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Resumo: O presente trabalho visa divulgar estudos e resultados obtidos após a 
implementação do material didático proposto no projeto PDE, trata-se de uma pesquisa  
bibliográfica, utilizando a técnica observacional e a natureza de dados qualitativa. A revisão de 
literatura e as atividades desenvolvidas indicam que é possível explorar metodologias de 
resolução de problemas e despertar no educando o gosto pela matemática, a partir de 
atividades que envolvam as operações básicas com números naturais. O projeto foi 
desenvolvido em uma turma de 6º ano do Colégio Estadual de Laranjeiras do Sul, e teve como 
objetivo contribuir para melhorar o processo ensino aprendizagem na disciplina de Matemática, 
fazendo com que o educando tenha autonomia para tomar decisões e resolver as atividades 
propostas em sala de aula, superando suas dificuldades. Os referenciais teóricos evidenciam a 
importância de se planejar atividades que levem o educando a buscar métodos e estratégias 
diversificadas, ampliando seu horizonte cognitivo. A metodologia utilizada estimula a 
concentração, exercita o cálculo mental, e automaticamente, induz à leitura compreensiva do 
problema proposto. Os resultados obtidos são positivos, porém exigem uma mudança de 
postura do professor, o qual precisa planejar as atividades de modo a desafiar o educando, 
fazendo com que ele crie estratégias próprias para resolver problemas, fazer um retrospecto, e 
chegar a uma solução. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente, muitos são os desafios impostos à escola, dentre eles 

destacam-se: o ensinar matemática e como despertar o gosto pelo aprender. 

Para tanto, o presente artigo tem como objetivo contribuir para que professores 

de matemática possam usufruir desse material para refletir e inovar sua pratica 

pedagógica. Com o tema ―Explorando metodologias de resolução de problemas 

em sala de aula para 6º ano‖, desenvolvido no Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE), as pesquisas buscaram formas diversificadas de 

enfrentamento aos problemas do cotidiano docente na disciplina de 

matemática. A implementação da unidade didática ocorreu no Colégio Estadual 

Laranjeiras do Sul – ensino fundamental e médio, localizado no município de 

Laranjeiras do Sul, estado do Paraná, tendo como público-alvo alunos do 6º 

ano do Ensino Fundamental. 
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 A proposta de realização do trabalho surgiu de experiências próprias, 

mais precisamente, ao se constatar que, quando os educandos se deparavam 

com a resolução de algumas questões matemáticas, não tinham paciência para 

ler e interpretar os enunciados de exercícios e problemas propostos. Diante 

disso, buscou-se, através de estudos e pesquisas, fundamentação teórica que 

possibilitasse aprofundar os conhecimentos docentes, relacionando-os as 

práticas desenvolvidas em sala de aula e a formas diversificadas de ensinar.  

Os trabalhos desenvolvidos ao longo do PDE, em especial, o 

desenvolvimento da unidade didática, voltaram-se para o trabalho com os 

educandos do 6º ano, envolvendo a resolução de problemas nas aulas de 

matemática, de maneira a possibilitar-lhes uma aprendizagem autônoma, que 

estimulasse o questionamento constante, visando o entendimento dos 

enunciados.  Compreendeu-se que para que isso aconteça, o professor precisa 

propiciar sala de aula, um ambiente motivador e encorajador à concentração e 

abstração do conhecimento, para que os educandos sintam-se capazes de 

resolver as quatro operações com números naturais, solucionando problemas e 

desafios utilizando-se de estratégias próprias. 

A problemática que motivou os estudos centrou-se nos seguintes 

questionamentos: como fazer com que os educandos se concentrem nas aulas 

de matemática? Como ensinar os conteúdos matemáticos em sala de aula? 

Como fazer com que os educandos se apropriem do conhecimento matemático 

de forma prazerosa? Essas e outras inquietações permeiam com frequência a 

prática docente, e levam os educadores a refletir sobre como os educandos 

aprendem. 

Durante o planejamento e pesquisa teórica do referido projeto, 

constatou-se que a aprendizagem e o ensino da matemática são considerados 

primordiais nos anos iniciais do ensino fundamental. Contudo, são 

constantemente, marcados por entraves, que na maioria das vezes, atrapalham 

o desenvolvimento do educando. Verificou-se que a concentração e a leitura 

atenta são ferramentas que auxiliam o educando, e permitem que ele possa 

melhorar o desempenho em todas as disciplinas, destacando o entendimento 

matemático, tornando-se capaz de se concentrar, raciocinar, e compreender as 

relações entre teoria e prática.   

Pretendeu-se através da metodologia de resolução de problemas, 

modificar o pensamento docente sobre o estudo da matemática, mostrando 



 
 

que é possível auxiliar o educando, para que ele possa, gradativamente, suprir  

suas dificuldades, pois entendeu-se que a resolução de problemas desenvolve 

habilidades, e quando se propõe atividades utilizando estratégias variadas, se 

dá oportunidade para que o educando possa  aprender e aprimorar seus 

conhecimentos, buscando  apropriar-se de métodos e técnicas para resolver 

seus problemas. 

 Com a implementação didática, pretendeu-se através de metodologias 

diferenciadas, levar os educandos a conquista da autonomia, por meio da 

interpretação e resolução de perguntas próprias, utilizando a reflexão como 

ponto de partida. Entende-se que o trabalho pautado nas operações básicas 

com números naturais através da resolução de problemas auxilia na superação 

das defasagens de aprendizagem, no cálculo mental, na concentração, leitura 

e interpretação de enunciados.  

Para alcançar o objetivo proposto, foi necessário desenvolver em sala de 

aula um trabalho diferenciado, buscando despertar nos educandos noções 

básicas de matemática; construindo a partir de situações problemas 

questionamentos significativos envolvendo operações com números naturais e 

mostrando a importância de se interpretar e compreender os problemas 

propostos. Esse trabalho visou: estimular o gosto pela matemática e pela 

aprendizagem das operações naturais; organizar a ideia de resolução de 

problemas; mostrar que para solucionar o mesmo problema podem ser 

utilizadas diferentes estratégias; propor atividades voltadas para concentração 

a abstração do conhecimento entre outras.     

A coleta de dados para a elaboração das diversas etapas (projeto, 

unidade didática, implementação) consistiu em uma revisão teórica e 

observação sistemática de coleta de informações, obtidas na análise dos 

resultados do pré-teste e pós- teste. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Na antiguidade, a matemática servia de instrumento aos platônicos para 

estimular o pensamento humano. Tal entendimento fundamentou as 

concepções matemáticas de forma tão intensa, que ainda hoje elas encontram-

se nas bases do ensino. A sociedade humana, em seu processo de 

transformação, foi produzindo os conceitos, leis e aplicações que compõem a 



 
 

matemática como ciência universal, como um bem cultural da humanidade que 

vai sendo repassado de geração em geração, e, uma das formas de levar a 

humanidade a pensar, é a resolução de problemas, sendo que, resolvê-los 

implica a realização específica da inteligência, tendo em vista que esta é o dom 

específico do homem.  

Pelos estudos realizados durante o planejamento das atividades, 

constatou-se que nas décadas de 1960 e 1970, Polya foi considerado 

precursor da resolução de problemas, pois realizou pesquisas que serviram de 

base para Luiz Roberto Dante, o qual buscou determinar os objetivos da 

resolução de problemas como metodologia de ensino, como também para 

diversos pesquisadores brasileiros, tais como: Mauro Toledo, Maria Bicudo, 

entre outros (COLOMBO, 2005). 

De acordo com Polya atividades voltadas para resolução de problemas 

tinham o intuito de propiciar uma educação matemática mais significativa, pela 

qual os alunos e professores pudessem demonstrar a criatividade, o que 

impulsionou o desenvolvimento de trabalhos em nível de pesquisa, em 

programas de pós-graduação, realização de seminários, cursos de atualização 

e até mesmo experiências em sala de aula, tendo essa temática como ponto 

central. 

 

Resolver um problema é encontrar os meios desconhecidos para um 
fim nitidamente imaginado. se o fim por si só não sugere de imediato 
os meios, se por isso temos de procurá-los refletindo 
conscientemente sobre como alcançar o fim, temos de resolver um 
problema. resolver um problema é encontrar um caminho onde 
nenhum outro é conhecido de antemão, encontrar um caminho a 
partir de uma dificuldade, encontrar um caminho que contorne os 
obstáculos, para alcançar um fim desejado, mas não alcançável 
imediatamente, por meios adequados (KRULIK, 1997, p.1-2). 
 

Pelas palavras do autor entende-se que a resolução de problemas está 

presente no currículo do ensino fundamental, e é de extrema importância. No 

entanto, muitas vezes é simplesmente ―repassada‖ ao aluno, sem que esse 

compreenda seu processo de construção.   Nessa perspectiva, Polya (2006) 

enfatiza que é na resolução de problemas o professor precisa trabalhar de 

forma significativa para o desenvolvimento da inteligência do educando se 

processe, levando-o a pensar e trabalhar efetivamente na busca da solução. 

Desse modo, ele terá oportunidade de realmente aprender, investigar e 

construir o conhecimento. Polya mostra que o professor tem um papel de 



 
 

participante crítico, ao questionar continuamente o educando para que este 

reflita sobre o processo para a solução dos problemas. 

 

3 O QUE É UM PROBLEMA? 

 

Segundo Azevedo (2002, p. 97) ―problema, para nós, é tudo aquilo que 

não sabemos fazer, mas que estamos interessados em fazer‖. Assim, 

problemas com enunciados, exercícios simples ou complexos, ou ainda 

demonstrações de qualquer natureza, que não sabemos fazer, constituem-se 

em problemas. 

 

Uma grande descoberta resolve um grande problema, mas há sempre 
uma pitada de descoberta na resolução de qualquer problema. O 
problema pode ser modesto, mas se ele desafiar a curiosidade e 
puser em jogo as faculdades inventivas, quem o resolve por seus 
próprios meios, experimentará a tensão e vivenciará o triunfo da 
descoberta. Experiências tais, numa idade suscetível, poderão gerar 
o gosto pelo trabalho mental e deixar, por toda a vida, a sua marca na 
mente e no caráter (POLYA, 2006, p.V). 
 

O autor indica que o que faz a diferença no trabalho do professor não é 

a complexidade das atividades propostas, mas sim, a oportunidade que  se dá 

ao educando de pensar sobre como aprende e compreender por que aprende.  

Dante (2009) defende que resolver um problema não se resume em 

compreender o que foi proposto, ou e em dar respostas, aplicando 

procedimentos adequados. ―Aprender a dar uma resposta correta e que tenha 

sentido, pode ser suficiente para que ela seja aceita e até seja convincente, 

mas não é garantia de apropriação do conhecimento‖ (DANTE, 2009, p.14). O 

autor ainda diz que um problema é definido como um obstáculo a ser vencido, 

algo que deva ser solucionado e que requer o pensar consciente do sujeito a 

fim de resolvê-lo. no entanto, para outros estudiosos o problema varia 

conforme o estágio de desenvolvimento intelectual e os conhecimentos que já 

se possui, ou ainda, o que pode ser considerado um problema num contexto, 

pode vir a não ser em outro. 

Pode-se constatar que um problema é qualquer situação que exija uma 

forma de pensar, e conhecimentos específicos para solucioná-la.  Diante disso, 

Dante (2009) ressalta que um problema deve: desafiador; real; interessante; 

deve apresentar um elemento desconhecido; não consistir na aplicação 



 
 

evidente e direta de uma ou mais operações aritméticas; deve também ter um 

nível adequado de dificuldade. O mesmo autor explicita que a classificação dos 

problemas matemáticos pode ser representada por:  

 Exercícios de algoritmos: podem ser resolvidos passo a passo. 

 Exercícios de reconhecimento: aqueles que identificam um 

conceito, um fato, uma definição, uma propriedade, entre outros.Problemas-

padrão: a resolução envolve a aplicação direta de um ou mais algoritmos 

anteriormente aprendidos e não exige qualquer estratégia.   

  Problemas-processo ou heurísticos: em geral, não podem ser 

traduzidos diretamente para a linguagem matemática, nem resolvidos pela 

aplicação automática de algoritmos, pois exigem do aluno um tempo para 

pensar e arquitetar um plano de ação, uma estratégia que poderá levá-lo à 

solução. 

  Problemas de aplicação: retratam situações reais do dia a dia e 

exigem o uso da matemática para serem resolvidos. São também chamados de 

situações-problema. Através de conceitos, técnicas e procedimentos 

matemáticos procura-se associar um modelo a uma situação real, essa 

atividade pode ser resolvida e organizada em tabelas, traçando gráficos, 

fazendo operações, entre outros.   

  Problemas de quebra-cabeça: envolvem e desafiam grande parte 

dos alunos. 

 Percebe-se que a classificação dos problemas visa auxiliar o aluno nas 

diferentes situações, fazendo com que ele esteja atento às diferentes formas 

de solucioná-lo. Esse tipo de proposta desenvolve as capacidades do aluno e 

aumenta a autoconfiança, estimulando-o a aprender a raciocinar, possibilitando 

que utilize diferentes estratégias, analise as situações, os conceitos e os 

procedimentos matemáticos com mais atenção. 

 

4 COMO RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

 

Resolver problemas faz parte da nossa vida e é uma tarefa rotineira. 

Seja por meio de um problema que a pessoa se obriga pensar, com o objetivo 

de encontrar soluções possíveis, e ao fazer isso, exercita o pensamento e 

desenvolve habilidades. Na escola, a utilização de situações problemas deve 

ser encarada como uma metodologia de ensino que desperte no educando seu 



 
 

lado o crítico dando-lhe oportunidade de resolver as atividades propostas com 

autonomia e desenvoltura.  

 Um meio essencial para a resolução de problemas é levar o educando a 

fazer perguntas e respondê-las, pois assim instaura-se uma resolução 

reflexiva. Pensar sobre o problema e sua solução é outra estratégia importante, 

e implica em procurar outro método de encontrar   os resultados. 

 

Toda a matemática se relaciona com a resolução de problemas. 
Alguns problemas são teóricos e muitos são ―práticos‖. Problemas de 
vários tipos ocorrem, obviamente, ao longo de toda a matemática. No 
entanto, há certas estratégias gerais e métodos que são úteis em 
todos os tipos de problemas (KRULIK, 1997, p.9). 

 

Percebe-se que ao interpretar a resolução de problemas como 

habilidade básica, o aluno é forçado a considerar especificidades do conteúdo 

de problemas, como: tipos de problemas e métodos de solução. A questão é o 

que, essencialmente, deve ser ensinado no conteúdo de resolução de 

problemas, para isso será preciso organizar dados, selecionar estratégias e 

tomar decisões a respeito das técnicas a serem utilizadas. 

O desafio dos professores que adotam a resolução de problema como 

metodologia de ensino é quebrar a lógica de que, tradicionalmente, a prática 

consiste em ensinar um conceito, pois na resolução de problemas o educando 

deverá além de aprender conceitos matemáticos, compreender o processo de 

resolução e interpretar dados.  

 Pozo (1998) complementa a ideia exposta quando diz: ―a solução de 

problemas é uma das maneiras mais acessíveis para levar os educandos a 

aprender a aprender‖. Nessa direção, verifica-se que um problema consiste na 

apresentação de situações abertas e interessantes, que requerem do 

educando motivação e empenho para buscar respostas e, consequentemente, 

ampliar seus conhecimentos. Desse modo, ele cria seus próprios métodos e 

estratégias para resolver os problemas, utilizando conhecimentos prévios a fim 

de responder a situações diferentes (POZO, 1998). 

Krulik (1997) sustenta que a resolução de problemas é intrínseca ao 

homem. O ser humano, animal racional, vive constantemente em busca de 

meios para alcançar o que aspira, e os problemas e as adversidades ocupam 

seu consciente na maior parte do dia. 

 



 
 

O professor que deseja desenvolver nos alunos o espírito 
solucionador e a capacidade de resolver problemas deve incutir em 
suas mentes algum interesse por problemas e proporcionar-lhes 
muitas oportunidades de imitar e de praticar. Além disso, quando o 
professor resolve um problema em aula, deve dramatizar um pouco 
as suas ideias e fazer a si próprio as mesmas indagações que utiliza 
para ajudar os alunos. Por meio desta orientação, o estudante 
acabará por descobrir o uso correto das indagações e sugestões e, 
ao fazê-lo, adquirirá algo mais importante do que o simples 
conhecimento de um fato matemático qualquer (POLYA, 2006, p.4). 
 

 Constata-se então, que a resolução de problemas possui um grande 

espaço na educação matemática, e sua importância é reconhecida nas 

Diretrizes Curriculares para Educação Básica (DCE) de Matemática, as quais 

orientam que, os conteúdos desenvolvidos em sala de aula devem ser 

abordados com base em tendências metodológicas. Entende-se que é na sala 

de aula que o aluno, tem possibilidade de descobrir novos caminhos na 

resolução de um mesmo problema. 

 Nessa concepção, verifica-se que a resolução de problemas tem grande 

foco no ensino da matemática, por ampliar a forma de pensar do educando, 

potencializando o pensamento lógico-matemático e a criatividade, mostrando-

lhe que, a compreensão de aspectos matemáticos, pode auxiliá-lo em diversas 

situações da vida, como afirma Carvalho (2005 p. 05): 

 

A resolução de problemas é a razão principal de se aprender e 
ensinar matemática. é por meio dessa prática que se inicia o aluno no 
exercício de pensar matematicamente e nas aplicações da 
matemática. Resolver problemas é o processo de reorganizar 
conceitos e habilidades, aplicando-os a uma nova situação, 
atendendo a um objetivo. 

 

  Segundo o autor, cabe ao professor assegurar um espaço de discussão 

no qual os educandos ―pensem sobre os problemas que irão resolver, elaborem 

uma estratégia, apresentem suas hipóteses e façam o registro da solução 

encontrada, os recursos que utilizaram para chegarem ao resultado‖ (SMOLE; 

DINIZ, 2001 apud PARANÁ, 2008, p. 63). 

Pelas pesquisas e estudos realizados durante o planejamento do projeto 

evidenciou-se que as etapas que compreendem a resolução de problemas são: 

compreender o problema; destacar informações e dados importantes do 

enunciado; elaborar um plano de resolução; executar o plano; conferir 

resultados; estabelecer nova estratégia, se necessário for, até chegar a uma 

solução aceitável (POLYA, 2006). Nessa perspectiva seria interessante resolver 



 
 

diferentes problemas com uma mesma estratégia, e aplicar diferentes 

estratégias para resolver um mesmo problema. ―Isso facilitaria a futura ação 

dos alunos diante de um problema novo‖ (DANTE, 2009, p.62). 

As estratégias para a resolução de problemas expostas por Polya (2006) 

apresentam itens importantes, pois representam um processo de investigação 

no qual todo o conhecimento do educando é combinado, associado e 

relacionado; contudo, o autor comenta que muitas vezes os estudantes se 

esquecem de realizar o retrospecto ou a verificação, devido a pressa em 

solucionar o problema. Em virtude disso, o conjunto de processos e 

pensamentos sobre resolução de problemas deve ser desenvolvido pelos 

aprendizes com a intervenção do professor. 

 

5 MOTIVAÇÃO 

 

 A motivação é vista como um dos muitos fatores que contribuem para 

que o aluno tenha segurança e êxito. Sabe-se que os professores querem que 

seus alunos tenham autonomia para resolver problemas, mas na atualidade, 

esse objetivo é um desafio em sala de aula. Uma criança que não quer resolver 

um problema, provavelmente não irá resolvê-lo. Diante desse entrave, entende-

se que os docentes devem selecionar ou inventar problemas que sejam 

interessantes para os educandos, pois sabe-se que o que tudo o  que é 

significativo para eles, desperta interesse em resolver. Segundo Dante (2009, 

p. 21), 

 

O real prazer de estudar matemática está na satisfação que surge 
quando o aluno, por si só, resolve um problema. Quanto mais difícil, 
maior a satisfação em resolvê-lo. sua autoestima aumenta 
consideravelmente com a sensação do ―eu sou capaz‖. 

 

 A matemática tem que ser prazerosa para que os educandos sintam 

prazer em participar das atividades, o que consequentemente leva-os a 

aprendizagem, visto que a transferência de conhecimento se torna real e 

compreensível. 

 

Sabemos que os alunos apreciam matemática recreativa. eles 
estudam e aprendem as habilidades de resolução de problemas de 
que necessitam para serem bons na disputa de jogos de estratégia. 
Voluntariamente tomam um jogo como desafio e, muito depois de 



 
 

terminada a aula trabalham nele horas e horas (KRULIK, 1997, p. 
244). 
 

Essa concepção mostra que é importante planejar problemas 

desafiadores, que despertem a curiosidade dos educandos, auxiliando-os de 

forma discreta, fazendo com que criem o gosto por estar resolvendo problemas 

com autonomia e competência. 

 

6 IMPLEMENTAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

 

O material didático foi elaborado a partir das estratégias de ação do 

Projeto de Intervenção Pedagógica, dividido em oito etapas, organizadas em 

32 aulas, aplicadas em sala de aula, com 35 alunos do 6º ano.  

 

6.1 ETAPA 1 – PRÉ-TESTE  

 

 Este foi aplicado com objetivo de diagnosticar os conhecimentos prévios 

dos educandos sobre conceitos matemáticos e verificar as estratégias de 

resolução de problemas por eles utilizadas.  

 

6.2 ETAPA  2 – APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

A etapa teve como objetivos estimular o gosto pela Matemática e pela 

aprendizagem das operações básicas com números naturais e desenvolver o 

gosto pela resolução de questões que envolvem a Matemática, tornando-a 

mais prazerosa. 

Os conteúdos desenvolvidos pautaram-se nas operações com números 

naturais, foi utilizado também o filme ―Pedagogia: Cotidiano Escolar‖ e bilhete 

impresso para os pais.  Inicialmente, ocorreu a apresentação oral do projeto 

para os alunos. Os pais também foram convidados. Os educandos mostraram-

se motivados em participar, pois puderam perceber as dificuldades que tiveram 

em interpretar e resolver os problemas do pré-teste. 

Os educandos assistiram ao filme (disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=p5lra8p6-qk acesso 23 out 14). Após   

questionou-se a turma sobre como os personagens do filme, apresentaram 

seus problemas, relacionando o problema matemático com a experiência de 

cada educando. Nesse momento, instaurou-se um debate sobre a questão: o 

que é um problema? As respostas foram diversificadas.  A maioria dos 



 
 

educandos concordou que problema é algo a ser resolvido, e que este pode ser 

difícil ou fácil, mas todos tentam resolvê-lo. Alguns educandos afirmaram que a 

maior dificuldade é compreender problemas que possuem enunciados longos. 

  

6.3 ETAPA 3 – ETAPAS DE POLYA 

 

  O objetivo dessa etapa consistiu em organizar a ideia de resolução de 

problemas, demonstrando estratégias. Foi utilizado um resumo abordando as 4 

etapas de Polya sobre a resolução de problemas (1° compreender o problema; 

2° elaborar um plano de resolução; 3° executar o plano; 4° conferir resultados), 

juntamente com alguns exemplos de problemas, demonstrando à aplicação 

dessas etapas. 

Essa atividade permitiu que os educandos percebessem a importância 

de rever o desenvolvimento na atividade após sua realização. Constatou-se 

que a maioria não faz isso. Após as discussões, tiveram como tarefa pensar em 

uma maneira de resolver um problema; a proposta apresentada por  foi 

anotada, para ser discutida com o grupo durante a aplicação das etapas. 

 As etapas propostas por Polya não são exatas e engessadas, mas 

auxiliam o solucionador na organização e interpretação das ideias expostas no 

problema, facilitando a solução. Como exemplo, demonstrou-se um problema 

padrão considerado simples e de fácil compreensão para o educando. 

Ressalta-se a ideia de que uma pergunta do educando deve ser respondida 

com outra pergunta, isso estimula o raciocínio. 

Durante a explicação de cada etapa surgiram novas maneiras de 

resolver os problemas, e todas as soluções encontradas foram registradas no 

quadro para verificação. Na ―execução do plano‖, os educandos perceberam 

que alguns planos não proporcionaram a resposta desejada. Já na etapa, 

verificação perceberam que o plano sugerido por alguns não satisfazia a 

proposta, assim voltaram à 2° e 3° etapa e elaboram novo plano. Com essa 

atividade, constatou-se a importância de cada etapa, principalmente a 

verificação, pois essa permite comprovar o resultado.  

 

6.4 ETAPA  4 -  EXPLORANDO AS METODOLOGIAS DE RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

 



 
 

 A execução dessa etapa centrou-se em resolver situações problemas, 

envolvendo as operações básicas com números naturais, visando e estimular a 

concentração para a abstração do conhecimento. O conteúdo abordado foi: 

operações com números naturais, realizada por meio de atividade impressa. 

Organizados em grupos, os integrantes receberam o mesmo problema 

para que desenvolvessem as 4 etapas propostas por Polya. Essa atividade não 

obteve sucesso, pois os educandos se preocuparam mais em fazer uma conta, 

por isso houve necessidade de intervenções constantes, o que gerou 

desinteresse pela atividade. Sendo necessário retomar as atividades. Em 

duplas fizeram a explanação, mostrando como resolveram o problema. Houve 

alguns questionamentos, pois os educandos insistiam em encontrar valores e 

fazer uma conta, sem a devida compreensão dos problemas.  

Nessa atividade percebeu-se que a dificuldade foi elaborar e executar as 

etapas propostas, os educandos não percebiam que havia outras maneiras de 

chegar à solução (tabelas, gráficos ou desenhos). Mas, após assistir a 

explanação de outras duplas, puderam verificar a existência de formas variadas 

de resolução. Para finalizar essa etapa, foram propostas outras atividades, 

algumas como tarefa de casa, para serem realizadas com o auxílio dos pais, os 

quais demonstraram interesse em ajudá-los, seguindo os passos estudados.  

 

6.5 ETAPA  5 – MURAL INTERATIVO 

 

 Para a implementação da etapa visou despertar a curiosidade e o gosto 

do educando por resolver problemas matemáticos, buscando interação. O 

conteúdo abordado compreendeu operações com números naturais.  Os 

educandos assistiram um trecho do filme ―gênio indomável‖. Antes da 

apresentação realizou-se uma explicação sobre o assunto. Os educandos 

ficaram atentos. Após assistirem e observarem as cenas destacadas, foi 

colocado um problema no mural do corredor, para que durante os intervalos, ou 

na chegada, os educandos lessem e trocassem ideias com os colegas sobre as 

possíveis resoluções daquele problema, pediu-se que deixassem registrados 

os passos que percorreram para encontrar a solução. Nesse processo os 

educandos foram informados que o resultado seria exposto, no prazo de uma 

semana, para que pudessem comparar seus resultados e estratégias por eles 

elaboradas com as propostas nos materiais didáticos. 



 
 

Após a fixação do problema no mural, observou-se que vários alunos da 

escola, funcionários, e agentes, ficavam em frente ao mural analisando. O 

problema permaneceu nesse lugar por duas semanas, a pedido dos 

educandos. Percebeu-se que até os pais estavam empolgados em auxiliar os 

filhos para encontrar a resolução do problema. Uma mãe relatou: ―você está 

fazendo toda a família pensar, analisar para descobrir a solução‖. O que a mãe, 

e outras pessoas da escola não perceberam é que estavam utilizando, mesmo 

sem saber as etapas propostas por Polya. Um educando comentou que o pai 

estava mais empenhado do que ele. O 2º problema exposto gerou mais 

polêmica, exigiu novas intervenções, e despertou a curiosidade de outras 

turmas. Os demais professores de matemática da escola aproveitaram essa 

atividade para discussão sobre as soluções apresentadas pelos educandos 

checando com a solução do problema. A ideia do mural interativo superou as 

expectativas, e foi mantida no decorrer do ano letivo contando com a 

participação dos demais professores da disciplina. 

 

6.6 ETAPA 6 - PROBLEMOTECA 

 

 O objetivo desta etapa foi estimular a curiosidade e o gosto por resolver 

problemas variados, os educandos que apresentavam dificuldades puderam 

contar com intervenções da professora.  Os materiais utilizados foram: caixa de 

madeira, papel cartão colorido e papel para imprimir os problemas.  

A problemoteca compreendeu numa seleção organizada de problemas, 

os quais foram colocados em uma caixa/fichário, com fichas numeradas que 

ilustravam um problema e no verso apresentavam a resposta. A problemoteca 

possibilita a autocorreção e auxilia o trabalho autônomo do educando, fazendo 

com que desenvolva aos poucos, a iniciativa de tentar resolver o problema, 

sozinho, ou com a ajuda de colegas. Solicitou-se que pesquisassem ou 

elaborassem outros tipos de problemas. 

A ideia foi bem aceita, o resultado foi surpreendente, pois trouxeram uma 

diversidade de problemas, os quais passaram para o acervo da problemoteca, 

e seu uso passou a consistir numa atividade extra, o educando pode usufruir 

desse material para aprimorar seus conhecimentos. Essa atividade foi 

prazerosa, isso ficou evidente com o comentário de um participante: ―estamos 



 
 

ficando viciados em matemática‖. Observou-se que a aprendizagem acontece 

quando o prazer supera a imposição. 

 

6.7 ETAPA 7 – PROBLEMAS DA OBMEP 

 

Com a finalidade de estimular o estudo da matemática por meio da 

resolução de problemas e despertar o interesse e a curiosidade do educando. 

O conteúdo, operações com números naturais foi desenvolvido. O material 

utilizado compreendeu a realização de problemas retirados do banco de 

questões da Obmep.  A atividade compreendeu uma série de estratégias 

(grupos, duplas, individual), atendendo as etapas propostas por Polya.  

Nas atividades em grupo e dupla observou-se que os educandos tiveram 

facilidade, um questionava o outro, comparavam suas estratégias, chegando à 

execução do plano, e a verificação. Já nas atividades individuais as 

intervenções foram essenciais. 

 

6.8 ETAPA  8 – PÓS-TESTE 

 

 Essa etapa abordou o conteúdo operações com números naturais. Com 

utilização do pré-teste e pós- teste (anexo 1). A aplicação do pré-teste ocorreu 

como sondagem para verificar os conhecimentos prévios dos alunos, e pós-

teste teve como objetivo verificar os avanços obtidos durante a implementação 

do Projeto de Intervenção Pedagógica. 

Na realização do pré-teste, observou-se que os educandos tiveram 

dificuldade em realizar a leitura dos problemas. Em relação às questões 

objetivas, (quatro etapas de Polya), marcaram com segurança; contudo, 

quando o problema exigia leitura e interpretação, alguns pediam ajuda, mas 

isso não foi possível, porque a proposta era que realizassem sozinhos. Apesar 

desse contratempo, constatou-se que a maioria dos resultados foram positivos 

na implementação, como expõem as representações abaixo: 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico 1 – Dificuldades na resolução de problemas 
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Fonte: A autora (2015) 

 

  Observa-se no gráfico 1 que as dificuldades elencadas no início das 

atividades diminuíram durante a implementação pedagógica, principalmente 

nos quesitos compreender o problema e elaborar um plano. 

 

Gráfico 2 – Dificuldade de compreensão do problema 
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Fonte: A autora (2015) 

 

  No gráfico 2 verifica-se que os impasses de compreensão e 

interpretação foram superados em parte, como mostra o pós-teste em relação 

ao pré-teste; percebe-se que alguns  ainda demonstraram insegurança quanto 

ao entendimento. 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico 3 - Dificuldade para elaborar um plano 
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Fonte: A autora (2015) 

 No gráfico 3 observa-se que, no pré-teste as dificuldades eram maiores 

em relação ao pós-teste. 

 

Gráfico 4 – Entende o problema mas tem dificuldade na resolução da operação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2015) 

 

 No gráfico 4 verifica-se que os dados obtidos no pré-teste a dificuldade 

do aluno é na resolução da operação matemática, em situações que 

compreendem a proposta do problema. O pós-teste demonstra que os alunos 

já não encontram tantas dificuldades neste aspecto, mas a maioria demonstra 

insegurança, quando respondem ―às vezes‖. 
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Gráfico 5 – Verificação da solução do problema 
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Fonte: A autora (2015) 

 

  O questionamento proposto no gráfico 5,  indica que durante a 

implementação da proposta pedagógica ocorreu uma mudança de postura dos 

educandos, pois ao contrário ao pré-teste, no pós-teste  demonstraram que 

entenderam a importância de reler o problema e conferir a solução obtida. 

 

7 GTR 

 

A realização do Grupo de Trabalho em Rede (GTR) com o tema 

―Explorando e metodologias de resolução de problemas em sala de aula para 

6º ano‖, despertou interesse do grupo, pois as atividades e questionamentos 

propostos possibilitaram reflexões, permitindo que os participantes  

interagissem, trocando ideias e buscando complementações através de 

intervenção docente. Verificou-se que os desafios de ensinar matemática são 

distintos, no entanto a inquietação dos professores é a mesma: Como realizar 

então, um trabalho significativo, no qual educando tenha interesse de criar 

estratégias próprias na resolução dos problemas propostos?  Essa e outras 

inquietações foram discutidas no grupo, e as leituras propostas no material 

apresentado, serviram de subsídios importantes para que os professores 

pudessem perceber a relação entre o trabalho desenvolvido em sala de aula e 

a metodologias apresentadas. Apresenta-se a seguir alguns depoimentos de 

professores participantes do GTR: 

S.T.S.R. enfatizou que incluir situações do cotidiano do aluno na 

resolução de problemas é um forte estímulo para despertar o gosto pela 

matemática. Da mesma forma, LDS reiterou: 



 
 

 

Os conteúdos trabalhados em sala de aula precisam ter sentido e 
atender as necessidades dos alunos. Ao propor problemas que façam 
sentido ao educando, despertamos a curiosidade, atenção e 
participação. Propor exercícios de reprodução de cálculos torna a 
vida do professor mais fácil mas não diminui os índices de 
analfabetos funcionais. 

 

A.E. lembrou que os professores precisam perceber a importância de 

trabalhar em sala de aula com os conhecimentos prévios dos alunos citando o 

material concreto como um meio importante a ser utilizado. Destaca que 

também que a revisão dos conteúdos é essencial, pois a partir de atividades de 

manuseios e resolução de exercícios o aluno passa a compreender com mais 

clareza, conseguindo perceber a resolução de problemas em diferentes 

maneiras. ―A aula deve ter como embasamento a relação teoria e prática, ou 

seja, aula dada, aula revisada‖ (A.E.). 

Os debates do GTR também abordaram as dificuldades que os 

educandos têm em ler e interpretar os problemas matemáticos. S.R.F. diz: ―[...] 

nossos alunos têm grande dificuldade a interpretação das situações problemas, 

pois querem descobrir o que fazer para resolvê-lo, sem ler o problema. Por isso 

a orientação e a mediação do professor se torna de fundamental importância.‖ 

D.T.S. igualmente mostrou-se preocupada com o fato de que os 

estudantes querem apenas os enunciados curtos e fáceis de serem resolvidos. 

Para driblar esta problemática, DTS relatou que busca formular enunciados 

mais complexos, mas que contemplem situações cotidianas do educando. 

Neste mesmo eixo, S.Z. desabafou: 

  
Realmente [...], a maioria dos alunos não "gostam"de pensar, querem 
tudo pronto. Já me deparei com as mais inusitadas situações, numa 
delas coloquei num problema várias informações como ano ou outro 
dado numérico que era somente a nível de curiosidade, o aluno fez 
cálculos com todos os números que apareceram no problema e ainda 
se defendeu alegando que "por que colocar números se não para 
usar nos cálculos", preguiça de pensar.  

 

 A docente A.M.K.S. lembrou que ―ainda é muito forte na cultura escolar, 

a matemática como treinamento. Disse ela que aprender a fazer cálculos é 

importante. Contudo, quando se propõe uma problematização, o aluno poderá 

perceber que necessidade de aprender matemática.‖ 

 Pelas contribuições citadas conclui-se que a qualidade de ensino, visa a 

superação de desafios, cabendo ao professor de sala de aula encarar essa 



 
 

responsabilidade e buscar capacitação constante se o que deseja é melhorar a 

prática e contribuir para que a aprendizagem realmente aconteça.  

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto de implementação teve como objetivo principal promover a 

aprendizagem autônoma dos alunos através da resolução de problemas 

baseando-se nas etapas propostas por Polya. Verificou-se que os objetivos do 

projeto foram alcançados, muitas foram as observações e intervenções 

docentes realizadas para diagnosticar as dificuldades dos alunos e criar 

oportunidades diversificadas para supri-las. Ressalta-se que algumas 

atividades planejadas precisaram ser adaptadas, tendo em vista que 

inicialmente a maioria dos educandos não se preocupava em ler e 

compreender, mas sim a fazer uma conta qualquer, procedimento este que 

modificou-se ao longo da implementação. 

A metodologia aplicada exige planejamento detalhado das ações, tendo 

em vista que os problemas apresentados podem ser desenvolvidos por 

diferentes estratégias, como propõe Polya. Daí a importância da leitura, 

interpretação e entendimento dos enunciados, características consideradas 

fundamentais para a promoção da aprendizagem autônoma. 

 A implementação proporcionou momentos significativos de intervenções 

docentes, os educandos tiveram oportunidade de ouvir o professor, expor suas 

ideias, checar resultados e adquirir conhecimentos. Essa afirmação comprova 

que os educandos devem ser estimulados a questionar o professor sempre que 

for preciso, sem que haja constrangimento, no entanto, sabe-se que a tarefa de 

encorajamento para que questionem, é do professor. 

Através das atividades desenvolvidas na implementação, os educandos 

tiveram oportunidade de, gradativamente, superar bloqueios, tirar dúvidas e 

valorizar a capacidade de encontrar meios próprios para resolver os problemas 

propostos. Esta constatação é oriunda da comparação entre o pré e o pós-teste 

realizado, justamente, para que essa análise fosse possível, pois a avaliação 

ocorreu através da sistematização dos resultados obtidos. 

 Na aplicação do pós-teste, observou-se ainda que os educandos 

passaram a valorizar a leitura do problema; a maioria aprendeu a buscar os 

resultados de um problema de forma sistemática, abandonando a velha prática 



 
 

de efetuar uma leitura rápida e sem compreensão de dados, passando a 

planejar e selecionar estratégias para a resolução. 

Dois fatores fizeram a diferença na realização das tarefas, são eles: o 

envolvimento da família na escola e o gosto do aluno pela busca do 

conhecimento.  

A proposta realizada foi relevante, pois possibilitou avaliar a prática 

docente, percebendo a importância de se realizar um trabalho voltado para a 

resolução de problemas. Essa metodologia pode ser implementada em 

diversas realidades educacionais e níveis, considerando a possibilidade de sua 

aplicação.  Visto que, pode contribuir para o crescimento de todos os 

participantes, especialmente do educador, pois acredita-se que enriquecer a 

prática pedagógica com novas metodologias de ensino torna a aprendizagem 

significativa e prazerosa. Estudos futuros podem enriquecer esta proposta, 

tendo sempre como eixo a leitura e a compreensão, inserindo e 

problematizando o cotidiano do educando em suas atividades escolares. 
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18 ANEXO 1 -  Pré-teste/ Pós-teste 

1) Na sua opinião, o que você tem mais 
dificuldade em Resolução de 
Problemas?   

a) (   ) Compreender o problema. 
b) (   ) Elaborar um plano. 
c) (   ) Executar o plano. 
d) ( ) Verificar se o problema está 

correto. 
 

2) Marque x (apenas em uma 
alternativa). Na sua opinião, você 
tem dificuldade em  compreender o 
que o problema está pedindo? 
a) (  ) Sim 
b) (  ) Não 
c) (  ) Às vezes  

 
3) Marque x (apenas em uma 

alternativa). Na sua opinião, você 
entende o problema mas tem 
dificuldade  em elaborar um plano 
para resolvê-lo? 
a) (  ) Sim 
b) (  ) Não 
c) (  ) Às vezes  

 
4) Marque x (apenas em uma 

5) Marque x (apenas em uma alternativa) 
Na sua opinião, quando  termina  o 
problema, você  retoma a leitura e o 
processo a fim de verificar se está 
correta a sua solução do problema? 
a) (  ) Sim 
b) (  ) Não 
c) (  ) Às vezes  

 
6) Eu tenho 660 figurinhas. Meu primo tem 

a metade do que tenho. Minha irmã tem 
o triplo das figurinhas do meu primo. 
Quantas figurinhas tem minha irmã?  
 

7) Em uma compra que fiz paguei com 
três notas de dez reais e para facilitar o 
troco dei mais sete reais. Recebi 25 
reais de troco. 
a) Qual foi o valor da compra? 
b)  Quanto eu receberia de troco se 
não tivesse dado os sete reais?  
 

8)  (OBMEP, 2005) Ester vai a uma 
papelaria  para comprar cadernos e 
canetas. Nesta papelaria, os cadernos 
custam R$ 6,00 cada um. Se ela 
comprar 3 cadernos, sobram R$ 4,00. 



 
 

alternativa). Na sua opinião, você 
entende o problema  mas  tem 
dificuldade na resolução da 
operação matemática? 
a)  (  ) Sim 
b)  (  ) Não 
c)  (  ) Às vezes 

Se o seu irmão lhe emprestar R$ 4,00, 
com o total ela conseguirá comprar 2 
cadernos e outras 7 canetas iguais. 
a) Quanto custa cada caneta? 

b) Se ela comprar 2 cadernos e não 
pedir  dinheiro emprestado, quantas das 
canetas  acima Ester poderá comprar ? 

 


