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RESUMO: O presente artigo apresenta a análise dos resultados da aplicação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica, intitulado “Olimpíadas de Matemática: uma estratégia de ensino”, 
desenvolvido com os professores da rede estadual de ensino do município de Quedas do Iguaçu, 
como trabalho final do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE 2013). O estudo surgiu 
tendo em vista a importância da metodologia Resolução de Problemas nas aulas de Matemática, 
considerando que a mesma permite uma aprendizagem significativa, desenvolve o raciocínio e a 
capacidade de enfrentar situações do cotidiano. O trabalho ocorreu por meio de oficinas, as quais 
objetivaram um estudo sobre alguns pressupostos teóricos dessa metodologia e o uso dos conteúdos 
abordados nas questões das Olimpíadas de Matemática, visto que compõem um rico material de 
aplicação dos conceitos matemáticos. Os resultados demostraram a viabilidade do uso da Resolução 
de Problemas em sala de aula, bem como a utilização de questões das Olimpíadas de Matemática. 
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INTRODUÇÃO  

A Matemática é um conhecimento histórico que se desenvolveu a partir de 

necessidades reais de uma sociedade, mas a história não apresenta nenhum marco 

inicial para essa ciência, conforme Berlinghoff e Gouvêa (2010, p. 6), “Ninguém sabe 

quando começou a Matemática. O que sabemos é que toda civilização que 

desenvolveu a escrita também mostra evidências de algum nível de conhecimento 

matemático”.  

 Solucionar problemas é uma atividade humana e mesmo sem perceber, 

delineamos metas, planos e estratégias para resolver problemas no decorrer de 

nossos dias. 

 

  Resolver problemas é uma atividade fundamental. De fato a maior parte do 
nosso pensamento consciente relaciona-se com problemas. A não ser 
quando nos entregamos a meros devaneios ou fantasias, os nossos 
pensamentos dirigem-se para um fim, procuramos meios, procuramos 
resolver um problema. (POLYA, 2006, p. 159) 
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 A Matemática auxilia nas necessidades rotineiras da sociedade, mas na 

escola ainda é vista com desinteresse por alguns alunos, os quais muitas vezes não 

a associam com práticas diárias. 

Desse modo, torna-se necessário a superação desse paradigma, e o 

professor tem um papel fundamental nesse processo, necessitando buscar 

alternativas diferenciadas de ensino, de modo a despertar o interesse do aluno pela 

disciplina. 

 Nunes (2012, p.5), “Os alunos precisam ser expostos a atividades 

significativas, integradoras e desafiadoras, que gerem interesse, estimulem a 

curiosidade e possibilitem ricas oportunidades de aprendizagem”.  

 A Resolução de Problemas é uma metodologia que possibilita uma 

aprendizagem significativa, permitindo ao aluno o prazer em explorar novas ideias e 

a compreensão sobre a importância e a utilidade da disciplina de Matemática. De 

acordo com Dante (2010, p. 21), “Um bom problema suscita a curiosidade e 

desencadeia no aluno um comportamento de pesquisa, diminuindo sua passividade 

e seu conformismo”.  

Essa metodologia poder ser utilizada para abordar diferentes conteúdos, 

sendo empregada também em muitos programas de ensino, bem como em 

Olimpíadas de Matemática. 

 As provas das Olimpíadas de Matemática compõem um rico material de 

aplicação dos conceitos matemáticos em situações cotidianas, visto que as questões 

são organizadas com uma abordagem problematizadora, as quais conduzem ao 

raciocínio, à indagações, reflexões, análises e estimulam a busca de diferentes 

soluções aos problemas. 

 Desse modo, a proposta desse trabalho buscou apresentar aos professores a 

Resolução de Problemas associada aos conteúdos abordados nas Olimpíadas de 

Matemática e ainda a utilização desses problemas em sala de aula. 

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

A Resolução de Problemas é uma das tendências metodológicas apontadas 

na Diretriz Curricular da Educação Básica da disciplina de Matemática para 

fundamentar a prática docente na abordagem dos conteúdos, pois, a partir de um 

problema é possível abordar diferentes conteúdos, além de possibilitar discussões, 



análises, reflexões e investigações para questões matemáticas, ou ainda para 

situações cotidianas.  

 Percebe-se que essa estratégia metodológica é de suma importância para o 

ensino da Matemática, ainda assim, apresenta-se como desafiadora para os 

professores, os quais por falta de tempo ou ainda, de conhecimento, apresentam os 

resultados aos alunos antes de ocorrer todo o processo de investigação que essa 

abordagem permite. 

 O conhecimento e a compreensão sobre o assunto podem facilitar o trabalho 

do professor em sala de aula. São muitos os autores que tratam a respeito dessa 

metodologia de ensino, apresentando diferentes classificações e definições, 

sugerindo processos de desenvolvimento diferenciados, os quais visam contribuir 

com a aprendizagem dos alunos.   

 Dante (2005), classifica os problemas em: exercícios de reconhecimento, que 

objetivam recordar definições; exercícios de algoritmos, os quais objetivam o treino 

de habilidades; problemas-padrão, usados para recordar e fixar; problemas-

processo ou heurísticos, que exigem tempo para pensar; problemas de aplicação, 

que retratam situações cotidianas; problemas de quebra-cabeça, que desafiam os 

alunos. 

Diniz e Smole (2001), classificam os problemas como convencionais e não 

convencionais. Os problemas convencionais não exigem muita elaboração no 

momento da solução, normalmente os dados necessários para a solução já 

aparecem perfeitamente explicados no problema. Enquanto os problemas não 

convencionais exigem uma elaboração mais cuidadosa do pensamento no momento 

da solução, os alunos podem encontrar diferentes maneiras para chegar à solução 

dos problemas.  

 

 Ao trabalhar com os problemas não convencionais, os alunos têm contato 
com diferentes tipos de textos e desenvolvem sua capacidade de leitura e 
análise crítica, pois, para resolver a situação proposta, é necessário voltar 
muitas vezes ao texto a fim de lidar com os dados e analisá-los, 
selecionando os que são relevantes e descartando aqueles supérfluos. 
(DINIZ & SMOLE, 2001, p. 107) 

 

Diniz e Smole (2001), ainda classificam os problemas em: sem solução, com 

mais de uma solução, de lógica e com excesso de dados. Para as autoras, os 

problemas sem solução demonstram que nem sempre é possível encontrar a 



resposta do problema, e que muitas vezes os dados apresentados não serão 

utilizados no momento da resolução, esses desenvolvem no aluno a capacidade de 

duvidar e o pensamento crítico.  

Os problemas com mais de uma solução, conforme a classificação aponta, 

mostram a possibilidade de ocorrer mais de uma resposta para um único problema, 

sendo que nem sempre existirá uma forma correta para a resolução.  

Já os problemas com excesso de dados apresentam muitas informações e 

nem todas serão utilizadas na resolução. De acordo com Diniz e Smole (2001, p. 

110), “Trabalhar com eles rompe com a crença de que um problema não pode 

permitir dúvidas e de que todos os dados do texto são necessários para sua 

resolução”.   

Os problemas de lógica exigem dedução, oportunizando reflexão no momento 

da resolução. Para Diniz e Smole (2001, p. 114), “Estes são problemas que 

fornecem uma proposta de resolução cuja base não é numérica, que exigem 

raciocínio dedutivo”.  

 Conforme o exposto, percebe-se que são muitas as classificações quanto aos 

tipos de problemas, mas independente do tipo utilizado em sala de aula, a 

Resolução de Problemas deve propiciar aos alunos o pensamento crítico e a 

análise, possibilitando o enfrentamento e a tomada de decisões em diferentes 

situações. 

Nessa perspectiva, Dante (2010) expõe que o trabalho com a Resolução de 

Problemas deve almejar o pensar produtivo do aluno e o desenvolvimento de seu 

raciocínio, sendo que o professor deve tornar as aulas de Matemática mais 

interessantes e desafiadoras, fornecendo uma boa base, equipando os alunos com 

estratégias para a solução de problemas e preparando-os para enfrentar situações 

novas de modo criativo. 

A partir das considerações feitas por Dante, entende-se que trabalhar com 

essa metodologia de ensino não é uma tarefa fácil, mas alguns autores sugerem 

algumas etapas que facilitam o direcionamento do trabalho do professor com a 

Resolução de Problemas. 

 Brito (2010), apresenta algumas dessas etapas descritas por diferentes 

autores, alguns de forma mais detalhada, outros não com tanta ênfase, mas quase 

sempre fazendo referência aos mesmos passos.  



 Segundo a autora, em 1910, John Dewey apresentou as etapas publicadas 

no livro “How we think”:  

 

  Reconhecimento de um problema ou “sentir dificuldade” frente a uma 
situação; Análise, que compreenderia a percepção, a delimitação do 
problema e o “isolamento” das principais características do problema 
(daquilo que é necessário para a solução); Hipótese, formulação das 
possíveis alternativas de solução; Dedução, significação “remoer” ou 
raciocinar sobre várias possibilidades, buscando chegar às soluções mais 
prováveis; Verificação ou “testagem” das possibilidades de solução. 
(BRITO, 2010, p. 23-24)  

 

 Conforme a autora, em 1926, Graham Wallas propõe quatro estágios, 

semelhantes aos de Dewey: 

 

  Preparação, refere-se ao ato de compilar e agrupar as informações 
relevantes do problema; Incubação, que é um período no qual as ideias são 
“remoídas”; Iluminação ou insight, que seria a concepção da solução; 
Verificação, que seria a testagem para comprovação da eficácia da solução, 
isto é, se a solução realmente funciona. (BRITO, 2010, p. 24) 

 

Para a autora, Krutetskii, em 1976, em seus estudos sobre as habilidades 

matemáticas, conclui pela existência de três estágios na atividade mental, durante a 

solução de problemas: obter a informação matemática, processá-la e posteriormente 

retê-la.  

Ainda segundo a autora, George Polya, em 1978, propôs um modelo 

composto por quatro estágios: 

 

   Compreender o problema: a partir da leitura do problema, o estudante 
deveria identificar palavras, linguagens e símbolos assumindo uma 
disposição para a busca da solução; Conceber um plano: disponibilizar os 
procedimentos úteis para a obtenção da solução; Executar o plano: 
selecionar o procedimento mais útil e aplicá-lo; Verificar a solução: checar e 
interpretar a solução nos termos da situação dada no problema. (BRITO, 
2010, p. 24) 

 

 Brito (2010), apresenta as três fases apontadas por Gagné em 1983, durante 

a solução de problemas, a tradução de uma proposição verbal do problema para 

uma expressão matemática, a execução de uma operação que modifique a 

expressão e a validação da solução. E os quatro tipos de conhecimentos 

necessários na solução de problemas, apontados por Mayer, em 1992. 

 



   Fatores linguísticos: compreensão do enunciado; Conhecimento de 
esquema: conhecimento da relação entre problema-tipo; Conhecimento 
algorítmico: como se realizam os procedimentos de cálculo; Conhecimento 
estratégico: refere-se à maneira como os problemas são enfocados. 
(BRITO, 2010, p. 25) 

 

Brito (2010), salienta que o processo de solução de um problema passa por 

quatro etapas: a Representação; o Planejamento; a Execução; e o Monitoramento. 

Ainda que os autores diferenciem na nomenclatura, classificando por fases, 

etapas, ou ainda passos para solucionar problemas, todos igualmente objetivam 

auxiliar no processo de resolução, os quais não devem ser vistos como fórmulas a 

serem seguidas, mas sugestões que podem facilitar a aprendizagem.     

  

OLIMPÍADAS  

De acordo com Colli (2004), são muitas as histórias relacionadas à origem 

dos Jogos Olímpicos. A primeira edição historicamente comprovada data de 776 

a.C. e aproximadamente 1500 anos depois, em 1896, foram realizados os primeiros 

Jogos Olímpicos da Era Moderna, em Atenas, Grécia, por iniciativa do barão Pierre 

de Coubertin, pedagogo e esportista francês, que visualizava no esporte uma 

ferramenta educacional.  

Segundo Alves (2010), no mesmo período, em 1894, a Hungria organiza a 

primeira Olimpíada de Matemática, destinada a alunos do último ano da escola 

secundária, atualmente Ensino Médio, que objetivava contestar e averiguar a 

criatividade e o raciocínio matemático.  

A partir da competição organizada pela Hungria foram criadas outras 

competições, das quais muitas acontecem até os dias atuais. As mais conhecidas e 

divulgadas no Brasil são a OBM – Olimpíada Brasileira de Matemática e a OBMEP – 

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. 

De acordo com as informações disponibilizadas pela OBM 3 , a primeira 

competição ocorreu em 1979 e foi organizada pela Sociedade Brasileira de 

Matemática (SBM), tendo como ideia central o estímulo dos alunos para o estudo da 

Matemática; o aperfeiçoamento e a capacitação dos professores; influenciar para a 
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melhoria da qualidade do ensino e ainda descobrir novos talentos. No decorrer dos 

anos, ocorreram algumas alterações, mas manteve-se a ideia central. 

Atualmente a competição é disponibilizada aos alunos do Ensino 

Fundamental, séries finais, Ensino Médio e Ensino Universitário de escolas públicas 

e privadas do país. 

A OBMEP4 é uma realização do Instituto Nacional de Matemática Pura e 

Aplicada (IMPA), e recebe o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). 

Iniciou no ano de 2005 e é promovida pelo Ministério de Educação (MEC) e pelo 

Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI) do Governo Federal.  

A competição é direcionada aos alunos do Ensino Médio e do Ensino 

Fundamental, séries finais, que frequentam escolas públicas. Tem como principais 

objetivos estimular e promover o estudo da Matemática entre alunos das escolas 

públicas; contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica; identificar 

jovens talentos e incentivar seu ingresso nas áreas científicas e tecnológicas; 

incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo 

para a sua valorização profissional; contribuir para a integração das escolas públicas 

com as universidades públicas, os institutos de pesquisa e as sociedades científicas; 

promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento. 

Além da competição, a OBMEP produz e distribui materiais didáticos para 

professores e alunos e oferece programas de acompanhamento de estudos, entre 

os quais se destaca: o Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC), para medalhista da 

competição, visando à transmissão da cultura matemática aos alunos, treinando-os 

na leitura e na escrita de resultados, nas técnicas e métodos e na independência do 

raciocínio analítico; o Programa de Iniciação Científica – Mestrado (PICME), para 

medalhistas que estejam cursando graduação, que tem a oportunidade de realizar 

estudos avançados em Matemática; a Preparação Especial para Competições 

Internacionais (PECI), destinado à preparação dos medalhistas para a participação 

em competições internacionais e os Polos Olímpicos de Treinamento Intensivo 

(POTI), que oferece cursos gratuitos de Matemática.  

E ainda, a criação dos Clubes de Matemática, arquitetados para disseminar o 

estudo da Matemática, incentivando o desenvolvimento intelectual dos participantes. 
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METODOLOGIA 

 Esse trabalho trata da metodologia da Resolução de Problemas utilizando-se 

de questões relacionadas às Olimpíadas de Matemática, o qual foi direcionado aos 

professores de Matemática da rede Estadual de ensino do município de Quedas do 

Iguaçu. A implementação da unidade didática foi dividida em cinco oficinas 

presenciais e atividades à distância, totalizando 40 horas. 

Dentre as atividades desenvolvidas nas oficinas presenciais elencam-se:  

 - Aplicação de um questionário investigativo sobre a utilização da metodologia 

da Resolução de Problemas e Olimpíadas de Matemática;  

- Seminários relacionados à OBM e OBMEP e sobre a Metodologia de 

Resolução de Problemas; 

- Resolução de Problemas selecionados do material da OBM e OBMEP; 

- Avaliação geral. 

As atividades à distância foram desenvolvidas pelos participantes em suas 

salas de aula com a aplicação dos problemas selecionados aos alunos e entrega de 

relatório individual. 

 O presente trabalho também oportunizou a atuação de tutoria de uma turma 

do GTR 2014, o qual proporcionou interação à distância, viabilizou a socialização e 

discussão do Projeto de Intervenção Pedagógica, da Produção  

Didático-Pedagógica e da Implementação do Projeto de Intervenção, com 

professores de diferentes municípios e escolas do estado do Paraná, além de 

abordar questionamentos a respeito da viabilidade em relação ao uso da 

metodologia da Resolução de Problemas e das questões de Olimpíadas de 

Matemática em sala de aula. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

As atividades iniciaram-se na semana pedagógica com a apresentação da 

Produção Didático-Pedagógica aos professores, direção e equipe pedagógica, e 

com o convite para a participação das oficinas de formação, o qual foi ampliado às 

escolas do município, aos professores de Matemática e demais interessados, 

formando-se um grupo com 14 participantes, relacionados na tabela 1.  

 



Tabela 1 – Participantes das oficinas de formação 

Disciplina        Quantidade de professores 

Matemática 11 

Língua Portuguesa 01 

Educação Física 01 

Pedagogia 01 

Total de professores 14 

Fonte: Professores participantes das oficinas de formação 

 

Inicialmente ocorreu a aplicação de um questionário investigativo, sendo 

alguns resultados apresentados nas tabelas 2 a 4. A tabela 2 apresenta as 

metodologias utilizadas em sala de aula pelos participantes. 

Tabela 2 – Metodologias utilizadas em sala de aula 

Metodologias        Quantidade 

História da Matemática, Investigação Matemática e Resolução de 
Problemas 

01 

História da Matemática, Mídias Tecnológicas e Resolução de Problemas 04 

História da Matemática, Investigação Matemática, Mídias Tecnológicas e 
Resolução de Problemas 

02 

Um pouco de cada tendência, com predominância em História da 
Matemática, Mídias Tecnológicas e Resolução de Problemas 

03 

Um pouco de cada tendência, mas tem dificuldade em utilizar 
Etnomatemática e Modelagem Matemática 

01 

Utilizam a metodologia conforme o conteúdo (Professores de disciplinas 
diferentes) 

03 

Total de professores 14 

Fonte: Professores participantes das oficinas de formação 

 

 Percebe-se que a Resolução de Problemas é citada pela maioria dos 

professores. Quando questionados sobre a forma de abordagem dessa metodologia, 

aproximadamente oitenta por cento dos participantes, relata o uso dos problemas 

sugeridos nos livros didáticos, os quais são lidos, discutidos e posteriormente 

resolvidos com os alunos.   

A tabela 3 expõe o resultado quanto ao uso das questões das Olimpíadas de 

Matemática em sala de aula. 

Tabela 3 – Uso das questões das Olimpíadas de Matemática em sala de aula 

Respostas        Quantidade 

Não utilizam as questões em sala de aula 04 

Utilizam, resolvendo as questões antes da competição anual 04 

Utilizam, resolvendo as questões depois da competição anual 04 

Utiliza como desafio durante o ano letivo 01 

Utiliza como trabalho e questões de provas 01 

Total de professores 14 

Fonte: Professores participantes das oficinas de formação 

 



É possível perceber que a maior parte dos participantes tem o hábito de 

trabalhar com essas questões apenas no período da competição anual. 

 Os participantes também foram questionados em relação ao acesso aos sites 

que tratam de Olimpíadas de Matemáticas e sobre os conteúdos lá apresentados 

serem abordados em sala de aula, as respostas estão apresentadas na tabela 4.  

Tabela 4 – Acesso a sites que tratam sobre Olimpíadas de Matemática 

Respostas        Quantidade 

Já acessaram e são favoráveis ao uso dos conteúdos apresentados em 
sala de aula 

06 

Nunca acessaram, mas são favoráveis ao uso dos conteúdos 
apresentados em sala de aula  

02 

Acessaram poucas vezes e são favoráveis ao uso dos conteúdos 
apresentados em sala de aula  

06 

Total de professores 14 

Fonte: Professores participantes das oficinas de formação 

 

Os professores mostram-se favoráveis ao uso dos conteúdos das Olimpíadas 

de Matemática, mas poucos possuem o hábito de pesquisa desses conteúdos. 

Na sequência foram desenvolvidos seminários relacionados à OBM e 

OBMEP, que objetivaram a apresentação histórica das Olimpíadas e das Olimpíadas 

de Matemática, bem como dos materiais, sites e programas desenvolvidos e 

disponibilizados aos professores e alunos, além de esclarecer os objetivos da OBM 

e OBMEP enquanto competição matemática. Os seminários também se voltaram 

para a metodologia da Resolução de Problemas, que objetivaram a análise e a 

reflexão dos participantes sobre o posicionamento dos diferentes autores que tratam 

sobre esse tema. 

Em relação às Olimpíadas de Matemática, os participantes mostraram-se 

interessados, interagiram com opiniões sobre os programas, acessaram as páginas 

onde encontram-se as provas, o banco de questões, e os programas de 

acompanhamento.  

Nas discussões sobre a metodologia de Resolução de Problemas houve 

destaque para os tipos de problemas, os participantes buscaram classificar quais 

são os problemas que aparecem nos livros didáticos. Os problemas sem solução e 

com excesso de dados foram os que despertaram maior interesse, devido ao fato de 

que, dificilmente são trabalhados em sala de aula.  

Também foram analisadas as etapas para solucionar os problemas e 

percebeu-se que os professores já desenvolvem esses passos  sem perceber e sem 



associar as nomenclaturas. A professora de Língua Portuguesa relacionou as etapas 

na Análise de Discurso com a Resolução de Problemas, com a seguinte colocação: 

“Na análise de discurso também existem etapas para que a pessoa chegue à 

compreensão do texto, então, de certa forma existe uma relação entre elas, é 

necessário compreender aquilo que se quer resolver, para conseguir chegar à 

solução”. 

As análises e discussões apontaram a Resolução de Problemas como uma 

metodologia a ser explorada pelos professores de diferentes disciplinas. 

A resolução dos problemas selecionados do material da OBM e OBMEP 

também foi uma das atividades desenvolvidas durante as oficinas, entre os 

problemas trabalhados, alguns foram polêmicos, como por exemplo:  

Problema 2 da Oficina 1: Em que fio? (OBMEP – Banco de Questões – 

2006/Nível 2 – Questão 1)5 - A, B, C, D, E, F, G e H são os fios de apoio que uma 

aranha usa para construir sua teia, conforme mostra a figura. A aranha continua seu 

trabalho. Sobre qual fio de apoio estará o número 118? 

 

O objetivo do problema era explorar os múltiplos e divisores dos números 

naturais, mas outras soluções foram apresentadas. 

Professor 1: “Montei uma progressão aritmética, considerando 118 como 

último termo, 8 o número de termos e zero como primeiro termo, a razão não foi 

exata, sobrando um resto de 6 unidades, então percebi que o resto deveria ser uma 

volta incompleta que parava no fio G”. 

Professor 2: “Descartei os fios B, D, F e H, por serem números ímpares, então 

fui somando de oito em oito até chegar ao fio G”. 

Após as discussões e análises todos perceberam que utilizando os múltiplos 

de 8, ou efetuando a divisão, a solução fica facilitada. 
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Problema 2 da Oficina 4: Faixa decorativa. (OBMEP – Banco de Questões – 

2006/Nível 2 – Questão 6) 6
 - A figura 1 é composta de triângulos retângulos 

isósceles todos iguais. Qual é a área em 𝑐𝑚2 da parte sombreada? 

                                  

Um dos primeiros passos de todos foi identificar o valor da base do triângulo, 

pensando em como descobrir também a sua altura, as soluções apresentadas foram: 

Professor 1: “Montei quadrados unindo as bases dos triângulos, formei 

quadrados de diagonal 6 cm, utilizando a fórmula da diagonal calculei o lado e 

depois a área do quadrado, chegando ao resultado”. 

Professor 2: “Montei um quadrado utilizando quatro dos triângulos, de lado 6 

cm, calculei a área, o triângulo isósceles que sobrou representa a quarta parte do 

quadrado, então dividi a área por 4 e somei os dois resultados encontrados”. 

Nas discussões comentou-se que a primeira sugestão é complexa para os 

alunos que necessitam lembrar muitos conceitos matemáticos. 

Professor 3: “Esse tipo de problema é muito interessante porque podemos 

mostrar para os alunos várias possibilidades de solução, fazendo com que o aluno 

pense para resolver”. 

As atividades propostas propiciaram reflexões entre os participantes, que 

sugeriam diferentes formas de abordagem aos alunos e ainda estratégias 

diversificadas de soluções, além de sugestões de conteúdos a serem abordados 

com os problemas. 

 A participação dos professores de Língua Portuguesa, Educação Física e 

Pedagogia tornou o desenvolvimento das atividades interessantes, porque em 

alguns casos, houve necessidade da explicação de conceitos matemáticos para que 

esses conseguissem desenvolver os problemas.  

                                                 

6
 Fonte: http://www.obmep.org.br/ Acesso em 08 set. 2013. 

 

http://www.obmep.org.br/


Ao término das oficinas os participantes realizaram a avaliação geral do 

curso, que objetivou uma análise quanto à organização das oficinas, do material e 

do desempenho da professora PDE, além de verificar se houve contribuição para a 

prática docente e analisar a opinião a respeito do uso das questões das Olimpíadas 

de Matemática em sala de aula. 

Algumas colocações dos participantes foram:  

Professor 1: “Considero o curso, em sua totalidade (presencial + distância) 

excelente, visto que proporcionou oportunidade para reflexões, discussões e 

aprendizagem”.  

Professor 2: “As oficinas contribuíram para a nossa prática em sala, pois os 

problemas já estavam selecionados e neles estavam indicados conteúdos, 

desenvolvimento, questionamentos, facilitando nosso trabalho”. 

Professor 3: “Os problemas sugeridos são práticos e desafiadores aos nossos 

alunos. Excelente material, organizado pela professora”. 

Em relação ao uso das questões das Olimpíadas de Matemática em sala de 

aula, todos concordaram que é possível utilizá-las explorando diferentes conteúdos.  

Professor 1: “Percebemos que o curso nos fez olhar as Olimpíadas de 

Matemática de outra forma”. 

Professor 2: “Da forma que foram trabalhadas as oficinas foi possível 

perceber que as questões despertam o interesse do aluno, os alunos gostam dessa 

metodologia, pois ficam animados com os desafios”.  

Professor 3: “Já utilizava os problemas das olimpíadas em forma de trabalho 

e exercícios extra. Agora percebo que é possível fazer a relação com o conteúdo 

trabalhado na sala de aula”.  

Professor 4: “Utilizar as questões das olimpíadas em sala de aula é ótimo,  faz 

com que o aluno perceba que há problemas relacionados com o conteúdo estudado 

e outros que desenvolvem o raciocínio”. 

Professor 5: “O curso foi ótimo, pois apresentou outras possibilidades da 

utilização desse material”. 

Analisando as avaliações foi possível perceber um posicionamento positivo 

dos participantes em relação às oficinas e ao material, bem como sobre o 

desempenho da professora. Além da concordância a respeito de o trabalho 

contribuir para a prática em sala de aula. 



As atividades à distância foram desenvolvidas pelos professores em sala de 

aula, com a aplicação dos problemas selecionados aos alunos, os quais foram 

anteriormente trabalhados nas oficinas presenciais. 

 Na aplicação, os relatos indicaram que os problemas de lógica foram os que 

mais geraram dúvidas e discussões, pois os alunos tentavam resolver efetuando 

cálculos, e muitos deles diziam que faltavam dados nos enunciados. 

Como por exemplo, o problema 5 da Oficina 4: Recorte a figura. (Círculos 

Matemáticos – A Experiência Russa – Capítulo Zero – Problema 19)7 -  Corte a 

figura ilustrada na Figura 1 em quatro figuras, cada uma semelhante à original com 

dimensões pela metade. 

 

 

 

 

Professor 1: “Os alunos questionaram em como dividir se não havia nenhum 

número”. 

Professor 2: “Os alunos tiveram dificuldade com enunciado, principalmente 

com as palavras semelhantes e dimensões”. 

Professor 3: “A maioria dos alunos dividia em três figuras e a quarta não dava 

certo”. 

Professor 4: “Os alunos só conseguiram após dividir a figura em 12 partes 

menores, como se fosse quadriculando a figura original”. 

Professor 5: “Solicitei aos alunos que o imaginassem um terreno a ser dividido 

em quatro herdeiros e que todos deveriam receber partes do mesmo tamanho e com 

formatos iguais”.  

No desenvolvimento das atividades com os alunos, a maioria dos professores 

seguiu as sugestões da proposta de intervenção e em alguns casos foi necessário 

relembrar ou explicar alguns conteúdos matemáticos como: área, perímetro, frações 

equivalentes, múltiplos, diagonal do quadrado, ponto médio, vértice, faces, arestas, 
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polígono regular, semelhança, triângulos retângulos, equiláteros e isósceles, altura 

do triângulo, ângulos, coordenadas cartesianas, ordenada, abscissa. 

Por meio dos relatos foi possível perceber que inicialmente poucos alunos 

conseguiam solucionar os problemas sem a intervenção do professor, além de que, 

alguns apenas esperavam a resposta dos colegas ou do professor, mas conforme 

foram acontecendo as demais aplicações, os alunos mostraram-se cada vez mais 

receptivos e interessados, conforme colocações: 

Aluno 1: “Professora podíamos fazer aulas assim toda semana”. 

Aluno 2: “Hoje gostei da aula,  passou tão rápido”. 

Aluno 3: “Desse jeito a Matemática parece fácil”. 

Aluno 4: “Vou fazer esses em casa, para os meus pais tentarem resolver”. 

 

GRUPO DE TRABALHO EM REDE – GTR 

O Grupo de Trabalho em Rede é realizado à distância e caracteriza-se pela 

interação entre o Professor PDE e os demais professores da Rede Pública Estadual, 

tendo como objetivo a socialização do Projeto de Intervenção Pedagógica, da 

Produção Didático-pedagógica, bem como das ações a serem desenvolvidas para a 

implementação do trabalho, sendo que no GTR 2014, “Olimpíadas de Matemática: 

uma estratégia de ensino” inscreveram-se 17 professores, dos quais 14 concluíram.  

Os participantes tiveram oportunidade de tomar conhecimento e contribuir 

com todo o trabalho desenvolvido, as contribuições ocorreram nos diários e fóruns, 

atividades do curso. 

Em relação às Olimpíadas de Matemática, os participantes se posicionaram a 

respeito das provas, sobre a falta de hábito na leitura e interpretação dos 

enunciados, que a grande maioria dos alunos realiza as provas aleatoriamente. 

Também destacaram a importância de diversificar as formas na apresentação dos 

enunciados dos problemas, de modo que os alunos tenham contato com diferentes 

atividades, sendo que os problemas das Olimpíadas de Matemática podem propiciar 

essa experiência. 

A respeito da metodologia da Resolução de Problemas, ressaltou-se que a 

mesma estimula o raciocínio, a interpretação dos alunos e também dos professores.  

Os apontamentos sobre o material utilizado indicaram-no como interessante 

pertinente e de fácil aplicação em sala de aula, que a forma em que está 



disponibilizado, indicando objetivos, conteúdos abordados, pré-requisitos e material 

necessário para o desenvolvimento facilitam a aplicação para o professor e que as 

atividades sugeridas na produção podem ser utilizadas em sala de aula em 

diferentes anos da Educação Básica e no Ensino Médio, pois se relacionam com os 

conteúdos estruturantes da disciplina.  

Com a análise dos professores participantes a respeito das ações realizadas 

na implementação foi possível constatar a aprovação quanto à aplicabilidade e 

viabilidade do projeto de intervenção, bem como a sua relevância para a escola 

pública.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Diretriz Curricular da Educação Básica da disciplina de Matemática coloca 

como um desafio da disciplina abordar conteúdos por meio da Resolução de 

Problemas, por tratar-se de uma metodologia onde o aluno pode aplicar conceitos 

matemáticos para resolver diferentes situações (Paraná, 2008). 

Esse projeto de pesquisa vem de encontro com essa colocação, realmente 

trabalhar com essa metodologia é um desafio constante, pois, um problema pode 

direcionar ao estudo de diferentes conteúdos, além disso, trata-se de uma 

metodologia que enfatiza o pensar, o raciocinar do aluno. Para se chegar à solução 

de um problema é necessário análise, reflexão, levantamento de hipóteses, 

estratégias de solução, para posteriormente chegar ao resultado.   

Essa pesquisa proporcionou a aplicação dessa metodologia com as questões 

das Olimpíadas de Matemática, as quais abordam diversos conteúdos que são 

previstos nas DCES, tornando possível o trabalho dos mesmos em sala de aula, 

sem prejuízo ao Plano de Trabalho do professor. 

Desse modo verificou-se que o objetivo dessa pesquisa foi alcançado, pois as 

oficinas demostraram a viabilidade de utilizar a metodologia da Resolução de 

Problemas associada aos conteúdos abordados nas Olimpíadas de Matemática, 

bem como, quanto essa estratégia de ensino pode enriquecer o trabalho em sala de 

aula.  

 Ressalta-se ainda que a aplicação das oficinas pelos participantes em sala de 

aula foi positiva, com a participação dos alunos, os quais interagiram, defenderam 



ideias e opiniões, além de que, a maioria deles mostraram-se interessados e 

comprometidos nas atividades desenvolvidas. 

 Enfim, é possível afirmar que a metodologia de Resolução de Problemas é de 

grande importância na introdução de conteúdos matemáticos, sendo pertinente o 

uso da mesma utilizando-se de questões das Olimpíadas de Matemática. 
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