita-se que essas dificuldades encontradas no ensino e na aprendizagem
da Matemática seriam amenizadas se os conteúdos fossem trabalhados de
forma contextualizada, introduzindo conhecimentos que surgem das diferentes
realidades nas quais os alunos estão inseridos. Por isso, a utilização de resolução
e formulação de problemas pode auxiliar na construção de conhecimentos
matemáticos, melhorando o raciocínio, a capacidade de formulação e
interpretação.
Sabendo que a Matemática está integrada à nossa própria vida a todo o
momento, seja em um simples cálculo realizado ou quando pagamos algo, enfim,
nas mais variadas situações problemas do dia a dia, entende-se que educar não
se limita a proporcionar informações aos alunos, mas proporcionar a construção
do conhecimento matemático a partir de situações problemas do contexto social
em que os alunos estão inseridos, e inclusive a partir de temas de seu interesse.
Em paralelo às dificuldades mencionadas, o Ensino Médio no Rio Grande do
Sul apresenta índices preocupantes, quando consideramos o compromisso com
a aprendizagem para todos. Constatamos que o ensino se realiza mediante um
currículo fragmentado, uma realidade que exige novas formas de organização
do Ensino Médio. A partir disso, houve a necessidade da construção de uma
nova proposta político-pedagógica em que o ensino das áreas de conhecimento
dialogue com o mundo do trabalho, que interaja com as novas tecnologias, que
supere a imobilidade do currículo, a seletividade, a exclusão, e que, priorizando
o protagonismo do jovem, construa uma efetiva identidade para o Ensino Médio.
Em conformidade com essas questões, o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul, em 2012, lança a proposta intitulada Ensino Médio Politécnico, buscando a
reestruturação do Ensino Médio, na qual os alunos estão envolvidos com projetos
de pesquisa, objetivando a interdisciplinaridade, atividades que atendam às
necessidades do mundo do trabalho. Essa proposta tem em sua concepção a
base na dimensão politécnica, constituindo-se no aprofundamento da articulação
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Intervenção Pedagógica
O contexto desta investigação e o desenvolvimento da proposta realizaramse com duas turmas de 3º ano do Ensino Médio Politécnico, em uma escola
estadual do Vale do Taquari, parceira do Programa Observatório da Educação
3 A dissertação de mestrado está disponível no endereço: <http://hdl.handle.net/10737/806>.
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das áreas de conhecimentos e suas tecnologias, com os eixos Cultura, Ciência,
Tecnologia e Trabalho, na perspectiva de que a apropriação e a construção de
conhecimento embasam e promovem a inserção social da cidadania, através de
projetos interdisciplinares desenvolvidos pelos estudantes.
Diante da proposta de mudança na Educação Estadual do Rio Grande do Sul,
de tornar o Ensino Médio das escolas públicas em um ensino envolvido com a
pesquisa, formando alunos pesquisadores e autônomos, em que o pressuposto
básico da interdisciplinaridade se origina no diálogo das disciplinas, no qual a
comunicação é instrumento de interação com o objetivo de desvelar a realidade,
abordamos o tema da resolução de problemas matemáticos a partir de projetos
interdisciplinares com alunos do 3º ano do Ensino Médio Politécnico de uma
escola estadual da 3ª Coordenadoria Regional de Educação do Rio Grande do
Sul.
O objetivo do trabalho foi investigar qual é a influência de projetos
interdisciplinares na formulação e resolução de problemas matemáticos.
No desenvolvimento da mesma apoiamo-nos na formulação e resolução de
problemas matemáticos, tomada como forma de melhorar a qualidade do ensino
da Matemática e, mais do que isso, de estimular no aluno capacidades de tomada
de decisões, autonomia, criatividade e de resolver situações cotidianas.
Para tanto, realizou-se uma intervenção pedagógica com os alunos de duas
turmas do 3º ano do Ensino Médio Politécnico de uma escola localizada no
interior do município de Cruzeiro do Sul – RS, pertencente à 3ª CRE, na qual
foram analisados os temas e os projetos de pesquisa abordados e trabalhados
por professores e alunos na disciplina de Seminário Integrado. Em seguida, esses
temas foram envolvidos na formulação e resolução de problemas matemáticos,
buscando a integração e socialização das questões elaboradas com todos os
alunos da turma.
A metodologia utilizada para realizar este estudo foi de cunho qualitativo
com foco no estudo de caso, visto que investigamos a prática da metodologia
da resolução de problemas matemáticos, mediante o uso de teorias, a troca
de conhecimentos, a vinculação dos projetos de pesquisa com a Matemática
e a influência desses projetos na formulação e resolução de problemas. Os
instrumentos utilizados para a coleta de dados foram questionários, fotos,
filmagens e um caderno para cada estudante realizar os registros das intervenções.
Este capítulo tem como foco a formulação e resolução de problemas, o qual é
parte da dissertação de mestrado3.

desenvolvido no Centro Universitário UNIVATES. Nesta escola, a primeira
autora atua como professora de Matemática nas três turmas do Ensino Médio
noturno.
A escolha das turmas considerou o fato de serem essas as turmas que iniciaram
com a implantação da nova proposta curricular do Ensino Médio Politécnico
no Rio Grande do Sul, a qual entrou em vigor em 2012, implicando em uma
caminhada de dois anos trabalhando com pesquisas e projetos.
A intervenção contou com um total de 25 alunos, 13 meninos e 12 meninas,
que em sua maioria residem no meio rural, em localidades próximas à escola,
e suas idades variam entre 16 a 29 anos. Muitos destes alunos já trabalham em
alguma empresa ou até mesmo nos negócios da família.
A escola está localizada na zona rural, no município de Cruzeiro do Sul - RS,
com um total de 245 alunos matriculados em 2014, distribuídos nos três turnos,
manhã, tarde e noite.
A proposta da intervenção está apoiada na aprendizagem baseada em
formulação e resolução de problemas matemáticos em consonância com os
temas dos projetos de pesquisa dos alunos, possibilitando o trabalho através de
atividades interdisciplinares.
As atividades estão apoiadas na nova proposta de ensino implantada em
2012, pelo governo estadual do Rio Grande do Sul, intitulada Ensino Médio
Politécnico. Alguns fatores levaram a esta mudança, como o fato do modelo
curricular e didático se pautar fundamentalmente na fragmentação e na
repetição de conteúdos, de conceitos e saberes, que não possibilitam ao educando
desenvolver naturalmente suas relações e intervenções no mundo do trabalho.
Sendo, pois, um padrão escolar que tende a robotizar as mentes, por ser uma
fórmula escolar calcada na tradição e reverência às formas pedagógicas já não
possíveis no mundo real da escola de acesso democratizado.
Os encontros da intervenção pedagógica ocorreram nas aulas da disciplina de
Seminário Integrado, com o intuito de envolver a interdisciplinaridade presente
nos projetos de pesquisa dos alunos com a proposta de formulação e resolução
de problemas matemáticos. Esta disciplina tem o envolvimento de quatro
professores das quatro áreas distintas do conhecimento, sendo que no 3º ano do
Ensino Médio Politécnico há nove períodos semanais distribuídos entre estes
professores. O foco é promover alunos mais pesquisadores, críticos, criativos e
autônomos.
A prática pedagógica foi desenvolvida durante quatro meses, de março a
julho de 2014, com treze encontros semanais, sendo que cada encontro teve a
duração de 90 minutos, equivalentes a dois períodos de aula. Nos meses em que
estava sendo desenvolvida a intervenção, os alunos estavam envolvidos com
projetos de pesquisa que abordavam como tema principal, as profissões. Nestes,
buscavam identificar todos os aspectos possíveis da profissão escolhida para a
pesquisa, com o intuito de verificar a carreira que cada um gostaria de seguir no
futuro.
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A ideia foi formular problemas matemáticos a partir de um tema, no qual
os alunos estavam envolvidos através de seus projetos de pesquisa, o que
possibilitou utilizar seus conhecimentos na produção do enunciado da questão.
Aos alunos foram propostas, através dos temas de seus projetos
interdisciplinares, a formulação e a resolução de problemas, o que consiste em
estimulá-los a desenvolverem a criatividade e a autonomia durante o processo
de construção e resolução dos mesmos. Corroborando com as ideias de Smole e
Diniz (2001) quando afirmam que propiciar situações nas quais os alunos possam
criar seus próprios problemas é uma estratégia que pode ser utilizada para
ampliar a compreensão dos alunos sobre a resolução de problemas. De acordo
com as autoras, as aulas desenvolvidas a partir da formulação de problemas
levam o educando a levantar hipóteses, comunicar ideias e estabelecer relações,
desenvolvendo interesse e confiança no seu próprio modo de pensar.
Ao formular um problema, o educando participa ativamente do processo de
desenvolvimento do seu aprendizado, pois foi incentivado a criar uma situação
problema a partir de experiências e conhecimentos que já possui, compreendendo,
portanto, o porquê e como este problema foi elaborado.
Como forma de valorizar os problemas elaborados pelos alunos, foi proposta
a troca de problemas entre eles, para um resolver o problema do outro; montar
uma folha com problemas formulados para resolver durante a semana ou mês;
selecionar alguns problemas formulados e fazer correio entre classes da mesma
série, criar um livro de problemas da classe para ser impresso para todos e
confeccionar um mural com os problemas que ganharam destaque pela opinião
da própria turma.
Ensinar via formulação e resolução de problemas através de projetos
interdisciplinares, seguiu as orientações de Polya (1995), para quem o problema
seria um elemento disparador de um processo de construção do conhecimento
matemático, e de Pozo (1998), em cuja análise a resolução de problemas é vista
como um veículo acessível para levar os alunos a aprender a aprender.
Nos encontros realizados com os alunos que participaram da intervenção
pedagógica, foram explorados problemas de livros didáticos, olimpíadas
matemáticas, sites relacionados à disciplina e, ainda, dos bancos de dados da
Prova Brasil. Os encontros ocorreram nas dependências da escola, semanalmente.
Nestes, não foram introduzidos ou explicados conteúdos envolvidos nos
problemas, considerando que a intenção foi estimular o envolvimento dos temas
de pesquisa dos alunos em relação à formulação e resolução de problemas
matemáticos de forma interdisciplinar.
A intervenção desenvolveu-se em um período semanal em cada turma,
nas aulas de Seminário Integrado. Totalizando 13 encontros, os quais estão
representados de forma sintetizada no Quadro 9.1.

Quadro 9.1 – Atividades desenvolvidas durante a intervenção pedagógica
Encontro Objetivos
Atividades
- discutir sobre a resolução de proble- - Apresentação da proposta;
mas, levantando aspectos importantes - Aplicação de um questionário iniem relação ao tema;
cial para levantamento de dados;
1
- apresentar informações sobre a pesqui- - Discussão sobre o que é um problesa, sua duração aproximada, a forma de ma;
condução dos encontros e respectivos - Objetivos da resolução de probleobjetivos.
mas.
- analisar, interpretar e resolver situações problemas;
- Resolução de problemas;
- resolver os problemas matemáticos in2
- Formulação de problemas.
dividualmente e após em grupos socializar os resultados obtidos.
- explorar a leitura, a interpretação e a - Leitura, interpretação e resolução
3
resolução de problemas matemáticos. de problemas matemáticos.
- analisar, interpretar e resolver situa- - Interpretação e resolução de situações problemas;
ções problemas;
4
- conhecer diferentes estratégias para re- - Exploração de estratégias para a resolver problemas.
solução de problemas.
- conhecer o tema de pesquisa de cada
- Socialização dos temas de pesquisa
aluno;
de cada aluno;
5
- pesquisar as diferentes matemáticas
- As diferentes matemáticas presenpresentes nos temas de pesquisa, as protes nas profissões.
fissões.
- Socialização entre a turma da Ma- discutir a Matemática presente nas
temática presente nas profissões es6
profissões escolhidas como tema de pescolhidas como tema de pesquisa dos
quisa dos projetos.
projetos.
- discutir a formulação de problemas
- Elementos essenciais para a formumatemáticos;
7
lação e a escrita de problemas mate- explorar a formulação e escrita de promáticos.
blemas matemáticos.
- explorar a formulação, escrita e resolu- - Formulação e a escrita de proble8
ção de problemas matemáticos.
mas matemáticos.
- analisar e digitar os problemas mate- - Análise e digitação dos problemas
9
máticos formulados.
matemáticos formulados.
- analisar e resolver os problemas mate- Resolução de todos os problemas
10, 11 e máticos formulados pelos colegas, cormatemáticos formulados pelos alu12
rigir e questionar quando houver dúvinos.
das.
- Classificação dos problemas formu- classificar os problemas matemáticos lados pelos alunos segundo catego13
formulados em categorias, segundo au- rias criadas por autores como Dante,
tores como Dante, Smole e Diniz.
Smole e Diniz;
- Aplicação de um questionário final.

Fonte: Das autoras (2014).
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Análise de Dados
Os alunos envolvidos na proposta pedagógica estavam desenvolvendo, nas
aulas de Seminário Integrado, projetos de pesquisa relacionados com as profissões
que os mesmos almejavam seguir, e em uma das atividades desenvolvidas
durante a intervenção pedagógica, foi solicitado aos mesmos que trouxessem
figuras e imagens relacionadas aos temas de seus projetos, além de formularem
problemas com temas livres e situações diversas. Muitos alunos desenvolveram
problemas envolvendo palitos de fósforo, como mostra a Figura 9.1. Aos alunos
informou-se que seria mantida a identidade e a integridade dos mesmos, para
tanto foram utilizados números e letras para a identificação de cada sujeito.
Figura 9.1 – Problema formulado pelo aluno E2

A partir desses materiais, eles formularam e resolveram problemas
matemáticos, pois dar oportunidade aos alunos de formularem seus próprios
problemas é uma forma de levá-los a escrever e perceber o que é essencial para a
elaboração e na resolução de certa situação. Alguns diziam que não eram capazes
de criar algo “novo”, muitos reclamaram e disseram que não sabiam o que
escrever. Isso nos fez pensar que não formulariam bons problemas, mas estávamos
enganadas, porque o nosso aluno precisa ser desafiado com atividades novas e
diferentes, pois instigar a capacidade de criar no aluno é muito importante, como
podemos ver na Figura 9.2.
Para Domite (2006, p. 28), a formulação de problemas
[...] é um processo de articulação, com base na ação e no diálogo, na
relação do indivíduo com o meio e consigo mesmo. Neste processo
de articulação/organização, o pensamento criativo dialoga com as
experiências anteriormente acumuladas pelo sujeito da formulação
em andamento, articulando o antigo e o novo, por meio da combinação
que respeita a especificidade do sujeito e do objeto a ser conhecido.
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Fonte: Aluno E2 (2014).

Corroborando com Dante (2010), formular problemas não é uma tarefa fácil,
pois requer que o próprio aluno tenha uma aproximação à sua língua materna e
à Matemática, de maneira que produzam textos e permitam o desenvolvimento
da linguagem específica. É a partir desse momento, que o aluno deixa de ser
apenas um resolvedor de problemas para ser um propositor de problemas, tendo
o controle sobre o texto e a Matemática.
Figura 9.2 – Problema formulado pelo aluno E8

Fonte: Aluno E8 (2014).

Em um dos encontros da intervenção pedagógica foi realizada a socialização
dos temas de pesquisa entre os alunos participantes, neste momento cada aluno
explicou para a turma o seu tema de pesquisa e quais eram os interesses pela
profissão. O Quadro 9.2 traz os temas de pesquisa de cada aluno participante
desta intervenção pedagógica.
Após a formulação e resolução dos problemas, foi proposto aos alunos para
irem ao laboratório de informática da escola onde cada um digitou os problemas
que formulou. Após a digitação, reunimos os problemas de cada turma, em um
único arquivo, imprimimos uma cópia para cada aluno, solicitando que todos
resolvessem os problemas dos colegas. Neste momento muitos deles, ao lerem
os problemas dos demais colegas constataram que poderiam ter formulado
questões mais difíceis, ou que haviam se esquecido de algum dado nos seus
próprios problemas.
Para Smole e Centurión (1992, p. 9)
É, pois, fundamental que o estudo da Matemática seja calcado
em situações problema que possibilitem a participação ativa na
construção do conhecimento matemático. O aluno desenvolve seu
raciocínio participando de atividades, agindo e refletindo sobre a
realidade que o cerca, fazendo uso das informações de que dispõe.
Se quisermos melhorar o presente estado de conhecimento, devemos
nos questionar sobre como pode, de fato o nosso aluno desenvolver o
pensamento crítico ou raciocínio lógico.
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Algumas vezes, os alunos solicitaram que o colega, autor da questão
que estavam analisando, explicasse seu problema, pois havia questões nas
quais faltavam dados, ou na qual a pergunta estava mal formulada, tendo a
possibilidade de mais de uma resposta.

Estudante

Profissão

E1

Empreendedor

E2

Marketing

E3

Agricultor de aipim

E4

Recursos humanos

E5

Pedagoga

E6

Paisagista

E7

Equinocultor

E8

Jornalista

E9

Administrador de empresas

E10

Professor de Educação Física

E11

Design Gráfico

E12

Fotógrafo

E13

Agricultor de arroz

E14

Nutricionista

E15

Psicóloga

E16

Veterinário

E17

Mecânico

E18

Técnico em Informática

E19

Pintor de construções

E20

Psicólogo

E21

Eletricista

E22

Contador

E23

Serigrafista

E24

Agente de Saúde

E25

Policial Militar

Cap. 9

Quadro 9.2 – Profissões escolhidas como tema de pesquisa

Fonte: Das autoras (2014).

Os alunos comentaram que nessa atividade se sentiram muito importantes,
pois eles puderam avaliar e “julgar” se os problemas dos colegas eram ou não
possíveis de serem resolvidos.
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Após a resolução de todos os problemas, foi proposto aos alunos a
categorização dos problemas formulados, de acordo com o Quadro 9.3 que traz
as categorias consideradas pelos alunos na classificação, salientando que esta
atividade foi realizada pelos alunos, no momento em que eles categorizaram os
problemas de acordo com as suas concepções.
Esta atividade envolveu todos os alunos, os quais tiveram que rever os seus
problemas e os dos colegas, para julgarem quais as classificações eram mais
adequadas para cada um. Este momento valorizou e levou em conta a opinião de
cada aluno, os seus pontos de vista e a sua criticidade.
Quadro 9.3 – Categorias utilizadas na classificação dos problemas formulados
Categoria

Identificação

Problemas sem solução

A1

Problemas com mais de uma solução

A2

Problemas com excesso de dados

A3

Problemas de lógica

A4

Problema desafiador para o aluno

A5

Problema real

A6

Problema interessante

A7

Ser o elemento de um problema realmente desconhecido
Não consistir na aplicação evidente e direta de uma ou mais operações aritméticas (conteúdo)
Problema com um nível adequado de dificuldade

A8

A10

Problema incompleto

A11

A9

Fonte: Das autoras (2014).

A categoria que mais se destacou é a A6 (FIGURA 9.3), que classifica o
problema como sendo real. Este fato se dá porque os problemas formulados
pelos alunos estão relacionados com seus projetos de pesquisa, em que o tema
e o foco eram as profissões. Considera-se também, que muitos problemas foram
classificados como desafiadores e interessantes, categorias A5 e A7 (FIGURA 9.4).
Figura 9.3 – Problema classificado como A6

Fonte: Aluno E5 (2014).
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Figura 9.4 – Problema classificado como A5, A6 e A7

Fonte: Aluno E22 (2014).

A categoria A11, que classifica o problema como incompleto, apareceu em
sete problemas formulados pelos alunos. Alguns deles durante a resolução, já
justificavam e lembravam que seu problema estava incompleto ou que tinham
esquecido de colocar algum dado.
Nas Figuras 9.5 e 9.6, podemos verificar que o aluno E17, nas suas duas
questões formuladas, não se deu conta de que seu problema estava incompleto.
Figura 9.5 – Problema classificado como A1 e A11

Fonte: Aluno E17 (2014).

Os problemas sem solução desenvolvem nos alunos habilidades para se
colocar frente a situações singulares, sendo este um objetivo da Matemática.
Estes tipos de problemas implicam que nem sempre eles apresentam soluções.
Figura 9.6 – Problema classificado como A11

Esta atividade de formular e resolver problemas a partir dos temas dos projetos
interdisciplinares, que eram as profissões escolhidas pelos alunos na pesquisa,
oportunizou momentos de muita aprendizagem e troca de experiências.
Para finalizar a intervenção pedagógica, foi estruturado um questionário de
acordo com o Quadro 9.4, com o intuito de coletar ideias e opiniões relacionadas
às atividades propostas durante a pesquisa.
Quadro 9.4 – Questionário final
Nº

Questão

1

Você gosta de trabalhar com resolução de problemas matemáticos? Comente.
O que você achou da ideia de trabalhar a resolução de problemas relacionada
com os seus projetos de pesquisa de forma interdisciplinar? Que sugestões de
modificação você teria para melhorar esta abordagem?

2

Observatório da educação: diferentes possibilidades
para explorar problemas matemáticos

- 173 -

Cap. 9

Fonte: Aluno E17 (2014).

Nº

Questão

3

Você já formulou problemas em outros momentos? Comente.

4

Qual a importância que você considera a essa atividade de formular problemas?

5

Como você vê essa relação entre o seu tema de pesquisa e a Matemática?

6

Quais os aspectos positivos e negativos que você percebeu nessa abordagem?

Fonte: Das autoras (2014).

Este questionário final foi aplicado com o intuito de verificar o quanto os
alunos se envolveram nas atividades propostas e como elas foram significativas
para eles, além de averiguar a importância que estas atividades têm para eles.
Para comprovar algumas ideias e opiniões, na primeira questão apenas cinco,
entre os vinte e cinco alunos que participaram da intervenção pedagógica,
responderam não gostar de trabalhar com esta metodologia. Vejamos alguns
depoimentos:
Não, pois eu acho confusa, precisa pensar muito, e eu não me dou certo com cálculos,
exige muito raciocínio. (E2)
Não gosto muito de trabalhar com resolução de problemas matemáticos, mas vejo que
tem uma enorme importância, pois tenho que raciocinar, usar a lógica. (E15)
Não muito, pois não gosto muito de cálculos. Quando entendo do assunto gosto de
fazer cálculos matemáticos. (E19)
Não, porque não gosto de Matemática. (E20)
Não, porque não sou muito esperto em Matemática e por isso não consigo resolver os
problemas na maioria das vezes, por isso eu não gosto de trabalhar com a resolução de
problemas matemáticos. (E21)
A resposta do aluno E21 reflete as ideias que Dante (2003, p. 30) traz,
Ensinar a resolver problemas é uma tarefa mais difícil do que ensinar
conceitos habilidades e algoritmos matemáticos, não é um mecanismo
direto de ensino, mas uma variedade de processos de pensamentos
que precisam ser cuidadosamente desenvolvidos pelo aluno com o
apoio e incentivo do professor.

Na segunda questão, muitos alunos expuseram que nesta proposta puderam
efetivamente visualizar o que a profissão escolhida tratava, percebendo a
Matemática existente em cada uma das profissões, como por exemplo:
Eu achei muito bom por ser muito interessante, e por saber que todas as áreas
envolvem a Matemática, mesmo não sendo diretamente usada. Isto poderia ter em
todos os anos do Ensino Médio para que os alunos saibam que a Matemática está em
todas as profissões. (E9)
Foi de forma interdisciplinar. (E12)
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Eu achei boa ideia de trabalhar os problemas relacionados com os projetos, assim
conhecemos melhor o nosso projeto e vimos que a Matemática está relacionada a tudo.
(E13)
É importante salientar a resposta do aluno E12, a qual foi um dos objetivos
desta proposta, trabalhar com os alunos de forma interdisciplinar. A resposta do
aluno E13 mostra que é possível envolver a Matemática em diversos contextos de
aprendizagem. Essas respostas comprovam que os objetivos desta investigação
foram alcançados.
Desse modo, trazemos as concepções de Biaggi (2000), pois segundo ele não é
possível preparar alunos capazes de solucionar problemas ensinando conceitos
matemáticos desvinculados da realidade, ou que não tenham significado para
eles, esperando que saibam como utilizá-los no futuro. Em conformidade,
percebemos que muitos alunos comentavam nos encontros que estavam
aprendendo muito melhor a Matemática trabalhada desta maneira, através da
resolução de problemas vinculada com os seus projetos de pesquisa, os quais
trazem a realidade para a sala de aula.
Nesse sentido, torna-se importante trazer as ideias de Smole (2001, p. 29)
quando afirma que
[...] a produção de textos nas aulas de matemática cumpre um papel
importante para a aprendizagem do aluno e favorece a avaliação dessa
aprendizagem em processo. Organizar o trabalho em matemática de
modo a garantir a aproximação dessa área do conhecimento e da
língua materna, além de ser uma proposta interdisciplinar, favorece
a valorização de diferentes habilidades que compõem a realidade
complexa de qualquer classe.

As ideias do aluno E1 conversam com as de Dante (2003), pois este assegura
que um bom problema pode tornar as aulas de Matemática mais interessantes
e desafiadoras, porque harmonizam um maior envolvimento no processo e
resolução acentuando a criatividade e colaborando com o desenvolvimento de
estratégias que possam ser aplicadas em diferentes situações.
Foi possível verificar que ao trabalhar dessa forma interdisciplinar,
envolvendo a resolução de problemas com projetos de pesquisa, os alunos
tiveram a oportunidade de ampliar seu conhecimento, desenvolver seu raciocínio
lógico, enfrentar novas situações, além de conhecer as aplicações da Matemática.
Os PCN’s (1998, p. 40) destacam que “essa opção traz implícita a convicção
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Na quarta questão desta atividade, houve a intenção de verificar a importância
considerada pelo aluno, na atividade de formular problemas. Obtivemos
respostas muito boas, comprovando que a proposta de trabalhar a formulação e
resolução de problemas surtiu resultados positivos.
Acredito que é muito importante sabermos Matemática, mas o mais importante é saber
como usá-la adequadamente. Por isso, a resolução de problemas é importante, por ser
diversificada, real e desafiadora, pois exige conhecimentos gerais. (E1)

de que o conhecimento matemático ganha significado quando os alunos têm
situações desafiadoras para resolver e trabalham para desenvolver estratégias de
resolução”.
A metodologia da resolução de problemas, além de contribuir para o
desenvolvimento do raciocínio dos alunos, permitiu desenvolver a criatividade,
a argumentação e a autoconfiança, que são aspectos essenciais à sua formação.

Algumas Considerações
Este trabalho é resultado de uma intervenção pedagógica desenvolvida com
alunos de duas turmas de 3º ano do Ensino Médio Politécnico, com o intuito de
auxiliá-los no processo da resolução e formulação de problemas matemáticos a
partir dos projetos de pesquisa desenvolvidos pelos mesmos.
Destaca-se que ao envolver a resolução e formulação de problemas aos projetos
de pesquisa, os alunos conseguiram relacionar e compreender a Matemática
existente em seus temas de pesquisa, percebendo a importância dela no seu dia
a dia.
Averiguamos que, ao utilizar a metodologia de resolução de problemas,
contribuímos para o desenvolvimento do raciocínio dos alunos, permitindo
desenvolver a criatividade, a argumentação e a autoconfiança, que são aspectos
essenciais à sua formação. A partir da observação realizada, constatamos que a
metodologia tradicional empregada no ensino da Matemática não percorre todo
o potencial e a capacidade dos alunos e assim, limita a forma de raciocinar e
pensar dos mesmos.
Os alunos apontaram que a Matemática está presente em praticamente
tudo, com maior ou menor complexidade, pois o homem tem a necessidade de
calcular, contar, comparar, localizar, medir, interpretar, e muitas vezes faz isso
de forma informal. Tornando-se visível a necessidade desse saber informal se
incorporar à Matemática escolar, amenizando as características e as distâncias
entre as Matemáticas da escola e as Matemáticas da vida.
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CAPÍTULO 10
PROJETOS INTERDISCIPLINARES VISANDO À
FORMAÇÃO DE ESTUDANTES PESQUISADORES

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·
Daniela Cristina Schossler1
Claus Haetinger2
Maria Madalena Dullius3

Resumo: O capítulo objetiva descrever uma intervenção pedagógica desenvolvida com
estudantes do Ensino Médio Politécnico e seus docentes, no contexto do Seminário
Integrado, quando do primeiro ano de implantação desta modalidade proposta pela
Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul. O texto refere-se a uma turma noturna de
escola pública estadual localizada em área urbana no Vale do Taquari. A fundamentação
teórica baseia-se no ensino por meio de projetos, com caráter interdisciplinar. Almejou-se
verificar se e como o Seminário Integrado pode contribuir para a formação de estudantes
pesquisadores. Outrossim, relata-se a impressão dos participantes a partir da experiência
vivenciada, e, ao final, faz-se uma análise crítica da intervenção.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Estratégias de Aprendizagem. Ensino
Politécnico.

Introdução
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Os anos de prática docente em Matemática na Educação Básica da rede pública,
especialmente da primeira autora, permitiram vivenciar muitas mudanças e
debates na Educação, tendo sido apresentadas várias alternativas para a melhoria
da sua qualidade. Segundo os índices apresentados pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP4), é possível observar
que a Educação no Rio Grande do Sul e no Brasil vem melhorando: em 2005 a
nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB/RS) era 4,3; em
2007, passou a 4,6; já em 2009, foi de 4,9 e, em 2011, foi de 5,1. Para continuar
mantendo este crescimento, ainda requer atenção especial. Com esse propósito, a
1 Mestre em Ensino de Ciências Exatas.
2 Doutor em Matemática Pura.
3 Doutora em Ensino de Ciências e Matemática.
4 Disponível em: <http://www.inep.gov.br>.
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Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul (Seduc/RS5) implantou
o Ensino Médio Politécnico voltado à “qualificação, à articulação com o mundo
do trabalho e práticas produtivas, com responsabilidade, sustentabilidade e
qualidade cidadã” (SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO/RS; 2011, p. 4),
tendo como foco principal, o ensino por meio de projetos interdisciplinares.
Nesse contexto, realizou-se uma intervenção pedagógica com estudantes do
primeiro ano do Ensino Médio Politécnico noturno e seus docentes em uma
escola estadual urbana localizada em um município do Vale do Taquari. O
escopo deste capítulo está no detalhamento da intervenção pedagógica realizada.
São apresentadas algumas atividades, bem como a análise das respostas
desenvolvidas pelos participantes. O objetivo principal foi o de verificar se e
como o Seminário Integrado, que tem foco em projetos interdisciplinares, pode
contribuir para a formação de estudantes pesquisadores. O trabalho na íntegra
constitui uma dissertação de mestrado6.
As intervenções ocorreram no ano letivo de 2012, de março a dezembro, nos
três períodos semanais de Seminário Integrado, de 50 minutos cada. Contudo,
como dois destes eram oferecidos no horário vespertino, era comum os estudantes
não comparecerem. Assim, o contato pessoal efetivo com os estudantes foi em
torno de 50 minutos semanais, totalizando, em média, 2 horas e 40 minutos de
intervenção mensal com a referida turma.
A intervenção ocorreu em uma turma do noturno, inicialmente com trinta e
sete estudantes, sendo dezessete do gênero feminino e vinte do masculino. A
faixa etária variou de dezesseis a dezoito anos. Desses estudantes, sete estavam
na idade regular para esta série e trinta eram repetentes ou haviam evadido em
anos anteriores. Todos estavam trabalhando, com carteira assinada, em diferentes
empresas do município. A intervenção pedagógica foi desenvolvida dentro da
carga horária do Seminário Integrado, durante todo ano letivo.

Intervenção Pedagógica e Análise de Dados
A intervenção pedagógica contou com várias etapas. Inicialmente, houve
atividades de adaptação e esclarecimento acerca do Ensino Politécnico e do
Seminário Integrado, com objetivo de esclarecer a organização e as metas do
Ensino Médio Politécnico, o que vem ao encontro com as palavras de Delors
(1996) que afirma a importância de aprender a conhecer (adquirir cultura geral
ampla e domínio aprofundado de um reduzido número de assuntos, mostrando
a necessidade de educação contínua e permanente).
Para atender esse objetivo, foi utilizado o livro “Proposta Pedagógica
para o Ensino Médio Politécnico e Educação Profissional Integrada ao Ensino
Médio – 2011-2014” da Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do
Sul (SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO/RS, 2011). O conteúdo do
livro foi apresentado oralmente, em tópicos explicativos, conforme descrito a
5 <http://www.educacao.rs.gov.br/pse/html/educa.jsp>.
6 A dissertação de mestrado está disponível em <http://hdl.handle.net/10737/336>.
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seguir: Diagnóstico do Ensino Médio na rede Estadual e Educação Profissional;
Trajetória da Educação Profissional nas duas últimas décadas; Ensino Médio
Politécnico e Educação Profissional Integrada; Trabalho como Princípio
Educativo; Interdisciplinaridade; Pesquisa; Organização Curricular do Ensino
Médio Politécnico; Metas do Ensino Médio Politécnico e Educação profissional.
Percebeu-se que, após esses esclarecimentos, os estudantes não estavam mais
rejeitando tanto essa proposta como originalmente, pois ficou claro que a escola
poderia optar por um tema gerador para a pesquisa, ou deixá-los escolher um
assunto de seu interesse para desenvolvê-la. A escola deliberou por deixar livre
o tema, o que estimulou os estudantes a participarem mais ativamente das aulas.
Uma segunda etapa foi dedicada a leituras sobre pesquisas. A proposta
objetivou mostrar exemplos de pesquisas, oportunizando aos estudantes
refletir sobre assuntos que pudessem vir a pesquisar e também demonstrar
alguns procedimentos que foram tomados pelos artigos lidos e apresentados.
Reforçaram-se, assim, as palavras de Severino A. e Severino E. (2012, p. 31):
“Na escola, aprende-se ouvindo, sobretudo, o professor. Contudo, sem negar a
aprendizagem pelo ensino oral, é igualmente verdade que se aprende também
lendo e, especialmente, pesquisando”.
Nesta atividade, os estudantes foram convidados a selecionar artigos que
envolvessem pesquisa, em uma busca na internet. Para maior confiabilidade,
foram orientados a acessar preferencialmente sites de Universidades, revistas
ou jornais mais conhecidos. Após a escolha, os estudantes efetuaram a leitura
para posterior apresentação informal e comentários acerca de cada uma.
Cada participante selecionou um artigo, totalizando 27 pois, por motivos não
identificados pela secretaria da escola, dez haviam desistido.
Essa atividade gerou vários comentários e ideias de pesquisas que poderiam
ser adotadas pela turma. O momento foi muito produtivo, pois envolveu todos os
participantes, contribuindo para organização do projeto de pesquisa. Os artigos
pesquisados estão ligados aos seguintes temas: esporte, violência, doenças e
drogas. Ao serem questionados sobre o motivo das escolhas, alguns responderam
que têm ligação com seu cotidiano e outros com um assunto que lhes despertou
curiosidade. Envolver os estudantes com a aprendizagem de aprender a fazer,
segundo Delors (1996), oportuniza o desenvolvimento de competências amplas,
necessárias para o mundo do trabalho.
A terceira etapa foi dedicada ao entendimento das etapas de um projeto
de pesquisa, utilizando ferramentas computacionais. Retomaram-se alguns
passos de pesquisa de forma prática, aproximando os estudantes dos recursos
tecnológicos disponíveis, acreditando que instigá-los a vivenciar esse tipo de
situação e tirar conclusões referentes aos dados coletados na própria turma,
poderia contribuir para o andamento do Seminário Integrado, na organização do
projeto de pesquisa, bem como auxiliar nas explicações das diferentes maneiras
de fazer pesquisa. E, por estarmos vivendo em uma era tecnológica, é natural
fazer uso das tecnologias na Educação.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) reforçam a ideia do uso de
recursos computacionais para contribuir nos processos de ensino e aprendizagem:
O computador, em particular, permite novas formas de trabalho,
possibilitando a criação de ambientes de aprendizagem em que os
alunos possam pesquisar, fazer antecipações e simulações, confirmar
ideias prévias, experimentar, criar soluções e construir novas formas
de representação mental. (BRASIL, 1998b, p. 141)

Realizou-se uma pesquisa entre os estudantes da turma em questão, coletando
dados pessoais referentes a idade, sexo, preferência musical e esportes. Montouse uma tabela ao quadro, e com a colaboração de todos, elaborou-se algumas
frases com base nos dados da tabela. Também procurou-se demonstrar o quanto
a Matemática está envolvida na maioria das pesquisas, sejam elas qualitativas ou
quantitativas, mesmo que aparentemente não envolvam diretamente números.
Os estudantes demonstraram dificuldade na construção e interpretação dos
gráficos, dificultando assim a sistematização das considerações.
Nas aulas decorrentes foram usados, de modo individual, recursos
computacionais para construção de gráficos na planilha de cálculo, transformando
alguns dados em porcentagem, e elaborando algumas frases sobre os dados da
tabela e dos gráficos. As Figuras 10.1 a 10.6 mostram alguns exemplos de gráficos
construídos pelos estudantes.
Figura 10.1- Interface da planilha de cálculo com tabela e gráfico construído pelo
estudante A1

Fonte: Alunos (2013).
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Figura 10.2- Interface da planilha de cálculo com tabela e gráfico construído pelo
estudante A2

Fonte: Alunos (2013).

Figura 10.3- Interface da planilha de cálculo com tabela e gráfico construído pelo
estudante A3

Cap. 10

Fonte: Alunos (2013).
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Figura 10.4- Interface da planilha de cálculo com tabela e gráfico construído pelo
estudante A4

Fonte: Alunos (2013).

Figura 10.5- Interface da planilha de cálculo com tabela e gráfico construído pelo
estudante A5

Fonte: Alunos (2013).
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Figura 10.6- Interface da planilha de cálculo com tabela e gráfico construído pelo
estudante A6

Fonte: Alunos (2013).

A seguir, destacam-se algumas frases elaboradas individualmente pelos
estudantes com auxílio da tabela e dos gráficos:
“66,6% da turma é do sexo feminino, e destas 31,25% tem 16 anos”.
“O esporte predominante na turma é o futebol, com 38%, seguido do vôlei, com 33%,
do skate com 8%, do basquete com 4% e 17% não praticam nenhum esporte”.
“Futebol é o esporte que se destaca com 38% da preferência, sendo citado por 4
mulheres e 5 homens, podendo isto nos demonstrar a popularização do esporte”.
“Vôlei foi citado por 33% dos respondentes, estes na sua totalidade do sexo feminino”.
“Foram citados quatro estilos musicais, que se comparados com o que está na mídia
são os que também se destacam”.
“O sertanejo foi destaque tendo a preferência de dez pessoas, ou seja, 41% dos
entrevistados, o que é bem ilustrado em um dos gráficos. Dentre estes nove meninas e
um menino”.
“50% dos alunos têm 17 anos sendo mais que a metade do sexo feminino”.

“A prática do skate está ligada a um estilo de vida, percebe-se que no grupo pesquisado
ele é praticado somente por homens e estes também curtem o mesmo tipo de música”.
“Podemos perceber que 17% dos jovens entrevistados não praticam nenhum tipo
de esporte, situação que pode ser considerada alarmante, pois isto evidencia as
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“Vôlei e futebol podem ser considerados os esportes mais populares entre os estudantes
da turma com 71%% da preferência”.

transformações em nossa sociedade. Os jovens estão cada vez mais sedentários, o que
também vem sendo divulgado nas diferentes mídias”.
Analisando esta atividade, constatou-se que, mesmo estando em contato
com as redes sociais, a maioria dos estudantes apresentou grande dificuldade
em usar os recursos tecnológicos conforme a proposta das aulas. A maioria
dos professores tem receio de usar estas tecnologias com os seus alunos, pois
acreditam que eles têm mais domínio sobre os mesmos, causando insegurança.
Contudo, segundo Rezende:
Na virada do século, não se trata mais de nos perguntarmos se
devemos ou não introduzir as novas tecnologias da informação e da
comunicação no processo educativo. Já na década de 80, educadores
preocupados com a questão consideraram inevitável que a informática
invadisse a educação e a escola, assim como ela havia atingido toda
a sociedade. Atualmente, professores de várias áreas reagem de
maneira mais radical, reconhecendo que, se a educação e a escola não
abrirem espaço para essas novas linguagens, elas poderão ter seus
espaços definitivamente comprometidos (REZENDE, 2002, p. 1).

Já Valente (1997) relata sobre o uso inteligente do computador, desenvolvendo
com o auxílio dele atividades que realmente gerem aprendizagem, com objetivos
claros ao realizar as tarefas propostas. Durante o desenvolvimento da referida
intervenção, buscou-se explorar de forma educativa o uso das tecnologias
voltadas à pesquisa, não somente para a busca de informações e o uso de redes
sociais, como vem ocorrendo. De acordo com Quartieri, Dullius e Giongo (2012):
[...] além da questão de acesso aos equipamentos, o grande desafio
que os educadores enfrentam é a utilização das tecnologias de forma
criativa e inovadora de maneira que possam auxiliar a potencializar
a aprendizagem do estudante. Portanto a simples presença dos
recursos tecnológicos nas escolas não é, por si só, garantia de melhora
no ensino, pois a aparente modernidade pode “mascarar” um ensino
tradicional baseado na memorização (QUARTIERI; DULLIUS;
GIONGO, 2012, p. 27).

Buscou-se potencializar as atividades no laboratório de informática com
objetivo de mostrar alternativas de aprendizagem que pudessem tornar as aulas
mais interessantes e, consequentemente, otimizar o tempo de aula.
A quarta etapa foi dedicada à escolha do tema do projeto de pesquisa de cada
participante. Como a maioria dos estudantes ainda não tinha clareza referente ao
tema que pretendia pesquisar, solicitou-se que produzissem um resumo escrito
de aproximadamente 30 linhas sobre a vida deles. A leitura dos resumos permitiu
atender, segundo Delors (1996), a aprendizagem de aprender a conhecer. Uma
vez que tratavam de suas próprias vidas, a professora conseguiu uma maior
aproximação dos estudantes, o que lhe permitiu contribuir com ideias que talvez
pudessem instigá-los a iniciar seu projeto de pesquisa.
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De um modo geral, essa atividade foi bastante tumultuada, pois os estudantes
apresentaram muita dificuldade em começar a escrever sobre suas vidas, sendo
necessárias várias intervenções, com exemplos. Foi possível perceber que eles não
têm o costume de refletir sobre suas vidas, o que tornou a atividade demorada e
cansativa.
Três participantes escolheram temas referentes à sua vida: um sobre a história
do skate, outro sobre a vida de caminhoneiro e uma menina sobre o amor de mãe.
Esses assuntos estavam presentes nos resumos entregues para professora.
Nessa etapa da intervenção, outros 13 estudantes abandonaram a turma:
alguns completaram 18 anos durante esse período e migraram para a Educação
de Jovens e Adultos (EJA), oferecida na própria escola, e outros por motivos
desconhecidos. Restaram, portanto, 15 estudantes para desenvolverem seus
projetos de pesquisa; destes, alguns formaram grupos e outros optaram em
realizar a pesquisa individualmente.
A quinta etapa foi dedicada à construção do projeto de pesquisa. Os
estudantes ficaram livres para montar grupos à sua escolha ou fazer a pesquisa
individualmente, optando pelos seguintes temas: “Tendências nos cortes
de cabelo”; “História da fotografia”; “Retrato de mãe”; “Aborto” “Vida de
caminhoneiro” e “Skate”. No laboratório de informática, realizaram as primeiras
pesquisas sobre o tema escolhido.
Com uma apresentação de slides, a professora relembrou os possíveis passos
para iniciar o projeto de pesquisa e algumas normas de formatação. Conforme os
estudantes avançavam no seu projeto, enviavam as versões por correio eletrônico,
para acompanhamento, correções e sugestões da professora titular. Seguem, nas
Figuras 10.7 e 10.8 dois exemplos das primeiras versões de pré-projetos:
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Figura 10.7- Primeira versão do pré-projeto do grupo cujo tema foi aborto

Fonte: Alunos (2013).
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Figura 10.8- Primeira versão do pré-projeto do grupo cujo tema foi Cortes de
cabelo

Nesta atividade, o interessante foi perceber o entusiasmo dos estudantes em
responder vários questionamentos sobre o tema que estavam pesquisando. Mas,
mesmo falando e oferecendo leituras, várias vezes que esclareciam os passos
e normas de uma pesquisa, continuavam a apresentar dificuldades. O que é
aceitável, por ter sido o primeiro contato que a turma teve com uma situação de
pesquisa sistematizada.
Nas Figuras 10.7 e 10.8 percebe-se que os estudantes ainda não tinham
clareza das definições e diferenças entre Tema, Objetivo, Objetivos específicos,
Justificativa e Hipótese. Fazendo uma correção mais pontual dos pré-projetos, foi
possível aprimorar os trabalhos para uma primeira apresentação para uma banca
de professores.
Apoiados pelas colocações de Severino A. e Severino E. (2012), a professora
titular fez, nessa intervenção, o papel de mediadora, estabelecendo assim a
comunicação, o compartilhamento de informações, ideias e reflexões sobre
o andamento dos pré-projetos. Assim, entende-se que uma aula envolvendo
pesquisa pode ser um momento didático-pedagógico, no qual o professor se
envolve com participantes.
Observatório da educação: diferentes possibilidades
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Fonte: Alunos (2013).

Nesse momento, tentou-se compartilhar os assuntos pesquisados, com os
demais professores da turma. Mas, o fato de não haver um turno em comum
para trocar ideias e planejar interdisciplinarmente, dificultou o andamento dos
mesmos. Como alternativa, optou-se por confeccionar cartazes contendo o título
e os principais objetivos de cada pré-projeto, fixando-os na parede da sala. Pediuse aos estudantes que solicitassem a colaboração dos professores das diferentes
disciplinas, buscando-se assim, contemplar as diferentes áreas do conhecimento
nos pré-projetos, conforme Japiassu (1976):
O que realmente importa, no diálogo interdisciplinar, aquilo que não
somente é desejável, mas também indispensável, é que a autonomia
de cada disciplina seja assegurada como uma condição fundamental
da harmonia de suas relações com as demais. Onde não houver
interdependência disciplinar, não pode haver interdependência das
disciplinas (p. 129).

A próxima etapa consistiu na apresentação dos projetos para uma banca.
Antes do dia da banca, os estudantes receberam novamente orientações quanto
aos slides e à postura durante a apresentação, itens que seriam apontados pelos
participantes da mesa. Foi elaborada uma planilha de acompanhamento das
apresentações entregue aos integrantes da banca, com conceitos de satisfatório,
regular e insatisfatório, e contendo os critérios de acompanhamento, os quais
consistiam em: postura durante a apresentação, oralidade – capacidade de
expressar-se com clareza e objetividade; domínio do objetivo da pesquisa –
capacidade de explicar/falar sobre o tema escolhido; conteúdo e formatação
dos slides – forma como é organizado o conteúdo na apresentação (cores, fundo,
tamanho de letra, efeitos, imagens, etc.); observações sobre a apresentação –
destacando os aspectos positivos e aqueles que necessitam melhorar; sugestões
para a continuidade do projeto.
Os projetos foram apresentados na sala de vídeo da escola para uma banca
de cinco professores, sendo três docentes da turma nas disciplinas de Português,
Biologia e Educação Física, a coordenadora Pedagógica do Ensino Médio
Politécnico da escola e o segundo autor deste capítulo. A escolha dos docentes
foi devido ao fato de serem estes os que estavam cumprindo horário na escola na
data e também os mais envolvidos com os projetos.
As apresentações dos pré-projetos ocorreram por meio de slides e foram
gravadas em vídeo com prévia autorização dos estudantes. Os principais itens
das apresentações foram: problema de pesquisa; justificativa; objetivo geral;
objetivos específicos; hipóteses; história do tema pesquisado; questionário a ser
aplicado na comunidade; disciplinas que relacionam com seu projeto de pesquisa;
cronograma e referências. Todas as apresentações foram, posteriormente,
transcritas.
Os apontamentos da banca foram relacionados à formatação e utilização
dos slides, demonstrando a necessidade de maior exploração do objetivo de
“Utilizar recursos tecnológicos visando auxiliar nos processos de ensino e de

- 188 -

Observatório da educação: diferentes possibilidades
para explorar problemas matemáticos

aprendizagem”, durante a intervenção, a fim de preparar os estudantes para a
continuidade de suas pesquisas.
As contribuições da banca serviram de estímulo para melhorar os projetos.
Como consequência, os estudantes demonstraram mais autonomia e interesse na
pesquisa em andamento, uma vez que procuraram a professora titular para tirar
dúvidas mais pontuais e não somente dúvidas de formatação do trabalho, pois
já estavam mais familiarizados com o uso das tecnologias computacionais. Outra
observação importante é a percepção da melhoria na elaboração dos objetivos e
hipóteses.
Acompanhando a evolução dos pré-projetos, percebe-se, ainda, a importância
da interação professor-estudante, voltada especialmente para a reelaboração
dos conhecimentos e a produção de novos, favorecendo ações como a reflexão
crítica, a curiosidade científica, a criatividade e a investigação, dentro da
realidade dos mesmos. Nesse contexto, o professor tem a responsabilidade de
articular metodologias de ensino caracterizadas pela diversidade de atividades,
contemplando as diferentes formas de aprender e podendo estimular a autonomia
dos estudantes no processo de aprendizagem (FREIRE, 1997).
Percebe-se que esta interação, vinculada à evolução dos pré-projetos, começou
a atender alguns critérios de pesquisa escolar propostos pela Seduc:

Vale destacar que nessa etapa foi possível perceber na fala dos participantes
a ligação dos seus pré-projetos com outras disciplinas, mesmo que a
interdisciplinaridade não tenha sido contemplada como esperado:
O nosso trabalho tem vínculo com as disciplinas de Biologia, pois envolve saúde;
Religião, pois envolve questões polêmicas; História, pois envolve cultura; Português,
pois envolve interpretação; Matemática, pois envolve interpretação de resultados e
pesquisas ao longo dos anos. (A1)
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A pesquisa escolar, motivada e orientada pelos professores, implica na
identificação de uma dúvida ou problema, na seleção de informação
de fontes confiáveis, na interpretação e elaboração dessas informações
e na organização e relato sobre o conhecimento adquirido.
[...] a pesquisa propicia o desenvolvimento da atitude cientifica, o que
significa contribuir, entre outros aspectos, para o desenvolvimento de
condições de, ao longo da vida, interpretar, analisar, criticar, refletir
ideias fechadas, aprender, buscar soluções e propor alternativas,
potencializadas pela investigação e pela responsabilidade ética
assumida diante das questões políticas, sociais, culturais e econômicas.
[...] uma concepção de investigação científica que motiva e orienta
projetos de ação, visando à melhoria da coletividade e ao bem comum
(UNESCO Protótipos Curriculares de Ensino Médio e Ensino Médio
Integrado: Resumo Executivo. Brasília, Debates ED. N 1 maio 2011,
apud Secretaria Estadual da Educação do Rio Grande do Sul, 2011,
p.21).

Com quais disciplinas meu trabalho tem mais a ver? Sociologia, que pelo fato de falar
da sociedade como um todo, incluir relação de pais e filhos. Literatura, pela arte do bem
falar e da poesia que pode ser comparado com a delicadeza das mães no olhar, no falar
e na maneira de demonstrar seu amor a seus filhos. (A8)
A disciplina que o trabalho tem relação é a História, Informática, Português, Artes,
Química e Física. (A10)
... tem uma grande ligação com a Física em relação a equilíbrio, força, e tantas outras
coisas... (A12)
Na etapa seguinte, deu-se a coleta de dados a partir da pesquisa dos
estudantes. Após a apresentação dos pré-projetos, os participantes começaram a
fazer as modificações sugeridas pela banca, bem como elaborar os questionários
de pesquisa. Também foram a campo coletar os dados na comunidade local.
Nesse momento, os estudantes aproximaram o conhecimento teórico das
vivências da comunidade. Mostraram-se mais seguros, pois já haviam apresentado
seu projeto aos professores da banca, os quais não tinham conhecimento sobre
seus projetos, realidade também encontrada na comunidade. Reforçou-se, assim,
o objetivo de: “Analisar contribuições de projetos interdisciplinares para a
formação de estudantes pesquisadores”.
Uma vez coletados os dados, chegou a hora da tabulação e análise dos mesmos.
Para iniciar a tabulação de dados, os estudantes agruparam as respostas de cada
pergunta por semelhança. Posteriormente, utilizaram recursos computacionais
para quantificar os dados encontrados, fizeram a análise qualitativa e novos
slides. Esta etapa gerou várias dúvidas referentes à organização das respostas
dos questionários. Também apresentaram dificuldade em analisar os dados
coletados, tendo sido de fundamental importância a atuação da professora titular
para orientar e problematizar as análises de cada projeto em andamento.
Como etapa culminante, estava prevista a apresentação final das pesquisas.
No entanto, como aconteceram várias paralisações durante o ano letivo, não
foi possível levar a cabo esta programação, ficando assim como trabalho final
apenas a versão escrita das pesquisas dos estudantes. Na análise dos trabalhos
finais, percebeu-se novamente que o objetivo: “Observar possíveis evoluções dos
estudantes após interagirem com projetos interdisciplinares voltados à pesquisa,
nos aspectos de organização, escrita, trabalhos em grupos, dentre outros” foi
contemplado, pois entregaram uma versão escrita atendendo as sugestões da
banca, bem como melhorias significativas nos aspectos explorados no objetivo
citado.
Lamenta-se não ter sido possível a apresentação final dos trabalhos, pois esta
seria de fundamental importância para a integração e troca de conhecimentos
entre as mais variadas pesquisas, servindo de estímulo para os futuros
participantes do Ensino Médio Politécnico.
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Com a preocupação em elaborar uma intervenção que contemplasse os
objetivos propostos, fez-se o uso de ferramentas computacionais com o propósito
de proporcionar aulas diferenciadas que pudessem estimular os estudantes.
Inicialmente, estes não sabiam de que forma seriam as aulas do Seminário
Integrado, porém, quando a proposta lhes foi apresentada mais detalhadamente,
começaram a questionar e aceitar esse desafio com menor resistência.
Entende-se que o fato dos estudantes precisarem fazer um projeto de pesquisa
no Seminário Integrado para obter aprovação, especialmente no regime noturno,
contribuiu para desistência dos mesmos. Conversando com a secretária da escola
que nos passou as matrículas da EJA no segundo semestre daquele ano, podese constatar que 82% dos estudantes que abandonaram a turma pesquisada
migraram para essa modalidade. Acredita-se que isso seja devido à redução de
50% do tempo para concluir o Ensino Médio.
Os estudantes sugeriram modificações na estrutura do Seminário Integrado.
A Seduc, para o ano seguinte, retirou as disciplinas do horário vespertino para os
matriculados no noturno, voltando assim a carga horária anterior à implantação
do Ensino Médio Politécnico. Contudo, continuaram a ter o Seminário Integrado
no currículo, realizando novas pesquisas. Esta adaptação foi possível, pois
períodos de disciplinas específicas como Português, Matemática, Ensino
Religioso, Espanhol, Educação Física, Literatura, Educação Artística e Inglês,
foram reduzidas ou substituídas pelas aulas do Seminário Integrado. Fato esse
que causou polêmica tanto entre professores como entre os estudantes, sendo a
maioria contrária a esta substituição.
Nas apresentações, a maioria dos participantes se mostrou comprometido e
preocupado com o que a banca diria a respeito de seus pré-projetos, da formatação
dos slides, do domínio do assunto e quanto à postura durante a apresentação.
Notou-se claramente avanços com a evolução de seus projetos. No início do
Seminário Integrado, tinham pouca noção sobre o que é uma pesquisa, e de como
proceder para elaboração da mesma. Mas, com o andamento das intervenções
pedagógicas, passaram a desenvolver seus projetos com mais autonomia, uma vez
que foram aprendendo formas de pesquisa e aprimorando seus conhecimentos.
Após a apresentação para a banca sentiram-se mais confiantes e passaram a
coletar dados para finalizar suas pesquisas.
Notou-se também que, em algumas aulas, os professores da turma faziam
contribuições isoladas conforme a solicitação dos estudantes, mas isso não
ocorreu de maneira planejada e integrada com sua disciplina, fato preocupante.
Os resultados obtidos na maioria das atividades realizadas serviram para
afirmar a conquista dos objetivos determinados nessa pesquisa de forma
satisfatória. Além da experiência em acompanhar a implantação de um método
de ensino diferenciado para estudantes e docentes.
Vale ressaltar a contribuição dessa Pesquisa para a Comunidade Escolar,
envolvida com a mudança que continua acontecendo em todas as escolas
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Cap. 10

Algumas Considerações

estaduais do RS. Pode-se afirmar que a Iniciação à Pesquisa é realmente
transformadora, contribuindo no processo de ensino e de aprendizagem. Fica a
certeza que há um longo caminho de preparação na formação dos professores
que, hora, se deparam com esse novo desafio.
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