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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 

Professor PDE: Dougherthy Portela de Oliveira Silva 

Área PDE: Matemática 

NRE: Cornélio Procópio 

Professor Orientador IES: Rudolph dos Santos Gomes Pereira 

IES Vinculada: UENP – Campus Cornélio Procópio 

Escola de Implementação: Colégio Estadual Antonio Carlos Gomes - EFM  

Público objeto da intervenção: Professores de Matemática do Ensino Fundamental 

 

 

2. APRESENTAÇÃO  

 

Esta Unidade Temática tem o objetivo de buscar uma forma de auxiliar os 

professores de Matemática para que possam ajudar os alunos a diminuir a 

dificuldade na Resolução de Problemas, pois os mesmos muitas vezes lêem, mas 

não conseguem entender o enunciado e traduzi-lo para linguagem matemática, não 

conhecem os significados dos símbolos matemáticos e assim não conseguem 

resolver de maneira correta.  

A partir desta situação é necessária uma reflexão em como encontrar 

algumas soluções para esse problema. Não é uma tarefa fácil, exige muito esforço e 

tempo e muitas vezes obtermos um pequeno resultado que pode ajudar o professor 

em sua prática na sala de aula. Um resultado que muitas vezes parece mínimo pode 

significar muito para vida pessoal e escolar do aluno, sendo assim capazes de 

resolver situações básicas. 

Desta maneira é necessário encontrar caminhos para alcançar esse objetivo, 

com compromisso e junto com os alunos, pois os mesmos são capazes e criativos. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Investigar o uso da Resolução de Problemas como estratégia para a 

interpretação de problemas matemáticos. 

   

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar, interpretar e resolver situações problemas em diferentes contextos 

sociais. 

 Desenvolver a capacidade de traduzir situações-problemas para a linguagem 

matemática e consequentemente saber os significados dos símbolos 

matemáticos.  

 Resolver situações-problemas que envolvam as quatro operações básicas. 

 Analisar os resultados propostos. 

 

4. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Entende-se que a Resolução de Problemas é de fundamental importância, 

pois permite ao aluno pensar por si próprio e não apenas usar regras para encontrar 

uma solução, como esclarece Dante “é muito comum os alunos saberem efetuar 

todos os algoritmos (as ’continhas’ de adição, subtração, multiplicação e divisão) e 

não conseguirem resolver um problema que envolva um ou mais desses algoritmos” 

(2005, p. 8). Dessa forma, compreende-se que não basta apenas fazer as 

operações básicas, é preciso saber quando usá-las. 

 Por isso, os alunos devem ser encorajados a refletir sobre os problemas, 

para que desta forma cheguem à solução, pois alguns não querem resolver 

problemas porque estão totalmente fora da sua realidade, sem significado. Isso 
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exige uma reflexão para que a Matemática ensinada na sala de aula se relacione 

com o cotidiano e isso se torna possível através de problemas bem elaborados, pois 

um dos objetivos do ensino de Matemática de acordo com Dante “[...] é fazer o aluno 

pensar produtivamente e, para isso, nada melhor que apresentar-lhe situações-

problema que o envolvam, o desafiem e o motivem a querer resolvê-las“. (2005, p. 

11) 

Cabe ao professor motivar os alunos assegurando-lhes um espaço de debate 

sobre o problema apresentado, pensem em hipóteses, o que não pode acontecer é 

que a resposta lhe seja dada sob qualquer forma. O Professor está presente para 

mediar à resolução do problema.  

Com relação a esta prática, Polya explica que: 

O estudante deve adquirir tanta experiência pelo trabalho 
independente quanto lhe for possível. Mas se ele for deixado 
sozinho, sem ajuda ou com auxílio insuficiente, é possível que não 
experimente qualquer progresso. Se o professor ajudar demais, nada 
restará para o aluno fazer. O professor deve auxiliar, nem demais 
nem de menos, mas de tal modo que ao estudante caiba uma 
parcela razoável de trabalho. (1994, p. 1) 

 

O aluno sente prazer quando consegue resolver sozinho um problema, mas 

isso às vezes demora ou quando acontece não quer dizer que entendeu pode ter 

sido um acaso e que em outros momentos pode não acontecer. Em virtude de não 

saber a resolução pode desanimar e não querer mais resolver o problema. 

Parafraseando Polya, que propõe um esquema quanto à Resolução de 

Problemas, podendo auxiliar o aluno, apresentam-se em quatro etapas:  

a) Compreensão do problema: nesta fase inicial para compreender o problema o 

aluno precisa fazer algumas perguntas como: qual é a incógnita? Quais são os 

dados? 

b) Estabelecimento do plano: nessa etapa é necessário encontrar problemas 

auxiliares ou similares se não conseguir resolver da forma como está. É preciso 

estabelecer um plano para a resolução. 

c) Execução do plano: verificar cada passo e executar o plano escolhido. 
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d) Retrospectiva: revisar a solução que foi obtida e verificar se é possível o 

mesmo resultado resolvendo de uma maneira diferente. E se utilizando o método, 

em outro problema. (1994, p. XII e XIII) 

Esses passos indicados por Polya (1994) são muito importantes para os 

professores de Matemática com a metodologia de Resolução de Problemas, pois as 

soluções dos problemas devem ir sendo construída, pois a mesma não está clara no 

início do problema. Mas não deve ser feita como sendo um único caminho.  

Como afirma Dante: 

É claro que essas etapas não são rígidas, fixas e infalíveis. O 
processo de resolução de um problema é algo mais complexo e rico, 
que não se limita a seguir instruções passo a passo que levarão à 
solução, como se fosse um algoritmo. Entretanto, de um modo geral 
elas ajudam o solucionador a se orientar durante o processo. (2005, 
p. 22) 

 

Assim os alunos vão praticando as suas habilidades e usando diversas 

estratégias para encontrar a resposta, algumas dessas estratégias podem ser 

próprias outras indicadas pelo professor e quando estiverem em grupos pode ser 

decidida entre os membros do grupo. O professor não deve pensar ou responder 

pelo aluno, pois o mesmo deve apenas observar e dar algumas ideias. Assim como 

enfatiza Dante.  

Os alunos devem ser encorajados a fazer perguntas ao professor e 
entre eles mesmos, quando estão trabalhando em pequenos grupos. 
Assim, eles vão esclarecendo os pontos fundamentais e destacando 
as informações importantes do problema, ou seja, vão 
compreendendo melhor o que o problema pede e que dados e 
condições possuem para resolvê-lo. (2005, p. 31) 

 

Em grupos ou mesmos sozinhos os alunos vão adquirindo segurança e 

muitas vezes tendo sucesso em suas escolhas, o professor deve sempre motivar e 

incentivar como caracteriza os autores: 

Os professores querem que seus alunos tenham segurança e 
sucesso ao resolver problemas. A motivação é um dos muitos fatores 
que contribuem para a segurança e o êxito. Uma criança que não 
quer resolver um problema, provavelmente não irá resolvê-lo! Os 
professores devem selecionar ou inventar problemas que sejam 
interessantes para os alunos. Um clima propício e alegre é decisivo 
para o êxito no ensino de resolução de problemas. (LEBLANC; 
PROUDFIT; PUTT, In. KRULIK, 1997, p. 151) 
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Ensinar problemas é uma tarefa difícil comparando com os algoritmos, pois é 

preciso um conjunto de ações relacionadas aos problemas. Ajudar o aluno a usar 

esse processo é tarefa do professor, apesar de complicada, o aluno precisa 

entender e aplicar para que aos poucos se torne independente.  

Outra contribuição importante para a questão da Resolução de Problemas é a 

do autor Peggy A. House, citado por Krulik onde apresenta sugestões práticas de 

como resolver problemas que poderão ajudar os professores e alunos a encontrar a 

solução de forma mais espontânea assim como destaca House: 

Fazer com que os alunos se envolvam completamente com a 
resolução de problemas é uma forma de dar-lhes experiências 
valiosas nos processos da matemática, mas isso significa que 
precisamos arriscar um pouco da segurança de saber 
antecipadamente como a aula transcorrerá ou quais serão as 
soluções. Os alunos estão acostumados a encontrar a matemática 
na forma acabada. A resolução de problemas é matemática em 

elaboração. (HOUSE, In. KRULIK, 1997, p. 218) 
 

O professor que gosta de resolver problemas com entusiasmo muitas vezes 

pode levar seus alunos também a gostar como assegura House: 

O entusiasmo de um professor pela resolução de problemas é quase 
sempre contagiante. Os alunos que vêem seus professores 
entusiasmados ao resolver problemas que os intrigam tendem a 
desenvolver sua própria curiosidade natural e participar avidamente 
dos problemas do professor. (HOUSE, In. KRULIK, 1997, p. 232) 

 

No contexto escolar, a Resolução de Problemas deve ser um processo 

criativo em cujo desenvolvimento o aluno aja com liberdade e seja incentivado a 

utilizar os seus próprios registros. E, por registros entendem-se também os 

conhecimentos que os alunos já possuem. 

As diretrizes Curriculares da Educação Básica contemplam esta colocação 

quando afirmam que “O professor deve considerar as noções que o estudante traz, 

decorrentes da sua vivência, de modo a relacioná-las com os novos conhecimentos 

abordados nas aulas de Matemática”. (PARANÁ, 2008, p. 70) 

Muitos dos alunos possuem uma forma de raciocínio inerente ao contexto em 

que vivem situação esta, muito evidenciada em alunos residentes na zona rural, os 

quais auxiliam os pais nas compras e vendas. Este conhecimento deve ser 
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respeitado e aproveitado pelo professor em suas aulas, o que por sua vez, os 

transformarão em conhecimentos científicos. 

 

5. ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Será desenvolvido com os professores de Matemática do ensino Fundamental 

do Colégio Estadual Antonio Carlos Gomes, em Nova Santa Bárbara, onde 

ocorrerão encontros previstos para o período de fevereiro a maio de 2014.  

Será apresentada a Proposta Didático-pedagógica aos professores e, em 

seguida uma reflexão sobre as dificuldades que muitas vezes nossos alunos têm na 

Resolução de Problemas, considerando que os mesmos já tenham conhecimentos 

prévios das quatro operações básicas, para que assim leiam, consigam analisar, 

interpretar, escolher uma estratégia, argumentar e resolver situações-problemas em 

diferentes contextos sociais e encontrar um significado para chegar a uma melhor 

solução.  

Outros textos serão apresentados: “Como se resolve um problema” de Luiz 

Roberto Dante, extraído do livro “Didática da resolução de problemas de 

matemática” (DANTE, 2005, p. 22-29), para leitura e discussão com o objetivo de 

investigar o uso de Resolução de Problemas como estratégia para a interpretação 

de problemas matemáticos. O texto descreve passo a passo o método proposto por 

Polya exposto por Dante (2005) que são quatro as etapas para Resolução de 

Problemas: compreender o problema; elaborar um plano; executar o plano e fazer 

um retrospecto ou verificação.  

Após a leitura, discutir, ouvindo a opinião dos professores com relatos de 

suas práticas em sala de aula, quais formas ou métodos que usam para a 

Resolução de Problemas? Saber dos professores se gosta de trabalhar em grupos 

com os alunos e, quando usam essa estratégia como eles reagem em relação aos 

colegas? Qual o comportamento dos mesmos dentro do grupo?  Sobre o método do 

Polya citado no texto de Dante (2005), debater junto aos professores se, caso for 

colocado em prática em sala de aula, será válido ou não. O que eles acham desse 
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método? Se você não considera viável aponte o porquê dessa impossibilidade e se 

possível dê outras sugestões? 

Será também feito a reflexão do texto: “Aventurando-se pelos caminhos da 

resolução de problemas” de Peggy A. House, extraído do livro ”Resolução de 

problemas na matemática escolar” (HOUSE, In: KRULIK, 1997, p. 218-234). O qual 

possibilitará através da leitura, discussões e reflexões necessárias às mudanças 

quanto ao tratamento das resoluções de problemas.  

 Junto com os professores tentar encontrar formas de como tornar os 

problemas mais interessantes e com situações mais desafiadoras para que os 

alunos se interessem em resolvê-los. A colaboração e contribuição dos professores 

através da sua prática será muito valiosa para o desenvolvimento deste trabalho. 

 Não se espera que os textos dêem conta de superar toda a problemática da 

Resolução de Problemas, mas, que auxiliem na mudança de metodologias e 

estratégias e assim colaborem para minimizar os problemas e as dificuldades 

encontradas. Pois, um dos objetivos é que os alunos tenham a capacidade de 

traduzir situações-problema para a linguagem matemática e consequentemente 

saber os significados dos símbolos matemáticos e assim cheguem a uma resposta.  

Ao final, no último encontro, será elaborado um relatório baseado nas 

reflexões e discussões dos textos apresentados para tentar sanar as dificuldades na 

Resolução de Problemas, apresentando a sistematização e conclusão aos 

professores. 
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