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“A menos que modifiquemos a nossa maneira de pensar, não seremos capazes de resolver os 

problemas causados pela forma como nos acostumamos a ver o mundo” 

Albert Einstein 



 

RODRIGUES, É. A. N. Resolução de Problemas como metodologia de ensino: 

Compreensão relatada de professores de Matemática. 2018. Dissertação (Mestrado em 

Educação) – Faculdade de Ciências e Tecnologia – Universidade Estadual Paulista "Júlio de 

Mesquita Filho". Presidente Prudente/SP. 

 

RESUMO 

 

Este estudo, vinculado à linha de pesquisa “Práticas e Processos Formativos em Educação” do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da FCT/UNESP, relata os resultados de uma 

pesquisa que tem por objetivo analisar a compreensão que professores de Matemática têm da 

Resolução de Problemas como metodologia de ensino, como eles têm tomado conhecimento 

desta proposta metodológica e se há relação entre o entendimento sobre Resolução de 

Problemas e a prática pedagógica declarada pelo docente.  
A pesquisa, de abordagem qualitativa e natureza exploratória, utilizou como instrumentos de 

coleta de dados um questionário e análise documental. O questionário era composto por 

questões abertas e fechadas que formavam categorias de análise respectivamente à Formação 

Docente e a Resolução de Problemas, ao Entendimento do Professor de Matemática sobre 

Resolução de Problemas e à relação entre o entendimento docente sobre Resolução de 

Problemas e a prática pedagógica. Responderam ao questionário 31 professores com aulas 

atribuídas de Matemática no ano de 2017, no Ensino Fundamental II e/ou Ensino Médio, das 

26 escolas no munícipio de Presidente Prudente, sendo um professor por escola, com algumas 

escolas tendo mais de um professor respondente. Para a análise dos dados utilizou-se a técnica 

de análise de conteúdo para as questões abertas do questionário e para a análise das questões 

fechadas foram consideradas as frequências de respostas. A análise documental foi realizada 

nos documentos prescritos que orientam o trabalho docente em níveis federal e estadual, neste 

caso, dos Parâmetros Curriculares Nacionais e do Currículo Oficial do Estado de São Paulo e 

materiais didáticos de apoio ao Currículo (Caderno do Professor e Caderno do Aluno), que 

são utilizados por professores participantes da pesquisa. A partir desta análise foi possível 

concluir que nos materiais a Resolução de Problemas é reconhecida, encontrando-se, portanto, 

declarada como uma metodologia de ensino que favorece a aprendizagem e o 

desenvolvimento de conteúdos e habilidades matemáticas, embora os próprios documentos 

curriculares admitam a necessidade de uma política educacional que aluda e oriente a 

formação continuada do professor. Os dados e suas respectivas análises, permitem constatar 

que os professores compreendem a Resolução de Problemas como metodologia de ensino, 

quer dizer, considerando que os problemas são propostos na intenção de desenvolver novos 

conceitos matemáticos, incentivando aos alunos o desafio da investigação, possibilitando 

assim, a construção de conhecimentos matemáticos durante a resolução de um problema. 

Contudo, descrições docentes da prática pedagógica, com a Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino de um conceito matemático, evidenciando que conteúdos matemáticos 

são formalizados previamente e os problemas são utilizados para finalizar o assunto estudado, 

levam a afirmar que existem defasagens de coordenação entre entendimentos docentes sobre a 

Resolução de Problemas e suas práticas pedagógicas. 

 

Palavras-chave: Ensino da Matemática. Resolução de Problemas. Concepções e Práticas. 

Professores de Matemática.  

 

 



 

RODRIGUES, É. A. N. Problem Solving as Teaching Methodology: Comprehension 

reported by Mathematics Teachers. 2018. Dissertation (Master of Education) – Faculty of 

Science and Technology – Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho". 

Presidente Prudente/SP. 

 

ABSTRACT 

 

This study, bound to the research line of “Practices and Formative Processes in Education” of 

the Post-Graduation Program in Education of FCT/UNESP, reports the results of a research 

which aims analyzing the comprehension that Mathematics teachers have about the Problem 

Solving as a teaching methodology, how they became aware of this methodological proposal 

and if there is a connection between their understanding about the Problem Solving and the 

pedagogical practice they state. 

The research, which was constituted of qualitative approach and exploratory nature, used as 

collecting tools a questionnaire and document analysis. The questionnaire was composed of 

open and closed questions which formed categories of analysis respectively to Teacher 

Education and Problem Solving, to the Understanding of Mathematics Teachers about 

Problem Solving and to the relation between the teaching understanding about Problem 

Solving and the pedagogical practice. 31 teachers with regular classes in 2017, in Elementary 

school and/or High School, from 26 schools in the city of Presidente Prudente answered to the 

questionnaire, being one teacher for school, and some schools accounting for more than one 

teacher. For data analysis, it was used the content analysis technique to the open questions in 

the questionnaire, and to analyze the closed questions it was taken into account the frequency 

of the answers.  The document analysis was carried out in the prescribed documents that 

direct the teaching work at federal and state levels, in this case, the National Curricular 

Parameters (PCNs) and the São Paulo official State Curriculum and textbooks which supports 

the Curriculum (Teacher’s manual and Students textbook), which are used by the teacher who 

took part in the study. Based on this analysis, it was possible to conclude that in the textbooks, 

the Problem Solving is recognized, thus, it is claimed as a teaching methodology that ease the 

learning and development of mathematics contents and abilities, even though the curricular 

documents themselves admit the need of an educational policy that allude and conduct the 

continuous education of the teacher. The data and its respective analysis, allow to state that 

teachers understand the Problem Solving as a teaching methodology, once the problems are 

proposed in order to develop new mathematics concepts, stimulate students with investigative 

challenges, and as a result, build mathematics knowledge when solving a problem. However, 

teaching descriptions of pedagogical practice with Problem Solving as a teaching 

methodology of a mathematics concept, emphasizing that mathematics contents are 

formalized previously and the problems are used to finalize the topics studied, lead to claim 

that there are coordination displacements between teaching understanding about Problem 

Solving and its pedagogical practices. 

 

Key-words: Mathematics Teaching. Problem Solving. Conceptions and Practices. 

Mathematics Teachers.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

A motivação para realização desta pesquisa foi gerada a partir de reflexões pessoais e 

teóricas. As reflexões pessoais provêm dos dezenove anos de minha atuação docente, entre 

sala de aula e coordenação pedagógica na Diretoria de Ensino da Região de Presidente 

Prudente (DERPP). Já a reflexão teórica surgiu baseada em estudos que buscam ampliar os 

conhecimentos sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática, principalmente os 

relacionados às perspectivas metodológicas para o ensino desta disciplina. Logo para esta 

investigação, foi delimitada a Resolução de Problemas1 como metodologia de ensino da 

Matemática.  

Nesta pesquisa, assumir a Resolução de Problemas como metodologia de ensino 

significa propor problemas no ensino da Matemática, na intenção de explorar novos conceitos 

e incentivar nos alunos o desafio da investigação. Essa proposta objetiva promover a 

construção de conceitos matemáticos, partindo de conhecimentos prévios, estratégias pessoais 

de resolução à construção de um novo conhecimento por meio de problemas que incitam 

interesse em aprender. 

As inquietações referentes à Resolução de Problemas permeiam minha prática 

docente desde a atuação na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Após a conclusão do magistério, realizado no CEFAM (Centro Específico de Formação e 

Aperfeiçoamento do Magistério), em 1997, atuei por dois anos na rede municipal de ensino 

(1999 a 2001) enquanto fazia o curso de Licenciatura em Matemática na FCT/UNESP – 

Presidente Prudente (1997 – 2001). Neste período já pensava em condições de 

problematização que instigassem crianças na organização de respostas às situações cotidianas 

em contraposição a ênfase na memorização de respostas corretas. 

Após esses dois anos de contato com crianças em idade de quatro a onze anos 

(referente à Educação Infantil e 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental), iniciei meu trabalho 

nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio lecionando matemática em escolas 

da rede estadual de ensino. No entanto, em meu trabalho docente, verificava a cada dia que as 

dificuldades de aprendizagem dos alunos eram muitas, principalmente quando me propunha 

                                                           
1 Alguns pesquisadores fazem diferenciação quanto ao uso da expressão “resolução de problemas” com iniciais 

maiúsculas ou minúsculas.  Na literatura, é usado “Resolução de Problemas” para se referir à teoria, e 

“resolução de problemas” para se referir ao ato de resolver problemas. Nesta pesquisa, será utilizada a 

expressão usual da literatura, a não ser nos casos de citações diretas, que será mantida a expressão utilizada 

pelos autores das obras consultadas. 
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trabalhar com foco na Resolução de Problemas, ou seja, partir de problemas para introduzir 

um conceito matemático. 

Mesmo com as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 

1998) que apresentam a Resolução de Problemas como um recurso para se ensinar 

matemática, ainda em 2005 encontrava muitas dificuldades em desenvolver o trabalho 

didático-pedagógico com Resolução de Problemas em minhas aulas nos anos finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio. Essas dificuldades eram referentes à utilização deste recurso 

para introduzir um novo conceito, já que minha experiência enquanto aluna tinha a Resolução 

de Problemas no final do conceito estudado, e a aceitação dos alunos, que preferiam listas de 

exercícios para reproduzirem um algoritmo, uma técnica apresentada. 

Em agosto de 2008, após sete anos de experiência nos anos finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio, passei por um processo seletivo organizado pela Secretaria 

de Estado da Educação de São Paulo (SEE/SP) e pela DERPP, em que fui aprovada e 

designada para atuar como Professora Coordenadora da Oficina Pedagógica (PCOP), 

responsabilizando-me pelas ações de formação continuada dos professores de Matemática 

propostas pela SEE/SP. A partir desse momento, ampliei os estudos dos documentos oficiais 

nacionais e estaduais - Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e Currículo de Matemática 

do Estado de São Paulo, das teorias de ensino e aprendizagem e das concepções quanto ao 

ensino e aprendizagem da Matemática, a fim de auxiliar os professores de Matemática no 

desenvolvimento de suas aulas. Com a intensificação de meus estudos, constatei que trabalhar 

Matemática partindo da Resolução de Problemas nos remete a uma metodologia de ensino, 

que se constitui em um contexto favorável à construção do conhecimento (ONUCHIC et al., 

2014). 

Ao buscar teoricamente respostas às minhas inquietações, deparei com as 

considerações dos PCN (BRASIL, 1998) nas quais se afirma que a Resolução de Problemas 

deve ser o ponto de partida das atividades matemáticas como também o eixo organizador do 

processo de ensino e aprendizagem desta disciplina.  

Os PCN (BRASIL, 1998) apresentam princípios a serem considerados neste 

processo, dentre os quais, um deles é esclarecedor quanto ao momento de desenvolvimento da 

Resolução de Problemas, pois assegura que 

 
[...] a resolução de problemas não é uma atividade para ser desenvolvida em paralelo 

ou como aplicação da aprendizagem, mas uma orientação para a aprendizagem, pois 

proporciona o contexto em que se pode apreender conceitos, procedimentos e 

atitudes matemáticas (BRASIL, 1998, p. 41). 
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Antes mesmo dos PCN (BRASIL, 1998), a Resolução de Problemas tem sido 

assumida como uma metodologia de ensino da Matemática, como encontrado em Onuchic 

(1995, 1997, 1999, 2004) e nas publicações do Grupo de Trabalho e Estudo em Resolução de 

Problemas (GTERP) da UNESP de Rio Claro, que desde 1992 desenvolve trabalhos de estudo 

e pesquisa relacionados a esse tema, tendo como responsável pela coordenação a Prof.ª Drª 

Lourdes de la Rosa Onuchic. Nesse sentido, Onuchic (1999, p. 207) conclui que “A 

Resolução de Problemas como uma metodologia de ensino passa a ser o lema das pesquisas e 

estudos de Resolução de Problemas para os anos 90.” 

Assim, outros questionamentos foram surgindo: se as orientações quanto a Resolução 

de Problemas como metodologia de ensino estão presentes há anos, por que o trabalho 

didático-pedagógico da Matemática ainda está pautado em reprodução de técnicas operatórias, 

desenvolvimento de algoritmos, que depois são aplicados nos problemas?  Por que a 

Resolução de Problemas como metodologia de ensino ainda é pouco desenvolvida em sala de 

aula?  

Na busca de respostas, verifiquei que os PCN (BRASIL, 1998) contrapõem a forma 

que tem sido considerada tradicional no trabalho com a Resolução de Problemas em sala de 

aula ao afirmar que, embora os problemas estejam presentes nas aulas de Matemática 

 
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. [...] o que o professor explora na atividade matemática não é 

mais a atividade, ela mesma, mas seus resultados, definições, técnicas e 

demonstrações. (BRASIL, 1998, p. 40) 

 

O documento ainda enfatiza que desenvolver o trabalho didático-pedagógico de 

Matemática considerando a Resolução de Problemas como ponto de partida das atividades 

possibilita aos alunos situações, consideradas desafiadoras, em que precisam planejar suas 

próprias estratégias de resolução, tornando o conhecimento matemático muito mais 

significativo. Desta forma, a Resolução de Problemas como metodologia de ensino 

 
[...] possibilita aos alunos mobilizar conhecimentos e desenvolver a capacidade para 

gerenciar as informações que estão a seu alcance. Assim, os alunos terão 

oportunidade de ampliar seus conhecimentos acerca de conceitos e procedimentos 

matemáticos bem como de ampliar a visão que têm dos problemas, da Matemática, 

do mundo em geral e desenvolver sua autoconfiança. (BRASIL, 1998, p. 40) 

 

No intuito de aprofundar meus estudos quanto aos conhecimentos pedagógicos, 

realizei o curso de Licenciatura em Pedagogia (UNESP/UNIVESP, 2010 a 2013). Durante o 
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período de estágio curricular obrigatório e nos acompanhamentos pedagógicos realizado em 

escolas e em sala de aula, na função de Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico 

(PCNP)2 de Matemática, constatei que os professores, na maioria das vezes, não desenvolvem 

seu trabalho didático-pedagógico considerando a Resolução de Problemas como metodologia 

de ensino, ou seja, propondo problemas e questionamentos aos alunos, motivando-os e 

envolvendo-os nas situações propostas, a fim de que possam elaborar estratégias de resolução 

para o problema apresentado, tomar decisões, construir conceitos, descobrir relações, como 

também elaborar seus próprios problemas. 

Outro aspecto observado refere-se a dificuldades dos professores em desenvolverem 

o trabalho didático-pedagógico utilizando a Resolução de Problemas como metodologia de 

ensino, possibilitando que o aluno: “elabore um ou vários procedimentos de resolução (como 

realizar simulações, fazer tentativas, formular hipóteses); compare seus resultados com os de 

outros alunos; valide seus procedimentos.” (BRASIL, 1998, p. 41). 

No final de 2011, fui convidada pela SEE/SP para compor o Grupo de Referência de 

Matemática criado com o objetivo de desenvolver o Projeto Educação Matemática nos Anos 

Iniciais (EMAI). Este projeto tem como foco três vertentes: o Currículo de Matemática nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, a formação de professores e a avaliação. 

O trabalho teve início em 2012, com reuniões quinzenais, sob a assessoria da Prof.ª 

D.ª Célia Maria Carolino Pires, a fim de reorganizar o Currículo de Matemática dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental da SEE/SP. Nessas reuniões, eram realizados estudos teóricos 

e organizados materiais curriculares a serem apresentados às Diretorias de Ensino, em 

reuniões mensais que aconteciam por polos.  

As reuniões de polo ocorriam a partir de convocações cujo público-alvo era os 

professores coordenadores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, professores 

coordenadores de Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental e Supervisores de 

Ensino responsáveis pelos anos iniciais em suas Diretorias de Ensino. O propósito das 

reuniões era oferecer estudos teóricos e metodológicos sobre o ensino da Matemática e 

orientar os participantes que se tornariam multiplicadores da formação em suas Diretorias de 

Ensino e unidade escolar dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Esta experiência mostrou que as dificuldades relacionadas ao ensino da Matemática 

com a Resolução de Problema enquanto metodologia de ensino, não é específica de um ou 

                                                           
2 A partir de 2011, com a reorganização da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, as Oficinas 

Pedagógicas das Diretorias de Ensino passaram a ser chamadas de Núcleo Pedagógico, por isso a mudança de 

PCOP para PCNP. 
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outro ano de escolaridade, mas se faz presente em toda a Educação Básica. Os documentos 

curriculares apontam possibilidades para o desenvolvimento deste trabalho, porém, ainda 

assim, nos deparamos com situações cotidianas, observadas em acompanhamentos às escolas, 

de alunos condicionados à escrita numérica e à realização de cálculos, geralmente sem 

contexto e significado. 

Mesmo com estudos (ONUCHIC, 1999; ONUCHIC; ALLEVATO, 2004; 

ONUCHIC et al., 2014; VAN DE WALLE, 2009), pesquisas e propostas curriculares que 

direcionam o trabalho da Matemática com a Resolução de Problemas, os resultados das 

avaliações internas (realizadas pelos professores e apresentadas em Conselho de Classe) e 

externas (como o Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB e o Sistema de Avaliação 

de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - SARESP) mostram que a maioria das 

dificuldades dos alunos está relacionada às questões envolvendo a resolução de problemas 

matemáticos. 

Esses resultados têm contribuído para reflexões sobre as dificuldades que alunos 

apresentam ao resolverem problemas. Embora não seja o foco desta pesquisa investigar as 

dificuldades dos alunos e nem averiguar os resultados das avaliações externas, não é possível 

ignorá-los, já que os documentos curriculares têm orientado para que o trabalho didático-

pedagógico seja realizado a partir dos pressupostos da Resolução de Problemas e a literatura 

atual para o ensino da Matemática, bem como os trabalhos desenvolvidos com essa temática 

também mostram que a Resolução de Problemas é um caminho em potencial para o ensino e 

aprendizagem de conceitos matemáticos.  

Nas reflexões e estudos teóricos, em busca de referências sobre o trabalho didático-

pedagógico com Resolução de Problemas e o ensino da Matemática na Educação Básica, 

foram encontradas diferentes menções sobre a abordagem da Resolução de Problemas no 

processo de ensino e aprendizagem da Matemática. 

Onuchic (1999, p. 213) afirma que sua linha de pesquisa “[...] assumiu a Resolução 

de Problemas como uma metodologia de ensino da matemática”. Schroeder & Lester (1989), 

Onuchic e Allevato (2004, p. 221) e Boavida et al. (2008, p. 14) se referem ao ensino da 

Matemática através da Resolução de Problemas. Os PCN (1998, p. 40) referem-se à ensinar 

Matemática a partir da Resolução de Problemas, assim como a reconhecem como “ponto de 

partida das atividades matemáticas” e como “eixo organizador do processo de ensino e 

aprendizagem”. O Currículo de Matemática do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2010) 

reporta a importância do trabalho com a Resolução de Problemas no ensino da Matemática ao 

afirmar que “uma estratégia muito fecunda é a via da problematização [...]”. Todas as 
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expressões citadas referem-se ao ensino e aprendizagem da Matemática com início e foco na 

Resolução de Problemas, buscando através dela desenvolver um conhecimento matemático, e 

podem ser consideradas como sinônimos, segundo o que apresentam os autores. Esta 

pesquisa, faz menção à Resolução de Problema como metodologia de ensino da Matemática, 

embora mantenha nas citações as expressões dos autores referenciados. 

Das pesquisas e da análise bibliográfica sobre o trabalho didático-pedagógico com a 

Resolução de Problemas, surgiram inquietações acerca da Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino da Matemática. Essas inquietações tornaram-se significativas ao serem 

relacionadas com minhas experiências profissionais. 

Em minha atuação profissional tenho observado o trabalho didático-pedagógico de 

muitos professores da rede estadual de ensino, alguns ainda utilizam, no cotidiano da sala de 

aula, apresentação de algoritmos para serem aplicados em listas de exercícios e 

posteriormente em alguns problemas. Outros utilizam problemas nas aulas para introduzirem 

um conteúdo matemático, mas logo passam a definição do conteúdo abordado e vão para as 

listas de exercícios, não promovendo interação dos alunos durante a resolução dos problemas 

propostos. 

Diante de tentativas, muitas vezes frustradas de professores de Matemática, para 

desenvolverem um trabalho didático-pedagógico com problemas em sala de aula, percebe-se 

uma grande confusão para o professor ao desenvolver na prática a Resolução de Problemas 

como metodologia de ensino. Há muitas vezes, nas escolas e/ou Secretárias de Educação, 

cobranças para que o trabalho com a Resolução de Problemas aconteça em sala de aula e seja 

eficiente na busca de resultados positivos nas avaliações, principalmente as externas. 

Assim, as inquietações sobre a Resolução de Problemas como metodologia de ensino 

da Matemática e as práticas, observadas em minha atuação profissional, que vêm sendo 

desenvolvidas no ensino da Matemática, conduziram a questões fundamentais para a 

elaboração desta pesquisa: 

1) As orientações curriculares dos documentos oficiais que regem a Educação 

Básica, em níveis nacional e estadual, possibilitam que os professores se 

apropriem da Resolução de Problemas como metodologia de ensino e a 

incorporem em sua prática docente? 

2) A compreensão que professores de Matemática têm sobre a Resolução de 

Problemas como metodologia de ensino possibilita que essa prática seja 

desenvolvida em sala de aula de acordo com os pressupostos dessa proposta 

metodológica? 
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3) Por que as propostas teóricas e orientações curriculares sobre a Resolução de 

Problemas como metodologia de ensino da Matemática ainda são pouco 

desenvolvidas em sala de aula, demostrando estarem alheias à prática docente? 

Nesse sentido, o objetivo geral desta pesquisa é analisar a compreensão que 

professores de Matemática têm da Resolução de Problemas como metodologia de ensino, 

como eles têm tomado conhecimento desta proposta metodológica e se há relação entre o 

entendimento sobre Resolução de Problemas e a prática pedagógica declarada pelo docente. 

Os objetivos específicos deste trabalho consistem em  

▪ Analisar os documentos oficiais, os PCN, o Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo e os Cadernos do Professor e do Aluno, que normatizam e orientam o 

trabalho didático-pedagógico do professor da Educação Básica, relativas ao 

ensino da Matemática, especificamente quanto à Resolução de Problemas. 

▪ Investigar o que os professores de Matemática entendem sobre Resolução de 

Problemas como metodologia de ensino;  

▪ Identificar como os professores de Matemática têm tomado conhecimento das 

propostas de Resolução de Problemas como metodologia de ensino, e  

▪ Verificar como os professores relatam o provável uso da Resolução de Problema 

como metodologia de ensino em sala de aula. 

A motivação para a realização da pesquisa e seus objetivos permitem entender que 

sua relevância pode estar nas implicações que se originam no esclarecimento da compreensão 

de professores de Matemática sobre a Resolução de Problemas como metodologia de ensino e 

como relatam seu provável uso em sala de aula. Isto porque nessa compreensão serão 

evidenciados aspectos identificados e analisados como dificultadores e/ou facilitadores para o 

desenvolvimento das aulas de Matemática, a partir dos pressupostos dessa metodologia de 

ensino. Igualmente no esclarecimento dessa compreensão são apresentados indicativos de 

como professores de Matemática têm tomado conhecimento desta perspectiva metodológica e 

como relatam seu uso em sala de aula. Desta forma, será possível obter referências tanto para 

a elaboração de questões sobre a formação profissional do professor de Matemática quanto 

para a busca de suas respostas, e isto na formação inicial e na formação continuada do 

professor. 

A estrutura da dissertação ficou organizada da seguinte maneira:  

Na introdução apresento minha trajetória pessoal e profissional que revela como 

surgiu o interesse em pesquisar sobre a compreensão de professores quanto à Resolução de 

Problema como metodologia de ensino da Matemática, além de contextualizar o tema, 
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menciono as questões da pesquisa, os objetivos, geral e específicos, e a organização da 

presente pesquisa. 

O capítulo 2 – Levantamento Bibliográfico cujo título é “Pesquisas sobre Resolução 

de Problemas: Uma referência para este estudo” tem a intenção de averiguar se as pesquisas, 

sobre Resolução de Problemas como metodologia de ensino da Matemática, já não 

contemplam as questões desta pesquisa e de adquirir contribuições teóricas para fundamentar 

este estudo. Desta forma, apresento estudos que tratam de temas relacionados a essa pesquisa. 

No capítulo 3 – No tema “A Resolução de Problemas e o Ensino da Matemática” 

apresento algumas concepções sobre problema, situações-problema e Resolução de 

Problemas. Do mesmo modo, apresento uma breve retrospectiva histórica da Resolução de 

Problemas no ensino da Matemática, explicitando diferentes abordagens da Resolução de 

Problemas, com destaque para o ensino da Matemática através da Resolução de Problemas, 

considerada nesta pesquisa como metodologia de ensino. Os estudos foram fundamentados, 

principalmente, em Onuchic (1999), Stanic e Kilpatrick (1989), Pozo (1998), Dante (1994), 

Onuchic e Allevato (2004), Onuchic et al. (2014), Van de Walle (2009) e outros. 

O Capítulo 4 – “Formação de Professores” inicio abordando sobre a formação 

necessária aos profissionais do ensino (GARCÍA, 1999) e os saberes docentes segundo Tardif 

(2010). Em seguida, destaco alguns apontamentos acerca do desenvolvimento profissional de 

acordo com Ponte (1998) e as propostas das “Normas para o Desenvolvimento Profissional 

dos Professores de Matemática”, publicadas pelo NCTM (1991) e traduzidas para o português 

em 1994. Finalizando o capítulo, apresento alguns aspectos teóricos relativos à formação 

inicial e continuada de professores de acordo com Imbernón (2010, 2011), Fiorentini e 

Nacarato (2010) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica (BRASIL, 2002b) e para os Cursos de Matemática, Bacharelado e 

Licenciatura (BRASIL, 2002a). 

No Capítulo 5 – “Metodologia da Pesquisa” retomo a metodologia utilizada na 

pesquisa, explicitando sua natureza. Neste capítulo são descritas as características dos 

participantes da pesquisa, os instrumentos e o processo de coleta de dados, bem como os 

critérios de análise desses dados. Como referência teórica para ações metodológicas 

realizadas são considerados os autores Bogdan e Biklen (1994), Lüdke e André (1986), Gil 

(2008), Marconi e Lakatos (2002), Creswell (2010) e Richardson (2012).  

No capítulo 6 – “Resultados e Análises”, inicialmente, realizo a descrição do perfil 

dos professores participantes da pesquisa e, em seguida apresento os resultados, análises e 

interpretações em categorias “A formação docente e a Resolução de Problemas”, “O 
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entendimento do Professor de Matemática sobre Resolução de Problemas’ e “A relação entre 

o entendimento docente sobre Resolução de Problemas e a prática pedagógica”, que buscam 

esclarecer a compreensão dos professores de Matemática sobre a Resolução de Problemas 

como metodologia de ensino, como eles têm tomado conhecimento desta proposta 

metodológica e a relação entre o entendimento sobre Resolução de Problemas e a prática 

pedagógica declarada pelo docente. 

Nas “Considerações Finais” apresento a conclusão da pesquisa, trazendo as 

considerações que são relevantes obtidas ao longo de todo o processo de estudo, respondendo, 

assim, as questões da pesquisa e contribuindo para futuras investigações. 

A partir do próximo capítulo, utilizo um discurso mais impessoal, já que muitos 

outros autores farão parte do texto. Até o momento utilizei a primeira pessoa do discurso, 

considerando que as motivações e justificativas para a realização desta pesquisa são pessoais.  
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2 PESQUISAS SOBRE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: UMA REFERÊNCIA PARA 

ESTE ESTUDO 

 

O objetivo deste capítulo é contextualizar, a partir de pesquisas já realizadas, o tema 

Resolução de Problemas como metodologia de ensino da Matemática. A revisão bibliográfica 

“tem por objetivo iluminar o caminho a ser trilhado pelo pesquisador [...]” (ALVES-

MAZZOTTI, 1992, p. 54). Ainda segundo Alves-Mazzotti (1992), a revisão bibliográfica 

deve servir para contextualizar o problema dentro da área de estudo e analisar o referencial 

teórico.  

Portanto, delineada a questão da pesquisa, foi feito o mapeamento da produção 

acadêmica em nível de pós-graduação, Mestrado e Doutorado, a fim de apresentar o que já foi 

investigado e as questões que ainda não foram abordadas sobre a Resolução de Problemas 

como metodologia de ensino da Matemática.   

A seleção das pesquisas acadêmicas em nível de Pós-Graduação, para a elaboração 

da revisão bibliográfica, foi realizada no banco de Teses/Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que dispõe dos resumos de 

dissertações de Mestrado e teses de Doutorado, com a finalidade de concentrar o acesso às 

pesquisas realizadas junto a programas de Pós-Graduação do país. 

Na seleção dos trabalhos que, de algum modo, se aproximam desta pesquisa, foi 

possível identificar muitos relacionados ao tema Resolução de Problemas como metodologia 

de ensino da Matemática e poucos direcionados à compreensão que os professores de 

Matemática têm sobre esta metodologia de ensino.  

Além de não serem encontrados muitos trabalhos sobre a compreensão de 

professores em relação a Resolução de Problemas como metodologia de ensino, também não 

foram encontrados trabalhos com o objetivo de identificar a origem do conhecimento, de 

professores de Matemática, desta proposta metodológica. 

Para a revisão bibliográfica foram pesquisadas dissertações e teses publicadas nos 

últimos cinco anos, delimitando assim, o período de 2011 a 2015, pois diante da importância 

em dar prioridades a obras recentes Alves-Mazzotti (1992, p. 54) recomenda: “sempre que 

houver revisões de bibliografias recentes e de boa qualidade sobre o tema é conveniente 

começar por elas.” 

Na revisão bibliográfica, ao considerar o período delimitado e a busca por palavras-

chave da “Resolução de Problemas como metodologia de ensino da Matemática”, foram 

encontrados mais de cem mil trabalhos, muitos referindo-se ao ensino da Matemática e outros 
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com foco em estudos e disciplinas diversos que não atendiam à esta pesquisa. Assim, a opção 

foi de realizar a busca por assunto, sendo as expressões inicialmente escolhidas “Resolução de 

Problemas como metodologia de ensino da Matemática” e “O Ensino da Matemática através 

da Resolução de Problemas”, que resultou na identificação de nenhum trabalho no período 

considerado.  

Portanto, o recurso de busca ficou definido por assunto e, após algumas tentativas, as 

expressões escolhidas para selecionar as pesquisas foram "Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino", "Resolução de Problemas em Matemática" e "Matemática através da 

Resolução de Problemas". Tais expressões aparecem no resumo das pesquisas selecionadas. 

A busca com a expressão "Resolução de Problemas como metodologia de ensino" 

encontrou nove pesquisas de Mestrado e nenhuma de Doutorado. Quando a busca foi pela 

expressão "Resolução de Problemas em Matemática" foram encontrados sete pesquisas de 

Mestrado e duas de Doutorado. Já quando a expressão da busca foi "Matemática através da 

Resolução de Problemas" as pesquisas de Mestrado foram doze e as de Doutorado foram oito.  

Desta forma, para organizar melhor a revisão bibliográfica, os resultados foram 

organizados em três grupos, por expressão de busca, no intuito de destacar as contribuições 

das pesquisas já existentes e realçar o diferencial desta pesquisa. Os quadros 1, 2 e 3 

apresentam respectivamente os grupos: Resolução de Problemas como metodologia de 

ensino; Resolução de Problemas em Matemática e Matemática através da Resolução de 

Problemas. 

 

Quadro 1 – Resolução de Problemas como metodologia de ensino 

TÍTULO AUTOR ANO NÍVEL INSTITUIÇÃO 

Uma abordagem do ensino da 

análise combinatória sob a ótica 

da resolução de problemas 

SANTOS, R. H. 2011 Mestrado 
Universidade 

Cruzeiro do Sul 

Análise combinatória no ensino 

médio: uma abordagem sem o 

uso de fórmulas 

FERREIRA, F. 

P. 
2013 Mestrado 

Universidade 

Federal do Vale 

do São Francisco 

Estudo da aprendizagem na 

atividade de situações problema 

em limite de funções de uma 

variável, fundamentado na 

teoria de formação por etapas 

das ações mentais de Galperin 

na licenciatura em matemática 

no instituto federal de educação 

ciência e tecnologia 

ALMEIDA, S. 

P. 
2014 Mestrado 

Universidade 

Estadual de 

Roraima 
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Ensino e aprendizagem de 

logaritmos através da resolução 

de problemas 

FOREST, M. 2014 Mestrado 

Universidade 

Tecnológica 

Federal do 

Paraná 

Estudo da aprendizagem do 

conceito de limite 

fundamentado na teoria da 

aprendizagem significativa 

aplicado à licenciatura em 

matemática 

OLIVEIRA, G. 

M. S. 
2014 Mestrado 

Universidade 

Estadual de 

Roraima 

Estratégias mobilizadas na 

resolução de problemas 

matemáticos de divisão por 

alunos da sala de articulação da 

2ª fase do 2º ciclo do ensino 

fundamental de uma Escola 

Estadual de Várzea Grande-MT 

PIVA, R. 2014 Mestrado 

Universidade 

Federal de Mato 

Grosso 

Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino: Uma 

análise das repercussões de uma 

formação continuada 

SZCZEPANIAK

, A. S. M. 
2015 Mestrado 

Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio 

Grande do Sul 

A resolução de problemas como 

metodologia de ensino no 

conteúdo de função afim 

fundamentada na teoria da 

aprendizagem significativa de 

Ausubel 

ASSUNÇÃO, J. 

A. 
2015 Mestrado 

Universidade 

Estadual de 

Roraima 

A inserção da resolução de 

problemas na prática docente de 

uma professora de matemática 

AMARAL, S. C. 2015 Mestrado 

Universidade 

Anhanguera de 

São Paulo 
Fonte: Banco de Dissertações e Teses do Portal CAPES. 

 

Toda as pesquisas do quadro 1 apresentam em seus resumos a expressão “Resolução 

de Problemas como metodologia de ensino” e os trabalhos realizados consideraram esta 

proposta metodológica.  

A partir da análise das pesquisas foi possível dividi-las em dois subgrupos. O 

primeiro subgrupo contempla as pesquisas que utilizaram a Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino para o desenvolvimento do trabalho didático-pedagógico com um 

conteúdo matemático específico. Neste subgrupo estão as pesquisas de Santos (2011), Ferreira 

(2013), Almeida (2014), Oliveira (2014), Assunção (2015), Forest (2014) e Piva (2014). O 

segundo subgrupo pesquisa as contribuições que a formação continuada de professores pode 

oferecer ao trabalho didático-pedagógico em sala de aula, considerando Resolução de 

Problemas como metodologia de ensino da Matemática. 
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Essas pesquisas são descritas sucintamente iniciando pelo trabalho de Santos (2011), 

cujo título é “Uma abordagem do ensino da análise combinatória sob a ótica da resolução de 

problemas”.  Esse trabalho teve como objetivo verificar qual abordagem de ensino contribui 

melhor para o desenvolvimento do raciocínio combinatório, se é a sequência de exercícios 

propostos no livro didático ou a sequência didática, elaborado por ele, considerando a 

Resolução de Problemas como metodologia de ensino.  

Através de questionários, entrevistas, análise de livros didáticos e elaboração de 

propostas didáticas utilizando a Resolução de Problemas como metodologia de ensino, Santos 

(2011) concluiu que o trabalho com problemas combinatórios contextualizados é muito 

limitado em sala de aula e pouco explorado nos livros didáticos, na maioria das vezes os 

problemas são tratados como aplicação de conteúdos e que o estímulo à aplicação de fórmulas 

não favorece o desenvolvimento do raciocínio combinatório, enquanto que o trabalho com a 

Resolução de Problemas como metodologia de ensino mostrou resultados positivos no 

desenvolvimento do raciocínio combinatório dos alunos. 

Ferreira (2013) também desenvolveu sua pesquisa com análise combinatória, mas 

seu objetivo foi elaborar uma proposta pedagógica de ensino para que esses conceitos fossem 

desenvolvidos sem uso de fórmulas, utilizando-se da Resolução de Problemas. Assim, 

considerando a Resolução de Problemas como metodologia de ensino, propôs uma sequência 

de atividades que contribuísse para a construção dos conceitos de combinatória, e concluiu 

que essa sequência de atividades, da maneira como foi desenvolvida, contribuiu para o 

desenvolvimento do raciocínio combinatório, valorizando conhecimentos prévios dos alunos e 

estratégias próprias. 

Almeida (2014), Oliveira (2014) e Assunção (2015) direcionaram suas dissertações 

para a utilização da metodologia de Resolução de Problemas quanto ao desenvolvimento do 

conteúdo de funções. A pesquisa de Almeida (2014) objetivou analisar implicações teóricas e 

pedagógicas no ensino do conceito de Limite, a partir de atividades de situações-problema e 

concluiu que a atividade de situações-problema como estratégia metodológica no ensino 

superior, aplicada a este conceito, apresentou características que levaram a evidenciar, por 

parte dos alunos, uma aprendizagem gradativa na assimilação do conceito de Limite. 

Oliveira (2014) apresentou um estudo de caso, com foco no processo de ensino e 

aprendizagem do conteúdo de Limite, na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I, do 

curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Roraima (IFRR), utilizando a 

metodologia da Resolução de Problemas. O objetivo de seu estudo foi analisar o processo de 

ensino e aprendizagem do conteúdo de limite de funções de uma variável real, utilizando 
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como referência de análise a Resolução de Problemas como metodologia de ensino e a 

fundamentação teórica da aprendizagem significativa de Ausubel. Na conclusão de seu estudo 

constatou que houve melhora na aprendizagem dos estudantes, pois passaram a elaborar as 

resoluções com mais organização e critério, esforçando-se mais no uso da linguagem 

matemática e na descrição dos procedimentos utilizados. Também adotaram uma postura mais 

crítica e se aprofundaram mais no conteúdo estudado para poder responder aos 

questionamentos, tanto orais quanto escritos, além de que os resultados das avaliações 

mostraram avanços no processo de assimilação do conceito de limite. 

“Analisar o processo de ensino aprendizagem na Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino no conteúdo de Funções Afim, fundamentada na Teoria da 

aprendizagem significativa” (ASSUNÇÃO, 2015, p. 8) foi objetivo da pesquisa realizada por 

Assunção. Ao desenvolver a sequência didática planejada, tendo como metodologia de ensino 

a Resolução de Problemas, concluiu que os alunos desenvolveram habilidades e competências 

referentes ao conteúdo de Funções Afim. 

Forest (2014) investigou a possibilidade da utilização da metodologia de Resolução 

de Problemas para tornar o ensino e aprendizagem de logaritmos mais compreensível e 

interessante para os alunos. Desta forma, elaborou e aplicou uma sequência de ensino 

envolvendo problemas, obteve maior interesse e desempenho dos alunos no conteúdo 

estudado e consequentemente teve contribuições para a formação continuada do professor 

participante da pesquisa. 

Na pesquisa de Piva (2014), o objetivo foi investigar quais estratégias os alunos, do 

5º ano do Ensino Fundamental, utilizam para resolverem problemas de divisão. Propôs aos 

alunos problemas do livro didático adotado pelo professor da classe, utilizando da Resolução 

de Problemas como Metodologia de ensino e constatou que as estratégias mais utilizadas 

foram por desenho; algoritmo convencional da divisão longo ou curto; algoritmo da 

multiplicação, adição e subtração. Concluiu que os alunos, participantes da pesquisa, apesar 

de ainda terem dificuldades na resolução de problemas que envolvem a divisão, mesmo não 

conseguindo identificar nos problemas as operações matemáticas e realizá-las por meio de um 

algoritmo convencional, através da metodologia utilizada na aula, puderam resolver com 

autonomia e diferentes estratégias os problemas propostos. 

A pesquisa de Szczepaniak (2015) analisou como um curso de formação continuada 

de professores, sobre a Resolução de Problemas como metodologia de ensino, repercute na 

prática pedagógica. Durante o curso proposto, foram realizados questionários, entrevistas, 

registros em diários de bordo, discussões e reflexões com os professores sobre a possibilidade 
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de incorporação da Resolução de Problemas como metodologia de ensino. A conclusão deste 

estudo foi que a formação em serviço proporcionou reflexão sobre a prática pedagógica e o 

reconhecimento do grupo da possibilidade de utilização da metodologia proposta. 

Amaral (2015) também focou sua pesquisa na prática docente a partir de uma 

formação continuada. Esta, porém, teve como objetivo compreender a prática docente de uma 

professora ao integrar a Resolução de Problemas no ensino. Para isso, acompanhou a 

participação da professora, sujeito da pesquisa, em uma formação continuada e observou sua 

prática em sala de aula durante um semestre letivo. Os resultados obtidos, através da 

observação de sala de aula, permitiram concluir que a professora passou a inserir a Resolução 

de Problemas como metodologia de ensino em sua prática docente. 

A análise das pesquisas obtidas na busca “Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino permite concluir que elas assumem a Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino. Estas pesquisas mostram que trabalhar nesta perspectiva metodológica 

contribui com a aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos conteúdos e habilidades 

matemáticas. As pesquisas de Szczepaniak (2015) e Amaral (2015), mostram também 

resultados positivos da Resolução de Problemas como metodologia de ensino, porém partem 

da apresentação e estudos dessa proposta metodológica em cursos de formação continuada de 

professores. 

 Das pesquisas resultantes na busca por “Resolução de Problemas em Matemática”, 

descritas no Quadro 2, embora os títulos não expressem exatamente a utilização da Resolução 

de Problemas como metodologia de ensino, a maioria a utiliza no trabalho didático-

pedagógico como é possível verificar abaixo.  

 

Quadro 2 – Resolução de Problemas em Matemática 

TÍTULO AUTOR ANO NÍVEL INSTITUIÇÃO 

Uma aproximação prática no 

ambiente de trabalho: resolução 

de problemas em Matemática e 

processo de manutenção de 

sistemas computacionais 

ASSIS, L. S. 2011 Doutorado 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo 

Mobilizações e (re) 

significações de conceitos 

matemáticos em processos de 

leitura e escrita de gêneros 

textuais a partir de jogos 

LUVISON, C. 

C. 
2011 Mestrado 

Universidade São 

Francisco 

O xadrez pedagógico na 

perspectiva da resolução de 
GRILLO, R. M. 2012 Mestrado 

Universidade São 

Francisco 
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problemas em matemática no 

Ensino Fundamental 

Uma proposta de ensino e 

aprendizagem de programação 

linear no Ensino Médio 

MELO, J. N. B.   2012 Mestrado 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

Habilidades cognitivas e 

metacognitivas do aluno com 

altas habilidades/ superdotação 

na resolução de problemas em 

matemática 

MACHADO, J. 

M. 
2013 Doutorado 

Universidade 

Federal do 

Paraná 

Leitura, interpretação e a 

resolução de problemas em 

matemática no contexto do 

exame nacional do ensino 

médio 

RIBEIRO, V. G. 

S. 
2013 Mestrado 

Universidade 

Luterana do 

Brasil 

Compreensão de enunciados na 

resolução de problemas 

matemáticos no Ensino 

Fundamental 

LIGESKI, A. I. 

S. 
2013 Mestrado 

UNIVERSIDAD

E FEDERAL DO 

PARANÁ 

A leitura e a escrita nas aulas de 

matemática: uma experiência 

vivenciada com crianças dos 

anos iniciais do ensino 

fundamental 

CANDIDO, S. 

V.  A. 
2014 Mestrado 

Universidade 

Federal da 

Paraíba 

Uma proposta didática de 

resolução de problemas na 

matemática: escrever para 

entender, entender para resolver 

FEITOSA, K. X. 2015 Mestrado 
Universidade de 

Brasília 

Fonte: Banco de Dissertações e Teses do Portal CAPES. 

 

As pesquisas, que compõem o quadro 2, apresentam em seus resumos e/ou títulos a 

expressão “Resolução de Problemas em Matemática” e podem ser organizados naqueles que 

contemplam a Resolução de Problemas como estratégias para auxiliar o ensino desta 

disciplina, embora não citem os pressupostos da Resolução de Problemas como metodologia 

de ensino, com exceção o trabalho de Melo (2012) e aqueles que apenas utilizam problemas 

no ensino da Matemática.  

De forma resumida, as descrições das pesquisas desse grupo têm início com o 

trabalho de Assis (2011), que pesquisou o uso da Matemática nas práticas profissionais, 

especificamente a existência de aproximação entre as estratégias de resolução de problemas 

em Matemática e o processo de manutenção de softwares no ambiente de trabalho de 

programadores de computador. Com a observação e análise das práticas de trinta e quatro 

programadores observados e entrevistados durante o exercício de sua profissão em seu 

ambiente corporativo, a pesquisa exploratória indicou características do pensamento 
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matemático na resolução de problemas do cotidiano dos profissionais participantes deste 

estudo, concluindo que as estratégias de resolução de problemas na Matemática, aproximadas 

à realidade destes especialistas podem potencialmente contribuir para o processo de 

manutenção de sistemas computacionais.  

Luvison (2011) e Grillo (2012) utilizaram a Resolução de Problemas como estratégia 

ao apresentarem para os alunos situações de jogos. A pesquisa de Luvison (2011) investigou 

em que medida os conhecimentos matemáticos, ao serem explorados em um contexto de 

leitura e produção escrita em situações de jogo, nos pressupostos da resolução de problemas, 

são mobilizados e (re) significados por alunos de um 5º. ano do Ensino Fundamental e, ao 

desenvolver uma sequência de atividades,  constatou que os alunos em um ambiente favorável 

à leitura, escrita e resolução de problemas apresentadas através de jogo, apropriam-se com 

mais facilidade da linguagem e dos conceitos matemáticos. Já Grillo (2012) pesquisou de que 

maneira um trabalho didático-pedagógico com o xadrez escolar, em uma perspectiva de 

resolução de problemas, possibilita a aprendizagem matemática por alunos do 9º ano do 

Ensino Fundamental. Desta forma, propôs aos seus alunos, situações -problema envolvendo o 

jogo de xadrez e concluiu que a comunicação oral e os registros escritos por meio de 

situações-problema, puzzles, jogos pré-enxadrísticos e o jogo propriamente dito, juntamente à 

mediação pedagógica do professor-pesquisador, contribuíram para o desenvolvimento de 

habilidades como a percepção espacial, o raciocínio lógico e hipotético-dedutivo, a tomada de 

decisões, a abstração, a previsão e a antecipação, o que possibilitou que os alunos 

construíssem conhecimentos matemáticos em um ambiente de jogo. 

Assis (2011), Luvison (2011) e Grillo (2012) não utilizam em seus trabalhos os 

pressupostos teóricos da Resolução de Problemas como metodologia de ensino, mas é 

possível perceber, no desenvolvimento das pesquisas, que recorrem a situações-problema, 

tanto em jogos como para leitura e compreensão da matemática. 

Deste grupo de pesquisa, o trabalho de Melo (2012) tem destaque por apresentar uma 

proposta de estudo sobre Programação Linear com a utilização e exploração dos pressupostos 

teóricos da metodologia de Resolução de Problemas para aproximar os alunos de Ensino 

Médio dessa disciplina. Ao aplicar as propostas de atividades com alunos do Ensino Médio da 

rede pública Federal da cidade de Porto Alegre, concluiu que a metodologia utilizada 

contribuiu não somente na aproximação dos alunos na disciplina, mas também criou um 

ambiente favorável para o desenvolvimento dos alunos. Melo ainda destacou que 
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[...] desenvolver a matemática através da resolução de problemas, além de tornar a 

matemática mais real e próxima do aluno, [...] propicia desafios, cujas tentativas de 

superação resultarão naturalmente na formação de cidadãos melhores preparados 

para viver em sociedade. (MELO, 2012, p. 81). 

 

Já as pesquisas de Machado (2013), Ribeiro (2013), Ligeski (2013), Cândido (2014) 

e Feitosa (2015) utilizam da Resolução de Problema não como uma metodologia de ensino, 

mas analisam como os alunos resolvem as situações-problema propostas, como leem e 

compreendem os enunciados, quais as dificuldades mais comuns investigadas e em quê 

solicitar aos alunos a formulação de problemas pode ajudá-los a entender e resolver outros 

problemas matemáticos. 

Por fim, seguem as pesquisas relacionadas a expressão “Matemática através da 

Resolução de Problemas” (Quadro 3), cujas apresentações estão de acordo com a relevância 

do trabalho didático-pedagógico para esta pesquisa. 

 

Quadro 3 – Matemática através da Resolução de Problemas 

TÍTULO AUTOR ANO NÍVEL INSTITUIÇÃO 

A metodologia de resolução de 

problemas: concepções e 

práticas pedagógicas de 

professores de matemática do 

ensino fundamental 

REDLING, J. P. 2011 Mestrado 

Universidade 

Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho/ Bauru 

Resolução de Problemas - Uma 

Metodologia no primeiro 

período de um Curso de 

Administração: Possibilidades e 

Limitações na Prática Educativa 

em Matemática 

SOSA, J. M. B. 2011 Mestrado 

Universidade 

Federal de Juiz 

De Fora 

A produção de significados 

durante o processo de ensino-

aprendizagem-avaliação de 

equações polinomiais 

PUTI, T. C. 2011 Mestrado 

Universidade 

Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho/ Rio Claro 

A resolução de problemas como 

ferramenta para a aprendizagem 

de progressões aritméticas e 

geométricas no ensino médio 

MILANI, W. N. 2011 Mestrado 

Universidade 

Federal de Ouro 

Preto 

Uma Abordagem do Ensino da 

Análise Combinatória sob a 

Ótica da Resolução de 

Problemas 

SANTOS, R. H. 2011 Mestrado 
Universidade 

Cruzeiro do Sul 
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O Ensino-aprendizagem -

avaliação da Derivada para o 

Curso de Engenharia através da 

Resolução de Problemas. 

ABDELMALA

CK, A. 
2011 Mestrado 

Universidade 

Cruzeiro do Sul 

Ensino aprendizagem de função 

através da resolução de 

problemas e representações 

múltiplas 

BRANDAO, J. 

D. P. 
2011 Mestrado 

Universidade 

Estadual da 

Paraíba 

Ensino-Aprendizagem-

Avaliação de Proporcionalidade 

através da Resolução de 

Problemas: uma experiência na 

formação Inicial de (futuros) 

professores de Matemática 

COSTA, M. S. 2012 Doutorado 
Universidade 

Cruzeiro do Sul 

Resolução de problemas no 

cenário da matemática discreta 
MENINO, F. S. 2013 Doutorado 

Universidade 

Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho/ Rio Claro 

O computador em sala de aula: 

ensino e aprendizagem de 

funções através de resolução de 

problemas 

GUIMARAES, 

M. E. L. 
2013 Mestrado 

Universidade 

Federal de 

Campina Grande 

Análise de erros matemáticos na 

resolução de problemas 

aplicados à física elétrica 

BASTOS, A. S. 

A. M. 
2013 Doutorado 

Universidade 

Cruzeiro do Sul 

A formação de professores de 

matemática no contexto da 

resolução de problemas 

JUSTULIN, A. 

M. 
2014 Doutorado 

Universidade 

Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho/Rio Claro 

O Processo de Ensino-

Aprendizagem-Avaliação de 

Matemática através da 

Resolução de Problemas no 

Contexto da Formação Inicial 

do Professor de Matemática 

AZEVEDO, E. 

Q. 
2014 Doutorado 

Universidade 

Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho/Rio Claro 

Um Curso de Matemática 

Básica através da Resolução de 

Problemas para alunos 

ingressantes da Universidade 

Federal do Pampa - Campus 

Alegrete 

NOGUTI, F. C. 

H. 
2014 Doutorado 

Universidade 

Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho/Rio Claro 

A Resolução de Problemas e a 

Modelização Matemática no 

HUANCA, R. R. 

H. 
2014 Doutorado 

Universidade 

Estadual Paulista 
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Processo de Ensino-

Aprendizagem-Avaliação: uma 

contribuição para a formação 

continuada do professor de 

matemática 

Júlio de Mesquita 

Filho/Rio Claro 

A metodologia de ensino-

aprendizagem-avaliação através 

da resolução de problemas, 

como alternativa pedagógica 

para a compreensão do conceito 

de função afim por alunos do 

ensino médio 

SIMON, P. R. 2014 Mestrado 

Centro 

Universitário 

Franciscano 

O Ensino-Aprendizagem-

Avaliação de Trigonometria no 

Triângulo Retângulo Através da 

Resolução de Problemas 

LIMA, I. N. 2015 Mestrado 

Universidade 

Estadual de Santa 

Cruz 

A Resolução de Problemas e o 

Estudo de Gráficos: uma 

proposta para a construção do 

conceito de função com auxílio 

das TIC 

RI, M. L. D. 2015 Mestrado 

Centro 

Universitário 

Franciscano 

Potencialidades e limitações de 

material didático para explorar 

resolução de problemas 

matemáticos 

KLIEMANN, G. 

L. 
2015 Mestrado 

Fundação Vale 

do Taquari de 

Educação e 

Desenvolvimento 

Social - 

FUVATES 

A Implementação do Processo 

de Ensino e Aprendizagem de 

Matemática Através de 

Resolução de Problemas na 

Perspectiva da Aprendizagem 

Significativa 

SANTOS, R. A. 2015 Doutorado 

Universidade do 

Estado do 

Amazonas 

Fonte: Banco de Dissertações e Teses do Portal CAPES. 

 

Da mesma forma que as outras buscas, as pesquisas selecionadas no quadro 3 

apresentam no resumo a expressão “Matemática através da Resolução de Problemas”. Grande 

parte dessas pesquisas, utilizam “através da Resolução de Problemas” como sinônimos para a 

Resolução de Problemas como metodologia de ensino, visto que a fundamentação teórica 

destas apresentam os pressupostos teóricos e percurso histórico assumidos por esta 

metodologia. 
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Sosa (2011), Abdelmalack (2011), Noguti (2014) e Santos (2015) direcionaram suas 

pesquisas ao Ensino Superior, utilizando a metodologia de Resolução de Problemas em 

disciplinas específicas nos cursos de Administração, Engenharia, e Licenciatura em 

Matemática.  

A pesquisa de Sosa (2011) investigou as possibilidades e limitações da Metodologia 

de Ensino e Aprendizagem da Matemática através da Resolução de Problemas por meio de 

uma dinâmica das situações-problema, que consistia na simulação real da atividade 

profissional de um administrador. Em sua pesquisa foi realizada uma pesquisa-ação, que 

possibilitou uma relação entre pesquisador e pessoas da situação investigada de uma maneira 

participativa, resultando em mudanças na dinâmica da sala de aula e no envolvimento dos 

alunos que além de se sentirem mais valorizados, também foram participantes dos processos 

de ensino e de aprendizagem. 

Abdelmalack (2011) teve como objetivo de sua pesquisa averiguar como se realiza a 

aprendizagem do conceito de derivadas através da Resolução de Problemas. Desta forma, 

através da observação participante, realizou 6 encontros com alunos do curso de Engenharia 

em que propunha problemas geradores de vários conteúdos relacionados ao conceito de 

derivada. Nos encontros, os alunos mostraram-se questionadores, com iniciativas próprias, 

mais independentes do professor e participativos, promovendo uma mudança de 

comportamento, além de conseguirem aprender os conteúdos de forma significativa, 

estabelecendo relações entre diversos aspectos importantes para esse estudo, como por 

exemplo, a visualização e representação gráfica das funções.  

O trabalho de Noguti (2014) investigou o uso da Metodologia de Ensino-

Aprendizagem-Avaliação3 de Matemática através da Resolução de Problemas na transição da 

Educação Básica para o Ensino Superior. Essa investigação ocorreu na forma de um Curso de 

Matemática Básica, para alunos ingressantes no curso de Engenharia, e constatou que as 

principais contribuições da metodologia de Resolução de Problemas, para este curso, 

identificaram-se com a participação mais efetiva dos alunos nas aulas, no melhor rendimento 

dos alunos na disciplina de Cálculo I, tendo como consequência baixa evasão no Curso e 

especificamente na disciplina de Cálculo I.  

Da mesma forma, Santos (2015) defendeu a implementação de uma prática 

pedagógica apoiada na teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel e utilizou a 

                                                           
3 Assumindo a concepção de trabalhar Matemática através da Resolução de Problemas, o GTERP – UNESP/Rio 

Claro passou a utilizar a palavra composta Ensino-Aprendizagem-Avaliação da Matemática se referindo a uma 

metodologia de ensino. Ensino-Aprendizagem-Avaliação tem o objetivo de expressar uma concepção em que o 

ensino, a aprendizagem e a avaliação devem ocorrer simultaneamente no processo de ensino e aprendizagem. 
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Resolução de Problemas como metodologia de ensino e aprendizagem da Matemática.  Em 

seu estudo, elaborou e propôs um Modelo Pedagógico, que consistiu no desenvolvimento de 3 

oficinas que explorasse aspectos teóricos e práticos, em que o estudo das funções, na 

disciplina “Matemática Básica I”, fosse direcionado e organizado através da Resolução de 

Problemas.  

O Modelo Pedagógico, proposto por Santos (2015), possibilitou resultados 

favoráveis à aprendizagem significativa do conceito de função em matemática, tendo como 

base a Resolução de Problemas como metodologia de ensino. Entretanto, tais resultados 

exigiram dos estudantes uma nova postura diante do processo de ensino e aprendizagem, 

deixando de serem meros expectadores na sala de aula para autores da sua própria 

aprendizagem. 

Ao analisar os resumos das pesquisas do Quadro 3, tem-se que a maioria trata de 

apresentar a metodologia Resolução de Problemas para desenvolver um conceito matemático 

do currículo da Educação Básica. Exemplo disso, Puti (2011) desenvolveu um trabalho com 

foco no ensino-aprendizagem de equações polinomiais do 2º grau seguindo a Metodologia de 

Pesquisa de Romberg4 e verificou que os alunos desenvolveram as grandes ideias do 

pensamento algébrico; levantaram ideias matemáticas, trocaram ideias, procuraram explorar 

os problemas e os generalizavam conseguindo chegar à resolução do problema dado. 

Milani (2011) analisou as contribuições de uma proposta de ensino, como um roteiro 

de atividades, baseada na Resolução de Problemas para a aprendizagem de progressões 

aritméticas e geométricas. Ao apresentar para os alunos os conteúdos considerados pré-

requisitos e, posteriormente aplicar a metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de 

Matemática através da Resolução de Problemas, observou que além de envolver o aluno no 

processo de elaboração de seu conhecimento e oferecer-lhe oportunidade de refletir durante 

esse processo, possibilitou-lhe o desenvolvimento de habilidades relacionadas às ações de 

identificar um problema, de selecionar estratégias de resolução, de utilizar raciocínios 

indutivos e dedutivos; de elaborar e validar conjecturas e finalmente de ser capaz de 

argumentar. 

Já Costa (2012) examinou como futuros professores de Matemática exploram o 

conceito de proporcionalidade através da Resolução de Problemas ao desenvolverem 

                                                           
4 Thomas A. Romberg, educador matemático e professor de Currículo e Ensino do Centro Wisconsin de Pesquisa 

em Educação, da Universidade de Wisconsin - USA, em seu artigo “Perspectivas sobre Conhecimento e 

Métodos de Pesquisa”, publicado no Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning 

(ROMBERG, 1992) orienta quanto às características da Educação Matemática como campo de estudo e esboça 

atividades que os pesquisadores desempenham para desenvolver uma pesquisa. 
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atividades práticas em encontros semanais de estudo. Os futuros professores, ao longo dos 

encontros, foram mobilizando novas estratégias de resolução aos problemas propostos, 

empregando tanto o pensamento quantitativo quanto o qualitativo, também puderam refletir 

sobre quando e como ensinar proporcionalidade aos seus (futuros) alunos. 

Brandão (2011), Guimarães (2013), Simon (2014) e Ri (2015) têm como tema 

principal das pesquisas o trabalho didático-pedagógico com conceitos de funções com a 

contribuição ou não de recursos tecnológicos, mas todos tiveram a metodologia de Resolução 

de Problemas como referência para a pesquisa e concluíram que o uso da metodologia de 

Resolução de Problemas permitiu maior envolvimento dos alunos na resolução das questões e 

na compreensão do conceito de função, além de que aproximou a matemática do cotidiano do 

aluno, “[...] o que desperta maior interesse na realização das tarefas e consequentemente mais 

êxito na resolução das atividades.” (SIMON, 2014, p. 6). 

A pesquisa de Menino (2013) objetivou tratar matematicamente um problema gerado 

pelo uso das peças do Dominó, aplicando a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação 

de Matemática através da Resolução de Problemas. Para o desenvolvimento da pesquisa, 

utilizou a Metodologia de Pesquisa de Romberg, e como fundamentação teórica a Matemática 

Discreta e a Resolução de Problemas. A partir das concepções sobre a Matemática Discreta, 

apresentadas no estudo, resumidamente a autora traz a Matemática Discreta “como o estudo 

de propriedades matemáticas de conjuntos e sistemas que têm somente um número finito de 

elementos.” (MENINO, 2013, p. 44). 

Os resultados observados ao longo do estudo desenvolvido, trouxeram tantos 

resultados da aprendizagem de conceitos matemáticos (multiplicação, combinação e outros) 

quanto recomendações para o uso da metodologia adotada, oferecendo caminhos para o 

trabalho do professor em sala de aula, com importantes resultados para sua prática docente. 

Bastos (2013) pesquisou os erros matemáticos que os alunos cometem ao resolverem 

problemas de Física Elétrica em um ambiente de ensino através da Resolução de Problemas. 

A análise dos erros nas resoluções escritas dos alunos permitiu detectar aspectos relacionados 

à linguagem (natural, matemática e física), assim como à transição entre elas. Lima (2015) 

teve como objetivo compreender como a metodologia Ensino-Aprendizagem-Avaliação, 

através da Resolução de problemas, contribuiu para o ensino da Trigonometria no Triângulo 

Retângulo, concluindo que a utilização dessa metodologia favoreceu a construção de espaços 

de aprendizagem para os alunos.   

Justulin (2014), Azevedo (2014) e Huanca (2014) desenvolveram sua pesquisa 

seguindo o Modelo Metodológico de Romberg e trabalharam com a formação do professor. 
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Os docentes participantes do grupo de estudo das pesquisas de Justulin (2014) e Huanca 

(2014) conheceram um novo caminho para trabalhar a Matemática através da Resolução de 

Problemas, possibilitando confirmar a importância de grupos de estudo como espaços 

formativos, tal como apontado por Fiorentini (2004), Ponte (1992), Nacarato (2005) e Ferreira 

(2006), e a necessidade da formação do professor sobre a Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino, assim como averiguado nos estudos de Vale (1997), Nunes (2010) e 

Oliveira (2012).  

Azevedo (2014) desenvolveu dois projetos envolvendo a Metodologia de Ensino-

Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas, em disciplinas, 

no Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza e Matemática - Habilitação em 

Matemática da UFMT - Campus de Sinop, a alunos do 6º semestre. Seu objetivo foi 

apresentar a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação da Matemática através da 

Resolução de Problemas como um caminho eficiente para o ensino-aprendizagem e verificar a 

potencialidade dessa metodologia no preparo do futuro professor de Matemática.  

No primeiro projeto, os futuros professores tiveram oportunidade de vivenciar essa 

metodologia em sala de aula, além de estudarem textos relacionados a ela. Já no segundo 

projeto estudaram a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através 

da Resolução de Problemas, com leituras e resolução e análise de situações-problema. Assim, 

concluiu que a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da 

Resolução de Problemas se manifesta como um caminho eficaz no preparo do futuro 

professor de Matemática, bem como para a construção de conhecimentos matemáticos. 

“Entretanto, ressaltemos que, quanto mais cedo, na sua formação inicial, o aluno tiver contato 

com essa metodologia ele poderá se beneficiar de sua eficácia, tanto como aluno quanto como 

futuro professor de matemática para a Educação Básica.” (Azevedo, 2014, p. 216). 

A dissertação de Redling (2011) investigou a compreensão e a prática dos 

professores de Matemática do Ensino Fundamental II sobre a Resolução de Problemas. A 

partir da Pesquisa de Campo (BOGDAN; BIKLEN, 1994) realizada e a coleta de dados com 

questionários, observações de aulas e entrevistas, confrontou os discursos dos professores 

com as ações desenvolvidas por eles, em sala de aula, e concluiu que os 07 professores 

(participantes de sua pesquisa), em seus discursos, demonstram já terem tido algum contato 

com a Resolução de Problemas enquanto perspectiva metodológica e deixaram indícios de 

que a utilizavam em sala de aula, avaliando ser importante sua utilização ao introduzir novos 

conteúdos matemáticos. Porém, na prática, conforme evidenciado por Redling (2011), a 
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utilização da Resolução de Problemas acontecia apenas para verificar a aprendizagem dos 

conteúdos desenvolvidos. 

Todos os trabalhos apresentados, concluem que ensinar Matemática através da 

Resolução de Problemas, como metodologia de ensino, possibilita avanços significativos no 

processo de ensino e aprendizagem, não só melhora o rendimento dos alunos como também 

os motiva para a aprendizagem dessa disciplina. 

A análise dessas pesquisas, em termos de seus objetivos e resultados apresentados, 

leva a concluir que embora exista consideração de pressupostos da Resolução de Problemas 

como uma metodologia de ensino da Matemática (ONUCHIC, 1999; POZO, 1998; 

ONUCHIC et al., 2014; VAN DE WALLE, 2009), questões que se referem à compreensão 

dos professores sobre esses pressupostos e como estes relatam o desenvolvimento da 

Resolução de Problemas em suas aulas, não foram consideradas nestas pesquisas. Do mesmo 

modo que não foram consideradas questões relacionadas à origem do conhecimento docente 

sobre propostas de Resolução de Problemas como metodologia de ensino, tais como as 

apresentadas em documentos curriculares. 

Considerar essas questões poderia, por parte dessas pesquisas, ter ampliado 

referências curriculares na perspectiva da formação docente quanto à Resolução de Problemas 

como metodologia de ensino.  

Nesse sentido, a justificativa para esta pesquisa teve origem na necessidade de 

investigar não somente a compreensão de professores de Matemática sobre a Resolução de 

Problemas como metodologia de ensino, mas também como eles têm tomado conhecimento 

dos pressupostos desta metodologia para o aprimoramento de sua atuação docente.  

Os resultados poderão auxiliar na ampliação dos estudos sobre a profissionalização 

docente, incluindo a formação inicial e continuada de professores, promovendo a reflexão da 

prática pedagógica, a partir de situações em seu contexto diário de sala de aula quando se 

propõem a Resolução de Problemas como metodologia para o trabalho didático-pedagógico e 

suas potencialidades no ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos. 
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3 A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E O ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

O que os professores de Matemática compreendem sobre a Resolução de Problemas 

como metodologia de ensino e como têm adquirido conhecimentos dos pressupostos dessa 

metodologia são objetos de estudo desta pesquisa.  

Assim, este capítulo tem como objetivo apresentar estudos teóricos sobre a 

Resolução de Problemas como metodologia de ensino da Matemática. Para isso, inicia-se com 

a apresentação de algumas concepções sobre o que é um “Problema Matemático”, 

esclarecendo os termos “situações-problema” e definindo “Resolução de Problemas”. Segue 

com uma breve retomada das Perspectivas Históricas sobre a Resolução de Problemas e 

também expõe as diferentes abordagens de Resolução de Problemas, segundo Schroeder e 

Lester (1989), com destaque ao ensino da Matemática através da Resolução de Problemas, 

que nos remete a uma metodologia de ensino. Finalmente, destaca a importância em utilizar a 

Resolução de Problemas como metodologia para o processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática, assim como o papel do professor e do aluno nesse processo. 

 

3.1 Significados e características da Resolução de Problemas no ensino da Matemática 

 

A Resolução de Problemas, geralmente, é relacionada à Matemática, pois muitos 

professores e estudantes atribuem como problemas quaisquer atividades ou exercícios 

matemáticos. No senso comum, geralmente a palavra “problema” é carregada de um 

significado pessimista, ou seja, quando alguém está com alguma dificuldade é comum 

dizermos que esse alguém está com um “problema”. Culturalmente existe uma visão negativa 

da palavra “problema” que é também levada para a sala de aula e refletida muitas vezes na 

aprendizagem dos alunos ou mesmo no relacionamento dele com os conhecimentos 

matemáticos. Para Vila e Callejo (2006, p. 11)  

 
[...] o processo de resolver problemas tem um componente de subjetividade, pois 

cada pessoa se aproxima de uma situação-problema a partir de determinadas 

atitudes, crenças e sentimentos, sendo influenciada pelo contexto concreto que se 

apresenta (escolar, vida cotidiana, trabalho, etc.). 

  

No cotidiano da sala de aula, como também no meio acadêmico, os termos 

"problemas", “situações-problema” e "resolução de problemas" são constantemente utilizados, 

ainda que, muitas vezes de maneira equivocada e em outras como sinônimos. Assim, torna-se 

necessário levar em consideração o significado que alguns autores atribuem a esses termos. 
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Iniciando pela definição de “problema”, tem-se para Polya (1986, p. 117), que “ter 

um problema significa procurar conscienciosamente alguma ação apropriada para atingir um 

fim claramente concebido, mas não imediatamente atingível. Resolver um problema significa 

achar tal ação”. Logo, um problema não pode envolver apenas técnicas operatórias, aplicação 

direta de algoritmos convencionais, mas é necessário a construção de estratégias de resolução 

que envolva raciocínio lógico. 

Outro autor que contribui com a definição de problema é Dante (1994). Ele afirma 

que problema “É qualquer situação que exija o pensar do indivíduo para solucioná-la”, e ainda 

especifica que um problema matemático “É qualquer situação que exija a maneira de pensar e 

conhecimentos matemáticos para solucioná-la” (DANTE, 1994, p. 10). O autor também 

distingue “exercício” de “problema” de forma que 

 
Exercício, como o próprio nome diz, serve para exercitar, para praticar um 

determinado algoritmo ou processo. O aluno lê o exercício e extrai as informações 

necessárias para praticar uma ou mais habilidades algorítmicas. [...] Problema ou 

problema processo é a descrição de uma situação onde se procura algo desconhecido 

e não se tem previamente nenhum algoritmo que garanta sua solução. (DANTE, 

1994, p. 43) 

 

Ainda de acordo com Dante (1994) os problemas podem ser rotineiros e não 

rotineiros. Os problemas rotineiros são classificados, pelo autor, como problemas “padrões", 

que podem ser resolvidos pela aplicação direta de um ou mais algoritmos anteriormente 

aprendidos. Neste caso, não existem estratégias próprias para a sua solução, para resolvê-los 

basta identificar quais operações ou algoritmos são mais apropriados. “De um modo geral, 

eles não suscitam a curiosidade do aluno e nem o desafiam” (DANTE, 1994, p. 85).  

Já os problemas não rotineiros não são apenas exercícios de aplicação de algum 

algoritmo para a fixação de conteúdos, são problemas que possibilitam a criação de 

estratégias pelos alunos a fim de desenvolverem suas próprias soluções, ou seja, são aqueles 

que exigem o uso de estratégias ou alguma tentativa que não seja um algoritmo ou uma 

equação, além de possibilitar ao aluno estabelecer relações com outros conteúdos. 

Hiebert (1997) apud Van de Walle (2009, p. 57) também corrobora com a definição 

de problema. Na versão desse autor  

 

Um problema é definido aqui como qualquer tarefa ou atividade na qual os 

estudantes não tenham nenhum método ou regra já receitados ou memorizados e 

nem haja uma percepção por parte dos estudantes de que haja um método “correto” 

específico de solução. 
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Assim, um problema deve representar para o aluno um desafio, não podendo ser 

resolvido de maneira mecânica.  

Em sua publicação “Aprender a resolver problemas e resolver problemas para 

aprender”, Echeverría e Pozo (1998) consideram uma definição bastante clássica de 

"problema" identificando-o como "uma situação que um indivíduo ou um grupo quer ou 

precisa resolver e para a qual não dispõe de um caminho rápido e direto que o leve à solução" 

(LESTER, 1983 apud ECHEVERRÍA; POZO, 1998, p. 15). Por esta definição é possível 

entender que uma situação só pode ser considerada como um problema se existe um 

reconhecimento dela como tal, se não há procedimentos automáticos para solucioná-la quase 

que imediatamente, se exige um processo de reflexão ou tomada de decisões sobre os passos a 

serem seguidos para resolvê-la.  

Ainda segundo Echeverría e Pozo (1998, p. 16), “um problema se diferencia de um 

exercício, na medida em que, neste último caso, dispomos e utilizamos mecanismos que nos 

levam de forma imediata à solução”. Desta forma, para esses autores, uma mesma situação 

proposta para um determinado indivíduo pode ser um problema e para outro pode ser 

simplesmente um exercício, que ele solucionará automaticamente, com mínimo investimento 

de recursos cognitivos.  

Os PCN (BRASIL, 1998, p.41) definem que “um problema matemático é 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”. 

E ainda destacam que “O que é problema para um aluno pode não ser para outro, em função 

dos conhecimentos de que dispõe.” 

Outros autores que trazem contribuições sobre a definição de problema são Villa e 

Callejo (2006)   

 
Um problema é uma situação, proposta com finalidade educativa, que propõe uma 

questão matemática, cujo método de solução não é imediatamente acessível ao 

aluno/resolvedor ou ao grupo de alunos que tenta resolvê-la, porque não dispõe de 

um algoritmo que relaciona os dados e a incógnita ou de um processo que 

identifique automaticamente os dados com a conclusão e, portanto, deverá buscar, 

investigar, estabelecer relações e envolver suas emoções para enfrentar uma situação 

nova. (VILLA; CALLEJO, 2006, p. 29). 

 

Esses autores consideram os problemas como um meio de evidenciar a ação do aluno 

em seu processo de pensamento; uma fermenta que contribuiu para formar sujeitos autônomos 

na resolução de problemas, críticos, reflexivos e questionadores.   
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Para Boavida et al. (2008), no documento “A Experiência Matemática no Ensino 

Básico”, direcionado para a formação de professores dos 1º e 2º ciclos do Ensino Básico de 

Portugal,  

  
[...] tem-se um problema quando se está perante uma situação que não pode 

resolver-se utilizando processos conhecidos e estandardizados; quando é necessário 

encontrar um caminho para chegar à solução e esta procura envolve a utilização do 

que se designa por estratégias (BOAVIDA et al., 2008, p. 15). 

 

A autora também destaca que ser ou não um problema dependerá do indivíduo o qual 

será proposta a tarefa e não somente da tarefa em si proposta, o que reforça a importância dos 

problemas serem: compreensíveis pelo aluno embora a solução não seja imediatamente 

atingível; motivadores e intelectualmente estimulantes; possibilitando mais do que um 

processo de resolução e integrem vários temas. (BOAVIDA et al., 2008). 

Em sua dissertação de mestrado, Boavida (1993) refere-se a um problema 

matemático como sendo  

 

[...] um projecto pessoal, uma tarefa, uma situação: que ao aluno deseja resolver e 

desenvolver, para a qual o aluno não conhece nenhum processo que lhe permita 

encontrar de imediato a solução; que exija da parte do aluno a construção desse 

processo; em cuja actividade de resolução estão envolvidos conceitos, 

procedimentos ou teorias matemáticas. (BOAVIDA, 1993, p. 102). 

 

Assim, paralelo a essa definição de problema, Boavida (1993) ressalta algumas 

implicações para o processo de ensino e aprendizagem, dentre elas, a natureza subjetiva do 

conceito de problema, o que é problema para um aluno pode ser apenas um exercício para o 

outro; o destaque que a tarefa proposta ao aluno apenas será um problema se ele se apropriar 

dela e pretender realizá-la; a necessidade de envolver o aluno na elaboração de estratégias 

para resolução do problema construindo um novo e criativo raciocínio; e a limitação de 

algumas propostas de trabalho com problemas que são apresentados apenas no final de 

tópicos de materiais didáticos.       

Outro autor que contribui com a definição de problema é Van de Walle5. Para ele os 

problemas devem ser propostos aos alunos de modo a envolvê-los no pensamento matemático 

e na Matemática que eles precisam aprender. Segundo o autor, um problema é “qualquer 

tarefa ou atividade para a qual os estudantes não têm métodos ou regras prescritas ou 

                                                           
5 John A. Van de Walle serviu como consultor de vários sistemas escolares nos Estados Unidos e no Canadá. Ele 

era membro ativo do NCTM e atuou em seu conselho diretor de 1998 a 2001. 
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memorizadas, nem a percepção de que haja um método específico para chegar à solução 

correta”. (VAN DE WALLE, 2001, p. 42). 

Vale e Pimentel (2004) apud Souza, (2010, p. 116) afirmam que “Definir problema é 

um propósito difícil, já que uma determinada situação pode ser um problema para um dado 

indivíduo, num dado momento, e para o mesmo indivíduo, num outro momento, ser apenas 

um exercício ou um fato específico”, e concluem que fatores referentes ao indivíduo e à 

realização da tarefa que vão definir se estão diante de um problema ou não. 

Diante das definições apresentadas, mesmo com diferentes manifestações sobre o 

conceito de problemas, há ideias comuns. Assim, na busca do que é comum e necessário na 

definição de problema, é possível considerar a síntese dada por Onuchic (1999, p. 215), que 

“problema é tudo aquilo que não sabemos fazer, mas que estamos interessados em resolver”. 

Por outro lado, o termo “situações-problema”, embora seja usado por muitos autores 

como sinônimos de problemas, podem apresentar algumas diferenças na literatura, a começar 

por Dante (1994) que define 

 

Situações-problema são problemas de aplicação que retratam situações reais do dia-

a-dia e que exigem o uso da Matemática para serem resolvidos... Através de 

conceitos, técnicas e procedimentos matemáticos procura-se matematizar uma 

situação real, organizando os dados em tabelas, traçando gráficos, fazendo 

operações, etc. Em geral, são problemas que exigem pesquisa e levantamento de 

dados. Podem ser apresentados em forma de projetos a serem desenvolvidos usando 

conhecimentos e princípios de outras áreas que não a Matemática, desde que a 

resposta se relacione a algo que desperte interesse. (DANTE, 1994, p. 20) 

   

Outra definição de situação-problema é apontada no documento que fundamenta o 

trabalho com a Matemática do Programa Gestão da Aprendizagem Escolar, do Ministério da 

Educação do Brasil (2008). No texto “Resolução de problemas”, a autora Ana Lúcia Braz 

Dias, identifica nas situações-problema aspectos comuns aos dos problemas, diferenciando-as 

em relação ao tipo de problemas considerados, neste caso, problemas mais relacionados a 

situações do cotidiano do aluno (DIAS, 2008). 

Assim, conclui-se, para este estudo, com base nas definições de situações-problema 

apresentadas por Dante (1994) e Dias (2008) e, analisando as definição de “problemas” 

apresentadas anteriormente de Dante (1994), Lester (1983, apud ECHEVERRÍA; POZO, 

1998), Villa e Callejo (2006) e os PCN (1998), que as “situações-problema” são problemas 

mais específicos, que possuem um contexto determinado, cotidiano ou não, enquanto que 

“problema” tem uma definição mais ampla, não apenas relacionada à Matemática. 
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Já a “resolução de problemas” não se limita a resolver problemas em si, ao processo 

de utilizar conhecimentos matemáticos em problemas propostos, é muito mais abrangente, 

“[...] pois quem resolve um problema é desafiado a pensar para além do ponto de partida, a 

pensar de modo diferente, a ampliar o seu pensamento e, por estas vias, a racionar 

matematicamente” (BOAVIDA et al., 2008, p. 14). 

Vale e Pimentel (2004) apud Souza, (2010, p. 116) corroboram que “Das várias 

definições de problema podemos retirar que um problema é uma situação para a qual não se 

dispõe, à partida, de um procedimento que nos permita determinar a solução, sendo a 

resolução de problemas o conjunto de ações tomadas para resolver essa situação”. 

Com seus estudos referentes à resolução de problemas, Brito (2006) a destaca como 

um processo envolvendo conceitos e princípios. Tal processo não exige a utilização de um 

método imediato de resolução, mas sim uma forma complexa dos processos cognitivos para 

combinar conceitos e princípios na busca de um caminho de resolução. Para essa autora: 

 

A solução de problemas é, portanto, geradora de um processo através do qual o 

aprendiz vai combinar, na estrutura cognitiva, os conceitos, princípios, 

procedimentos, técnicas, habilidades e conhecimentos previamente adquiridos que 

são necessários para encontrar a solução com uma nova situação que demanda uma 

re-organização conceitual cognitiva. Trata-se, portanto, de uma re-organização dos 

elementos já presentes na estrutura cognitiva, combinados com os novos elementos 

trazidos pela nova situação. (BRITO, 2006, p. 19). 

 

Brito (2006, p. 19) ainda enfatiza que a solução de problemas6 diz respeito a um 

processo que tem início no momento em que o sujeito se depara com uma determinada 

situação e precisa de alternativas para atingir uma meta. Assim, “o sujeito se encontra frente a 

uma situação-problema e, a partir daí, desenvolve as etapas para atingir a solução”. 

A Resolução de Problemas busca romper as barreiras dos métodos tradicionais de 

ensino, propõe um processo de ensino e aprendizagem em que os conceitos matemáticos são 

construídos pelos alunos na interação com os problemas, por meio da mediação do professor. 

Educadores matemáticos indicam que o conhecimento matemático adquire 

significado no momento em que os alunos têm situações desafiadoras para resolver e buscam 

desenvolver estratégias de resolução. Assim, a Resolução de Problemas é reconhecida como 

ponto de partida da atividade matemática, ou seja, como uma metodologia para ensino e 

aprendizagem da Matemática. 

                                                           
6 Tem-se na literatura que os termos “resolução de problemas” e “solução de problemas” quando se diz respeito 

ao processo de resolução são utilizados por alguns autores como sinônimos. 
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Nesse sentido, a Resolução de Problemas “é o próprio caminho ao longo do qual os 

conceitos vão sendo construídos. É na ação de resolver um problema particular que 

conhecimentos e procedimentos são elaborados” (DIAS, 2008, p. 49). 

Partindo dessas definições, a Resolução de Problema, na perspectiva metodológica 

de ensino, passa a ser identificada nas diferentes expressões, como “aprender Matemática 

via/através da Resolução de Problemas”, “A Resolução de Problemas como um caminho (ou 

um recurso) para aprender Matemática” e “A Resolução de Problemas como ponto de partida 

da atividade matemática”. Este estudo considera essas expressões como sinônimos, pois estão 

de acordo e fundamentadas nos pressupostos da Resolução de Problemas como metodologia 

de ensino. 

A Resolução de Problemas como metodologia de ensino possibilita aos alunos 

mobilizarem conhecimentos e organizarem as informações de que dispõem a fim de obterem 

novos resultados. Logo, terão oportunidade de desenvolverem conhecimentos sobre conceitos 

e procedimentos matemáticos assim como de ampliarem a visão de mundo em geral e 

melhorarem sua autoconfiança. 

Tendo em vista a importância do trabalho com a Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino, Dante (1994, p. 11-15) apresenta sete objetivos da resolução de 

problemas: 

1. Fazer o aluno a pensar produtivamente; 

2. Desenvolver o raciocínio do aluno; 

3. Ensinar o aluno a enfrentar situações novas; 

4. Dar ao aluno a oportunidades de se desenvolver com as aplicações Matemáticas; 

5. Tornar as aulas de Matemática mais interessantes e desafiadoras; 

6. Equipar o aluno com estratégias para resolver problemas e 

7. Dar uma boa base matemática às pessoas. 

Para Dante (1994, p. 15), “mais do que nunca precisamos de pessoas ativas e 

participantes, que deverão tomar decisões rápidas e, tanto quanto possível, precisas”. Para tal, 

é necessário tornar os estudantes matematicamente alfabetizados e que saibam como resolver 

os problemas do seu cotidiano. Nesta perspectiva, a Resolução de Problemas é essencial para 

atingir esse objetivo.  

Dante (1994, p. 46) também apresenta que, nesta perspectiva, um bom problema 

precisa: “ser desafiador; ser real; ser interessante; o elemento desconhecido de um problema 

realmente desconhecido; não consistir na aplicação evidente e direta de uma ou mais 

operações aritméticas e ter um nível adequado de dificuldade.” 
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Desse modo, um problema pensado para a aprendizagem matemática contém 

algumas características que são apresentadas por Van de Walle (2009). 

1. O problema deve começar onde os alunos estão: As escolhas de tarefas ou 

problemas devem considerar a compreensão atual dos alunos, bem como 

promover o desafio, despertar o interesse e fazer sentido para eles. 

2. O aspecto problemático ou envolvente do problema deve estar relacionado à 

Matemática que os alunos vão aprender: Durante a resolução do problema, o 

foco deve estar em dar significado na matemática envolvida, e desta forma, 

desenvolver a compreensão dessas ideias. 

3. A aprendizagem Matemática deve requerer justificativa e explicações para as 

respostas e métodos: Os estudantes precisam compreender que as justificativas 

são parte integrante de suas soluções e estão sob suas responsabilidades. 

Van de Walle enfatiza a importância da Matemática a ser ensinada por meio da 

Resolução de Problemas, ou seja, “[...] tarefas ou atividades baseadas em resolução de 

problemas são um veículo pela qual se pode desenvolver o currículo desejado. A 

aprendizagem é o resultado de um processo de Resolução de Problemas.” (2009, p. 58). 

Ensinar Matemática considerando a Resolução de Problemas como metodologia de 

ensino não tem sido apontada como uma tarefa fácil para o docente. Onuchic e Alevatto 

(2004), assim como Echeverría e Pozo (1998), entendem a Resolução de Problemas como um 

processo complexo envolvendo variáveis, desde o planejamento até à finalização das 

atividades, que precisam ser conscientes ao professor, já que envolve desde as escolhas de 

problemas adequados à turma de alunos, transcorrendo pela dinâmica da sala de aula e 

finalizando com uma avaliação que seja adequada ao processo vivenciado pelos alunos. 

Na perspectiva da Resolução de Problemas, o papel esperado do professor, diante do 

defrontar-se com algumas dificuldades, vai se constituindo por caminhos de perseverança na 

reflexão de suas ações e para suas ações, pois o ensino através da Resolução de Problemas 

pode ser muito propício ao processo de ensino e aprendizagem, como pontuam Onuchic e 

Allevato (2004). 

 
Resolução de Problemas coloca o foco da atenção dos alunos sobre ideias e sobre o 

“dar sentido”, [...] Resolução de Problemas desenvolve o “poder matemático”. [...] 

Resolução de Problemas desenvolve a crença de que os alunos são capazes de fazer 

Matemática e de que a Matemática faz sentido. [...] Resolução de Problemas provê 

dados de avaliação contínua. [...]. É gostoso! Professores que experimentam dessa 

maneira nunca voltam a ensinar do modo “ensinar dizendo”. [...] A formalização de 

teoria Matemática pertinente a cada tópico construído, dentro de um programa 

assumido, feita pelo professor no final da atividade, faz mais sentido para os alunos. 

(ONUCHIC; ALLEVATO, 2004, p. 223-224) 
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3.2 Retrospectiva histórica da Resolução de Problemas no ensino da Matemática 

 

A história das ciências indica que grandes e importantes descobertas ocorreram 

sempre partindo da necessidade de resolver algum problema. Logo, os problemas antecedem 

grandes descobertas e ocupam um lugar central no currículo da Matemática escolar desde a 

antiguidade, porém, a resolução de problemas não. (STANIC; KILPATRICK, 1989).  

Stanic e Kilpatrick (1989, p.1), afirmam que “o termo resolução de problemas tem 

sido um slogan que abrange diferentes visões do que é educação, do que é escolaridade, do 

que é Matemática, e sobre a causa de se ensinar Matemática em geral e resolução de 

problemas em particular”. Os autores, ao relatarem acerca de problemas no currículo, exibem 

documentos egípcios, chineses e gregos envolvendo problemas, como por exemplo, o Papiro 

de Ahmes, copiado por volta de 1650 a.C., de um documento ainda mais antigo, que consiste 

em um manuscrito matemático egípcio contendo uma coleção de problemas. 

No artigo “Perspectivas históricas da resolução de problemas no currículo de 

Matemática7”, Stanic e Kilpatrick (1989), além de exemplificarem problemas na antiguidade 

também apresentam exemplos de que alguns métodos particulares de resolução de problemas 

do mesmo modo tiveram uma longa história. 

Segundo Stanic e Kilpatrick1 (1989, p. 8), a começar de Platão, tem-se a ideia de que 

o estudo da Matemática melhora a capacidade de pensar, de raciocinar e de resolver 

problemas relacionados ao mundo real. Para os autores, os problemas foram parte do currículo 

de matemática que colaboraram, assim como outras, para o desenvolvimento da capacidade 

de raciocínio dos alunos. 

Durante o século XIX, as ideias predominantes eram estruturadas na Teoria da 

Disciplina Mental. Essa teoria resultava da integração entre a psicologia das faculdades e a 

tradição das artes liberais. “A psicologia das faculdades olhava a mente das pessoas como 

sendo composta de várias capacidades, ou faculdades, tais como a percepção, memória, 

imaginação, compreensão e intuição ou razão.” (STANIC; KILPATRICK, 1989, p. 8). A 

disciplina mental, fundamenta-se na ideia de que a escola tinha como tarefa colaborar para 

que os alunos desenvolvessem estas faculdades (e que as tradicionais artes liberais - ou seja, 

matemática e línguas clássicas - eram os melhores veículos para desenvolver essas 

faculdades). Conforme a Teoria da Disciplina Mental, a Matemática, particularmente os mais 

altos níveis matemáticos, propiciariam o principal veículo para o desenvolvimento da 

                                                           
7 Stanic e Kilpatrick, no artigo Historical Perspectives on Problem Solving in the Mathematics Curriculum 

(1989), apontam exemplos e métodos particulares de resolução de problemas mostrando a história dos problemas 

nos currículos de matemática desde a Antiguidade. 
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faculdade do raciocínio. De acordo com a disciplina mental, a Matemática, especialmente os 

mais altos níveis matemáticos, possibilitariam o principal veículo para o desenvolvimento da 

faculdade do raciocínio. 

No início do século XX, o ensino da Matemática foi caracterizado por um trabalho 

didático-pedagógico que se apoiava na repetição e memorização 

 

O professor falava, o aluno recebia a informação, escrevia, memorizava e repetia. 

[...]. Nessa época, o currículo de matemática ainda não estava bem definido, embora 

houvesse um caminho de trabalho: aritmética, álgebra e geometria. (ONUCHIC, 

1999, p. 201). 

 

Tempos depois, em contrapartida ao ensino da Matemática por meio da repetição, 

surge a orientação de que os alunos deveriam aprender Matemática com compreensão e a 

partir de situações-problema (ONUCHIC, 1999, ONUCHIC et al., 2014). Porém, a falta de 

preparo dos professores para desenvolverem seu trabalho didático-pedagógico conforme as 

novas ideias propostas por filósofos e pesquisadores da época, como por exemplo Dewey e 

Polya (ANDRADE, 1998 apud ONUCHIC, 1999), não obteve sucesso quanto à aprendizagem 

dos alunos, “[...] O trabalho se resumia a um treinamento de técnicas operatórias que seriam 

utilizadas na resolução de problemas-padrão ou para aprender algum conteúdo novo.” 

(ONUCHIC, 1999, p. 201). 

Mesmo as preocupações e propostas sobre a resolução de problemas em anos 

anteriores, somente a partir da década de 70 se deu importância à resolução de problemas 

pelos educadores matemáticos, momento em que passaram a aceitar que era preciso dar 

atenção ao desenvolvimento da capacidade de resolver problemas (ONUCHIC, 1999) 

As pesquisas sobre Resolução de Problemas e as iniciativas de estudá-la como uma 

forma de ensinar Matemática tiveram início nos trabalhos desenvolvidos por Polya na década 

de 40, com o livro How to solve it, de 19458. Polya, “[...] considerado o pai da Resolução de 

Problemas” (ONUCHIC; ALLEVATO, 2011, p. 77), preocupou-se em descobrir como 

resolver problemas e como ensinar estratégias que conduzissem a caminhos para resolvê-los. 

Nas décadas de 60 e 70, o ensino da Matemática foi influenciado mundialmente pela 

reforma conhecida como Movimento da Matemática Moderna. Segundo Adler (1970), essa 

reforma consistia na apresentação de uma Matemática necessariamente axiomática, dedutiva e 

abstrata, “[...] a matemática moderna deduz teoremas a partir de axiomas. O tratamento é 

abstrato no sentido de que não se atribui aos termos e relações usados nos axiomas nenhum 

                                                           
8 A tradução em Português dessa obra é intitulada A Arte de Resolver Problemas, publicada pela Editora 

Interciência, no ano de 1986 (1ª reimpressão). 
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outro significado além daquele que é expresso pelos próprios axiomas.” (ARAUJO, 2009, p. 

70). 

 

O objetivo da matemática moderna de tratar simultaneamente várias estruturas 

determina sua forma. Ela é necessariamente axiomática, dedutiva e abstrata. Ela 

define um tipo de estrutura, um corpo, por exemplo, como um conjunto de 

elementos e de relações que satisfazem certos axiomas. Da mesma forma que a 

geometria euclidiana, a matemática moderna deduz teoremas a partir de axiomas. O 

tratamento é abstrato no sentido de que não se atribui aos termos e relações usados 

nos axiomas nenhum outro significado além daquele que é expresso pelos próprios 

axiomas. (ADLER, 1970, p. 63). 

 

Ao apresentar as modificações da Matemática nesse período, Adler (1970, p. 53), 

delineia características da matemática contemporânea e afirma que ela se baseia 

essencialmente no conteúdo.  

A matemática contemporânea é a matemática clássica amadurecida. [...] que se 

desenvolveu como método mais eficiente de tratar o conteúdo [...] que se tornou 

mais intimamente relacionada com as atividades humanas na indústria na vida 

social, na ciência e na filosofia. (ADLER, 1970. p. 53). 

 

O autor destaca que a melhoria do ensino da Matemática é um processo contínuo, 

que precisa ser observado nas escolas, a fim de que haja uma nova compreensão sobre as 

ações realizadas para tornar o ensino eficaz.  

Huete e Bravo (2006) destacam que no final dos anos de 1970, a Resolução de 

Problemas se tornou um tema importante nas discussões sobre o ensino da Matemática visto 

que programas anteriores de ensino da Matemática focavam nos procedimentos, “o cálculo 

era o elemento eixo do qual se excluía o raciocínio na elaboração de estratégias”. (p. 117).  

Assim, no início da década de 80, intensificaram–se as críticas à Matemática 

Moderna, e com os avanços das pesquisas na busca de uma reforma pedagógica visando à 

aprendizagem e compreensão da Matemática pelo aluno, a Resolução de Problemas passou a 

ser discutida mundialmente.  

Em 1980, nos Estados Unidos da América, o National Council of Teachers of 

Mathematics – NCTM, organizou o documento “An Agenda for Action”, traduzida como 

“Agenda para Ação”. Esse documento trazia como recomendação principal para a Resolução 

de Problemas como foco da Matemática escolar. As ideias apresentadas por esse documento 

influenciaram as reformas em todo o mundo, tendo como um dos pontos convergentes a 

“ênfase na resolução de problemas, na exploração da Matemática a partir dos problemas 

vividos no cotidiano e encontrados nas várias disciplinas” (BRASIL, 1998, p. 20).  

No final da década de 1980, o NCTM, objetivando uma nova reforma para a 

Educação Matemática, publicou em 1989 o documento Curriculum and Evaluation Standards 
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for School Mathematics (Normas para o Currículo e Avaliação em Matemática Escolar) e 

organizou uma comissão para elaborar um conjunto de normas que possibilitassem uma 

perspectiva sobre o ensino da Matemática, à avaliação desse ensino, o desenvolvimento 

profissional dos professores e as responsabilidades no apoio ao desenvolvimento profissional 

Após dois anos, em 1991, foram publicados os Professional Standards for Teaching 

Mathematics (Normas Profissionais para o Ensino da Matemática). Esse documento, junto 

com o Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics (Normas para o 

Currículo e Avaliação em Matemática Escolar), estabelece uma ampla estrutura para 

direcionar a reforma da Matemática escolar na década de 90. Essas normas apresentam uma 

visão de como deve ser o ensino para apoiar as mudanças curriculares apresentadas em 

documentos anteriores e, apresentam o que os professores devem saber para ensinar de acordo 

com os novos objetivos da Educação Matemática e como o ensino deve ser avaliado com a 

finalidade de seu aperfeiçoamento. 

Segundo Onuchic e Allevato (2011), nesse período, muitos materiais foram 

desenvolvidos e contribuíram para que os professores tivessem a Resolução de Problemas 

como ponto central de seu trabalho didático-pedagógico. 

 
Durante a década de 80, muitos recursos em Resolução de Problemas foram 

desenvolvidos, visando ao trabalho de sala de aula, na forma de coleções de 

problemas, listas de estratégias, sugestões de atividade e orientações para avaliar o 

desempenho Resolução de Problemas (p. 216). 

 

Porém, diferentes concepções sobre o significado da “resolução de problemas ser o 

foco da Matemática escolar” e a falta de direcionamentos de como trabalhar com esse foco, 

não permitiram bons resultados para o ensino da Matemática apoiado na Resolução de 

Problemas.  

Schroeder e Lester (1989) apresentaram três caminhos diferentes de abordagem 

sobre a Resolução de Problemas que contribuem para a compreensão dessas diferenças: 

ensinar sobre resolução de problemas, ensinar a resolver problemas e ensinar matemática 

através da resolução de problemas. 

Em 2000 foram publicados os Princípios e Padrões para a Matemática Escolar9, 

conhecido como Standards (2000) que traziam além de fundamentação teórica, orientações 

para os professores de Matemática em sala de aula, dos trabalhos desenvolvidos ao longo das 

décadas de 80 e 90. Esses documentos tiveram um papel importante na inserção da Resolução 

                                                           
9 Principles and Standards for School Mathematics (2000). 
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de Problemas no currículo escolar americano, bem como influenciaram os currículos no 

mundo. 

Conforme Onuchic e Allevato (2011), foi a partir dos Standards (2000) que “os 

educadores matemáticos passaram a pensar numa metodologia de ensino-aprendizagem de 

Matemática através da Resolução de Problemas”. 

 

Nessa concepção, o problema é visto como ponto de partida para a construção de 

novos conceitos e novos conteúdos; os alunos sendo co-construtores de seu próprio 

conhecimento e, os professores, os responsáveis por conduzir esse processo. 
(ONUCHIC; ALLEVATO 2011, p. 79-80). 

 

Para Andrade apud Onuchic (1999, p. 207)  

 

Resolução de problemas passa a ser pensada como uma metodologia de ensino, 

como um ponto de partida e um meio de se ensinar Matemática. O problema é 

olhado como um elemento que pode disparar um processo de construção do 

conhecimento. Sob esse enfoque, problemas são propostos ou formulados de modo a 

contribuir para a formação de conceitos, antes mesmo de sua apresentação em 

linguagem matemática formal. 

 

Deste modo, a Resolução de Problemas como uma metodologia de ensino passa a ser 

o lema das pesquisas e estudos para os anos 90. Os problemas não são importantes apenas 

para se aprender matemática ou mesmo aplicá-la, mas também é um primeiro passo a 

caminho dessa aprendizagem. 

 

3.3 Diferentes abordagens sobre a Resolução de Problemas 

 

Como explicitado anteriormente, durante a década de 80, a fim de contribuir para que 

os professores focassem o trabalho didático-pedagógico na Resolução de Problemas, foram 

desenvolvidos muitos materiais como coleções de problemas, listas de estratégias, sugestões 

de atividade e outras orientações com direcionamento em auxiliar o trabalho do professor em 

sala de aula. Onuchic (1999, p. 206) esclarece que  

 
[...] esse tipo de trabalho, não deu o tipo de coerência e a direção necessária a um 

bom resultado porque havia pouca concordância na forma pela qual esse objetivo era 

encarado. Essa falta de concordância ocorreu, possivelmente, pelas grandes 

diferenças existentes entre as concepções que pessoas e grupos tinham sobre o 

significado de “resolução de problemas ser o foco da matemática escolar”. 

 

Em relação às diferentes concepções, Schroeder & Lester (1989, p. 32) distinguem 

“[...] três tipos de abordagem de ensino de resolução de problemas: (1) ensinando sobre 
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resolução de problemas, (2) ensinando para resolver problemas, e (3) ensinando via resolução 

de problemas”. Segundo eles, embora teoricamente essas três abordagens se apresentam 

separadas, na prática elas se justapõem e podem acontecer em diferentes combinações ou 

sequências. 

 

3.3.1 Ensinar sobre Resolução de Problemas 

 

Trabalhar na perspectiva de ensinar sobre Resolução de Problemas, objetivando a 

solução de problemas matemáticos, reporta à teorização desse assunto, ou seja, é como se a 

Resolução de Problemas fosse um novo conteúdo matemático. Logo, os procedimentos e 

heurísticas da Resolução de Problemas são os conteúdos a serem ensinados e aprendidos 

pelos professores e alunos. Como afirmam Onuchic et al. (2014, p. 37), “percebe-se uma forte 

ênfase nas heurísticas como forma de orientar os alunos na resolução de problemas, com 

regras e processos gerais, independentes do conteúdo específico abordado”. 

Neste caso, o desenvolvimento do trabalho didático-pedagógico tem como foco 

ensinar o aluno a ser um bom solucionador de problemas, o centro do ensino é o professor e 

os conteúdos ou procedimentos que deve ensinar.  

O professor que ensina sobre Resolução de Problemas trabalha com variações do 

modelo de Polya, que descreve quatro fases no processo de resolução de qualquer problema: 

compreender o problema, estabelecer um plano de ação, executar o plano de ação e 

retrospecto (validar os resultados obtidos). 

Para Polya (1995, p. 4) é preciso primeiramente compreender o problema, fazer 

questionamentos, perceber claramente as partes principais, a incógnita, os dados, a 

condicionante. Segundo ele, a compreensão do problema envolve “Familiarização” e 

“Aperfeiçoamento da Compreensão”. A “Familiarização” implica conhecer o enunciado do 

problema, observá-lo como um todo e extrair seu objetivo. E o “Aperfeiçoamento da 

Compreensão” requer olhar de novo para o enunciado a fim de ter clareza das informações 

apresentadas, isolar as partes principais analisando-as e buscando relações entre elas.  

A segunda fase proposta por Polya consiste em estabelecer um plano de ação. Para 

isso, é necessário observar como as informações estão inter-relacionadas, qual a ligação da 

incógnita com os dados, a fim de elaborar estratégias de resolução. O mais importante é 

chegar a conceber um plano. 

Tendo concebido um plano e definido qual caminho será percorrido para chegar a 

resolver o problema, é o momento de executá-lo, verificando cada passo desenvolvido. Essa 
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fase, para Polya (1995), constitui-se a mais importante para o aluno, pois se trata do momento 

em que ele confirmará sua aprendizagem e, para isso, as primeiras fases devem ser bem 

resolvidas. 

Após chegar à resolução completa do problema, é preciso validar os resultados, 

realizando uma revisão crítica do trabalho, ou seja, verificar o resultado em função da 

situação inicial e do raciocínio percorrido durante a execução do plano de ação. 

No quadro 4, podem ser verificadas orientações referentes às quatro fases propostas 

por Polya (1995, p. XII e XIII) em Como Resolver Um Problema. 

 

Quadro 4 –  As fases de Resolução de Problemas segundo Polya 

COMPREENSÃO DO PROBLEMA 

1. É preciso compreender o problema.  

Qual é a incógnita? Quais são os dados? Qual é 

a condicionante?  

Familiarização e Aperfeiçoamento da 

compreensão.  

ESTABELECIMENTO DE UM PLANO 

2. Encontre a conexão entre os dados e a 

incógnita.  

É preciso chegar a um plano para a 

resolução.  

Já o viu antes? Ou já viu apresentado de 

maneira diferente? Conhece um problema 

correlato? Considere a incógnita! Procure 

pensar em um problema conhecido que tenha a 

mesma incógnita ou outra semelhante.  

EXECUÇÃO DO PLANO 

3. Execute o seu plano.  

Ao executar o seu plano de resolução, verifique 

cada passo. É possível verificar claramente que 

o passo está correto? Demonstrar que ele está 

correto?  

RETROSPECTO 

4. Examine a solução obtida. 

É possível verificar o resultado? Verificar o 

argumento? Chegar ao resultado por um 

caminho diferente? Perceber isso num relance? 

Utilizar o resultado, ou o método, em algum 

outro problema?  
Fonte: Adaptado do livro “A arte de resolver problemas” 

 

Polya (1995) tem como base para seu trabalho a “Heurística Moderna”, denominação 

dada por ele, que consiste em “compreender o processo solucionador de problemas, 

particularmente as operações mentais” (POLYA, 1995, p. 87). Segundo ele, um bom 

solucionador de problemas utiliza as quatro fases quando está resolvendo problemas 

matemáticos, sendo encorajado a tomar conhecimento de seu próprio progresso, através 

dessas fases, enquanto resolve o problema. 
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3.3.2 Ensinar Matemática para resolver problemas 

 

Ensinar para resolver problemas reflete a maneira de como a Matemática é ensinada 

e o que pode ser aplicado em problemas rotineiros e mesmo em não rotineiros. Problemas 

rotineiros são classificados como problemas padrões que são resolvidos pela aplicação direta 

de um ou mais algoritmos anteriormente aprendidos, não exigem estratégias para a sua 

solução, “[...] a resolução do problema já está contida no próprio enunciado. A tarefa básica é 

transformar a linguagem usual para uma linguagem matemática adequada, identificando quais 

operações ou algoritmos são apropriados para resolver o problema” (DANTE, 1994, p. 85). 

Essa abordagem tem como foco o ensino da Matemática e a resolução de problemas é visto 

como um apêndice, um acessório (ONUCHIC et al., 2014).  

Nesta concepção, o trabalho didático-pedagógico busca ensinar o aluno 

primeiramente os conceitos e informações, no contexto matemático, para depois aplicá-los na 

resolução de problemas. As aulas são planejadas de maneira que os alunos aprendam os 

conteúdos necessários para que possam resolver os problemas. Assim, só depois do professor 

ter desenvolvido teoricamente um tópico matemático são propostos problemas aos alunos, 

cujas soluções têm origem na aplicação do assunto estudado. 

Ensinar para resolver problemas pode acarretar à resolução de problemas a 

identificação com uma atividade que só pode ser realizada pelos alunos após o estudo de um 

novo conceito ou após o treino de algum algoritmo (ONUCHIC et al., 2014). Ainda segundo 

Onuchic et al. (2014, p. 38), “[...] a Matemática é ensinada separada de suas aplicações e a 

resolução de problemas é utilizada para dotar a teoria de um significado prático.” 

Neste caso, para Van de Walle (2009) a resolução de problemas está apartada do 

processo de aprendizagem, denominando essa concepção de paradigma “ensinar-então-

praticar” (2009, p. 58) e afirmando que o aluno espera que o professor apresente regras para 

posteriormente resolver problemas com a utilização das regras apresentadas. 

Desta forma, há uma dissociação entre a resolução de problemas e o ensino da 

Matemática. O que pode ser observado na figura, conforme o sentido das flechas. 
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Figura 1 – Um modelo considerado simples para o processo de resolver problemas 

matemáticos 

 
Fonte: SCHROEDER; LESTER,1989, p. 35 

 

A figura 1 apresenta dois contextos de ação: o Mundo Real e o Mundo Matemático. 

No Mundo Real encontram-se problemas e aplicações da Matemática e no Mundo 

Matemático, símbolos, operações e técnicas matemáticas. Esta figura apresenta como ocorre o 

ensino para resolver problemas: há um problema do Mundo Real, no qual quem o resolve, 

inicia pela tradução para o Mundo Matemático, resolvendo-o através das representações 

matemáticas, chegando assim, a uma solução matemática do problema, que é traduzida para o 

Mundo Real (PUTI, 2011).  

De fato, os usos e aplicações da Matemática são importantes e dignas da atenção de 

professor e alunos, porém, não é possível ver e ensinar a Matemática como um acessório, 

dependente apenas de seus campos de aplicação. Os conceitos, as relações entre eles e os 

princípios que os unificam devem ser compreendidos. (ONUCHIC, 1999; ONUCHIC; 

ALLEVATO, 2004) 

 

3.3.3 Ensinar Matemática via/através da Resolução de Problemas 

 

No final da década de 80, pesquisadores e estudiosos começaram a discutir 

perspectivas didático-pedagógicas da Resolução de Problemas. A partir desse momento, 

deram início ao trabalho com a Matemática “via” Resolução de Problemas, referindo-se à 

“via” como um meio de se aprender Matemática. Assim,  

 

[...] os problemas são trabalhados não apenas com o propósito de se aprender 

Matemática, mas também como o principal meio de se fazer isso. [...] o ensino de 

um tópico de Matemática começa com uma situação problema que incorpora 

aspectos chave do tópico, e técnicas matemáticas são desenvolvidas como respostas 

razoáveis a problemas razoáveis. A aprendizagem matemática, nessa forma, pode ser 
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vista como um movimento do concreto (um problema do mundo real que serve 

como um exemplo de conceito matemático ou de técnica matemática) para o 

abstrato (uma representação simbólica de uma classe de problemas e técnicas para 

operar com estes símbolos). (SCHROEDER, LESTER, 1989, p. 33). 

 

Diferente das outras duas primeiras abordagens, Schroeder e Lester (1989) afirmam 

que ensinar via Resolução de Problemas é uma concepção que não tem sido adotada, nem 

implicitamente, nem explicitamente por muitos professores, autores de livros didáticos e 

elaboradores de currículo. No entanto, essa via “constitui-se numa abordagem que merece ser 

considerada, desenvolvida e avaliada” (ONUCHIC, 1999, p. 207). Esta abordagem é a mais 

coerente com as recomendações dos Padrões de Currículo e Avaliação para a Matemática 

Escolar (1989) do NCTM. Nesse sentido, suas recomendações afirmam que 

 
(1) conceitos e habilidades matemáticas são aprendidos no contexto da resolução de 

problemas; (2) o desenvolvimento de processos de pensamento superior é fomentado 

através de experiências de resolução de problemas; e (3) o ensino de matemática tem 

lugar numa pesquisa orientada, num ambiente de resolução de problemas. 

(SCHROEDER; LESTER, 1989, p. 34). 

 

A partir de 1990, a abordagem “ensinar via resolução de problemas” (Teaching via 

Problem Solving) foi alterada para “ensinar através de resolução de problemas” (Teaching 

through Problem Solving), o que ainda é considerada, segundo Allevato e Onuchic (2014), 

uma metodologia nova na história da pesquisa em Resolução de Problemas no currículo de 

Matemática.  

A principal diferença entre “via” e “através”, conforme Menino (2013), é que o 

vocábulo “via” significa “por meio de” e o “através” refere-se do começo ao fim da resolução 

do problema. Isto enfatiza o fato de que “[...] ambas, Matemática e resolução de problemas, 

são consideradas simultaneamente e são construídas mútua e continuamente.” (ONUCHIC et 

al., 2014, p. 38).  

Ensinar Matemática via Resolução de Problemas envolve usar um problema como 

um recurso, enquanto que ensinar Matemática através da Resolução de Problemas é uma 

maneira de fazer Matemática em que o aluno é um co-construtor de seu conhecimento 

(MENINO, 2013). Nessa abordagem, os problemas apresentados geram novos conceitos, 

procedimentos ou conteúdos matemáticos. 

Assim, ensinar Matemática através da Resolução de Problemas remete a uma 

metodologia de ensino, em que a resolução do problema é entendida como um ponto de 

partida e um meio de se ensinar matemática (ONUCHIC, 1999, p. 207), e o problema é 

olhado como um elemento que pode disparar um processo de construção do conhecimento.  
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Na figura 2, em conformidade com a disposição das flechas, é possível observar, 

segundo Schroeder e Lester (1989), como se realizam os processos de pensamento quando o 

ensino através da Resolução de Problemas é adotado. 

 

Figura 2 – Um modelo do processo de resolver problemas 

 
Fonte: SCHROEDER; LESTER, 1989, p. 36. 

 

Assim como a análise da figura 1, a figura 2 também apresenta dois contextos: o 

Mundo Real e o Mundo Matemático. Porém, neste caso o resolvedor transita entre os dois 

contextos. Portanto, novos conteúdos e processos matemáticos estão sendo aprendidos ao 

mesmo tempo em que são confrontados com conhecimentos já adquiridos. Caso o resolvedor 

esqueça algum detalhe de um procedimento matemático, ele pode reconstruir esse 

procedimento retomando os aspectos concretos correspondentes no mundo em que o 

problema foi colocado (PUTI, 2011).  

A concepção de ensinar Matemática através da Resolução de Problemas centra o 

trabalho didático-pedagógico no aluno, que constrói os conceitos matemáticos durante a 

resolução de um problema, seguido da formalização pelo professor. É importante destacar que 

ensinar matemática por meio da Resolução de Problemas não significa que o professor irá 

apenas apresentar os problemas e esperar que a aprendizagem aconteça, é essencial o papel do 

professor de mediador deste processo. É de sua responsabilidade criar um ambiente favorável, 

para que a aprendizagem ocorra. Segundo Onuchic e Allevato (2004, p. 221) “[...] o professor 

é responsável pela criação e manutenção de um ambiente matemático motivador e estimulante 

em que a aula deve transcorrer.” 

Ao ensinar Matemática através da Resolução de Problemas, os problemas são 

importantes não apenas como objetivo de se aprender matemática, mas sim como introdutório 

à aprendizagem. O processo de ensino e aprendizagem de um conteúdo matemático inicia-se 
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com uma situação-problema, que envolve aspectos desse conteúdo, no qual técnicas 

matemáticas serão desenvolvidas na busca de respostas para a situação problema dada.   

Van de Walle (2009) destaca a importância de reconhecer que a Matemática deve ser 

ensinada por meio da Resolução de Problemas, porque nesta perspectiva de ensino 

 

[...] os alunos se ocupam de tarefas bem escolhidas baseadas na resolução de 

problemas e se concentra nos métodos de resolução, o que resulta são novas 

compreensões da matemática embutidas na tarefa. Enquanto os alunos estão 

ativamente procurando relações, analisando padrões, descobrindo que métodos 

funcionam e quais não funcionam e justificando resultados ou avaliando e 

desafiando os raciocínios dos outros, eles estão necessária e favoravelmente se 

engajando em um pensamento reflexivo sobre as ideias envolvidas (2009, p. 57). 

 

Assim, as considerações anteriores permitem concluir que, quando se ensina 

Matemática através da Resolução de Problemas, os alunos utilizam seus conhecimentos 

prévios, além de aprender Matemática com compreensão, atribuindo significado ao que 

aprende. Logo, esta pesquisa assume a Resolução de Problemas como um caminho para se 

ensinar, ou seja, como uma metodologia de ensino da Matemática, e não apenas para se 

ensinar a resolver problemas.  

 
O ponto central de nosso interesse em trabalhar o ensino-aprendizagem de 

matemática através da resolução de problemas baseia-se na crença de que a razão 

mais importante para esse tipo de ensino é a de ajudar os alunos a compreenderem 

os conceitos, os processos e as técnicas operatórias necessárias dentro do trabalho 

feito em cada unidade temática. (ONUCHIC, 1999, p. 208). 

 

3.4 A Resolução de Problemas e o trabalho docente 

 

Atualmente, as orientações e propostas curriculares oficiais, assim como os 

especialistas em Educação Matemática, corroboram que metodologias diferenciadas precisam 

se constituir parte significativa da atividade docente como importante componente curricular 

da educação básica. (BRASIL, 1998). 

Nesse cenário, de práticas educativas significativas aos alunos, a Resolução de 

Problemas se revela como um dos caminhos mais propícios para o “fazer matemática” em 

sala de aula. Van de Walle (2009, p. 32) descreve que, “A Matemática é a ciência de padrões 

e ordem. [...] A ciência é um processo de compreender e dar significado às coisas. Ela começa 

com situações baseadas em problemas”. Desse modo, “fazer matemática”, é descobrir e 

explorar esta regularidade ou ordem, dando sentido a essa ordem. Diante disso, o autor 

considera que para “fazer matemática” é necessário um ambiente favorável que propicie a 
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aprendizagem e tenha como foco os estudantes ativos, compreendendo as coisas, testando 

ideias e fazendo conjecturas, desenvolvendo o raciocínio e apresentando explicações. 

Para a efetiva concretização desses ideais, o trabalho didático-pedagógico do 

professor como mediador do processo de ensino e aprendizagem é indispensável. Segundo 

Onuchic (1999, p. 221), “[...] o professor é responsável pela criação e manutenção de um 

ambiente matemático motivador e estimulante em que a aula deve transcorrer.”  

Há vários autores que buscam orientar o docente no desenvolvimento de um trabalho 

didático-pedagógico com a Resolução de Problemas. Para isto, propõem caminhos que 

auxiliam colocar em prática esta metodologia de ensino da Matemática. No intuito de ampliar 

as opções do professor, no entendimento de como esse trabalho pode ser desenvolvido em 

sala de aula, são apresentadas sugestões adaptadas das fases de Polya (1995), as fases de uma 

aula estabelecidas por Van de Walle (2009) e uma dinâmica de trabalho para a sala de aula 

organizada por Onuchic et al. (2014). 

Polya (1995) descreve quatro fases no processo de resolução de um problema: 1. 

compreender o problema, 2. estabelecer um plano de ação, 3. executar o plano de ação e 4. 

retrospecto (validar os resultados obtidos). É possível utilizar essas quatro fases estabelecidas 

pelo autor e adaptá-las, no sentido de utilizá-las não somente para ensinar os alunos a serem 

bons resolvedores de problemas, como também para utilizar a Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino da Matemática. 

Assim, é possível sintetizar algumas orientações para o trabalho com a Resolução de 

Problemas considerando:  

1. De acordo com o planejamento e objetivo da aula o professor escolhe ou 

elabora um problema e apresenta para os alunos, instigando-os para o envolvimento, a 

compreensão e resolução do problema proposto; 

2. Os alunos são motivados a resolverem o problema utilizando seus 

conhecimentos, desenvolvendo estratégias pessoais e levantando hipóteses durante a 

resolução; 

3. No momento de resolução em que os alunos encontram algum obstáculo, o 

professor intervém com dicas e questionamentos, que levam os alunos a interagirem com o 

problema proposto, mas sem dizer a resposta.  

4. Após a resolução do problema, os alunos socializam suas soluções, seja em 

grupos e/ou coletivamente. Neste momento é importante a mediação do professor, que 

finalizará com a formalização do conteúdo estudado.   
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5. Para validar as aprendizagens, o professor apresenta outro problema, 

envolvendo os conceitos e conteúdos estudados. 

Van de Walle (2009) também colabora com uma organização de aula com foco na 

Resolução de Problemas. Ao propor que a aula seja desenvolvida com a utilização da 

Resolução de Problemas, ele sugere um formato de aula em três fases: fase antes de uma 

lição, fase durante de uma lição e fase depois de uma lição. Para Van de Walle (2009), uma 

lição é definida como sendo uma tarefa baseada na resolução de um problema e centrada nos 

alunos. O quadro 5 apresenta procedimentos que caracterizam objetivos de cada uma das três 

fases de uma lição. 

 

Quadro 5 – Síntese para um formato de aula em três fases 

 
Fonte: VAN de WALLE, 2009, p. 62 

 

Os objetivos apresentados para cada fase não precisam necessariamente ser 

abordados na ordem listada, podem variar dependendo da turma, do próprio problema e do 

objetivo da aula.  

A fase “antes” da resolução constitui em preparar os alunos mentalmente para a 

tarefa, ou seja, para trabalhar o problema proposto levando em consideração os 
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conhecimentos prévios dos alunos. Também nesta fase é importante informar aos alunos as 

expectativas da tarefa, de tal modo que eles compreendam o que é esperado que realizem. 

Já na fase “durante” a resolução do problema, o papel do professor é essencial no 

acompanhamento da realização da tarefa. É preciso escutar os alunos, a fim de verificar o que 

eles sabem, quais estratégias utilizam e apoiá-los propondo dicas e sugestões. Porém, é 

preciso ter cuidado para não direcionar o pensamento do aluno com respostas decisivas, é 

mais importante, nesse momento, fazer perguntas e encorajá-lo na verificação de suas 

estratégias e validação dos resultados encontrados. 

A última fase, “depois” da resolução, é tida pelo autor como a mais importante, pois 

é nessa fase que a maior parte da aprendizagem acontece, nesse momento os alunos refletem 

individual e coletivamente sobre as ideias e estratégias que eles utilizaram para resolver o 

problema.  Cabe ao professor planejar bem o tempo e orientar as discussões com o propósito 

de serem produtivas aos alunos, evitando julgamento das resoluções apresentadas pelos 

alunos. Após as discussões sobre a resposta e a resolução do problema, finalmente o professor 

sintetiza as ideias principais e formaliza os novos conceitos e conteúdo envolvidos no 

problema, introduzindo termos, definições ou simbolismo apropriado. 

Além de sugerir uma organização para o desenvolvimento da aula por meio da 

Resolução de Problemas, Van de Walle (2001), ainda acrescenta que para os professores de 

Matemática serem realmente eficientes implica envolverem quatro componentes básicos em 

suas atividades: 

 

Gostar da disciplina Matemática, o que significa fazer Matemática com prazer; 

compreender como os alunos aprendem e constroem suas ideias; ter habilidade em 

planejar e selecionar tarefas e, assim, fazer com que os alunos aprendam Matemática 

num ambiente de Resolução de Problemas; ter habilidade em integrar diariamente a 

avaliação com o processo de ensino a fim de melhorar esse processo e aumentar a 

aprendizagem. (VAN DE WALLE, 2001 apud ONUCHIC; ALLEVATO, 2004, p. 

219). 

 

Outra sugestão para esse trabalho em sala de aula é apresentada por Onuchic e 

Allevato (2004) e Onuchic et al. (2014). Após estudos e pesquisas, o Grupo de Trabalho e 

Estudos em Resolução de Problemas (GTERP), coordenado pela Profa. Dra. Lourdes de la 

Rosa Onuchic, assumiu a concepção de trabalhar Matemática através da Resolução de 

Problemas favorecendo assim, uma dinâmica de trabalho para a sala de aula. Onuchic e 

Allevato (2004) definem essa concepção referindo-se à Metodologia de Ensino-

Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas, que se 
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identifica com um caminho para se ensinar Matemática e não apenas para se ensinar a 

resolver problemas. 

Ao considerar a expressão Ensino-Aprendizagem-Avaliação, tem-se em mente um 

trabalho didático-pedagógico em que estes três elementos acontecem simultaneamente 

 
[...] pretende-se que, enquanto o professor ensina, o aluno, como um participante 

ativo, aprenda, e que a avaliação se realize por ambos. O aluno analisa seus próprios 

métodos e soluções obtidas para os problemas, visando sempre à construção de 

conhecimento. Essa forma de trabalho do aluno é consequência de seu pensar 

matemático, levando-o a elaborar justificativas e a dar sentido ao que faz. De outro 

lado, o professor avalia o que está ocorrendo e os resultados do processo, com vistas 

a reorientar as práticas de sala de aula, quando necessário. Chamamos a esse 

processo de trabalho de uma forma Pós-Polya de ver resolução de problemas. 

(ONUCHIC; ALLEVATO, 2011, p. 81). 

 

Segundo Onuchic e Allevato (2011), não existe um modo engessado de se trabalhar 

através da Resolução de Problemas em sala de aula de Matemática. Entretanto, com o intuito 

de ajudar os professores a utilizarem a Resolução de Problemas, como metodologia em suas 

aulas, Onuchic e Allevato (2011) criaram um Roteiro de Atividades, a fim de permitir sua 

utilização, promover mais entusiasmo nos alunos em sala de aula e fazer com que o olhar 

deles em relação à Matemática seja mais confiante. A versão mais atual desse roteiro é 

apresentada por Onuchic et al. (2014, p. 44-46) indicando a organização das atividades em 

dez etapas: 

1. Preparação do problema – Problema Gerador 

Para iniciar o trabalho é preciso selecionar ou elaborar um problema, visando à 

construção de um novo conceito, conteúdo, princípio ou procedimento. Esse 

problema inicial é chamado de problema gerador, quer dizer que o conteúdo 

matemático necessário para a resolução do problema não foi, ainda, trabalhado em 

sala de aula. 

2. Leitura individual – Entrega da cópia do problema e leitura 

Entregar o problema impresso para cada aluno e solicitar que faça a leitura 

individualmente. Nesse momento, ao ler o problema, além da possibilidade de 

refletir e colocar-se em contato com a linguagem matemática, o aluno desenvolve 

sua própria compreensão do problema apresentado.  

3. Leitura em conjunto – Formação de grupos e nova leitura  

Após os grupos formados, solicitar uma nova leitura do problema, agora em 

conjunto. Se houver dificuldade doa alunos na leitura do texto do problema o 

próprio professor pode auxiliar os alunos, lendo-lhes o problema. Caso no texto 
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haja palavras desconhecidas para os alunos, procura-se uma forma de poder 

esclarecer as dúvidas e, se necessário, solicita que os alunos consultem um 

dicionário. Nessa fase, os alunos expressam ideias e aprimoram a linguagem, a 

que contribui para o entendimento do problema. 

4. Resolução do problema – Resolução em grupo do Problema Gerador 

A partir do momento em que os alunos entenderam o problema, em seus grupos, 

em um trabalho cooperativo e colaborativo, tentam resolvê-lo, o que possibilitará 

a construção de conhecimento sobre o conteúdo planejado pelo professor para a 

aula. A ação dos alunos nesse momento é, a partir de seus conhecimentos prévios, 

descobrir caminhos e decidir por estratégias que levem a resolução do problema. 

5. Observar e incentivar – Papel do professor 

Nessa etapa, papel do professor deixa de ser de transmissor do conhecimento e 

passa a ser o mediador desse processo. A medida em que os alunos, em grupo, 

buscam resolver o problema, o professor observa, instiga, analisa o 

comportamento dos alunos e estimula o trabalho colaborativo. 

6. Registro das resoluções na lousa – Representantes registram suas resoluções 

Representante de cada grupo é convidado e incentivado a registrar suas resoluções 

na lousa, independentemente de estarem certas, erradas ou feitas ou diferentes 

estratégias, pois neste momento os alunos têm a possibilidade de observarem, 

analisarem e discutirem as resoluções. 

7. Plenária – Discussão das resoluções 

Os alunos são estimulados a participarem das discussões das diferentes resoluções 

registradas na lousa pelos colegas, a fim de defenderem seus pontos de vista e 

esclarecerem suas dúvidas. O professor tem o papel de guia e mediador das 

discussões, buscando que todos cheguem a um consenso sobre o resultado correto. 

Esse é um momento muito importante para a aprendizagem em que há o 

aperfeiçoamento da leitura e escrita matemáticas, essenciais para construção do 

conhecimento acerca do conteúdo estudado. 

8. Busca do consenso – “Fazer Matemática” 

Após tiradas as dúvidas, e analisadas as resoluções e soluções obtidas para o 

problema, o professor, juntamente com a classe, tenta chegar a um consenso sobre 

o resultado correto. 

9. Formalização do conteúdo – Papel do professor 
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Na formalização “[...] o professor registra na lousa uma apresentação “formal” – 

organizada e estruturada em linguagem matemática – padronizando os conceitos, 

os princípios e os procedimentos construídos através da resolução do problema 

[...]” (ONUCHIC; ALLEVATO (2014, p. 46), para isso destaca as diferentes 

técnicas operatórias, relacionando, sempre que possível, às estratégias pessoas 

utilizas pelos alunos e realiza as demonstrações quando necessárias. 

10. Avaliação – Papel da Avaliação 

Com a finalidade de observar se os alunos compreenderam os elementos 

essenciais do conteúdo matemático introduzido e consolidar as aprendizagens 

construídas nas etapas anteriores, são propostos aos alunos novos problemas 

relacionados ao problema gerador. Essa etapa, embora pareça muito com a 

concepção já apresentada sobre o ensino para resolver problemas, não 

desconfigura aprender Matemática através da Resolução de Problema.  

 

Isso significa dizer que, quando o professor adota essa metodologia, os alunos 

podem aprender tanto sobre resolução de problemas, quanto aprendem Matemática 

para resolver novos problemas, enquanto aprendem Matemática através da resolução 

de problemas. (ALLEVATO, 2005, p. 61) 

 

As etapas apresentadas anteriormente, organizadas por Onuchic et al. (2014) podem, 

de maneira geral, contribuir com o trabalho didático-pedagógico do professor quanto a 

organização da aula considerando a Resolução de Problemas como metodologia de ensino. 

Porém, muitos aspectos ainda precisam ser considerados no sentido de aperfeiçoar esse 

trabalho. 

A leitura individual e em grupo, proposta na segunda e terceira etapa, não 

necessariamente serão eficazes como proposta, já que o objetivo principal após a apresentação 

do problema para o aluno é levá-lo a compreensão do enunciado. Para isto, a leitura do 

problema pode ser realizada até mesmo pelo professor ou mesmo como uma leitura 

compartilhada, o mais importante é envolver o aluno com o problema, despertar seu desejo de 

resolvê-lo, independente que seja em grupo ou individualmente. 

Após instigar os alunos a pensarem sobre o problema, discutirem e analisarem suas 

estratégias, é possível a conclusão da resolução do problema por meio de uma discussão 

coletiva, sendo o professore escriba dos registros na lousa, das respostas e estratégias 

diferenciadas apresentados pelos alunos, não necessariamente eles precisam colocar as suas 

estratégias na lousa. É possível também, que o professor escolha algumas estratégias, 
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enquanto os alunos trabalham e ele acompanha, para que sejam socializadas na lousa por 

alguns alunos e que gerem discussões que contribuam com a aprendizagem da turma.  

   Desta forma, cabe destacar que não há uma proposta engessada para desenvolver a 

Resolução de Problemas como uma metodologia de ensino da Matemática, mas há vários 

caminhos que podem auxiliar o professor quando se propõe a esse trabalho, pois considerar a 

Resolução de Problemas como metodologia de ensino é muito mais que levar problemas para 

a sala de aula, requer mudanças de postura de alunos, como sujeito ativo no processo de 

ensino e aprendizagem, e de professor, como mediador desse processo. 

É importante evidenciar também, que a Resolução de Problemas na matemática deve 

abranger todos os níveis de ensino da Educação Básica, e os contextos dos problemas 

precisam relacionar-se com situações da vida dos alunos ou do cotidiano escolar. No entanto, 

e de acordo com Redling (2011), nem toda a matemática necessariamente será trabalhada de 

forma contextualizada. É necessário considerar a possibilidade da construção de significados 

a partir de questões internas e específicas da própria matemática, caso contrário, “muitos 

conteúdos seriam descartados por não terem aplicabilidade concreta e imediata. Assim, 

problemas relacionados à matemática abstrata também devem ter destaque no trabalho com os 

alunos da Educação Básica.” (REDLING, 2011, p. 36). 

Assim, apesar da ênfase dada à Resolução de Problemas enquanto metodologia de 

ensino da Matemática, e dos avanços atuais, ainda existem obstáculos, que a educação no 

Brasil enfrenta com relação ao ensino de matemática, a serem vencidos para que ela seja 

utilizada no processo educativo. Os PCN (BRASIL, 1998, p. 21) cita alguns deles, tais como: 

“a falta de uma formação profissional qualificada, as restrições ligadas às condições de 

trabalho, a ausência de políticas educacionais efetivas e as interpretações equivocadas de 

concepções pedagógicas”. 

Para a utilização da Resolução de Problemas como metodologia de ensino é preciso 

que os professores sejam formados e orientados. Pozo (1998, p. 65) enfatiza que “ensinar a 

resolver problemas matemáticos não é uma tarefa fácil”, pois na seleção dos problemas é 

preciso estar atento aos objetivos e conteúdos que se pretende alcançar com o problema 

proposto. “Para um bom ensino da Matemática é essencial que o professor seja capaz de 

distinguir os vários tipos de tarefas, de modo a seleccionar as mais adequadas aos objectivos 

que tem em vista.” (BOAVIDA et al., 2008, p. 16). Além do que, observar, instigar os alunos 

na busca de soluções, saber incentivá-los, ouvi-los, motivando-os a confiar em suas 

capacidades de resolver problemas tem sido considerado um desafio para professor em sala de 

aula (DANTE, 1994; BURANELLO, 2014; HUANCA, 2014). Callejo e Vila (2006) também 
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afirmam que ao trabalhar com essa metodologia de ensino é necessária formação contínua e 

permanente de professores de matemática da escola e de um trabalho em equipe.  

Porém, diante dos resultados observados de trabalhos já desenvolvidos com essa 

metodologia, como de Brandão (2011), Guimarães (2013), Simon (2014) e Ri (2015), 

acredita-se que nas salas de aula onde é adotada, a Matemática faz mais sentido para os 

alunos, contribuindo assim para sua aprendizagem. “[...] desperta maior interesse na 

realização das tarefas e consequentemente mais êxito na resolução das atividades”. (SIMON, 

2014, p. 6). 
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4 FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

As mudanças sociais, consequências do avanço tecnológico, têm exigido inovações no 

processo educativo. Além disso, com a democratização do ensino surgiu o grande desafio de 

garantir não somente o acesso da população à escolarização, mas também a qualidade do 

ensino a todos (MACEDO, 2005). Assim sendo, os debates e as discussões com vistas a 

melhoria da qualidade do ensino das escolas públicas estão cada vez mais indissociáveis à 

formação docente. 

 Na busca por uma educação de qualidade é imprescindível pensar na formação de 

professores e na sua prática pedagógica, sendo essencial entender esta formação assim como 

identificar os saberes docentes inerentes num momento em que o ensino tradicional baseado 

na transmissão de conhecimento é desafiado pela ampliação dos meios de comunicação e as 

influências tecnológicas na sociedade (IMBERNÓN, 2010).  

Neste contexto, em que os avanços tecnológicos favorecem a rapidez de acesso ao 

conhecimento, a escola necessita trabalhar com o desenvolvimento de novas habilidades, 

repensando o que é preciso ensinar e aprender para atender a demanda da sociedade atual. 

Alarcão (2011, p. 42) corrobora com essa reflexão ao considerar que “para atender as 

necessidades de uma sociedade em constante transformação, as escolas precisam ser 

dinâmicas e questionadoras. Isso não se cumpre se a docência é exercida de forma rotineira.” 

Desse modo, a formação de professores, tem sido um tema dominante em publicações, 

encontros e congressos na área educacional. Para discorrer sobre questões relacionadas a esse 

tema, acreditando que contribui com as reflexões desta pesquisa quanto a formação dos 

professores sobre a Resolução de Problemas como metodologia de ensino, essa seção tem 

início com uma abordagem relacionada à formação necessária a esses profissionais do ensino 

(GARCÍA, 1999) e aos saberes imprescindíveis à prática docente segundo Tardif (2010). Em 

seguida, são realizados alguns apontamentos acerca do desenvolvimento profissional de 

acordo com Ponte (1998) e as propostas das “Normas para o Desenvolvimento Profissional 

dos Professores de Matemática”, publicadas pelo NCTM (1991) e traduzidas para o português 

em 1994. Para finalizar, são apresentados alguns aspectos teóricos relativos a formação inicial 

e continuada de professores de acordo com Imbernón (2010, 2011), Fiorentini e Nacarato 

(2010) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica e para os Cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura. 

 



69 

 

4.1 A formação de professores reflexivos e os saberes necessários à prática docente. 

 

A formação de professores é complexa e desafiadora (GARCÍA, 1999), considerando 

que nesta área existem diferentes conceitos de formação e poucos acordos teóricos em sua 

análise. Segundo Ponte (1998), para falar de formação é necessário considerar teorias, 

investigações, modelos, legislação e, principalmente, as práticas e experiências dos docentes, 

atores principais do processo de ensino e aprendizagem. Além disso, o autor considera que 

“[...] a formação é um campo de luta ideológica e política. Não há grupo com interesses na 

educação que não tenha as suas posições a defender, e fá-lo com todo o à-vontade e, às vezes, 

com grande agressividade” (PONTE, 1998, p. 1). 

A fim de atribuir um conceito à formação de professores, está pesquisa recorre à 

García (1999), que ao analisar o conceito de formação, suas interpretações e significados e as 

diferentes concepções de formação de professores na visão de diversos autores, define a 

formação de professores como uma área, em desenvolvimento, de conhecimento, investigação 

e de propostas teóricas e práticas, concentrada em estudos dos processos por quais  

 

[...] os professores – em formação ou em exercício – se implicam individualmente 

ou em equipe, em experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou 

melhoram os seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite 

intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo ou da 

escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos 

recebem.” (GARCÍA, 1999, p. 26). 

 

 

Implícito a este conceito García (1999) apresenta oito princípios que, segundo ele, 

precisam ser considerados e são essenciais quanto à formação de professores. O primeiro 

princípio compreende a formação de professores, mesmo constituída por fases distintas 

conforme seu conteúdo curricular, como um processo contínuo. Isso implica na necessidade 

da interligação entre a formação inicial e a formação continuada dos professores, “[...] não se 

pode pretender que a formação inicial ofereça “produtos acabados”, mas sim compreender 

que é a primeira fase de um longo e diferenciado processo de desenvolvimento profissional.” 

(GARCÍA, 1999, p. 27).  

O segundo princípio diz respeito à necessidade de “integrar a formação de professores 

em processos de mudança, inovação e desenvolvimento curricular” (GARCÍA, 1999, p. 27). 

Assim, a formação de professores e o desenvolvimento curricular relacionam-se e 

desenvolvem estratégias com vista a melhoria da qualidade do ensino. 
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Paralelo ao princípio anterior, o terceiro destaca a necessidade de relacionar a 

formação de professores com o desenvolvimento organizacional da escola. A escola passa por 

constantes mudanças e seu contexto é favorável à formação dos professores, já que é no 

ambiente escolar que as práticas se desenvolvem. Nesse sentido, “[...] é a formação que 

adopta como problema e referência o contexto próximo dos professores, aquela que tem 

maiores possibilidades de transformação da escola.” (GARCÍA, 1999, p. 28). 

O quarto princípio é a necessidade de promover uma articulação e integração entre “a 

formação de professores em relação aos conteúdos propriamente acadêmicos e disciplinares, e 

a formação pedagógica dos professores.” (GARCÍA, 1999, p. 28), com destaque a 

importância de aprender também metodologias de ensino assim como conteúdos acadêmicos e 

disciplinares. 

A integração da teoria e prática na formação de professores é o quinto princípio 

apresentado. Este consiste em orientar a reflexão sobre a prática, de forma que o 

conhecimento teórico e o conhecimento prático se integram em um mesmo currículo 

orientando a ação pedagógica. 

Um sexto princípio ressalta a necessidade de estabelecer relação de semelhança entre a 

formação que o professor recebe e aquela que se espera que ele desenvolva no exercício de 

sua profissão. Assim, o autor destaca a importância não somente do conhecimento didático do 

conteúdo e o do conhecimento pedagógico, como também a maneira como esse conhecimento 

é transmitido ao professor. 

O sétimo princípio é chamado por García (1999, p. 29) de “princípio da 

individualização”. Neste caso, é preciso conhecer e considerar as características individuais, 

ou seja, pessoais, contextuais, cognitivas e relacionais de cada um dos professores (ou grupo 

de professores) em formação, visando o desenvolvimento de suas próprias capacidades e 

potencialidades. Essa formação, antes de tudo, precisa ter como fundamento os interesses e 

necessidades dos professores como sujeitos e profissionais. 

Por fim, o oitavo princípio salienta a importância em proporcionar aos professores a 

oportunidade de questionamentos e reflexões sobre os conhecimentos que estão sendo 

desenvolvidos em sua formação. Isso implica em considerar os professores como construtores 

de seus próprios conhecimentos e não meros reprodutores, visando situações que favoreçam o 

desenvolvimento intelectual, social e emocional dos docentes.  

O conceito de formação de professores e os princípios apresentados por García (1999) 

contribuem com a literatura atual sobre formação de professores, pois além de evidenciarem 
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mudanças em como deve ser desenvolvida a formação de professores, também indicam 

possibilidades a serem exploradas nessa área de investigação.   

Esta perspectiva apresentada sobre a formação de professores tem como intenção o 

rompimento com o modelo de racionalidade técnica que, durante um longo período histórico, 

dominou os programas de formação de professores. Péres Gómez (1997, p. 96) enfatiza que 

no modelo de racionalidade técnica “a actividade do profissional é sobretudo instrumental, 

dirigida para a solução de problemas mediante a aplicação rigorosa de teorias e técnicas 

científicas”. Neste caso, o professor é tido como um técnico-especialista que insere 

rigorosamente em sua prática as regras pedagógicas e científicas que são focadas na sua 

preparação profissional. Esse modelo já tem determinado, além das competências 

profissionais, a estrutura e os conteúdos dos programas de formação, com foco inicial na 

apropriação do conhecimento científico e depois a aplicação prática deles, distanciando cada 

vez mais o conhecimento cientifico da prática docente.  

De acordo com Péres Gómez (1997), no modelo de racionalidade técnica 

  
As ciências consideradas básicas para prática profissional docente produzem 

normalmente um conhecimento molecular e sofisticado, cada vez mais fraccionado, 

incapaz de regular ou orientar a prática docente e de descrever ou explicar a riqueza 

e complexidade dos fenômenos educativos. O mundo da investigação e o mundo da 

prática parecem formar círculos independentes que rodam sobre si mesmos, sem se 

encontrarem. (PÉREZ GÓMEZ, 1997, p. 107). 

 

O modelo da racionalidade técnica é limitado e insuficiente, visto que a realidade não 

pode ser enquadrada apenas em esquemas preestabelecidos para que técnicas aprendidas 

sejam utilizadas no enfrentamento de situações práticas do cotidiano docente. Assim, os 

programas de formação de professores acabam transmitindo um conhecimento científico-

técnico em que há indícios de pouca relação entre teoria e prática e que contribuem para “[...] 

reprodução dos vícios, preconceitos, mitos e obstáculos epistemológicos acumulados na 

prática empírica.” (PÉREZ GÓMEZ, 1997, p. 99). 

Tendo em vista à superação da relação existente entre o conhecimento científico-

técnico e a prática na sala de aula do modelo da racionalidade técnica, e a necessidade da 

formação de professores capazes de ensinar em situações complexas, incertas e desconhecidas 

no cotidiano escolar, surgiram diferentes interpretações acerca do papel do professor enquanto 

profissional do ensino. Dentre elas, destacam-se as ideias de Donald Schön, cuja crítica incidi 

sobre a formação dos profissionais no modelo de um currículo normativo que focaliza a 

apresentação da ciência em detrimento à aplicação prática e ao estágio. 
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De acordo com a análise de Schön (2000), o profissional formado nestes moldes não 

é capaz de lidar com situações cotidianas da profissão docente que vão além dos 

conhecimentos acadêmicos e das respostas técnicas aprendidas. O autor atribui grande valor à 

prática na formação dos profissionais, uma prática que possibilita responder às situações 

novas, inesperadas e incertas, uma prática reflexiva. 

O processo reflexivo sobre a prática, proposto por Schön (2000), concebe a reflexão 

não apenas como um processo psicológico individual que pode ser estudado com base em 

esquemas formais, sem depender de conteúdos, contextos e interações, como também, 

pressupõe que o profissional seja consciente de suas experiências, carregadas de valores, 

emoções, interesses pessoais e sociais, sem desprezar os conhecimentos acadêmicos que são 

reconhecidos como instrumentos importantes para os processos de reflexão. 

Com base nas propostas de Schön, que considera a prática reflexiva na ação 

profissional, Pérez Gómez (1997) também atribui à prática um papel central no currículo, 

sendo o lugar em que ocorre a “aprendizagem e a construção do pensamento prático do 

professor”. Neste sentido,  

 
A prática como eixo do currículo da formação do professor deve permitir e provocar 

o desenvolvimento das capacidades e competências implícitas no conhecimento-na-

acção, próprio desta actividade profissional; das capacidades, conhecimentos e 

atitudes em que assenta tanto a reflexão-na-acção, que analisa o conhecimento-na-

acção, como a reflexão sobre a ação e sobre a reflexão-na-acção. Todas estas 

capacidades, conhecimentos e atitudes não dependem da assimilação do 

conhecimento académico, mas sim da mobilização de um outro tipo de 

conhecimento produzido em diálogo com a situação real. (PÉREZ GÓMEZ, 1997, 

p. 111). 

 

As questões principais, que integram o pensamento prático da atividade de um 

profissional, envolvem os conceitos de conhecimento-na-ação e reflexão sobre a prática. O 

primeiro, conhecimento-na-ação, relaciona-se a inteligência que instrui a ação humana e 

manifesta-se em saber fazer, ou seja, pode ser reconhecido como conjunto de saberes 

interiorizados, que são adquiridos das experiências e de reflexões passadas. 

A reflexão sobre a prática pode ser considerada em três perspectivas: a reflexão-na-

ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão-na-ação. A reflexão-na-ação 

consiste na reflexão que ocorre no momento da ação pedagógica; é o momento em que o fazer 

e o pensar ocorrem ao mesmo tempo na atuação docente, o que possibilita intervenções nas 

situações em desenvolvimento, pois o professor reflete sobre as situações problemáticas do 

cotidiano no momento em que a vivencia. É na relação do professor com a situação prática 
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que ele constrói novos esquemas, percepções e conceitos, o que permite tornar-se um 

profissional mais flexível diante dos desafios existentes na prática. 

A reflexão sobre a ação é caracterizada como o pensamento do professor após a ação 

pedagógica, envolve um pensar retrospectivo sobre o que foi realizado, essa reflexão pode ser 

em momentos tranquilos da aula, em que a atenção do professor é menos exigida, ou quando a 

aula já foi encerrada. 

Já a reflexão sobre a reflexão-na-ação, para Schön (1997, p. 83), “[...] é uma ação, 

uma observação e uma descrição, que exige o uso de palavras”, ela é complexa, pois exige a 

reconstrução da prática pedagógica, supõe um conhecimento que examina o conhecimento-

na-ação e a reflexão-na-ação diante de situações problemáticas e seus contextos. 

 Outros autores, como Nóvoa (1997) e Tardif (2010), também consideram importante 

a reflexão na formação de professores. Para Nóvoa (1997) a formação do professor precisa 

estar vinculada à reflexão de suas ações, considerando sua experiência no contexto educativo. 

Segundo o autor  

 
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de 

técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e 

de (re) construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 

investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência. (NÓVOA, 1997, p. 25). 

 

Da mesma forma, Tardif (2010, p. 36) corrobora com o que se espera de um 

professor prático reflexivo ao definir o saber docente como "um saber plural, formado pelo 

amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de 

saberes disciplinares, curriculares e experienciais”. O autor ainda acrescenta que o saber 

também é “um constructo social produzido pela racionalidade concreta dos atores, por suas 

deliberações, racionalizações e motivações que constituem a fonte de seus julgamentos, 

escolhas e decisões" (p. 223). Com base nesta concepção de saber, o autor ainda acrescenta 

 

Nessa perspectiva, acreditamos que as ‘competências’ do professor, na medida em 

que se trata mesmo de ‘competências profissionais’, estão diretamente ligadas às 

suas capacidades de racionalizar sua própria prática, de criticá-la, de revisá-la, de 

objetivá-la, buscando fundamentá-la em razões de agir. (TARDIF, 2010, p. 223). 

 

Diante do exposto, é possível concluir que o processo de reflexão do professor sobre 

a prática é importante à profissão docente, além do que, não podemos desconsiderar que o 

conhecimento profissional provém de vários saberes, como afirma Tardif (2010, p. 19) “[...] 

saberes oriundos da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educacionais, da 
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universidade, etc.”. Nesse sentido, considera-se a definição de “saber” atribuída por Tardif 

(2010, p. 199) como  

 

[...] os pensamentos, as ideias, os juízos, os discursos, os argumentos que obedeçam 

a certas exigências de racionalidade. Eu falo ou ajo racionalmente quando sou capaz 

de justificar, por meio de razões, de declarações, de procedimentos, etc., o meu 

discurso ou a minha ação diante de um outro ator que me questiona sobre a 

pertinência, o valor deles. Essa “capacidade” [...] é verificada na argumentação, isto 

é, num discurso em que proponho razões para justificar meus atos. 

 

São diversos autores que contribuem com estudos e pesquisas sobre os saberes 

profissionais necessários ao docente, ou seja, sobre quais saberes os professores mobilizam no 

exercício de sua profissão docente, embora discussões acerca dos “Saberes Docentes” tenham 

gerado diferentes tipologias a fim de explicarem os diferentes tipos de conhecimentos 

mobilizados pelo professor ao exercer sua função pedagógica.  

Destacar esses saberes faz sentido pelo reconhecimento de que existe uma base de 

conhecimentos relacionadas ao ensino e a profissão, consiste na valorização de um saber 

concebido e socializado pelos professores na sua prática pedagógica e (re) pensar em direções 

para a formação docente. 

Assim, este estudo destaca alguns autores como Shulman (1986), Nóvoa (2009), 

Perrenoud (2000), Pimenta (2005) e Tardif (2010) e opta por apresentar alguns deles com 

foco em especificar um pouco mais as contribuições de Tardif (2010). 

Shulman (1986) organiza os saberes docentes em sete categorias: conhecimento do 

conteúdo, conhecimento pedagógico geral, conhecimento curricular, conhecimento 

pedagógico do conteúdo, conhecimento sobre os alunos e suas características, conhecimento 

do contexto educacional e conhecimento dos fins e propósitos da educação. 

Da mesma forma, partindo de outra organização, Nóvoa (2009) destaca cinco 

requisitos essenciais para o ofício dos professores na contemporaneidade, são eles: 

conhecimentos (conhecer aquilo que se ensina), cultura profissional, o tato pedagógico, o 

trabalho em equipe e o compromisso social. Outro autor que contribui com os saberes 

profissionais necessários ao docente é Perrenoud (2000) ao sugerir dez competências 

profissionais para ensinar, são elas: organizar e dirigir situações de aprendizagem, administrar 

a progressão das aprendizagens, conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação, 

envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho, trabalhar em equipe, participar 

da administração da escola, informar e envolver os pais, utilizar novas tecnologias, enfrentar 

os deveres e os dilemas éticos da profissão e administrar a sua própria formação continuada. 
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As contribuições de Pimenta (2005) também são importantes, pois a partir de sua 

experiência com a disciplina de didática nos cursos de licenciatura, traz reflexões acerca da 

construção da identidade do professor e delimita os saberes docentes em três categorias: a 

experiência, o conhecimento e os saberes pedagógicos. 

Tardif é um dos autores que analisou os saberes docentes e, para ele, a noção de 

“saber”, “engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as 

atitudes, isto é, aquilo que muitas vezes foi chamado de saber, saber-fazer e saber-ser.” 

(TARDIF, 2010, p. 255).   

Ainda segundo o autor, os saberes docentes além de envolverem muitas teorias, 

concepções e técnicas, seja relacionado a aula ou a um programa de ensino 

 

[...] percebe-se que o professor precisa mobilizar um vasto cabedal de saberes e 

habilidades, porque sua ação é orientada por diferentes objetivos: objetivos 

emocionais ligados à motivação dos alunos, objetivos sociais ligados à disciplina e à 

gestão da turma, objetivos cognitivos ligados à aprendizagem da matéria ensinada, 

objetivos coletivos ligados ao projeto educacional da escola etc. (TARDIF, 2010, p. 

264). 

 

Diante da caracterização dos saberes docentes, Tardif (2010) elencou quatro 

categorias relacionadas ao saber profissional dos professores e suas origens. Essas categorias 

são: saberes da formação profissional, saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes 

experienciais. 

Os saberes da formação profissional abrangem os saberes transmitidos pelas 

instituições de ensino que são responsáveis pela formação docente (Universidades ou escolas 

normais), são eles saberes científicos e pedagógicos transmitidos ao longo do seu processo de 

formação. 

A prática pedagógica também reúne saberes sociais, que as instituições definem e 

selecionam, a fim de integrarem os programas das disciplinas oferecidas na formação inicial e 

continuada dos professores. Esses saberes são chamados de saberes disciplinares e 

correspondem a diversos campos do conhecimento (matemática, história, literatura, ...) 

Os saberes curriculares são os saberes organizados na forma de programas escolares 

(objetivos, conteúdos, métodos) que os professores precisam conhecer e aplicar. Enfim, os 

saberes experienciais resultam do exercício profissional, ou seja, da experiência docente 

adquirida e validada na prática cotidiana e na interação com meio escolar. “Eles incorporam-

se à experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e 

saber-ser.” (TARDIF, 2010, p.39). 
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Resumidamente, o quadro 6 apresenta uma classificação, de acordo com Tardif 

(2010), dos saberes docentes em relação a sua origem, assimilação e integração à prática 

pedagógica dos professores. 

 

Quadro 6 –  Os sabres dos professores 

Saberes dos professores 
Fontes sociais de 

aquisição 

Modos de integração no 

trabalho docentes 

Saberes pessoais dos 

professores. 

A família, o ambiente de 

vida, a educação no sentido 

lato, etc.  

Pela história de vida e pela 

socialização primária.  

Saberes provenientes da 

formação escolar anterior.  

A escola primária e 

secundária, os estudos pré- 

secundários não 

especializados, etc.  

Pela formação e pela 

socialização pré-

profissionais.  

Saberes provenientes da 

formação profissional para 

o magistério.  

Os estabelecimentos de 

formação de professores, 

os estágios, os cursos de 

reciclagem, etc.  

Pela formação e pela 

socialização profissionais 

nas instituições de 

formação de professores. 

Saberes provenientes dos 

programas e livros 

didáticos usados no 

trabalho. 

A utilização das 

“ferramentas” dos 

professores: programas, 

livros didáticos, cadernos 

de exercícios, fichas, etc. 

Pela utilização das 

“ferramentas” de trabalho, 

sua adaptação às 5 usados 

no trabalho livros 

didáticos, cadernos de 

exercícios, fichas, etc. 

tarefas.  

Saberes provenientes de 

sua própria experiência na 

profissão, na sala de aula e 

na escola.  

A prática do ofício na 

escola e na sala de aula, a 

experiência dos pares, etc.  

Pela prática do trabalho e 

pela socialização 

profissional.  

Fonte: Tardif (2010, p. 63) 

 

Para o autor, as experiências da prática cotidiana são fundamentais para o saber 

docente, pois permitem ao professor a aquisição e produção de seus próprios saberes 

profissionais.  Assim, Tardif (2010, p. 39) enfatiza que “O professor ideal é alguém que deve 

conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos 

relativos às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em 

sua experiência cotidiana com os alunos”. 

Os estudos apresentados sobre a formação de professores, do modelo de 

racionalidade técnica à prática reflexiva, bem como os saberes necessários ao docente no 

exercício de sua profissão, são relevantes para esta pesquisa no sentido de auxiliar no 

entendimento das respostas, dadas pelos professores pesquisados, sobre a compreensão da 

Resolução de Problemas enquanto metodologia de ensino da Matemática. 
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4.2 Formação de professores e o desenvolvimento profissional 

 

As palavras “formação” e “desenvolvimento profissional” para alguns autores têm 

sido consideradas como sinônimos, já para outros com significados distintos. No sentido 

comum a palavra “formação” tem o significado de “dar forma”, modelar alguma coisa ou 

alguém assumindo um modelo que se considera e espera ser o ideal. Neste caso, a formação 

“indica um movimento externo ao objeto e que pressupõe a ação de alguém (formador) e de 

uma instituição sobre um objeto de formação - o futuro professor ou o professor em serviço” 

(PASSOS et al., 2006, p. 194). Nessa perspectiva de formação, o protagonismo é assumido 

pelo formador e não pelo formando, ou seja, o sujeito, neste caso o professor, é passivo diante 

de sua formação. 

Em uma concepção tradicional, a formação está relacionada à uma tradição 

acadêmica, à formação inicial, priorizando os saberes disciplinares e as técnicas utilizadas 

para a sua transmissão. Assim sendo, a formação continuada é entendida como meio de 

atualização de informações e conceitos obtidos na formação inicial, e é ofertada em cursos de 

“reciclagem” ou “capacitação” que transmitem conhecimentos, técnicas e informação 

julgados necessários ao docente (PASSOS et al., 2006). 

No sentido de romper com a visão tradicional de formação, há autores que optam 

pela utilização do termo “desenvolvimento profissional”, compreendendo-o como 

 

- Um processo em longo prazo, no qual se integram diferentes tipos de oportunidades 

e experiências planificadas sistematicamente para promover o crescimento e o 

desenvolvimento profissional (GARCÍA, 1999, p.7). 

- A um processo de crescimento na sua competência em termos de práticas lectivas e 

não lectivas, no autocontrolo da sua actividade como educador e como elemento 

activo da organização escolar.  O desenvolvimento profissional diz assim respeito 

aos aspectos ligados à didáctica, mas também à acção educativa mais geral, aos 

aspectos pessoais e relacionais e de interacção com os outros professores e com a 

comunidade extra escolar (PONTE, 1997, p. 44). 

- Um processo dinâmico e evolutivo da profissão docente que inclui tanto a formação 

inicial quanto a permanente, englobando os processos que melhoram o conhecimento 

profissional, as habilidades e as atitudes (IMBERNÓN, 1994, p. 45); 
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Ponte (1998) afirma que a concepção de desenvolvimento profissional está muito 

próxima da concepção de formação, mas não são concepções equivalentes. Para o autor há 

cinco aspectos principais que indicam contrastes entre a formação e o desenvolvimento 

profissional. O primeiro deles associa à formação a ideia de realizar cursos, enquanto que no 

desenvolvimento profissional vai além dos cursos, considera também “actividades como 

projectos, trocas de experiências, leituras, reflexões, etc.” (PONTE, 1998, p. 28).  

O segundo aspecto é que na formação o professor se apropria dos conhecimentos e 

informações que lhe são transmitidos de fora para dentro. Este movimento no 

desenvolvimento profissional, ao contrário, acorre de dentro para fora, compete ao docente a 

tomada de decisões sobre questões e projetos que julgar importante para sua prática. 

Em terceiro lugar, enquanto a formação tem como foco o que o professor carece, o 

desenvolvimento profissional prioriza as potencialidades do sujeito. A formação geralmente é 

vista de maneira fragmentada, por disciplinas ou temas, já o desenvolvimento profissional 

considera o professor de modo integral, em seus aspectos cognitivos, afetivos e social.  

Por fim, a formação parte na maioria das vezes da teoria e dificilmente chega à 

prática, enquanto que o desenvolvimento profissional relaciona teoria e a prática. Contudo, o 

autor ainda salienta que a formação pode favorecer o desenvolvimento profissional, 

concluindo que “O professor que se quer desenvolver plenamente tem toda a vantagem em 

tirar partido das oportunidades de formação que correspondam às suas necessidades e 

objectivos.” (PONTE, 1998, p. 28). 

A partir das denominações e concepções apresentadas, Passos et al., (2006, p. 195) 

corrobora ao sintetizar que a formação docente pode ser considerada  

 

Numa perspectiva de formação contínua e de desenvolvimento profissional, pois 

pode ser entendida como um processo pessoal, permanente, contínuo e inconcluso 

que envolve múltiplas etapas e instâncias formativas. Além do crescimento pessoal 

ao longo da vida, compreende também a formação profissional (teórico-prática) da 

formação inicial — voltada para a docência e que envolve aspectos conceituais, 

didático-pedagógicos e curriculares — e o desenvolvimento e a atualização da 

atividade profissional em processos de formação continuada após a conclusão da 

licenciatura. A formação contínua, portanto, é um fenômeno que ocorre ao longo de 

toda a vida e que acontece de modo integrado às práticas sociais e às cotidianas 

escolares de cada um, ganhando intensidade e relevância em algumas delas. 

 

A literatura sobre desenvolvimento profissional dos professores de Matemática tem 

por destaque o documento “Professional Standards for Teaching Mathematics” (Padrões 

Profissionais para o Ensino da Matemática), publicado nos Estados Unidos, em 1991, pelo 
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NCTM10 e traduzido em português pela Associação de professores de Matemática em 1994, 

que apresenta inovação quanto a orientação curricular referente à prática pedagógica no 

ensino da Matemática. As Normas apresentadas, em seções, que compõem esse documento 

são: Normas para o ensino da Matemática; Normas para avaliação no ensino da Matemática; 

Normas para o desenvolvimento profissional dos professores de Matemática; Normas para o 

apoio e desenvolvimento dos professores de Matemática e do ensino; e os passos seguintes a 

essas Normas (NCTM, 1994, p. 5). 

A seção que apresenta as “Normas para o Desenvolvimento Profissional dos 

Professores de Matemática” (NCTM, 1994, p. 125) retrata a importância da preparação dos 

professores desde o início de sua formação, em cursos de licenciatura, até seu 

desenvolvimento ao longo da carreira docente. 

As Normas têm como fundamento o pressuposto básico de que “a formação de 

professores de Matemática é um processo permanente”. Assim, 

  

Ser professor implica um processo de crescimento dinâmico e contínuo que abarca 

toda uma carreira. O crescimento do professor exige um compromisso    com o 

desenvolvimento profissional que visa a melhoria do seu ensino, com base numa 

experiência cada vez maior, conhecimentos novos e preocupação em relação às 

reformas educativas. (NCTM, 1994, p. 127) 

 

 

As “Normas para o Desenvolvimento Profissional dos Professores de Matemática” 

são divididas em seis, que se constituem como essenciais, para o desenvolvimento 

profissional dos professores de Matemática. São elas: experimentar um bom ensino da 

Matemática; saber Matemática e conhecer a Matemática escolar; conhecer o modo como os 

alunos aprendem Matemática; conhecer a pedagogia da Matemática; progredir enquanto 

professor de Matemática e o papel dos professores no desenvolvimento profissional.  

1. Experimentar um bom ensino da Matemática. 

A primeira Norma afirma a importância dos professores de Matemática, envolvidos 

em programa de formação inicial e/ou continuada, apresentarem um bom modelo do ensino, 

propondo atividades matemáticas adequadas; incluindo futuros professores e atuais no 

discurso matemático; utilizando diferentes recursos como calculadoras, computadores, 

modelos físicos e representações gráficas; criando ambientes de aprendizagem para apoiar e 

encorajar o raciocínio matemático e as aptidões dos professores para fazer matemática; 

encorajando os futuros e atuais professores a correr riscos intelectuais ao fazer matemática e a 

                                                           
10 NCTM - National Council of Teachers of Mathematics (Conselho Nacional de Professores de Matemática) e traduzido pela 

Associação dos Professores de Matemática, em Lisboa, 1994. 
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trabalhar cooperativamente, mas também de forma independente; e tendo expectativas 

positivas a este respeito; apresentando a matemática como uma atividade humana permanente; 

assegurando e apoiando a participação plena e o estudo continuado da matemática por todos 

os estudantes. (NCTM, 1994, p. 130). 

 

2. Saber matemática e conhecer a matemática escolar. 

A segunda Norma considera que o professor precisa ter conhecimentos matemáticos, 

como também da matemática escolar. Assim, a formação de professores deve aprimorar seu 

conhecimento do conteúdo e do discurso matemático, de maneira a incluir conceitos e 

procedimentos matemáticos e as relações entre eles. É necessário também, possibilitar que 

conceitos, procedimentos e tipos de raciocínio matemáticos, assim como as formas de 

resolver problemas e de comunicar matemática, sejam explorados e desenvolvidos com 

diferentes representações e níveis de formalidade. 

Além disso, a formação de professores deve desenvolver suas perspectivas sobre a 

natureza da matemática, as contribuições de diferentes culturas para o desenvolvimento da 

matemática, e o papel da matemática na cultura e na sociedade; as mudanças na natureza da 

matemática e na forma como ensinamos, aprendemos e fazemos matemática como resultado 

da tecnologia disponível; a matemática escolar dentro da disciplina Matemática; a natureza 

mutável da matemática escolar, as suas relações com outras matérias escolares e as suas 

aplicações na sociedade. (NCTM, 1994, p. 136). 

 

3. Conhecer o modo como os alunos aprendem Matemática. 

Considerando a terceira Norma, é importante destacar que a formação inicial e 

continuada dos professores de Matemática “deve fornecer múltiplas perspectivas acerca do 

modo como os alunos aprendem Matemática”, promovendo o conhecimento dos professores 

sobre os resultados da investigação sobre a aprendizagem de Matemática, das implicações da 

idade, das aptidões, interesses e experiências dos alunos quanto a aprendizagem. É preciso 

também reconhecer as influências da origem linguística, étnica e racial, e do sexo, assim 

como os processos de afirmar e defender a participação empenhada e o estudo continuado da 

Matemática por todos os alunos. 

 

4. Conhecer a pedagogia da matemática. 

A quarta Norma, segundo o documento (NCTM, 1994, p. 157), enfatiza que a 

formação inicial e continuada dos professores de Matemática deve desenvolver nos 



81 

 

professores conhecimentos e aptidões para usar e avaliar materiais e recursos para o ensino, 

incluindo tecnologia; modos de representação dos conceitos e procedimentos matemáticos; 

estratégias de ensino e modelos de organização da sala de aula; modos de estimular o discurso 

matemático e desenvolver na aula o sentido de comunidade matemática; meios para avaliar a 

compreensão matemática do aluno. 

A abordagem do ensino da Matemática a partir de regras que são apresentadas e 

exemplificadas não contribui para o desenvolvimento intelectual do aluno, desprezando os 

processos cognitivos de construção do conhecimento. Assim sendo, é preciso ter 

conhecimento de como os alunos aprendem para ajudá-los no processo de aprendizagem, 

utilizando novas maneiras de ensinar que permitem a eles a construção e/ou ampliação de seu 

repertório de conhecimentos matemáticos.   

 

5. Desenvolver-se enquanto professor de Matemática 

Em relação a quinta Norma, a formação inicial e continuada dos professores deve 

proporcionar oportunidades para que ele examine e reveja suas ideias sobre a natureza da 

matemática, como deve ser ensinada e o modo como os alunos a aprendem (NCTM, 1994, p. 

167).  

Os professores também precisam ter momentos de observação e análise das 

diferentes abordagens de ensino e da aprendizagem da Matemática, com foco em atividades, 

discurso, ambiente e avaliação, além de trabalhar com a diversidade de alunos, de maneira 

individual, em grupo ou com a turma toda, apoiados por profissionais da educação 

matemática e em colaboração com eles. 

Da mesma forma, a análise e avaliação constante do seu modo de ensinar 

possibilitam reflexões e tomadas de decisão a fim do aperfeiçoamento do ensino, na busca de 

novos caminhos e diferentes materiais que contribuam para a aprendizagem dos alunos, 

contribuindo também para o desenvolvimento da predisposição para o ensino da Matemática. 

 

6. O papel dos professores no desenvolvimento profissional 

Cabe aos professores de Matemática o desempenho de um papel ativo no seu próprio 

desenvolvimento profissional (NCTM, 1994, p. 167). Para isso, é necessário que ele seja 

responsável por experimentar abordagens e estratégias diferenciadas nas suas aulas; refletir, 

individualmente ou em grupo, sobre a aprendizagem e o ensino da matemática; participar de 

estudos em grupo, congressos, seminários, simpósios, cursos e outras ocasiões educacionais 

específicas para a matemática; ser participante ativo da comunidade profissional dos 
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educadores matemáticos; ler e discutir ideias apresentadas em publicações acadêmicas e 

profissionais; se envolver em questões relativas ao seu ensino e aprendizagem da matemática; 

participar na proposta, elaboração e avaliação de programas para o desenvolvimento 

profissional específico para a matemática; participar da comunidade escolar e a nível político, 

para conseguir uma mudança positiva na educação matemática.  

Enfim, os professores precisam ser encorajados, pelas escolas e comunidade, para 

assumirem essas responsabilidades, pois assim, estarão comprometidos com a melhoria da 

educação matemática e demonstrarão em suas atitudes como agentes de mudanças, a começar 

na sala de aula e se estender por toda a comunidade, fazendo a diferença no ensino e 

aprendizagem dos alunos. 

Assim, é possível concluir que as “Normas para o desenvolvimento profissional dos 

professores de Matemática” (NCTM, 1994) indicam que o desenvolvimento dos professores 

de Matemática, enquanto profissionais do ensino, seja um processo permanente, que 

possibilite a evolução docente e a participação em uma comunidade educacional com leituras, 

reflexões, debates, emissão de opiniões sobre questões atuais e influencie as mudanças 

educacionais, pois “O desenvolvimento profissional dos professores, dentro e fora da sala de 

aula, é o resultado da sua reflexão e participação em oportunidades de formação que 

melhorem e ampliem o seu desenvolvimento e progresso.” (NCTM, 1994, p. 175). 

Desta forma, a formação continuada é um dos aspectos fundamentais no processo  

que compõem a ação docente e considerada significativa no desenvolvimento profissional, 

desde que sejam planejadas no intuito de promover uma formação que facilite a reflexão e 

auxilie professores a se  tornarem “melhores planejadores e gestores do ensino-aprendizagem 

e por que não, agentes sociais, capazes de intervir também nos complexos sistemas éticos e 

políticos que compõe a estrutura social e de trabalho” (IMBERNÓN, 2011, p.27). 

 

4.3 A formação inicial e continuada de professores de Matemática 

 

A formação inicial de professores, assim como a formação continuada, tem sido foco 

de estudos e pesquisas entre educadores da área. A formação do professor não se encerra na 

conclusão da graduação, mas permanece num processo contínuo na vida do educador. Para 

Imbernón (2011, p. 67-68), é essencial 

 
[...] uma formação flexível, o desenvolvimento de uma atitude crítica que englobe 

formas de cooperação e trabalho em equipe, uma constante receptividade a tudo o 

que ocorre, já que a formação inicial deve preparar para uma profissão que exige que 
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se continue a estudar durante toda a vida profissional, até mesmo em âmbitos que, 

nesta etapa de sua formação, nem sequer suspeitam. Não se trata, pois, de aprender 

um “ofício” no qual predominam estereótipos técnicos, e sim de aprender os 

fundamentos de uma profissão, o que significa saber por que se realizam 

determinadas ações ou se adotam algumas atitudes concretas, e quando e por que 

será necessário fazê-lo de outro modo.  
 

O autor ainda destaca que a formação de professores tem seu percurso formativo 

constituído por momentos de conhecimentos na formação inicial, na vivência profissional 

(aprendizagens adquiridas na iniciação ao ensino) e na formação permanente, ou seja, 

formação continuada. 

Além do mais, não se pode ignorar que ao ingressar em um curso de Licenciatura o 

estudante traz consigo, com base em sua transição pelos sistemas educativos, conhecimentos, 

ideias e práticas que constituem uma determinada visão sobre a educação, podendo ser 

apropriadas ou não, pois dependem de suas referências sobre o que é ou não ser um bom 

professor.  Neste sentido, os programas de formação inicial, deveriam partir dessas ideias, 

possibilitando reflexões e discussões sobre novas práticas de ensino, que podem não ter sido 

vivenciadas por eles enquanto alunos. 

A formação inicial é o momento formal em que ocorre a aquisição de conhecimentos 

e competência para o exercício da profissão docente. As Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) para a Formação de Professores da Educação Básica (BRASIL, 2002b) consideram 

que a formação inicial, responsável pela formação de um profissional para atuar na Educação 

Básica, deve contribuir com a preparação para o ensino, visando a aprendizagem do aluno e a 

utilização de metodologias e estratégias diferenciadas e inovadoras. 

  No Brasil, as DCN para a Formação de Professores da Educação Básica definem, 

para o desenvolvimento das competências profissionais, além da construção dos 

conhecimentos e o desenvolvimento das competências adquiridas na Educação Básica, um 

conjunto de competências necessárias à atuação docente.  Essas competências incluem 

conhecimentos sobre “cultura geral e profissional; conhecimento sobre crianças, jovens e 

adultos; conhecimento sobre a dimensão cultural, social e política da educação; conteúdos das 

áreas de ensino; conhecimento pedagógico; conhecimento advindo da experiência” (BRASIL, 

2002b, p. 38), que somente podem ser construídas a partir da prática e da reflexão sobre a 

prática, tanto de modo individual como coletivo. 

Outro documento importante são as DCN para os Cursos de Matemática, 

Bacharelado e Licenciatura (BRASIL, 2002a). Essas Diretrizes determinam que os currículos 

destes cursos sejam elaborados a fim de que os professores egressos do curso de Licenciatura 
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tenham, além da formação de conteúdos matemáticos, como características 

 
- Visão de seu papel social de educador e capacidade de se inserir em diversas 

realidades com sensibilidade para interpretar as ações dos educandos;  

- Visão da contribuição que a aprendizagem da Matemática pode oferecer à 

formação dos indivíduos para o exercício de sua cidadania;  

- Visão de que o conhecimento matemático pode e deve ser acessível a todos e 

consciência de seu papel na superação dos preconceitos, traduzidos pela angústia, 

inércia ou rejeição, que muitas vezes ainda estão presentes no ensino-aprendizagem 

da disciplina. (BRASIL, 2002a, p. 3).  

 

As DCN para a Formação de Professores da Educação Básica (BRASIL, 2002b), 

assim como as DCN para os Cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura (BRASIL, 

2002a), evidenciam o reconhecimento da prática, durante os cursos de formação de 

professores, como essencial desde o início do curso, permanecendo por todo o período de 

formação. Ainda assim, a prática precisa ser desenvolvida com ênfase na observação e 

reflexão para a atuação contextualizada do docente, recorrendo a registros das observações 

realizadas e da resolução de situações-problema. Portanto, a aprendizagem do professor “deve 

ser orientada pelo princípio metodológico geral que pode ser traduzido pela ação-reflexão-

ação e que aponta a resolução de situações-problemas como uma das estratégias didáticas 

privilegiadas”. (BRASIL, 2002b, p. 41).  

É importante também que a formação inicial de professores contribua, de modo 

geral, para o desenvolvimento pessoal dos docentes, a fim de que compreendam sua 

responsabilidade no desenvolvimento da escola e assumam uma atitude reflexiva quanto ao 

seu ensino (GARCÍA, 1999). 

Outro documento que orienta a educação nacional brasileira, no que se refere aos 

cursos de formação inicial, são os Referenciais Curriculares Nacionais (RCN) dos Cursos de 

Bacharelados e Licenciatura (BRASIL, 2010). Estes foram elaborados, ao longo de 2009 e 

publicados em 2010, visando o fortalecimento dos cursos de formação na perspectiva de 

melhoria da qualidade de ensino. O documento apresenta orientações quanto aos temas de 

formação que precisam ser abordados nos cursos, constituindo de     

 

Fundamentos de Análise, Álgebra e Geometria; Cálculo Diferencial e Integral; 

Álgebra Linear; Geometria Analítica; Probabilidade e Estatística; Modelagem 

Matemática; Desenho Geométrico; Física Geral; História e Filosofia das Ciências 

Naturais e da Matemática; História, Filosofia e Sociologia da Educação; 

Metodologia e Prática de ensino de matemática; Tecnologias da informação e 

comunicação aplicadas ao ensino de matemática; Psicologia da Educação; 

Legislação Educacional; Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS); Pluralidade Cultural 

e Orientação Sexual; Ética e Meio Ambiente; Relações Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS). (BRASIL, 2010, p. 79). 
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Além disso, os RCN (BRASIL, 2010, p. 79) ressaltam que, ao concluir o curso de 

Licenciatura em Matemática, o licenciado tem como atribuição à docência na Educação 

Básica, o que requer conhecimentos consistentes sobre “os fundamentos da Matemática, sobre 

seu desenvolvimento histórico e suas relações com diversas áreas; assim como sobre 

estratégias para transposição do conhecimento matemático em saber escolar.” 

Um dos conhecimentos que os RCN (BRASIL, 2010) destacam para o egresso do 

curso de Licenciatura em Matemática diz respeito a conhecer estratégias que possibilite a 

transposição do conhecimento matemático em saber escolar. Assim sendo, a Resolução de 

Problemas, considerada nesta pesquisa como metodologia de ensino da Matemática é uma 

possibilidade para essa transposição, já que contribui para que os alunos interajam e se 

apropriem do conhecimento matemático escolar. 

Neste sentido, Silva (1989) contribui com sua pesquisa, onde destacou que a 

Resolução de Problemas precisa ser trabalhada com os futuros professores de maneira 

semelhante às propostas para os alunos. Assim, eles poderão vivenciar situações de busca e 

descoberta na resolução dos problemas, considerando que muitos não tiveram essa 

experiência durante seu percurso escolar. 

Ainda no curso de Licenciatura, é importante que o futuro professor, seja preparado 

para tomar decisões, ser criativo em sua atuação pedagógica e refletir sobre a sua prática, de 

acordo com a realidade a qual está inserido. Além disso, é necessária uma visão de que os 

conhecimentos também são adquiridos pela prática. Nesta perspectiva, o estágio é 

fundamental nos cursos de formação de professores, pois possibilita desenvolver: 

 

a) uma sequência de ações onde o aprendiz vai se tornando responsável por tarefas 

em ordem crescente de complexidade, tomando ciência dos processos formadores; 

b) uma aprendizagem guiada por profissionais de competência reconhecida. 

(BRASIL, 2002a, p. 6-7).  

 

Assim sendo, é necessário a superação de que o estágio seja um espaço reservado à 

prática, enquanto que na sala de aula são passadas apenas teorias (BRASIL, 2002b). As DCN 

para a Formação de Professores da Educação Básica ainda ressaltam que a separação entre 

teoria e prática segmenta o curso em dois polos isolados entre si, um caracterizado pelo 

trabalho na sala de aula e o outro pelas atividades de estágio. 

 Desta forma, a prática deve perpassar toda a formação do professor, não se 

restringindo apenas aos momentos de estágio e ser desenvolvida “com ênfase nos 
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procedimentos de observações e reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas, 

com o registro dessas observações realizadas e a resolução de situações-problema.” (BRASIL, 

2002b, p. 57). Além do que, como afirma Roldão (2007), o conhecimento profissional 

docente, para ensinar, se constitui de saberes teóricos e práticos, ou seja, é necessário relação 

entre teoria e prática. 

Tão importante quanto a formação inicial de professores é a formação continuada, 

como mencionado anteriormente, a formação do professor exige continuidade dos estudos 

durante toda a vida profissional, não se encerra no término do curso de Licenciatura. Essa 

formação, segundo Imbernón (2011), deve ter como base a reflexão dos docentes sobre sua 

prática, de maneira que as teorias implícitas à prática docente e suas atitudes na ação 

pedagógica sejam examinadas em um processo constante de autoavaliação do trabalho 

didático-pedagógico. 

Analisando estudos e pesquisas sobre os conhecimentos teóricos e a prática de 

formação continuada de professores ao longo dos anos é possível afirmar que houve um 

avanço significativo. Imbernón (2010) destaca que até por volta da década de 70 a formação 

de professores como campo de conhecimento não havia se desenvolvido, é a partir desta 

década que ocorreu o início da formação continuada de professores. Neste período 

predominava o modelo individual de formação, em que cada um buscava sua própria 

formação, professores e estudantes liam os novos e velhos autores nas conhecidas escolas de 

verão. 

A partir da década de 80, as universidades iniciaram os programas de formação 

continuada tendo como foco a modalidade de treinamento. Nesta época a racionalidade 

técnica predominava, a formação acontecia mediante cursos ou oficinas cujos conhecimentos 

eram transmitidos e deveriam ser aplicados em sala de aula, priorizavam as técnicas visando a 

formação de um “bom professor” (IMBERNÓN, 2010, p. 18).  

Nos anos 90, a institucionalização da formação de professores surge com a intenção 

de atualizar os professores, no intuito de facilitar o constante aperfeiçoamento de sua prática. 

Assim, surgiram modelos de formação alternativos, estudos e discussões teóricas que 

buscavam a superação do modelo de treinamento, ainda considerado sinônimo de formação 

continuada, e do “paradigma da racionalidade técnica” (IMBERNÓN, 2010, p. 18). As 

propostas a partir daí, passam por consideráveis mudanças, de acordo com Fiorentini e 

Nacarato (2005), uma “virada paradigmática”. Ainda segundo os autores, as mudanças foram 

motivadas  
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[...] de um lado, pelos recentes estudos internacionais sobre o pensamento do 

professor – descobrindo que os professores escolares também produzem, a partir dos 

desafios da prática, saberes profissionais relevantes e fundamentais – e pelo conceito 

de professor reflexivo e investigador de sua prática e, de outro, pelos resultados das 

experiências e estudos dos próprios formadores-pesquisadores, alguns realizados em 

colaboração com professores escolares. (FIORENTINI; NACARATO, 2005, p. 8).    

 

Os estudos e experiências mostraram que cursos e oficinas ministrados no modelo da 

racionalidade técnica são poucos eficientes para a formação docente, as mudanças 

relacionadas às concepções, aos saberes e à prática docente nas escolas quase não 

aconteceram. Dentre os motivos para esse insucesso destaca-se a descontinuidade da 

formação continuada em relação a formação inicial dos professores, pois os saberes 

adquiridos pelos professores, a partir de suas experiências, não eram tidos como ponto de 

partida para a formação continuada, além do que, os desafios e problemas enfrentados pelo 

docente em sala de aula não eram considerados temas para sua formação. (FIORENTINI; 

NACARATO, 2005).    

Assim sendo, conclui-se que a formação continuada não pode ser considerada apenas 

como a promoção de cursos, oficinas, palestras, técnicas ou conhecimentos, mas como um 

momento de reflexão crítica sobre a prática. Segundo Imbernón (2010), é preciso que na 

formação continuada o professor se reconheça enquanto sujeito de sua formação, que o ponto 

de partida das formações seja as situações reais e problemática dos docentes, a fim de que 

sejam protagonistas da sua própria formação e promovam mudanças em seu espaço escolar.  

 Fiorentini e Nacarato (2005, p. 9) consideram a formação continuada como 

educação contínua do professor e corroboram com nossa discussão ao enfatizar que o 

professor “constitui-se num agente reflexivo de sua prática pedagógica, passando a buscar, 

autônoma e/ou colaborativamente, subsídios teóricos e práticos que ajudem a compreender e a 

enfrentar os problemas e desafios do trabalho docente”.  

As orientações que regem as propostas de formação de professores no Brasil também 

contribuem com apontamentos sobre a formação docente. A partir de 1998, as propostas de 

formação de professores passaram a ser influenciadas pela concepção de formação e pela 

definição das atribuições do professor determinadas pelos PCN (BRASIL, 1998). O 

documento atribui ao professor um papel essencial na produção, articulação e no 

planejamento de práticas educativas além da mediação do conhecimento socialmente 

produzido. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 

(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 
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licenciatura) e para a formação continuada, definida pela Resolução nº 2, de 1º de julho de 

2015, compreende a formação continuada como “componente essencial da profissionalização 

inspirado nos diferentes saberes e na experiência docente, integrando-a ao cotidiano da 

instituição educativa, bem como ao projeto pedagógico da instituição de educação básica” 

(BRASIL, 2015). As Diretrizes ainda acrescentam que a formação continuada envolve 

também aspectos organizacionais, profissionais e coletivos, assim como os processos 

pedagógicos que diz respeito à saberes e valores.  

Na busca de um aperfeiçoamento pedagógico, técnico, ético e político do docente, a 

reflexão sobre a prática em atividades como grupos de estudo, cursos de extensão, reuniões 

pedagógicas, programas e ações escolares também compõe elementos da formação continuada 

do professor. Desta forma, “a formação continuada decorre de uma concepção de 

desenvolvimento profissional dos profissionais do magistério” (BRASIL, 2015). 

A formação continuada deve ser ofertada na forma de atividades formativas e cursos 

de atualização, extensão, aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado a fim de 

agregar novos saberes e práticas aos docentes, articulados às políticas e gestão da educação, à 

área de atuação do profissional e às instituições de educação básica, de acordo com suas 

diferentes etapas e modalidades da educação. Assim sendo, a formação continuada envolve  

 

I - Atividades formativas organizadas pelos sistemas, redes e instituições de 

educação básica incluindo desenvolvimento de projetos, inovações pedagógicas, 

entre outros; 

II - Atividades ou cursos de atualização, com carga horária mínima de 20 (vinte) 

horas e máxima de 80 (oitenta) horas, por atividades formativas diversas, 

direcionadas à melhoria do exercício do docente; 

II - Atividades ou cursos de extensão, oferecida por atividades formativas diversas, 

em consonância com o projeto de extensão aprovado pela instituição de educação 

superior formadora; 

IV - Cursos de aperfeiçoamento, com carga horária mínima de 180 (cento e oitenta) 

horas, por atividades formativas diversas, em consonância com o projeto pedagógico 

da instituição de educação superior; 

V - Cursos de especialização lato sensu por atividades formativas diversas, em 

consonância com o projeto pedagógico da instituição de educação superior e de 

acordo com as normas e resoluções do CNE; 

VI - Cursos de mestrado acadêmico ou profissional, por atividades formativas 

diversas, de acordo com o projeto pedagógico do curso/programa da instituição de 

educação superior, respeitadas as normas e resoluções do CNE e da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes; 

VII - curso de doutorado, por atividades formativas diversas, de acordo com o 

projeto pedagógico do curso/programa da instituição de educação superior, 

respeitadas as normas e resoluções do CNE e da Capes. (BRASIL, 2015, p. 14). 

 

Desta forma, são apresentadas diversas possibilidades de formação continuada para 

os docentes. Contudo, é necessário repensar as práticas de formação continuada de 



89 

 

professores a fim de que realmente cooperem para mudanças nas crenças tradicionais sobre o 

ensino e a aprendizagem da Matemática, visando a formação de um professor reflexivo, 

inovador, que compreenda as novas propostas metodológicas para o ensino e aprendizagem da 

Matemática, realizando assim mudanças significativas tanto para aprendizagem dos alunos 

quanto na escola a qual está inserido.     

 A prática pedagógica do professor é desafiada diariamente com situações que 

surgem em sala de aula. Assim, construir e reconstruir saberes para lidar com as mais diversas 

situações de ensino e aprendizagem que podem surgir torna-se uma necessidade constante 

para melhoria da prática e da aprendizagem dos alunos quanto aos conteúdos desenvolvidos. 

 De acordo com Pavanello e Andrade (2002), para desenvolver seu trabalho didático-

pedagógico na Educação Básica, é preciso que o professor amplie e incorpore conceitos 

necessários à sua atuação em sala de aula. Os autores ainda acrescentam que a formação do 

professor, principalmente dos que atuam no Ensino Fundamental,     

 

[...] é uma tarefa complexa porque o trabalho a ser desenvolvido na sala de aula 

exige uma sólida formação teórica e interdisciplinar, que não só os habilitem a 

compreender o fenômeno educacional e seus fundamentos históricos, políticos e 

sociais, como também lhes assegure o domínio dos conteúdos a serem ensinados 

nesse nível da escolarização. (PAVANELLO; ANDRADE, 2002, p. 82). 

 

Além do domínio dos conteúdos que precisam ser ensinados na Educação Básica, 

teóricos como Mira, pontua a importância das metodologias de ensino para a aprendizagem 

dos alunos e destaca que “[...] a atualização e a disponibilidade dos conhecimentos prévios 

dos alunos são uma condição necessária para poderem realizar uma aprendizagem o mais 

significativa possível” (MIRAS, 1998, p. 69). Por isso, é preciso que os professores tenham 

uma formação adequada e preparação sobre metodologias de ensino, dentre elas a Resolução 

de Problemas. Essa preparação precisa colocar o professor em contato com problemas das 

quais utilizará os mais variados procedimentos para sua resolução. 

Segundo Pozo (1998), ao se trabalhar em sala de aula com a Resolução de Problemas 

e os diferentes procedimentos de resolução, objetiva-se que professores e alunos  

 

[...] adquiram certas atitudes (questionamento, reflexão sobre o observado, etc.) e 

aprendam alguns procedimentos úteis (estratégias de busca, sistematização e análise 

de dados, etc.), tanto para um possível e futuro trabalho científico como para a 

compreensão e interação com o mundo que os cerca. (POZO, 1998, p. 83). 
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Esses momentos são considerados pelo autor como importantes no processo de 

ensino e aprendizagem, pois podem “promover a reflexão e a tomada de consciência sobre os 

próprios conhecimentos” (POZO, 1998, p. 99).  

Boavida (1997, p. 112) apresenta como desafios não somente a utilização correta dos 

materiais e orientações apresentadas, “mas sobretudo um trabalho livre e criativo de 

concepção pedagógica e inovação curricular.” Sendo assim, é necessária uma formação 

docente que vise o preparo dos professores para querer ensinar seus alunos a resolver 

problemas.   

Portanto, não basta estabelecer critérios, fases e objetivos para o trabalho com a 

Resolução de Problemas, é imprescindível também formar os docentes para que possam 

desenvolver um trabalho didático-pedagógico com essa prática.  

Nesse sentido, Boavida (1997, p. 105) considera importante ao discorrer sobre 

Resolução de Problemas, três aspectos: “a) importância da constituição de um quadro teórico 

de referência sobre a resolução de problemas; b) a importância do (s) contexto (s) na 

resolução de problemas; e c) os professores e o ensino da resolução de problemas”. 

Assim, as ações de formação continuada dos professores de Matemática precisam 

propiciar a construção e reconstrução de saberes docentes relacionados ao ensino e 

aprendizagem da Matemática no que se refere a Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino.  
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5 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Este capítulo discorre sobre a metodologia utilizada nesta pesquisa, com início pela 

questão a qual motivou sua realização. Na sequência são apresentados os objetivos da 

pesquisa, seguidos da abordagem assumida, bem como da descrição dos participantes e dos 

instrumentos de coleta de dados, sua elaboração e aplicação. 

 

5.1 Problema de pesquisa e objetivos 

 

O problema desta presente pesquisa está relacionado às seguintes questões:  

1) As orientações curriculares dos documentos oficiais que regem a Educação 

Básica, a níveis nacional e estadual, possibilitam que os professores de 

Matemática se apropriem da Resolução de Problemas como metodologia de 

ensino e a incorporem em sua prática docente? 

2) A compreensão que professores de Matemática tem sobre a Resolução de 

Problemas como metodologia de ensino possibilita que essa prática seja 

desenvolvida em sala de aula de acordo com os pressupostos dessa proposta 

metodológica? 

3) Por que as propostas teóricas e orientações curriculares sobre a Resolução de 

Problemas como metodologia de ensino da Matemática ainda são pouco 

desenvolvidas em sala de aula, demostrando estar alheia à prática docente? 

Para responder às questões da pesquisa tem-se como objetivo geral analisar a 

compreensão que professores de Matemática têm da Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino, como eles têm tomado conhecimento desta proposta metodológica e 

se há relação entre o entendimento sobre Resolução de Problemas e a prática pedagógica 

declarada pelo docente. Os objetivos específicos deste trabalho consistem em: 

1. Analisar os documentos oficiais, os PCN, o Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo e os Cadernos do Professor e do Aluno, que normatizam e orientam o 

trabalho didático-pedagógico do professor da Educação Básica, relativas ao 

ensino da Matemática, especificamente quanto à Resolução de Problemas. 

2. Identificar como os professores de Matemática têm tomado conhecimento das 

propostas de Resolução de Problemas como metodologia de ensino; 
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3.  Investigar o que os professores de Matemática entendem sobre Resolução de 

Problemas como metodologia de ensino; e  

4. Verificar como os professores relatam o provável uso da Resolução de Problema 

como metodologia de ensino em sala de aula. 

 

5.2 Abordagem Metodológica 

 

A escolha por uma abordagem metodológica de pesquisa precisa estar relacionada às 

concepções que o pesquisador traz para seu estudo, aos procedimentos realizados na pesquisa, 

aos instrumentos de coleta, análise e interpretação de dados, assim como à natureza da 

questão de pesquisa, às experiências do pesquisador e aos sujeitos da pesquisa (CRESWELL, 

2010). 

A presente pesquisa busca investigar e interpretar a compreensão de professores de 

Matemática sobre a Resolução de Problemas como metodologia de ensino e identificar como 

eles têm tomado conhecimento dos pressupostos dessa metodologia, visando entender por que 

propostas e orientações curriculares baseadas na mesma têm se apresentado distantes da 

prática pedagógica docente. 

Considerando esses aspectos, esta pesquisa assume uma abordagem qualitativa, cujo 

objetivo dos pesquisadores, para Bogdan e Biklen (1994, p. 70), “[...] é o de melhor 

compreender o comportamento e experiência humanos. [...] compreender o processo mediante 

o qual as pessoas constroem significados e descrever em que consiste esses mesmos 

significados.” 

A pesquisa qualitativa possui cinco características (BOGDAN; BIKLEN, 1994), 

embora nem todas as investigações apresentem todas elas, podendo destituírem-se de alguma. 

A primeira característica refere-se ao ambiente natural como fonte direta de dados e tem o 

investigador como principal instrumento na recolha desses dados.  

Outra característica da pesquisa qualitativa é que os dados recolhidos pelo 

investigador são essencialmente de carácter descritivo. Ao buscar conhecimentos os 

investigadores não se limitam apenas na descrição dos dados e a símbolos numéricos, tentam 

descrever e analisar os dados minunciosamente, sem que nenhum detalhe escape. Para isso, 

“Os dados recolhidos são em forma de palavras ou imagens não de números. Os resultados 

escritos da investigação contem citações feitas com base nos dados para ilustrar e substanciar 

a apresentação.” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48). 
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A terceira caraterística leva em conta que os investigadores qualitativos se interessam 

mais pelo processo do que apenas pelos resultados ou produtos. Assim, “O interesse do 

pesquisador no estudo de um determinado problema é verificar como ele se manifesta nas 

atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas”. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 12). 

Quanto à análise dos dados na pesquisa qualitativa, esta é realizada de forma 

indutiva. Assim, o problema investigado não segue a uma regra específica ou somente busca 

confirmar o que foi proposto no início da investigação, mas os dados recolhidos examinados e 

analisados contribuem para compreensão do problema. Para Bogdan e Biklen (1994, p. 50), 

“O processo de análise dos dados é como um funil: as coisas estão abertas de início (ou no 

topo) e vão-se tornando mais fechadas e específicas no extremo”. 

Como quinta e última característica da pesquisa qualitativa tem-se a importância 

dada ao significado, ou seja, o pesquisador dedica atenção especial ao significado que as 

pessoas dão as coisas e a sua vida. Diz respeito à observação atenciosa do pesquisador com os 

problemas propostos, tendo o cuidado em interpretar as ideias dos sujeitos de forma a reportá-

las fielmente ao que foi exposto. 

Lüdke e André (1986, p. 18) resumem as características apresentadas ao explicitarem 

que a pesquisa qualitativa “é o que se desenvolve numa situação natural, é rico em dados 

descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e 

contextualizada.” 

Nessa perspectiva, em um trabalho qualitativo, o pesquisador precisa  

 

Atentar para o maior número possível de elementos presentes na situação estudada, 

pois um aspecto supostamente trivial pode ser essencial para a melhor compreensão 

do problema que está sendo estudado. Questões aparentemente simples, [...] 

precisam ser sempre colocadas e sistematicamente investigadas. (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986, p. 12). 

 

Em relação aos aspectos apresentados, esta pesquisa contempla características de 

uma pesquisa qualitativa, pois visa saber como os professores entendem a Resolução de 

Problemas como metodologia de ensino, como tomaram conhecimento desta proposta 

metodológica e, segundo eles, como a desenvolvem em suas aulas (processo). Nesse sentido, 

os dados coletados tratam das descrições acerca do que os professores responderam na 

investigação e a análise desses dados é realizada a partir do que e como as respostas dos 

professores se relacionam ou não aos pressupostos teóricos e curriculares sobre a Resolução 

de Problemas, bem como os significados que eles atribuem à Resolução de Problemas, 
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esperando-se evidenciar implicações dessas relações e de suas limitações para a prática 

pedagógica do professor de Matemática. 

Com o objetivo de aproximar o pesquisador da compreensão que professores de 

Matemática fazem da Resolução de Problemas como metodologia de ensino, identificando 

como eles se apropriam das propostas dessa metodologia e como consideram que a 

desenvolvem em sala de aula, a natureza desta pesquisa, do ponto de vista de seus objetivos, é 

exploratória (GIL, 2008). Assim sendo, definimos então nossa pesquisa como uma pesquisa 

de abordagem qualitativa e natureza exploratória. 

De acordo com Gil (2008, p. 27), a finalidade principal das pesquisas exploratórias é 

“[...] desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.” 

Possibilitando um planejamento flexível, a pesquisa exploratória permite o estudo do 

tema em diversos ângulos e aspectos. De maneira geral, envolve levantamento bibliográfico e 

documental, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado (entrevistas não padronizadas) e análise de exemplos que estimulem a 

compreensão (estudo de caso) (GIL, 2008). 

A proposta inicial para essa investigação envolvia os aspectos citados anteriormente: 

a revisão bibliográfica das dissertações e teses sobre a Resolução de Problema, pesquisa 

documental, questionário e entrevista semiestruturada com professores que lecionam 

matemática nas escolas estaduais do município de Presidente Prudente e observação de aulas 

em que professores utilizam a Resolução de Problemas como metodologia de ensino. 

Diante do tempo para o desenvolvimento da pesquisa, vinculada ao programa de 

mestrado, ser bastante restrito e considerando a flexibilidade no planejamento, foi preciso 

replanejar as ações para atender ao prazo do programa. Assim sendo, foram realizadas a 

revisão bibliográfica, a pesquisa documental e o questionário. A observação de como o 

professor utiliza a Resolução de Problemas em sala de aula foi adaptada, no lugar de 

observação, acrescentamos questões ao questionário cujas respostas possibilitassem analisar a 

prática declarada de professores sobre esse aspecto. 

Desta forma, com o objetivo de analisar o tema Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino da Matemática a partir de três perspectivas: 1) a compreensão do 

professor; 2) a formação do professor e 3) a utilização do professor, as ações metodológicas 

da pesquisa se identificam com a análise de documentos e com a sistematização de dados 

oriundos das respostas dos professores a um questionário, bem como suas análises 

(MARCONI; LAKATOS, 2010). 
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5.3 Caracterização dos participantes da pesquisa 

 

A proposta inicial desta pesquisa era aplicar o questionário a todos os professores de 

Matemática das escolas estaduais jurisdicionadas à Diretoria de Ensino da Região de 

Presidente Prudente. Porém, diante do tempo limitado para seu desenvolvimento, a aplicação 

do questionário ocorreu por amostragem. 

Perante a abrangência de um universo de elementos numerosos que dificulta ou 

mesmo torna impossível considerá-lo em sua totalidade, Gil (2008, p. 89) considera que “é 

muito frequente trabalhar com uma amostra, ou seja, com uma pequena parte dos elementos 

que compõem o universo”. 

Um tipo de amostragem menos rigoroso apresentado por Gil (2008) aplicado em 

estudos exploratórios, em que não requer tão elevado nível de precisão, é a amostragem por 

acessibilidade ou por conveniência. Neste caso, o pesquisador seleciona uma parte de uma 

população, a que tem acesso, admitindo que ela seja representativa do universo que pretende 

estudar.  

Diante desta possibilidade, nesta pesquisa foi aplicada a amostragem por 

acessibilidade. Portanto, foram considerados participantes da mesma, professores que 

lecionam Matemática no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, das 26 escolas estaduais 

do município de Presidente Prudente, jurisdicionadas a esta Diretoria de Ensino.  

Dessas escolas a representatividade foi de um professor por unidade escolar, 

considerando que a participação não era obrigatória e que há professores que atuam em mais 

de uma escola. Essa amostragem atende à proposta da investigação, abrangendo todas as 

escolas do município de Presidente Prudente, independente das características 

socioeconômica dos alunos ou mesmo da comunidade local. 

Participaram desta pesquisa, respondendo ao questionário, 31 professores com aulas 

atribuídas de Matemática no ano de 2017, no Ensino Fundamental II e/ou Ensino Médio. 

Como são 26 escolas no munícipio de Presidente Prudente, houve escolas em que mais de um 

professor se prontificou a responder o questionário, o que foi considerado na coleta dos dados.  

 

5.4 Procedimentos Metodológicos  

 

5.4.1 Instrumento de coleta de dados 
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Para o desenvolvimento dessa pesquisa foi realizada uma pesquisa em documentos e 

aplicado um questionário (APÊNDICE A) como instrumento de coleta de dados. Como fontes 

primárias de coleta de dados, a análise de documentos foi feita em documentos oficiais que 

“constituem geralmente a fonte mais fidedigna de dados” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 

161). Essa pesquisa visa fornecer subsídios, do ponto de vista curricular, para o entendimento 

da compreensão que professores de Matemática têm sobre a Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino e como têm tomado conhecimentos desses pressupostos 

metodológicos. 

Os documentos oficiais mapeados para o estudo nessa pesquisa foram os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) e o Currículo Oficial do Estado de São Paulo (SÃO 

PAULO, 2010), também foram considerados os Cadernos do Professor e Aluno (materiais de 

apoio ao Currículo Oficial do Estado de São Paulo). Assim, foi possível não somente 

selecionar o que esses documentos abordam sobre a Resolução de Problemas, como também 

interpretar e compará-los a fim de obter-se um quadro teórico que contemple o tema 

Resolução de Problemas nas três perspectivas: 1) a da compreensão do professor; 2) a da 

formação do professor e 3) a da utilização pedagógica do professor. 

O questionário consistiu em traduzir os objetivos específicos da pesquisa em 

perguntas claras e objetivas. Segundo Gil (2008), o questionário é uma técnica de 

investigação constituída por questões, que são apresentadas por escrito às pessoas, com a 

finalidade de identificar informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, interesses, 

valores, expectativas, etc. Desta forma, o questionário foi utilizado para traçar o perfil dos 

professores participantes da pesquisa e para investigar como os professores de Matemática 

compreendem a Resolução de Problemas como metodologia de ensino; de que maneira têm 

tomado conhecimento da Resolução de Problemas como metodologia, e em quais situações, 

do ponto de vista docente, a Resolução de Problema é desenvolvida como metodologia de 

ensino em sala de aula. 

Como instrumento de coleta de dados optou-se pelo, pois tem como vantagens a 

otimização do tempo; atinge um número maior de pessoas simultaneamente; obtém as 

respostas de maneira mais rápida e precisa; possui menos risco de interferência, pela não 

influência do pesquisador, já que as informações são registradas por escrito pelos sujeitos da 

pesquisa e a avaliação é mais uniforme, diante da natureza impessoal do instrumento 

(MARCONI; LAKATOS, 2003).  

O questionário também apresenta limitações, como por exemplo, a impossibilidade 

de esclarecimentos caso haja dúvida quando o informante não compreende instruções ou 
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perguntas. No caso desta pesquisa, as limitações do questionário não interferiram na obtenção 

dos dados, já que o questionário foi aplicado pessoalmente pela pesquisadora, o que será 

detalhado adiante. Por isso, Richardson (2012) apresenta como um dos métodos de aplicação 

dos questionários o contato direto, já que desta forma, “[...] há menos possibilidades de os 

entrevistados não responderem ao questionário [...] o pesquisador pode explicar e discutir os 

objetivos da pesquisa e do questionário, responder dúvidas que os entrevistados tenham em 

certas perguntas.” (RICHARDSON, 2012, p. 196). 

 

5.4.1.1 Elaboração do Questionário 

 

A preocupação na elaboração do questionário com a apresentação, a clareza e 

objetividade das perguntas, fez com que fosse organizado da seguinte maneira: Informações 

pessoais; A formação docente e a Resolução de Problemas (Parte A); O entendimento do 

Professor de Matemática sobre Resolução de Problemas (Parte B) e A relação entre o 

entendimento docente sobre Resolução de Problemas e a prática pedagógica (Parte C). A 

descrição das Partes não foi mencionada no questionário dos professores, foi utilizada para 

direcionamento das questões elaboradas e análise dos dados. 

O questionário foi elaborado com 18 questões entre abertas e fechadas. A fim de 

facilitar o levantamento e análise dos dados a maioria das questões foi fechada, isto é, com 

alternativas a serem assinaladas, pois embora as questões abertas viabilizam investigações 

mais profundas e precisas, estas igualmente apresentam alguns obstáculos como “dificulta a 

resposta ao próprio informante, que deverá redigi-la, o processo de tabulação, o tratamento 

estatístico e a interpretação.” (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

No início do questionário houve uma introdução contendo a apresentação da 

pesquisa, a descrição de seu objetivo e informações sobre a utilização dos dados, o sigilo da 

identidade dos respondentes e de antemão os agradecimentos. 

Em seguida, solicitou-se algumas informações gerais com a finalidade de traçar o 

perfil dos professores, além de obter dados sobre a formação acadêmica, também permite 

identificar o tempo de atuação do professor no magistério e em que ano/série lecionam. Esses 

dados podem contribuir para explicar determinadas atitudes do grupo (RICHARDSON, 

2012). 

A parte A - A formação docente e a Resolução de Problemas, composta por 5 

questões, tem por objetivo identificar como o professor tomou conhecimento sobre a 

Resolução de Problemas como metodologia de ensino.  
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Já a parte B - O entendimento do Professor de Matemática sobre Resolução de 

Problemas, com 3 questões, possibilita investigar a compreensão que os professores de 

Matemática têm sobre a Resolução de Problemas como metodologia de ensino. 

E por último, a parte C – A relação entre o entendimento docente sobre Resolução de 

Problemas e a prática pedagógica, constituída por 3 questões, cujo objetivo é analisar 

situações docentes nas quais, os professores consideram a Resolução de Problema 

desenvolvida como metodologia de ensino em sua sala de aula. 

As questões, separadas por partes A, B e C, foram elaboradas por categorias 

conceituais definidoras da Resolução de Problemas como metodologia de ensino em 

conformidade com o referencial teórico apresentado na pesquisa.  

O objetivo de saber sobre níveis das respostas dos professores, a partir dessas 

categorias, motivou a apresentação em uma escala de intensidade, baseada na escala Likert11, 

para as opções de respostas de algumas questões. 

Após a elaboração do questionário, antes de aplicá-lo definitivamente, realizou-se 

um pré-teste em uma pequena população escolhida. O pré-teste “Refere-se à aplicação prévia 

do questionário a um grupo que apresente as mesmas características da população incluída na 

pesquisa” (RICHARDSON, 2012, p. 202). A finalidade do pré-teste, conforme apresenta Gil 

(2008) “é evidenciar possíveis falhas na redação do questionário, tais como: complexidade 

das questões, imprecisão na redação, desnecessidade das questões, constrangimentos ao 

informante, exaustão etc.” (2008, p. 134). 

Fizeram parte do pré-teste 4 professores licenciados em Matemática, dentre os quais 

dois deles são professores de Matemática do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, efetivos 

na rede estadual e estão designados em função de PCNP na Diretoria de Ensino. Os outros 2 

também são professores de Matemática, um na Universidade como professor substituto e 

outro não atua no momento, pois está no programa de pós-graduação. 

 A aplicação inicial contribuiu para o aperfeiçoamento de alguns aspectos do 

instrumento, pois os respondentes após responderem ao questionário, foram entrevistados 

acerca das dificuldades encontradas e contribuíram com informações referentes à clareza e 

desmembramento de algumas questões.  

 

                                                           
11 Na escala Likert são utilizadas categorias que variam segundo um grau de intensidade. Gil (2008) destaca que 

“a escala de Likert é de elaboração simples e tem caráter ordinal, e não mede quanto uma atitude é mais ou 

menos favorável”. É uma escala onde os participantes registram sua concordância ou discordância com um 

enunciado. Utilizam enunciados ou afirmações sobre as quais o respondente tem que se manifestar. 
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5.4.2 Aplicação do Questionário 

 

A aplicação do questionário estava prevista para ser realizada durante o mês de junho 

de 2017, nas Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC) das escolas, porém foi realizada 

no mês de agosto. Esse atraso ocorreu por dois motivos: o primeiro devido à aprovação do 

projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia – Unesp - 

Presidente Prudente ter ocorrido na reunião realizada no dia 09 de junho de 2017, o que 

atrasou o início da aplicação do questionário que seria a partir do dia 01 de junho.  

Já o segundo motivo refere-se ao final do semestre. Iniciar a aplicação do 

questionário praticamente na segunda quinzena de junho não seria muito oportuno, visto que 

os professores estavam em período de avaliação bimestral, seguido do encerramento do 

primeiro semestre e início de suas férias no dia 29 de junho. 

Sendo assim, em agosto foi autorizado pela Dirigente Regional de Ensino que a 

aplicação do questionário ocorresse na Diretoria de Ensino. Nesse período, os professores 

estariam convocados na Diretoria de Ensino para Orientação Técnica (OT12) referente ao 

desenvolvimento do trabalho para o segundo semestre, tendo em vista um diagnóstico 

realizado no início do ano letivo, com alunos dos 6º anos do Ensino Fundamental e das 1ª 

séries do Ensino Médio. 

Após o encerramento da reunião, os professores foram informados sobre a pesquisa, 

esclarecidos quanto a sua participação voluntária e que não havia vínculo nenhum com a 

Diretoria de Ensino. Assim, foi apresentado o questionário, os objetivos da pesquisa e deixado 

os professores à vontade para participação ou não. Alguns professores se retiraram e outros se 

disponibilizaram a participarem da pesquisa. 

Desta forma, foi possível otimizar o tempo de aplicação do questionário, sendo 

realizado em duas semanas, pois os professores foram divididos em quatro grupo, por escola, 

a fim de facilitar a formação docente nas OT e a interação dos participantes com as propostas 

para o segundo semestre.  

 

 

 

 

                                                           
12 A Orientação Técnica refere-se às reuniões em que os professores são convocados na Diretoria de Ensino para 

participarem de formações especificas para seu trabalho docente. 
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5.5 Procedimentos de Análise dos dados  

 

As pesquisas qualitativas, normalmente, envolvem numerosa quantidade de dados, 

que para organizá-los e compreendê-los, é necessário identificar dimensões, categorias, 

tendências, padrões e relações, na busca de esclarecer seus significados (ALVES-

MAZZOTTI, 1992). Assim, torna-se necessário “[...] organizar e sumariar os dados de tal 

forma que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação”. 

(GIL, 2008, p. 156). 

Desta forma, para analisar os dados obtidos nesta pesquisa, empregou-se como 

procedimento a técnica de análise de conteúdo, entendida como  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 

2011, p. 48). 

 

Bardin (2011) apresenta duas funções que são destacadas na aplicação da técnica de 

análise de conteúdo. A primeira refere-se à verificação de hipóteses e/ou problemas, quer 

dizer, por meio da análise de conteúdo é possível encontrar repostas para as questões 

formuladas, além de confirmar ou não as afirmações feitas antes do trabalho investigado. “É a 

análise de conteúdo “para servir de prova” (p. 35). A segunda função diz respeito ao que é 

manifesto por trás dos conteúdos, indo além do que está sendo declarado: “É a análise de 

conteúdo “para ver o que dá”.” (p. 36). 

Durante a análise dos dados as respostas dos professores, às questões abertas do 

questionário, foram exploradas, na busca de identificar as concepções que eles têm sobre a 

Resolução de Problemas como metodologia de ensino da Matemática, bem como de verificar 

possíveis contradições nas respostas dadas. Já para realizar a organização e análise das 

questões fechadas foram consideradas as frequências de respostas a seus itens.  

De acordo com Bardin (2011), a análise de conteúdo prevê três fases fundamentais 

que se organizam cronologicamente em: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento 

dos resultados, a inferência e a interpretação. 

A primeira fase, a pré-análise, pode ser identificada como uma fase de organização. 

Nela é estabelecido um esquema de trabalho que deve ser preciso, com procedimentos bem 

definidos, ainda que flexíveis. Geralmente essa fase envolve a leitura “flutuante”, que consiste 
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em um primeiro contato com os documentos que serão submetidos à análise e a elaboração 

dos indicadores que orientarão a interpretação e a preparação formal do material. 

Na segunda fase, da exploração do material, são realizadas a codificação, 

categorização e quantificação da informação que permitirá obter uma representação do 

conteúdo, adotando-se as escolhas das unidades de registro, das regras de numeração e das 

categorias de análise (BARDIN, 2011).   

A terceira fase do processo de análise do conteúdo, denominada de tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação, diz respeito à ação do pesquisador na utilização dos 

resultados tornando-os significativos e válidos.   

Conforme as fases apresentadas por Bardin (2011), as análises desta pesquisa foram 

realizadas a partir da categorização das respostas, sendo organizada da seguinte forma: 

1º) As respostas das questões abertas do questionário foram digitadas, a fim de 

favorecer a leitura, as comparações e a constituição de categorias de respostas. 

2º) Realização da leitura “flutuante” das respostas, no intuito de tomar conhecimento 

geral das informações coletas. 

3º) Leitura precisa das respostas na busca de relações ou contradições entre elas, bem 

como para a identificação de outras categorias de análise. 

Embora, a elaboração do questionário aplicado aos professores, tenha sido 

organizada considerando-se as Parte A, B e C, para cada uma delas, ao verificar as respostas 

abertas foi preciso categorizá-las para eficiência das análises e interpretações. 
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6 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

Este capítulo retrata as descrições e análises dos dois momentos da pesquisa: a 

pesquisa documental e o questionário. 

No primeiro momento, na pesquisa documental, são estudados os documentos 

oficiais, nacional e estadual, que normatizam e orientam o trabalho didático-pedagógico do 

professor da Educação Básica, referentes ao ensino da Matemática, especificamente quanto à 

Resolução de Problemas. Já no segundo momento da pesquisa são descritos e analisados os 

dados coletados na aplicação do questionário. As informações adquiridas através do 

questionário são categorizadas, as respostas das questões abertas são agrupadas seguindo 

regularidades e padrões, e as questões fechadas já tabuladas a partir dos dados levantados. 

Lüdke e André (1986, p. 48) afirmam que “O primeiro passo nessa análise é a construção de 

um conjunto de categorias descritivas”. 

 

6.1 Pesquisa Documental 

 

A pesquisa documental iniciou com a análise das orientações dos PCN (BRASIL, 

1998) de Matemática, no que diz respeito à Resolução de Problemas, seguida da investigação 

do Currículo Oficial do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2010) e materiais didáticos de 

apoio ao Currículo (Caderno do Professor e Caderno do Aluno), que são utilizados pelo 

sujeito da pesquisa. 

Esta análise teve por objetivo propiciar subsídios para o entendimento do contexto de 

atuação dos professores, do ponto de vista curricular, já que são esses documentos prescritos 

que orientam o trabalho docente em níveis nacional e estadual. 

Com a publicação dos Standards que trouxe, além de fundamentação teórica, 

orientações para os professores de Matemática ao longo das décadas de 80 e 90, o ensino da 

Matemática foi influenciado em muitos países, inclusive no Brasil, que acompanhando esse 

movimento e apoiado nas ideias dos Standards do NCTM, renova suas orientações 

curriculares criando os Parâmetros Curriculares Nacionais: PCN-Matemática – 1º e 2º ciclos – 

1ª a 4ª séries – 1997; PCN-Matemática – 3º e 4º ciclos – 5ª a 8ª séries – 1998; PCN-

Matemática - Ensino Médio – 1999. 

Os PCN (BRASIL, 1998, p. 16) indicam a Resolução de Problemas como “ponto de 

partida da atividade Matemática” e apresentam caminhos para “fazer Matemática” na sala de 
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aula, com destaque à importância da História da Matemática e das Tecnologias da 

Comunicação. 

Os objetivos gerais da área de Matemática, nos PCN, têm o propósito de fazer com 

que os alunos pensem matematicamente; levantem ideias matemáticas; estabeleçam relações 

entre elas; saibam se comunicar ao falar sobre elas; estabeleçam formas de raciocínio; 

estabeleçam conexões entre temas matemáticos e outras áreas; possam construir 

conhecimentos matemáticos e desenvolvam a capacidade de resolver problemas, explorá-los e 

até propor novos problemas a partir deles. 

Segundo os PCN (BRASIL, 1998, p. 40), a Resolução de Problemas possibilita aos 

alunos  

[...] mobilizar conhecimentos e desenvolver a capacidade para gerenciar as 

informações que estão a seu alcance. [...] ampliar seus conhecimentos acerca de 

conceitos e procedimentos matemáticos bem como de ampliar a visão que têm dos 

problemas, da Matemática, do mundo em geral e desenvolver sua autoconfiança. 

 

A Resolução de Problemas é indicada, nos PCN, como “eixo organizador do 

processo de ensino e aprendizagem da Matemática” sendo resumida nos seguintes princípios: 

 
▪ A situação-problema é o ponto de partida da atividade matemática e não a definição. 

No processo de ensino e aprendizagem, conceitos, ideias e métodos matemáticos 

devem ser abordados mediante a exploração de problemas, ou seja, de situações em 

que os alunos precisem desenvolver algum tipo de estratégia para resolvê-las;  

▪ O problema certamente não é um exercício em que o aluno aplica, de forma quase 

mecânica, uma fórmula ou um processo operatório. Só há problema se o aluno for 

levado a interpretar enunciado da questão que lhe é posta e a estruturar a situação 

que lhe é apresentada; 

▪ Aproximações sucessivas de um conceito são construídas para resolver um certo 

tipo de problema; num outro momento, o aluno utiliza o que aprendeu para resolver 

outros problemas o que exige transferências, retificações, rupturas, segundo um 

processo análogo ao que se pode observar na História da Matemática; 

▪ Um conceito matemático se constrói articulado com outros conceitos, por meio de 

uma série de retificações e generalizações. Assim, pode-se afirmar que o aluno 

constrói um campo de conceitos que toma sentido num campo de problemas, e não 

um conceito isolado em resposta a um problema particular; 

▪ A resolução de problemas não é uma atividade para ser desenvolvida em paralelo ou 

como aplicação de aprendizagem, mas uma orientação para a aprendizagem, pois 

proporciona o contexto em que se podem apreender conceitos, procedimentos e 

atitudes matemáticas. (BRASIL, 1998, p. 40-41) 

 

De acordo com os princípios apresentados, os PCN (1998) consideram algumas 

características de um problema: um problema matemático é uma situação que requer o 

desenvolvimento de uma sequência de ações ou operações para obter um resultado; a solução 



104 

 

não está disponível de início, mas o aluno é capaz de construí-la; deve manifestar um real 

desafio para o aluno e estimular a necessidade de validar o processo de solução. 

Resolver um problema não se restringe em entender o que foi proposto e responder 

aplicando procedimentos adequados, “[...] pressupõe que o aluno elabore um ou vários 

procedimentos de resolução (como realizar simulações, fazer tentativas, formular hipóteses); 

compare seus resultados com os de outros alunos; valide seus procedimentos.” (BRASIL, 

1998, p. 41). Evidenciando assim, uma concepção de ensino e aprendizagem que se distancia 

da mera reprodução de conhecimentos, e centraliza na ação do aluno na participação e 

construção de seu conhecimento. 

Os PCN destacam duas concepções quanto ao processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática. A primeira concepção refere-se à transmissão de conhecimento e aprendizagem 

com mera recepção de conteúdos, e dá origem ao padrão de ensino “definição-exemplo-

exercício”. Desta forma, introduz-se um novo conceito pela sua apresentação direta, seguido 

de exemplos aos quais os alunos iriam se referir em momentos posteriores, finalizando com a 

apresentação de muitos exercícios, conhecidos como “exercícios de fixação”. Essa concepção 

é reconhecida pelos PCN como uma prática tradicional em que “os problemas não têm 

desempenhado seu verdadeiro papel no ensino, pois, na melhor das hipóteses, são utilizados 

apenas como forma de aplicação de conhecimentos adquiridos anteriormente pelos alunos” 

(BRASIL, 1998, p. 40). 

Já na segunda concepção apresentada pelo documento  

 

[...] tem-se um caminho inverso, ou seja, a aprendizagem de um novo conceito 

matemático dar-se-ia pela apresentação de uma situação problema ao aluno. A 

formalização do conceito como a última etapa do processo de aprendizagem. Nesse 

caso, caberia ao aluno a construção do conhecimento matemático que permite 

resolver o problema, tendo o professor como um mediador e orientador do processo 

ensino-aprendizagem, responsável pela sistematização do novo conceito. (BRASIL, 

2006, p. 41, grifo nosso) 

 

Essa segunda concepção, traz subentendido que o conhecimento matemático ganha 

mais significado quando os alunos têm situações desafiadoras para resolver e trabalham para 

desenvolver estratégias de resolução, além de dar oportunidade ao aluno de perceber como se 

constrói um novo conceito matemático e possibilitar uma independência intelectual enquanto 

o aluno busca pelo conhecimento matemático. 

Assim, para subsidiar a prática pedagógica do professor, os PCN indicam recursos 

didáticos como os relacionados à História da Matemática, às Tecnologias da Comunicação e 

Informação e aos Jogos, que podem fornecer contextos aos problemas, ou seja, a partir deles, 
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é possível propor situações-problema, problematizar os conteúdos e explorar a Resolução de 

Problemas matemáticos. Por exemplo, o documento considera que os Jogos podem se 

constituir como uma maneira interessante de propor problemas 

 

[...] pois permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a 

criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. 

Propiciam a simulação de situações-problema que exigem soluções vivas e 

imediatas, o que estimula o planejamento das ações; possibilitam a construção de 

uma atitude positiva perante os erros, uma vez que as situações sucedem-se 

rapidamente e podem ser corrigidas de forma natural, no decorrer da ação, sem 

deixar marcas negativas. (BRASIL, 1998, p. 46). 
 

Nesta citação, os autores dos PCN, explicitam que os jogos podem propulsar o 

desenvolvimento da Resolução de Problemas como estratégia de ensino. 

Desta forma, conclui-se que as propostas presentes nos PCN são orientações 

curriculares sem caráter obrigatório, mas que direcionam o trabalho didático-pedagógico a 

partir da Resolução de Problemas, ou seja, consideram a Resolução de problemas como 

metodologia de ensino. 

A partir desse momento são apresentadas as investigação do Currículo Oficial do 

Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2010) e dos materiais didáticos de apoio ao Currículo 

(Caderno do Professor e Caderno do Aluno), que são utilizados pelo sujeito da pesquisa. 

Em 2008, o Estado de São Paulo implantou uma Proposta Curricular, envolvendo 

todas as disciplinas, para as escolas da rede estadual de Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio. Essa proposta, com base nos PCN, teve como objetivo o desenvolvimento de 

competências consideradas indispensáveis para que os alunos possam enfrentar os desafios da 

sociedade atual. Nesse sentido, o documento caracteriza as competências como “modos de 

ser, de raciocinar e de interagir, que podem ser depreendidos das ações e das tomadas de 

decisão em contextos de problemas, de tarefas ou de atividades.” (São Paulo, 2008, p. 14). 

A partir de 2010, a Proposta Curricular se torna o Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo e a Matemática é apresentada como uma área específica do conhecimento. Assim, é 

considerada como “[...] um território específico, distinto tanto das Linguagens e Códigos 

quanto das Ciências da Natureza, apesar de partilhar com tais áreas múltiplas ideias 

fundamentais.” (SÃO PAULO, 2010, p. 26). O documento ainda afirma  

 

Insistimos, entretanto, no fato de que a apresentação da Matemática como uma área 

específica não busca uma ampliação de suas supostas peculiaridades, nem sua 

caracterização como um tema excessivamente especializado ou particularmente 

relevante. (SÃO PAULO, 2010, p. 28). 
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Desta forma, o Currículo do Estado de São Paulo considera a Matemática como área 

específica, com significados próprios. Todavia, vale destacar que a Matemática não está 

isolada das demais áreas do conhecimento e o documento curricular enfatiza que devem ser 

constituídas as ligações inter e transdisciplinares. 

O Currículo do Estado de São Paulo propõe o desenvolvimento de competências e 

habilidades que promovam o senso crítico dos alunos e a tomada de decisões em diversos 

tipos de tarefas, entre elas a Resolução de Problemas. Ao destacar que é preciso criar centros 

de interesse, a fim de ganhar a atenção dos alunos em querer aprender um conteúdo 

desconhecido, o documento afirma que, 

 
Na exploração de cada centro de interesse, uma estratégia muito fecunda é a via da 

problematização, da formulação e do equacionamento de problemas, da tradução de 

perguntas formuladas em diferentes contextos em equações a serem resolvidas. 

Muito além dos problemas estereotipados em que a solução consiste em construir 

procedimentos para usar os dados e com eles chegar aos pedidos, os problemas 

constituem, em cada situação concreta, um poderoso exercício da capacidade de 

inquirir, de perguntar. (SÃO PAULO, 2010, p. 46)  

 

Quando os autores do Currículo do Estado de São Paulo, indicam a Resolução de 

Problemas como uma estratégia que favorece o despertar do interesse dos alunos, ressaltam a 

importância de possibilitar a eles formulação de questões, com foco na exploração de 

contextos matemáticos fazendo questionamentos e não por meio de respostas prontas e 

acabadas. 

O Currículo ainda enfatiza que “Problematizar é explicitar perguntas bem formuladas 

a respeito de determinado tema.” (SÃO PAULO, 2010, p. 46). Assim, quando as perguntas 

são propostas, a partir exploração de um problema, os alunos precisam discernir quais as 

informações são relevantes ou não para elaboração de estratégias de resolução, e desta forma, 

eles também precisam ser instigados a elaborarem perguntas. 

 

Convém registrar que, na escola, os alunos costumam ser mais induzidos a dar 

respostas do que a formular perguntas. Todas as caricaturas da escola – algumas 

bem grotescas – resumem a atividade do professor à mera formulação de questões a 

serem respondidas pelos alunos. (SÃO PAULO, 2010, p. 47)  

 

Para garantir a implementação deste novo Currículo nas escolas da rede estadual de 

ensino de São Paulo, foram elaborados materiais de apoio ao Currículo, sendo os principais 

deles os Cadernos do Professor e do Aluno. Os cadernos são compostos de 4 Situações de 

Aprendizagem (SA) por bimestre. Cada Situação de Aprendizagem é constituída por uma 

coleção de atividades sequenciadas com o objetivo de desenvolver um determinado conteúdo. 
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O Caderno do Professor possui instruções do conteúdo a ser desenvolvido e 

sugestões de metodologia de aula e atividades para serem realizadas com os alunos, enquanto 

que, o Caderno do Aluno traz as atividades para serem desenvolvidas em sala de aula, outras 

em casa, bem como alguns textos que ajudam o aluno a atribuir significado ao conteúdo que 

está sendo desenvolvido. 

Embora pressupostos da Resolução de Problemas, entendida como metodologia de 

ensino, estejam presentes de modo geral no Currículo do Estado de São Paulo, existem 

Situações de Aprendizagem, principalmente as que introduzem um novo conteúdo para ser 

estudado,  cujas apresentações iniciais ocorrem com a apresentação de problemas, que têm 

por objetivo motivar o aluno a resolver esse problema ou desafio, recorrendo a seus 

conhecimentos prévios, utilizando de estratégias pessoais de resolução e posteriormente com 

a mediação do professor na sistematização das atividades, construir o conceito matemático. 

Os recortes a seguir, do Caderno do Professor, exemplificam a organização das 

Situações de Aprendizagem que possibilita ao professor trabalhar com Resolução de 

Problemas como metodologia de ensino. Neste caso, a situação apresentada é Situação de 

Aprendizagem 1, do volume 1- 9º ano do EF, que contém atividades referentes ao início do 

ano letivo, com o objetivo de introduzir os conjuntos numéricos. 

 

Figura 3 – SA 1 – 9º Ano – Volume 1 

 
Fonte: Caderno do Professor (SÃO PAULO, 2014, p. 10) 

 

Observando a figura 3, a Situação de Aprendizagem disponibiliza ao professor, de 

início, informações gerais, para a organização de seu planejamento, quanto aos conteúdos, 

competências e habilidades e estratégias que o professor pode utilizar para desenvolver a 
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Situação de Aprendizagem. Ampliando as orientações para o professor, segue um roteiro, 

como mostra a figura 4. 

 

Figura 4 – Roteiro para aplicação da SA 1 – 9º Ano – Volume 1 

 
Fonte: Caderno do Professor (SÃO PAULO, 2014, p. 10) 

 

Este roteiro fornece ao professor sugestões para aplicação das Situações de 

Aprendizagem, com informações complementares das atividades propostas e no final é 

apresento também considerações sobre avaliação. 
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Figura 5 – Atividades da SA 1 – 9º Ano – Volume 1 

 

 

Fonte: Caderno do Professor (SÃO PAULO, 2014, p. 11) 
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Na figura acima, o material orienta o docente a como propor e instigar os alunos 

diante do problema apresentado. A ideia é que os alunos utilizem estratégias pessoais na 

resolução do problema e posteriormente o professor apresenta os conteúdos estudados, neste 

caso, conjuntos e diagramas, relações entre conjuntos, “Diagrama de Venn”, que são 

desenvolvidos e apresentados nos Cadernos do Professor e Alunos, no decorrer da Situação de 

Aprendizagem. Depois de formalizado o conteúdo, a atividade 1 é retomada sendo solicitada a 

utilização dos conteúdos estudados para resolvê-la, conforme apresentado na figura 5. 

 

Figura 6 – Retomada da Atividade1 da SA 1 – 9º Ano – Volume 1 

 
Fonte: Caderno do Professor (SÃO PAULO, 2014, p. 19) 

 

A análise da Situação de Aprendizagem permite concluir que a Resolução de 

problemas como metodologia de ensino da Matemática está presente no Currículo oficial do 

Estado de São Paulo. Entretanto, para que o trabalho didático-pedagógico proposto no 

material de apoio ao currículo, por meio de Situação de Aprendizagem, potencialize a 

aprendizagem dos alunos, o documento ressalta a necessidade da mudança de posturas, quer 

dizer, escola e professores ajudando os alunos a julgar informações relevantes, estabelecer 

estratégias próprias de resolução de problemas e prever soluções. 

Porém, mesmo havendo indícios de questões relacionadas à Resolução Problemas no 

trabalho didático-pedagógico com a Matemática, no que se refere ao cenário metodológico 

adotado pelos autores do material de apoio (Cadernos do Professor e do Aluno) e de acordo 

com a análise feita do Currículo Prescrito, há pouca explanação da Resolução de Problemas 

como metodologia de ensino da Matemática neste documento e em propostas de formação 

continuada13 da SEE/SP, o que pode não favorecer a apropriação docente dos pressupostos da 

Resolução de Problemas como metodologia, distanciando essa prática da sala de aula. 

 

                                                           
13  Atualmente o modelo de formação continuada de professores da SEE/SP é à distância e as orientações 

presenciais nas Diretorias de Ensino limitadas.  
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6.2 Questionário 

 

Esta seção contém a descrição e análise dos dados coletados com o questionário. 

Inicialmente é apresentado o perfil dos professores participantes da pesquisa e na sequência 

são descritas e analisadas as respostas ao questionário sob três perspectivas em relação a 

Resolução de Problemas como metodologia de ensino: 1) formação do professor; 2) 

entendimento do professor e 3) utilização desta proposta metodológica pelo professor. Desta 

forma, os dados são organizados em quatro tópicos: 

 

6.2.1 Perfil dos professores participantes da pesquisa – Constitui-se do perfil dos 

31 professores, participantes da pesquisa, considerando dados de sua formação e 

atuação profissional, assim como pessoal, como por exemplo, idade, formação 

acadêmica, situação funcional, tempo de atuação na Educação Básica e ano/série em 

que leciona. 

 

6.2.2 A formação docente e a Resolução de Problemas – Descreve em que 

momento o professor teve formação sobre a Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino da Matemática, quais as limitações e em que momento 

considera que seria oportuna essa formação. 

 

6.2.3 O entendimento do Professor de Matemática sobre Resolução de 

Problemas – Neste tópico, são reunidos dados e análises sobre o que os professores 

compreendem a respeito da Resolução de Problemas como metodologia de ensino da 

Matemática e suas contribuições no processo de ensino e aprendizagem. 

 

6.2.4 A relação entre o entendimento docente sobre Resolução de Problemas e a 

prática pedagógica – Relaciona a compreensão dos professores sobre a Resolução 

de Problemas como metodologia de ensino e o que relatam desenvolver em sala de 

aula considerando os pressupostos dessa metodologia. 
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6.2.1 Perfil dos professores participantes da pesquisa 

 

O perfil dos 31 professores, participantes da pesquisa, foi organizado com base em 

dados que vão além da formação acadêmica (curso realizado, ano de conclusão e instituição 

de ensino) até aspectos de natureza pessoal e social, como: idade, situação funcional, tempo 

de atuação no magistério e ano/série de atuação na Educação Básica. 

Em relação ao total dos professores, participantes desta pesquisa, a maior parte 

possui formação em Licenciatura em Matemática (70,9%), conforme dados apresentados na 

Tabela 1. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Licenciatura em 

Matemática (BRASIL, 2001), desde o início do curso, o licenciando já deve, além de adquirir 

familiaridade com os recursos tecnológicos para seu trabalho docente, ser incentivado a 

utilizá-los também na formulação e resolução de problemas. 

Sendo assim, partindo das determinações apresentadas pelas Diretrizes Nacionais e a 

formação acadêmica dos professores pesquisados, é possível supor que a maior parte deles 

teve, em momentos de formação, contato com a Resolução de Problemas.  

 

Tabela 1 – Formação dos professores participantes da pesquisa 

Formação Acadêmica Frequência Percentual 

Licenciatura em Matemática  22 70,9% 

Licenciatura em Ciências 2 6,5% 

Licenciatura em Ciências Biológicas 2 6,5% 

Licenciatura em Matemática e em Ciências 2 6,5% 

Licenciatura em Matemática e em Pedagogia 1 3,2% 

Bacharelado em Matemática 1 3,2% 

Ciências Físicas e Biológicas 1 3,2% 

Total N= 31 100% 

Fonte: Dados organizados pela autora com base nos questionários aplicados. 

 

A Tabela 2 mostra que as Instituições de Ensino Superior na qual os professores 

pesquisados realizaram a graduação foram, predominantemente, a Universidade Estadual 

Paulista – UNESP/ Presidente Prudente e a Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, 

aproximadamente 93,5%. Apenas 2 professores, cerca de 6,5%, realizaram a graduação em 

outras Instituições de Ensino Superior. Podemos assim dizer que a maioria dos professores 

realizou o curso na cidade em que atuam profissionalmente. 
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Tabela 2 – Instituição de Ensino Superior que realizaram a Graduação 

Instituição Frequência Percentual 

Universidade Estadual Paulista – UNESP/ 

Presidente Prudente 
16 51,6% 

Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE 13 41,9% 

Outras 2 6,5% 

Total N= 31 100% 

Fonte: Dados organizados pela autora com base nos questionários aplicados. 

 

Considerando a faixa etária dos professores pesquisados, a partir dos dados da Tabela 

3, é possível observar que 38,7% dos docentes têm idade entre 46 e 54 anos. Também os 

dados mostram que as idades compreendidas entre 38 e 45 anos (25,8%) e, 30 e 37 anos 

(22,6%) abrangem cerca de um quarto dos professores pesquisados, ou seja, quase metade dos 

professores tem entre 30 e 45 anos. Apenas 3 professores têm idade acima de 55 anos (9,7%) 

e 1 professor (3,2%) não respondeu a esse item. Esses resultados permitem supor que esses 

professores tiveram oportunidades de vivenciar mudanças curriculares, formação continuada e 

experiências práticas, que puderam ou não ter contribuído para sua formação face as 

mudanças que a sociedade exige, desenvolvendo-se profissionalmente. Já que, de acordo com 

Ponte (1996, p. 196), “Há na atitude de muitos professores um grande desinvestimento 

(cumpre-se estritamente o mínimo e por vezes menos que o mínimo)”. 

 

Tabela 3 – Faixa etária dos professores pesquisados 

Idade Frequência Percentual 

30 a 37 anos 7 22,6% 

38 a 45 anos 8 25,8% 

46 a 54 anos 12 38,7% 

55 a 59 anos 3 9,7% 

Em branco 1 3,2% 

Total N= 31 100% 
Fonte: Dados organizados pela autora com base nos questionários aplicados. 

 

No que se refere ao tempo de atuação dos professores pesquisados, a Tabela 4 mostra 

que 90,3% dos docentes têm mais de 10 anos de atuação na Educação Básica. Ainda, é 

possível observar que apenas 6,5% dos professores têm de 3 a 5 anos de atuação, enquanto 
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3,2% têm de 6 a 10 anos. Entre os professores pesquisados, não houve frequência para menos 

de 3 anos de atuação, período que é considerado pela SEE/SP como estágio probatório14.  

 

Tabela 4 – Tempo de atuação dos professores na Educação Básica 

Tempo de atuação  Frequência Percentual 

Menos de 3 anos 0 0% 

De 3a 5 anos 2 6,5% 

De 6 a 10 anos 1 3,2% 

Mais de 10 anos 28 90,3% 

Total N= 31 100% 
Fonte: Dados organizados pela autora com base nos questionários aplicados. 

 

Os professores quando concursados, ao serem nomeados e assumirem efetivo 

exercício, obrigatoriamente realizam o Curso Específico de Formação aos Ingressantes, 

promovido pela SEE/SP, que tem o objetivo de oferecer formação específica sobre a estrutura 

da SEE/SP e sobre o Currículo Oficial do Estado de São Paulo aos professores ingressantes 

aprovados no Concurso Público. Esse curso faz parte do estágio probatório, visa à 

complementação da formação do professor e à reflexão e ação de sua prática profissional. É 

um curso de natureza semipresencial. Assim, os encontros presenciais são realizados nas 

Diretorias de Ensino e as atividades à distância no Ambiente Virtual de Aprendizagem da 

Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores "Paulo Renato Costa Souza" (AVA-

EFAP). 

Confrontando os dados das tabelas 3 e 4, referentes à faixa etária dos professores 

com o tempo de atuação na Educação Básica e observando os dados apresentados na Tabela 

5, referente ao ano de formação dos professores pesquisados, é possível concluir que o grupo 

de professores pesquisados não pode ser considerado com pouca experiência profissional. É 

possível inferir que boa parte desses professores vivenciou, em sua formação inicial ou 

mesmo no início de seu trabalho docente, propostas curriculares para o ensino da Matemática. 

Em âmbito nacional, é provável que boa parte dos 90,3% professores pesquisados, com mais 

de 10 anos de atuação na Educação Básica, tenha acompanhado a implantação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, que teve sua versão preliminar divulgada a partir de 1995. 

 

 

                                                           
14De acordo com o Decreto Estadual 58.855/2013, Estágio Probatório refere-se ao período em que a 

administração pública avalia o servidor no desempenho das atribuições do cargo, que corresponde aos três 

primeiros anos de efetivo exercício do servidor. 
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Tabela 5 – Ano de formação dos professores pesquisados 

Ano de formação Frequência Percentual 

1980 - 1990 6 19,3% 

1991 - 2000 11 35,5% 

2001 - 2010 12 38,7% 

2011 - 2015 2 6,5% 

Total N= 31 100% 
Fonte: Dados organizados pela autora com base nos questionários aplicados. 

 

No caso específico da Educação do Estado de São Paulo, podemos afirmar que 

90,3% dos professores pesquisados vivenciaram a implantação da Proposta Curricular da 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, em 2008.  

 

6.2.2 Formação docente e Resolução de Problemas 

 

A categoria “Formação docente e Resolução de Problemas” foi analisada a partir de 

cinco questões que constituem essa parte do questionário. As questões 1, 2 e 5 buscaram 

identificar quando os professores pesquisados tiveram formação sobre Resolução de 

Problemas como metodologia de ensino, quais instâncias (formação inicial, formação 

continuada, práticas pedagógicas desenvolvidas em estudos autônomos e práticas pedagógicas 

inspiradas em professores quando eram alunos) mais contribuíram para essa formação docente 

e, segundo os professores pesquisados, quais instâncias seriam de maior importância para que 

o desenvolvimento desse trabalho fosse priorizado. Enquanto que as questões 3 e 4 

pretenderam identificar aspectos negativos, assim como também dificultadores, para a 

apropriação e desenvolvimento desta proposta metodológica em sala de aula. 

Quando os professores foram questionados sobre a origem de seu conhecimento 

quanto à Resolução de Problemas como metodologia de ensino da Matemática, eles puderam 

marcar mais de uma opção, já que o contato deles com essa proposta de ensino poderia ter 

acontecido em diferentes meios e momentos. Assim, quando analisadas as repostas dos 

participantes foi levado em conta o total de repostas dadas e não o número de participantes da 

pesquisa. 

Desta forma, é possível concluir, observando a Tabela 6, que a maior frequência de 

respostas apresentadas foi referente ao conhecimento da Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino em cursos de formação continuada, seguida da leitura do Currículo do 

Estado de São Paulo e de livros didáticos. Os dados levantados mostram que poucos 

professores tiveram contato com essa proposta metodológica na formação inicial, 
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considerando o número de professores participantes da pesquisa (31 professores) esse valor 

não chega a 50%. Observando as respostas dadas, um número menor ainda de professores 

(cerca de 26% dos 31 participantes) realizou, em algum momento, a leitura dos PCN 

(BRASIL, 1998). 

 

Tabela 6 – Como os professores tiveram conhecimento sobre Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino da Matemática 

Itens apresentados Frequência Percentual 

Em cursos de formação continuada. 24 31,1% 

Leitura do Currículo de Matemática da Secretaria do 

Estado de São Paulo. 
16 20,8% 

Leitura de livros didáticos. 16 20,8% 

Na graduação. 13 16,9% 

Leitura dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN. 8 10,4% 

Outros 0 0,0% 

Total N = 77 100% 

Fonte: Dados organizados pela autora com base nos questionários aplicados. 

 

 Assim sendo, a formação continuada de professores, foco de muitas pesquisas e 

estudos nos últimos anos como de Silva (2004), Lopes (2009), Huanca (2014), Justulin (2014) 

e Szczepaniak (2015), tem se destacado importante para a formação docente, pois segundo 

Garcia (1999) a formação continuada pode ser compreendida como um processo, no qual os 

professores “adquirem ou melhoram conhecimentos, competência e disposições e que lhes 

permite intervir profissionalmente no desenvolvimento de seu ensino, do currículo e da 

escola”. (GARCIA, 1999, p. 26). 

Na visão de Pacheco e Flores (1999) a formação continuada refere-se a uma etapa de 

formação, constituída de ações ou estratégias de desenvolvimento cujo objetivo é instigar o 

aperfeiçoamento dos professores, já que o professor nunca para de aprender, pois “[...] o 

ensino é uma atividade que exige uma constante evolução e adaptação as novas situações” (p. 

56). Assim, conforme afirmam os autores, essa formação tem a intenção de possibilitar a 

aquisição de saberes relacionados à prática profissional e proporcionar o desenvolvimento de 

atividades visando um novo saber fazer no contexto educativo. Imbernón (2011) enfatiza que 

a formação docente não se encerra com a conclusão da graduação, mas permanece 

continuamente durante toda a vida do educador. 

A fim de investigar as instâncias da formação de professores que mais contribuíram 

para o entendimento sobre a Resolução de Problemas como metodologia de ensino da 

Matemática, foi solicitado que os participantes atribuíssem um grau de contribuição a algumas 
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instâncias (Tabela 7). Neste caso, puderam atribuir um valor para cada instância, sem 

repetição, assim a frequência das respostas e o percentual considerado, para cada instância, 

tem como base os 31 professores participantes da pesquisa. 

 

Tabela 7 – Dados referentes às instâncias que mais contribuíram com a formação  

Instâncias consideradas 

Grau de contribuição15 

1 2 3 4 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Estudos conceituais realizados na 

formação inicial (Graduação). 
6 19,4 12 38,7 8 25,8 5 16,1 

Estudos conceituais realizados na 

formação continuada (cursos, oficinas, 

palestras). 

14 45,2 13 41,9 3 9,7 1 3,2 

Práticas pedagógicas, independente de 

ações governamentais, a partir de 

leituras e estudos individuais sobre 

Resolução de Problemas e/ou trocas 

com outros colegas docentes. 

17 54,9 12 38,7 1 3,2 1 3,2 

Práticas pedagógicas inspiradas em seus 

professores de Matemática quando você 

era aluno. 

6 19,4 10 32,2 4 12,9 11 35,5 

Total N=43 100 N=47 100 N=16 100 N=18 100 

Fonte: Dados organizados pela autora com base nos questionários aplicados. 

 

Observando os dados apresentados na Tabela 7, de acordo com as respostas dadas 

pelos professores, as instâncias apresentadas que mais contribuíram para o entendimento da 

Resolução de Problemas como metodologia de ensino foram as práticas pedagógicas, 

independente de ações governamentais e que ocorreram a partir de leituras e estudos 

individuais sobre Resolução de Problemas e/ou trocas com outros colegas docentes e os 

estudos conceituais, realizados na formação continuada (cursos, oficinas, palestras), com um 

percentual de respostas para os itens apresentados de 54,9% e 45,2%, respectivamente. 

Este dado revela que os professores buscam seu desenvolvimento profissional, não 

apenas em programas de formação continuada ofertados por instituições de ensino e/ou 

órgãos governamentais, mas principalmente em estudos realizados de maneira individual e/ou 

com os colegas de profissão docente, como diz Ponte (1998, p. 28), o professor busca seu 

desenvolvimento profissional, que vai além da formação inicial e continuada, da ideia de 

“frequentar” cursos, “[...] o desenvolvimento profissional ocorre através de múltiplas formas, 

que incluem cursos mas também actividades como projectos, trocas de experiências, leituras, 

reflexões, etc.”. 

                                                           
15Grau de contribuição: 1 – Contribuiu muito, 2 – Contribuiu, 3 – Contribuiu um pouco, 4 – Não contribuiu. 
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Embora a maior parte dos professores tivesse contato com a Resolução de Problemas 

como metodologia de ensino na formação continuada, a graduação é a instância considerada 

mais importante para priorização do trabalho com a Resolução de Problemas, conforme os 

dados organizados na Tabela 8. A maior parte das respostas dadas (46,1%) considera que o 

trabalho com a Resolução de Problemas deve ser priorizado em estudos conceituais realizados 

na formação inicial, ou seja, na graduação, seguido de estudos conceituais realizados na 

formação continuada (30,8%). A instância considerada menos importante refere-se a Práticas 

pedagógicas inspiradas em seus professores de Matemática quando eram alunos. 

 

Tabela 8 – Instância que deve ser priorizado o trabalho sobre a Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino 

Instâncias consideradas 

Grau de importância16 

1 2 3 4 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Estudos conceituais realizados na 

formação inicial (Graduação). 
18 46,1 5 14,7 4 14,3 4 16,7 

Estudos conceituais realizados na 

formação continuada (cursos, oficinas, 

palestras). 

12 30,8 12 35,3 7 25 0 0 

Práticas pedagógicas, independente de 

ações governamentais, a partir de leituras 

e estudos individuais sobre Resolução de 

Problemas e/ou trocas com outros colegas 

docentes. 

9 23,1 11 32,4 9 32,1 3 12,5 

Práticas pedagógicas inspiradas em seus 

professores de Matemática quando você 

era aluno. 

0 0 6 17,6 8 28,8 17 70,8 

Total N=39 100 N=34 100 N=28 100 N=24 100 

Fonte: Dados organizados pela autora com base nos questionários aplicados. 

 

A questão 3 (aberta) solicitou que os professores apresentassem aspectos negativos 

na apropriação da Resolução de Problemas como metodologia de ensino da Matemática. Dos 

31 participantes da pesquisa, 6 professores (19,3%) responderam que não houve aspectos 

negativos na apropriação desta proposta metodológica e 6 (19,3%) deixaram a questão em 

branco. 

Os 19 professores respondentes da questão apresentaram 23 aspectos negativos. Para 

análise das respostas foi utilizado a análise de conteúdo (BARDIN, 2011). Primeiramente foi 

realizada uma leitura “flutuante” das respostas obtidas com a intenção de tomar conhecimento 

geral dos aspectos negativos apresentados pelos professores. Depois, foi realizada uma leitura 

                                                           
16Grau de importância: 1 – Muito importante, 2 – Importante, 3 – Pouco importante, 4 – Menos importante. 
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precisa das respostas na busca de relações entre elas, procurando por palavras e/ou frases 

semelhantes para a definição de categorias. 

Após a realização das leituras “flutuante” e precisa das respostas e da análise das 

relações entre elas, foi possível identificar aspectos negativos relacionados ao aluno, ao 

professor e à própria proposta metodológica. Assim sendo, os aspectos negativos foram 

organizados e apresentados em três grandes categorias: Relacionados ao aluno, Relacionados 

ao professor e Relacionados à Resolução de Problemas como metodologia de ensino. Cada 

categoria foi subdividida em subcategorias como apresentadas na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Aspectos negativos apresentados pelos professores na apropriação da Resolução de 

Problemas como metodologia de ensino 

Categorias Subcategorias Frequência Percentual 
Percentual 

por categoria 

Relacionados ao 

aluno 

Falta de conhecimentos 

prévios. 
3 13% 

52,3% 

Dificuldades de interpretar 

os enunciados dos 

problemas. 

8 35% 

Resistência em trabalhar 

com problemas. 
1 4,3% 

Relacionados ao 

professor 

Falta de experiência em 

trabalhar com problemas. 
2 8,7% 

21,7% 
Formação insuficiente. 2 8,7% 

Resistência/ hábitos antigos. 1 4,3% 

Relacionados à 

Resolução de 

Problemas como 

metodologia de 

ensino 

Não houve aprofundamento. 1 4,3% 

26% 

Falta tempo para 

desenvolver essa 

metodologia. 

2 8,7% 

Retirada dos conceitos. 2 8,7% 

Pouco acesso a materiais. 1 4,3% 

    

Total N= 23 100% 100% 
Fonte: Dados organizados pela autora com base nos questionários aplicados. 

 

Como indica a Tabela 9, o percentual maior de aspectos negativos concentrou-se nos 

relacionados ao aluno (52,3%), seguido dos relacionados à metodologia de ensino (26%) e ao 

professor (21,7%). 

Os aspectos negativos relacionados ao aluno (52,3%) referem-se à dificuldade de 

desenvolver com eles a Resolução de Problemas como metodologia de ensino, pois 35% das 

respostas afirmam que os alunos têm dificuldades em interpretar os enunciados dos problemas 

propostos, 13% das respostas dos professores destacam que os alunos não têm conhecimentos 

prévios para desenvolverem atividades envolvendo a Resolução de Problemas e 4,3% cita  
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que os alunos são resistentes quando se propõem a trabalhar com a Resolução de Problemas 

em sala de aula. A partir desses dados conclui-se que os professores atribuem aos alunos os 

aspectos negativos para a apropriação da Resolução de Problemas como metodologia de 

ensino, sendo o mais considerado por eles as dificuldades de interpretação dos problemas 

pelos alunos.  

Em relação à Resolução de Problemas como metodologia de ensino (26%), um dos 

aspectos negativos destacados foi o tempo necessário ao desenvolvimento desta proposta 

metodológica (8,7%). Os professores consideram que o tempo a mais para trabalhar com a 

Resolução de Problemas atrasa o desenvolvimento do Currículo. Além disso, afirmam que 

nessa metodologia um aspecto negativo é a retirada dos conceitos (8,7%), além do pouco 

acesso a materiais (4,3%) e a falta de aprofundamento dessa metodologia (4,3%). Diante 

desses aspectos, é possível inferir que esses professores não compreenderam a Resolução de 

Problemas como metodologia de ensino, pois ao trabalhar nesta perspectiva os conceitos são 

construídos pelos alunos no processo de resolução dos problemas, mediados e formalizados 

pelo professor. O problema é considerado um elemento que pode disparar um processo de 

construção do conhecimento (ONUCHIC, 1999). 

Os aspectos que foram apontados como negativos relacionados ao professor 

(21,7%), embora com menor frequência, também são importantes, visto que se referem 

principalmente à formação do professor, 8,7% das respostas dos professores consideram que 

sua formação é insuficiente para trabalhar com a Resolução de Problemas e outros 8,7% 

destaca sua falta de experiência em trabalhar com problemas, já que sua formação enquanto 

aluno não abrangia tal perspectiva. Os aspectos negativos apresentados quanto à formação do 

professor, podem ser considerados comuns, já que Tardif (2010) estabelece como uma das 

categorias dos saberes profissionais os saberes experienciais, que resultam das experiências 

docentes adquiridas e validadas na prática cotidiana e na interação com meio escolar. “Eles 

incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de 

saber-fazer e saber-ser.” (TARDIF, 2010, p.39). 

Imbernón (2011) afirma que além dos três momentos (formação inicial, vivência 

profissional e formação permanente) que constituem o percurso formativo do professor, não 

podemos desconsiderar que o professor traz consigo, com base em sua transição pelos 

sistemas educativos, conhecimentos, ideias e práticas que constituem uma determinada visão 

sobre a educação, podendo ser apropriadas ou não. Por isso é preciso que os programas de 

formação inicial e continuada possibilitem reflexões e discussões sobre novas práticas de 

ensino, que podem não ter sido vivenciadas por eles enquanto alunos.  
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Além disso, houve o destaque da resistência dos professores, que preferem não 

mudar hábitos antigos de trabalho, continuando com apresentações de definições e listas de 

exercícios. Segundo Nóvoa (1997, p. 30), se os professores não forem protagonistas no 

processo de sua formação e a escola não for concebida como um ambiente educativo que 

envolve não somente o trabalho como também essa formação “[...] desencadeiam-se 

fenómenos de resistência pessoal e institucional, e provoca-se a passividade de muitos actores 

educativos.”. 

Diante da formação que os professores tiveram sobre a resolução de Problemas como 

metodologia de ensino, foi perguntado o que dificultou e/ou dificulta a utilização dessa 

metodologia. As respostas são apresentadas na Tabela 10 e permitem concluir que a maior 

dificuldade está na utilização da Resolução de Problemas como metodologia de ensino em 

sala de aula (35,7%), seguida da preparação de aulas baseadas na Resolução de Problemas 

como metodologia de ensino (28,6%). 

 

Tabela 10 – Aspectos dificultadores para o trabalho com a Resolução de Problemas 

Aspectos considerados 

Grau de dificuldade17 

1 2 3 

Freq. % Freq. % Freq. % 

Interpretação das orientações curriculares 

sobre a resolução de problemas como 

metodologia de ensino dos PCN. 

8 20 21 30 2 14,3 

Compreensão da resolução de problemas 

como metodologia de ensino proposta no 

Currículo Oficial do Estado de São Paulo. 

11 27,5 17 24,3 3 21,4 

Utilização da resolução de problemas como 

metodologia de ensino em sala de aula. 
11 27,5 15 21,4 5 35,7 

Preparação de aulas baseadas na resolução 

de problemas como metodologia de ensino. 
10 25 17 24,3 4 28,6 

Total N=40 100 N=70 100 N=14 100 

Fonte: Dados organizados pela autora com base nos questionários aplicados. 

 

Assim sendo, os dados analisados na perspectiva da Resolução de Problemas e a 

formação docente possibilitam considerar que: 

A maior parte dos professores teve conhecimento sobre a Resolução de Problemas 

como metodologia de ensino em cursos de formação continuada, seguido da leitura do 

Currículo do Estado de São Paulo e de livros didáticos. As instâncias apresentadas pelos 

docentes que mais contribuíram para o entendimento desta proposta metodológica foram as 

práticas pedagógicas e estudos realizados autonomamente e a formação continuada (cursos, 

                                                           
17Grau de dificuldade: 1 – Nenhuma dificuldade, 2 – Pouca dificuldade, 3 – Muita dificuldade. 
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oficinas, palestras), considerando que, na visão dos professores pesquisados, a instância mais 

importante para priorizar o trabalho sobre a Resolução de Problemas como metodologia de 

ensino na formação do professor, deveria ser na formação inicial e, posteriormente na 

continuada. 

Quanto aos aspectos apontados como negativos na realização do trabalho com a 

Resolução de Problemas, grande parte deles é atribuída aos alunos, principalmente no que se 

refere às dificuldades na interpretação de problemas.  

Confrontando os dados das Tabelas 9 e 10, tem-se que os aspectos negativos para o 

desenvolvimento dessa metodologia estão centrados no aluno e as dificuldades encontradas 

pelos professores no trabalho docente são referentes à utilização, na sala de aula, desta 

metodologia, bem como a preparação das aulas.  

Portanto, a análise dos dados e as conclusões anteriores permitem afirmar que é 

preciso oferecer formação docente, tanto inicial como continuada, a fim de auxiliar os 

professores tanto no preparo das aulas e na utilização desta metodologia em sala de aula, 

como também no apoio às dificuldades apresentadas pelos alunos.   

 

6.2.3 O entendimento do Professor de Matemática sobre Resolução de Problemas 

 

As questões propostas na categoria “O entendimento do Professor de Matemática 

sobre Resolução de Problemas”, Parte B do questionário, objetivaram verificar o que o 

Professor de Matemática entende sobre a Resolução de Problemas como metodologia de 

ensino. Para isso, as questões referiram-se a como o professor introduz um novo conceito 

matemático nas aulas, ao que ele considera mais importante quanto à participação do aluno 

durante o processo de ensino e aprendizagem e qual a prática pedagógica do professor (seu 

papel) neste processo quando a Resolução de Problemas é utilizada como metodologia de 

ensino da Matemática.   

A Parte B do questionário tem início indagando como o professor inicia sua aula 

quando se propõe a desenvolver um novo conceito matemático. Os professores puderam 

marcar apenas uma opção, a que julgasse mais coerente com a sua prática pedagógica ao 

iniciar o estudo de um novo conceito matemático, conforme exposto na Tabela 11.  
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Tabela 11 – Início do estudo de um novo conceito matemático 

Opções Frequência Percentual 

Por exercícios sobre o conceito. 0 0 

Pela definição do conceito. 11 35,5% 

Apresentando situações-problema sobre o conceito. 8 25,8% 

A partir de exemplos que envolvem o conceito. 9 29% 

Outras. Quais? 3 9,7% 

Total  N= 31 100% 
Fonte: Dados organizados pela autora com base nos questionários aplicados. 

 

Os dados levantados mostram que as respostas estão bem distribuídas entre o início 

do estudo de um novo conceito matemático pela definição deste conceito (35,5%), por 

exemplos que envolvem o conceito que será estudado (29%) e pela apresentação de situações-

problema sobre o conceito (25,8%).  

Apenas três professores marcaram outras opções (9,7%), dois deles especificaram 

que iniciam o estudo de um novo conceito matemático pelo levantamento dos conhecimentos 

prévios dos alunos (6,5% aproximadamente), citaram “Sondagem dos conhecimentos dos 

alunos” e “Questionamentos sobre conceitos prévios dos alunos” e, um afirmou que depende 

do conteúdo/conceito que será estudado (3,2%), “As vezes é pela história/ contextualização 

ou através de situações- problema”. Isto revela que a Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino apresenta, para esses professores, distorções de compreensão, pois 

quando o trabalho didático-pedagógico do professor é desenvolvido considerando essa 

proposta metodológica, ao iniciar um estudo partindo da Resolução de Problemas, é intuitivo 

a utilização dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o conceito em estudo, caso não o 

tenham, a mediação do professor e a interação com os colegas possibilitarão a construção de 

novos conhecimentos. Segundo Boavida et al. (2008, p. 33) “A resolução de problemas 

permite aprender de uma forma activa, ajudar os alunos a construírem conhecimento 

matemático novo e também testar os seus conhecimentos sobre os diversos temas de ensino.”. 

Quanto ao levantamento de conhecimentos prévios, Van de Walle (2009) ao sugerir 

uma estrutura de três fases (antes, durante e depois de uma tarefa) para o ensino baseado na 

Resolução de Problemas como metodologia de ensino, destaca a importância da ativação dos 

conhecimentos prévios como um dos aspectos da primeira fase e propõe que 

 

Ensinar com tarefas baseadas em resolução de problemas é mais centrado no aluno 

do que no professor. O ensino começa e se constrói com as ideias que as crianças 

possuem – seus conhecimentos prévios. É um processo que requer confiança nas 

crianças – uma convicção de que todas elas podem criar ideias significativas sobre a 

matemática. (VAN DE WALLE, 2009, p. 58). 
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Embora respostas apresentadas na tabela 11 estejam bem distribuídas em três opções, 

ainda assim, os dados obtidos permitem concluir que a maior parte dos professores (35,5%) 

considera importante iniciar um estudo partindo de definições formais, para depois 

introduzirem problemas e exercícios a fim de que os alunos resolvam. Como ressaltam os 

PCN, “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” (BRASIL, 1998, p. 40). 

Van de Walle (2009, p. 57) também corrobora com essa questão ao afirmar que “Os 

estudantes devem resolver problemas não para aplicar matemática, mas para aprender nova 

matemática.” O autor ainda destaca que a aprendizagem da matemática deve resultar das 

experiências dos alunos na resolução de problemas, ao invés de serem ensinados conceitos e 

procedimentos antes de se resolver os problemas. 

Analisando as respostas dos professores sobre como iniciam o estudo de um novo 

conceito matemático e os aspectos considerados negativos na realização do trabalho com a 

Resolução de Problemas enquanto metodologia de ensino, descritos no item anterior, é 

possível concluir que a maior parte dos professores sustenta a Resolução de Problemas após a 

introdução formal dos conceitos matemáticos envolvidos, pois consideram a falta de 

conhecimentos prévios dos alunos e as dificuldades na interpretação de problemas um 

dificultador para atender aos pressupostos desta proposta metodológica. 

Para Onuchic (1999), boa parte dos professores não está preparada para desenvolver 

tal metodologia no processo de ensino e aprendizagem, visto que eles continuam acreditando 

que a formalização antecipada dos conceitos matemáticos favorece o desenvolvimento do 

trabalho didático-pedagógico com os alunos. Ainda se mantém uma ordem convencional para 

introduzir novos conceitos matemáticos: desenvolvem-se os conteúdos a partir de conceitos 

dados inicialmente e de uma excessiva mecanização dos procedimentos de resolução, 

enfatizados em exemplos, por fim utiliza-se a resolução de situações-problema, conhecidas 

como problemas para verificar a aprendizagem. 

Na sequência foi perguntado ao professor a respeito do que considera mais 

importante quanto ao papel do aluno no processo de ensino e aprendizagem de um conceito 

matemático. Dois dos professores não responderam a essa questão e os 29 respondentes 

puderam repetir o grau de importância nos itens apresentados. Assim, foi obtido 38,9% das 

respostas, como mostra a tabela 12, que consideraram extremamente importante os aspectos 

relacionados à interação do aluno com professor e colegas na comunicação de suas hipóteses, 

na exposição de questionamentos bem como nas respostas de questionamentos levantados 
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pelos seus pares e/ou professor, seguido da elaboração de um ou vários procedimentos de 

resolução (como realizar simulações, fazer tentativas, formular hipóteses) (33,3% das 

respostas). 

 

Tabela 12 – Aspectos mais importante na participação do aluno no processo de ensino e aprendizagem 

de um conceito matemático 

Aspectos 

Grau de importância18 

1 2 3 4 5 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Resolver os problemas 

propostos fazendo cálculos com 

os dados do enunciado de 

acordo com o que aprendeu nas 

aulas. 

3 8,3 6 17,6 6 17,6 4 19,1 10 50 

Elaborar um ou vários 

procedimentos de resolução 

(como realizar simulações, fazer 

tentativas, formular hipóteses). 

12 33,3 4 11,7 5 14,7 5 23,8 3 15 

Compreender o que foi proposto 

e dar respostas aplicando 

procedimentos adequados. 

2 5,6 9 26,4 13 38,3 4 19,1 1 5 

Validar seus procedimentos e 

comparar seus resultados com os 

de outros alunos, a fim de 

chegarem a uma resposta 

comum, mesmo que por 

procedimentos diferentes. 

5 13,9 10 29,4 5 14,7 5 23,8 4 20 

Interagir com professor e 

colegas na comunicação de suas 

hipóteses, na exposição de 

questionamentos bem como nas 

respostas de questionamentos 

levantados pelos seus pares e/ou 

professor. 

14 38,9 5 14,7 5 14,7 3 14,2 2 10 

Total N=36 100 N=34 100 N=34 100 N=21 100 N=20 100 

Fonte: Dados organizados pela autora com base nos questionários aplicados. 

 

Quando analisadas as respostas dos professores quanto ao que consideraram 

importante e muito importante percebe-se maior atenção dada à compreensão dos problemas 

propostos e à aplicação de procedimentos adequados nas situações-problema (26,4% para 

muito importante e 38,3% para importante), como também à validação e comparação de 

procedimentos e resultados a fim de chegarem a uma resposta comum independentemente dos 

procedimentos utilizados (29,4% para muito importante). Desta forma, é possível inferir que 

                                                           
18Grau de importância: 1 – Extremamente importante, 2 – Muito importante, 3 – Importante, 4 – Um pouco 

importante, 5 – Não é importante. 
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mesmo os professores considerando a interação dos alunos, comunicação de hipóteses e foco 

nos procedimentos de resolução, ainda assim, a importância dada aos resultados bem como a 

procedimentos adequados e à resposta correta tem sido consideravelmente significativa. 

Novamente nos reportamos aos PCN (BRASIL, 1998) reiterando que  

   

Resolver um problema não se resume em compreender o que foi proposto e em dar 

respostas aplicando procedimentos adequados. Aprender a dar uma resposta correta, 

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

mas não é garantia de apropriação do conhecimento envolvido. [...] é necessário 

desenvolver habilidades que permitam pôr à prova os resultados, testar seus efeitos, 

comparar diferentes caminhos, para obter a solução. Nessa forma de trabalho, o 

valor da resposta correta cede lugar ao valor do processo de resolução. (BRASIL, 

1998, p. 33) 

 

No caso desta questão, todos os aspectos podem ser considerados no trabalho 

didático-pedagógico do professor, pois a intenção era colocá-los em grau de prioridade, de 

maior importância para o de menor importância. Assim, os dados da tabela 12 indicam que 

apesar de a maior parte dos professores considerar importante uma postura ativa dos alunos, 

mesmo assim, tem o foco principal em respostas corretas e procedimentos adequados. 

Embora em um número não muito expressivo, mas que chamou a atenção foi o fato 

de dois dos vinte professores, que marcaram aspectos não importantes, acreditarem que a 

interação dos alunos com professor e colegas na comunicação de suas hipóteses, na exposição 

de questionamentos bem como nas respostas de questionamentos levantados pelos seus pares 

e/ou professor não são importantes no processo de ensino e aprendizagem.  

Os PCN realçam a importância da interação entre professor e aluno e entre alunos e 

afirmam que essa interação “[...] desempenha papel fundamental na formação das capacidades 

cognitivas e afetivas”, além disso, salientam que a aprendizagem será potencializada “[...] na 

medida em que o professor proporcionar um ambiente de trabalho que estimule o aluno a 

criar, comparar, discutir, rever, perguntar e ampliar ideias” (BRASIL, 1998, p. 31).  

Nesse sentido, Serrazina e Ribeiro (2012, p. 1371) corroboram que “As interações 

sociais na sala de aula desempenham um papel fundamental na aprendizagem da Matemática, 

uma vez que, quer a interação professor-aluno quer a interação aluno-aluno, influenciam a 

matemática que é aprendida e como é aprendida na escola”. 

As Normas Profissionais para o ensino da Matemática (NCTM, 1994) apresentam a 

Resolução de Problemas, o raciocínio e a comunicação como processos que precisam ser 

frequentes no ensino da Matemática e precisam ser trabalhados pelos professores. “Os alunos 

devem estar empenhados em actividades e num discurso na aula de Matemática que 
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requeiram a resolução de problemas, o raciocínio e a comunicação.” (NCTM, 1994, p. 97). 

Portanto, é preciso comprometer os alunos num discurso matemático, o que implica em 

discutir sobre diferentes procedimentos de resolução e solução dos problemas propostos. 

No que diz respeito à prática pedagógica do professor (seu papel), quando a 

Resolução de Problemas é utilizada como metodologia de ensino da Matemática, foi 

solicitado do professor, participante da pesquisa, que indicasse um dos três caminhos 

apresentados que considera necessário para o desenvolvimento de uma aula utilizando os 

pressupostos da Resolução de Problemas como metodologia de ensino. Dessa forma, os 

professores participantes marcaram apenas uma opção, conforme apresentado na tabela 13. 

 

Tabela 13 – Prática pedagógica do professor ao utilizar a Resolução de Problemas 

Opções Frequência Percentual 

Desenvolver teoricamente um tópico matemático e depois propor 

problemas aos alunos para a aplicação do assunto estudado. 

Ensinar ao aluno os conceitos e informações, no contexto 

matemático, para depois aplicá-los na resolução de problemas. 

4 13% 

Propor situação-problema que envolva aspectos de um novo 

conteúdo matemático, desenvolvendo procedimentos matemáticos 

na busca de respostas para a situação-problema dada. Os conceitos 

matemáticos são construídos durante a resolução de um problema, 

seguido da formalização pelo professor. 

27 87% 

Ensinar procedimentos, regras e conceitos gerais sobre resolução 

de problemas como um novo conteúdo matemático, com foco em 

ensinar o aluno a ser um bom solucionador de problemas. 

0 0% 

Total N = 31 100% 
Fonte: Dados organizados pela autora com base nos questionários aplicados. 

 

A tabela 13 mostra que ao serem questionados sobre a prática pedagógica do 

professor na utilização da Resolução de Problemas como metodologia de ensino, a maioria 

dos professores (87%), que respondeu ao questionário, indicou a segunda opção, com início 

da aula a partir de situações-problema, o desenvolvimento com foco na elaboração de 

procedimentos que levasse a resposta do problema e a finalização com a formalização dos 

conceitos estudados realizada pelo professor. Apenas quatro professores (13%) responderam 

desenvolver teoricamente um tópico matemático e depois propor problemas aos alunos para a 

aplicação do assunto estudado, o que está de acordo com as respostas dadas à primeira 

questão desta categoria, na qual 35% dos professores iniciam o estudo de um novo conceito 

matemático pela definição deste conceito. 

As opções expressas nesta questão remetem aos três modos de abordar a resolução de 

problemas apresentadas por Schroeder & Lester (1989): ensinar Matemática para resolver 
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problemas, ensinar Matemática via/ através da Resolução de Problemas e ensinar a resolver 

problemas pela Matemática, quer dizer, ensinar sobre Resolução de Problemas. Desta forma, 

a partir dos dados, conclui-se que a maioria dos professores demonstrou conhecer o ensino da 

Matemática via/através da Resolução de Problemas, ou seja, reconhecem que o problema é o 

ponto de partida para a aprendizagem de um novo conceito e o novo conhecimento 

matemático é construído durante a resolução do problema. 

Sendo assim, ao responderem essa questão, a maioria dos professores demonstra 

conhecer teoricamente a Resolução de Problemas como metodologia de ensino. Entretanto, 

quando os resultados apresentados e analisados na tabela 11 são retomados (como iniciam o 

estudo de um conceito matemático), é possível verificar que boa parte das respostas dadas são 

contraditórias. 

Teoricamente os professores conhecem a Resolução de Problemas como metodologia 

de ensino, mas quando são questionados sobre o desenvolvimento dessa proposta, como 

realmente iniciam o trabalho de um novo conceito matemático com os alunos, consideram um 

ensino de Matemática em que primeiro se trabalham conceitos para somente depois aplicá-los 

na resolução de problemas, o que evidencia, segundo Schroeder & Lester (1989) um ensino 

para resolver problemas. Dante (1994) reconhece que um dos desafios de ensinar Matemática 

é a mudança de uma abordagem de transmissão de conteúdos para uma abordagem de 

Resolução de Problemas. 

As três questões referentes ao entendimento do professor sobre a Resolução de 

Problemas como metodologia de ensino possibilita o entendimento de que os professores até 

compreendem essa proposta metodológica, porém, na prática a maior parte deles ainda realiza 

aulas partindo da transmissão de conceitos e procedimentos para depois proporem situações-

problema, pois como afirma Dante (1994, p. 52), ensinar partindo da Resolução de Problemas 

é muito mais complexo do que ensinar algoritmos e equações. 

  

A postura do professor ao ensinar um algoritmo é, em geral, a de um orientador 

dando instruções, passo a passo, de como fazer. Na resolução de problemas, ao 

contrário, o professor deve funcionar como incentivador e moderador das ideias 

geradas pelos próprios alunos. Nesse caso, as crianças participam ativamente 

“fazendo Matemática”, e não ficam passivamente “observando” a Matemática “ser 

feita” pelo professor. 

 

Em síntese, nesta categoria, ficou evidente que os professores compreendem a 

Resolução de Problemas como metodologia de ensino, embora alguns pressupostos dessa 

proposta sejam desconsiderados quando se pensa na prática ao iniciar o estudo com conceitos 
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e não partindo de problemas, tal como considerar o papel ativo dos alunos na busca por 

estratégias que levem à construção do conceito e não ensinar procedimentos para serem 

aplicados posteriormente em problemas. 

 

6.2.4 A relação entre o entendimento docente sobre Resolução de Problemas e a prática 

pedagógica 

 

As questões que constituem a Parte C do questionário, referentes à categoria “A 

relação entre o entendimento docente sobre Resolução de Problemas e a prática pedagógica”, 

buscaram conduzir o professor às reflexões pessoais sobre seu conhecimento e sua atuação 

docente no que diz respeito ao trabalho didático-pedagógico com a Resolução de Problemas 

enquanto metodologia de ensino. Para isto, as questões referiram-se a, primeiramente, uma 

autoavaliação sobre o conhecimento docente dessa proposta metodológica, depois buscaram 

respostas sobre com que finalidade o professor utiliza a resolução de Problemas como 

metodologia de ensino e, finalmente, investigaram o provável uso da Resolução de Problema 

como metodologia de ensino, em sala de aula, relatada pelos docentes. 

A fim de se estabelecer uma relação entre o conhecimento do professor sobre 

Resolução de Problemas como metodologia de ensino e sua prática pedagógica foi necessário 

considerar o conteúdo relatado pelo docente, já que não foi possível a observação em sala de 

aula devido ao tempo restrito para o desenvolvimento da pesquisa. 

A primeira questão buscou conduzir o professor a uma autoavaliação de seus 

conhecimentos sobre Resolução de Problemas, assim, foi solicitado que ele marcasse apenas 

uma opção das cinco que foram apresentadas, a que melhor definisse seu conhecimento, 

podendo ser muito satisfatório, satisfatório, regular, pouco satisfatório ou insatisfatório. 

Os dados da tabela 14 revelam que a maioria dos professores (90,4%) considera seu 

conhecimento sobre a Resolução de Problemas como metodologia de ensino satisfatório, 

segundo eles, entendem os pressupostos da resolução de problemas como metodologia de 

ensino, conseguem planejar as aulas com base nestes pressupostos, além de desenvolverem o 

planejado em sala de aula, no entanto ainda precisam ampliar os conhecimentos e aprimorar a 

prática pedagógica. 
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Tabela 14 – Como o professor considera seu conhecimento sobre a Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino 

Opções Frequência Percentual 

Muito satisfatório. Entendo plenamente os pressupostos da 

resolução de problemas como metodologia de ensino, consigo 

planejar minhas aulas com base nestes pressupostos e desenvolvo 

meu planejamento em sala de aula. 

1 3,2% 

Satisfatório. Entendo os pressupostos da resolução de problemas 

como metodologia de ensino, consigo planejar minhas aulas com 

base nestes pressupostos e desenvolvo meu planejamento em sala 

de aula, mas ainda preciso ampliar meus conhecimentos e 

aprimorar minha prática pedagógica. 

28 90,4% 

Regular. Entendo parcialmente os pressupostos da resolução de 

problemas como metodologia de ensino, consigo planejar e 

desenvolver parcialmente minhas aulas com base nestes 

pressupostos. 

1 3,2% 

Pouco satisfatório. Entendo pouco os pressupostos da resolução de 

problemas como metodologia de ensino, por isso tenho dificuldade 

em planejar minhas aulas e desenvolvê-las com base nestes 

pressupostos. 

1 3,2% 

Insatisfatório. Não entendo os pressupostos da resolução de 

problemas como metodologia de ensino. 
0 0% 

Total N = 31 100% 
Fonte: Dados organizados pela autora com base nos questionários aplicados. 

 

Ainda segundo os dados da tabela 14, outras três respostas foram distribuídas entre 

muito satisfatório, regular e pouco satisfatório. Nenhum professor julgou não ter 

conhecimento (insatisfatório) dessa proposta metodológica. Porém, quando foi lhes 

perguntado sobre os aspectos dificultadores para o trabalho com a Resolução de Problemas, 

apresentados na seção 6.2.2, os aspectos considerados como dificuldades foram a utilização 

da Resolução de Problemas como metodologia de ensino em sala de aula e a preparação de 

aulas baseadas na Resolução de Problemas como metodologia de ensino, descrito por 5 e 4 

professores respectivamente. Agora, que nesta questão, teriam a oportunidade de marcar 

realmente seus conhecimentos e necessidades, apenas um professor marcou que tem 

dificuldade em planejar aulas e desenvolvê-las com base nos pressupostos desta metodologia 

e um outro professor reconheceu que consegue planejar e desenvolver, parcialmente, as aulas 

com base nestes pressupostos. Alguns professores que destacaram essa dificuldade no início 

do questionário, Parte A, agora não a consideraram como falta de conhecimentos, ou 

necessidade de aperfeiçoá-las. 

Os resultados acima revelam que os professores, não obstante de seu entendimento, 

precisam ter conhecimentos tanto de aspectos teóricos relacionados à Resolução de 

Problemas, o que remete a um saber da formação profissional, aliás, saberes pedagógicos 
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(TARDIF, 2010), como também conhecimentos concernentes ao direcionamento do trabalho 

didático-pedagógico, na prática de sala de aula, com os conceitos matemáticos, a que se 

referem aos saberes disciplinares (TARDIF, 2010).  

É essencial relembrar que o papel do professor não se restringe à transmissão de 

conhecimentos. Tardif (2010, p. 36) corrobora nesse aspecto ao afirmar: “Entretanto a relação 

dos docentes com os saberes não se reduz a uma função de transmissão dos conhecimentos já 

constituídos. Sua prática integra diferente saberes, com os quais o corpo docente mantém 

diferentes relações”. 

A análise das respostas da segunda questão (tabela 15), em que foi perguntado ao 

professor “Com que finalidade você utiliza a resolução de problemas como metodologia de 

ensino em sala de aula?” e solicitado que ele enumerasse conforme o grau de importância 

ponderado, possibilita às seguintes conclusões: 

 

  Tabela 15 – Finalidade da Resolução de Problemas como metodologia de ensino 

Finalidade 

Grau de importância19 

1 2 3 4 5 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Aprofundar um conceito 

estudado. 
6 16,2 1 3,1 5 14,7 6 23,1 13 50,0 

Desenvolver um conceito. 3 8,1 10 31,2 11 32,3 3 11,5 4 15,4 

Aplicar e verificar a aquisição 

de um conceito. 
3 8,1 3 9,4 11 32,3 10 38,5 4 15,4 

Motivar os alunos ao iniciar o 

estudo de um conceito. 
10 27,0 7 21,9 5 14,7 6 23,1 3 11,5 

Levantar conhecimentos prévios 

dos alunos sobre um conceito 

que será estudado. 

15 40,6 11 34,4 2 6,0 1 3,8 2 7,7 

Total N=37 100 N=32 100 N=34 100 N=26 100 N=26 100 
Fonte: Dados organizados pela autora com base nos questionários aplicados. 

 

1. Quando são considerados os três graus maiores de importância e organizados os 

aspectos escolhidos pelos docentes do maior para o menor, a ênfase é dada no levantamento 

de conhecimentos prévios dos alunos. Os professores utilizam a Resolução de Problemas com 

foco em conhecer os saberes dos alunos sobre o conteúdo que será desenvolvido (40,6% para 

extremamente importante e 34,4% para muito importante), seguido da utilização da Resolução 

de Problemas como motivação no início do estudo de um conceito (27,0% para extremamente 

                                                           
19Grau de importância: 1 – Extremamente importante, 2 – Muito importante, 3 – Importante, 4 – Um pouco 

importante, 5 – Não é importante. 
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importante e 21,9% para muito importante) e, por último, para o desenvolvimento de um 

conceito (31,2% para muito importante e 32,3% para importante). 

Esses três aspectos destacados mostram que há coerência com os pressupostos da 

Resolução de Problemas como metodologia de ensino. Embora a motivação não seja a 

prioridade assim como o levantamento de conhecimentos prévios, são elementos importantes 

neste trabalho, cuja finalidade principal é o desenvolvimento de um conceito. 

 

2. Quando observados os aspectos destacados pelos professores como “um pouco 

importante” ou que “não é importante”, os mais marcados foram “o aprofundamento de um 

conceito” (50,0% não é importante e 23,1% um pouco importante) e a “aplicação e 

verificação da aquisição de um conceito” (15,4% não é importante e 38,5% um pouco 

importante). 

É interessante quando esses dados são comparados com os obtidos na tabela 11, que 

35,5% dos professores iniciam o estudo pela definição do conceito e 29,0% partem de 

exemplos que envolvem o conceito, consequentemente para esses professores, os problemas 

são contemplados depois dos conceitos e exemplos, ou seja, na aplicação e verificação de um 

conceito estudado. Desta forma, há contradição quando eles não consideram esse aspecto 

importante.   

As conclusões acima demonstram que os professores consideram teoricamente a 

Resolução de Problemas como metodologia de ensino da Matemática, porém, quando é 

preciso mencioná-la na prática, há contradições entre teoria e prática, mostrando que este 

entendimento, muitas vezes, precisa ser ampliado e/ou aperfeiçoado para se ter condições de 

aplicá-lo com segurança e eficácia na prática desenvolvida em sala de aula. 

Para Roldão (2007, p. 98), essa contradição diz respeito à formalização do 

conhecimento profissional que envolve vários tipos de saberes  

 

[...] passíveis de diversas formalizações teóricas – científicas, científico didácticas, 

pedagógicas (o que ensinar, como ensinar, a quem e de acordo com que finalidades, 

condições e recursos), que contudo, se jogam num único saber integrador, situado e 

contextual – como ensinar aqui e agora –, que se configura como “prático”. 

 

Nesta perspectiva, justifica-se o fato de uma boa parte dos professores teoricamente 

entenderem a Resolução de Problemas como metodologia de ensino, mas quando precisam 

exemplificar na prática reforçam a transmissão de conteúdos matemáticos, iniciando pelas 

definições para depois proporem aos alunos a Resolução dos Problemas. É preciso que haja 
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relação entre a teoria e a prática. Segundo Roldão (2007) se considerado somente a prática, o 

“saber fazer”, sem relação com a teoria, “o saber fazer, saber como fazer, e saber por que se 

faz”, tem-se como resultado um praticismo ou tecnicismo simplista. Do mesmo modo, apenas 

a teoria aplicada na prática estará reduzida a processos de aplicação, uma “leitura 

aplicacionista”. 

For fim, a tabela 16 apresenta a categorização da última questão do questionário, 

cujo objetivo foi investigar o provável uso da Resolução de Problema como metodologia de 

ensino, em sala de aula, relatada pelos docentes.  

 

Tabela 16 – Descrição de uma aula utilizando a Resolução de Problemas como metodologia de ensino 

de um conceito matemático 

Categorias Frequência Percentual 

Descreve a aula demonstrando o trabalho didático-

pedagógico com a Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino. 

2 6,5% 

Descreve a aula demonstrando parcialmente o trabalho 

didático-pedagógico com a Resolução de Problemas 

como metodologia de ensino. 

5 16,1% 

Descreve a aula demonstrando o trabalho didático-

pedagógico com a Resolução de Problemas com outras 

finalidades. 

6 19,4% 

Descreve apenas o problema a ser utilizado. 4 12,9% 

Descreve o problema a ser utilizado, considerando a 

abordagem de ensinar sobre resolução de problemas. 
3 9,7% 

Não descreve a aula e/ou apenas cita conteúdos que 

foram desenvolvidos. 
3 9,7% 

Resposta aleatória 1 3,2% 

Em branco 7 22,5% 

Total  N= 31 100% 

Fonte: Dados organizados pela autora com base nos questionários aplicados. 

 

Responderam a essa questão 24 professores, pois dos 31 participantes da pesquisa, 7 

deles (22,5%) deixaram essa questão em branco. Isso pode ser justificado como uma das 

desvantagens por ser uma questão aberta (GIL, 2008). Destes 24 professores, respondentes da 

questão, 1 (3,2%) apresentou resposta aleatória e as outras 23 respostas foram examinadas 

pela análise de conteúdo (BARDIN, 2011).  

A leitura “flutuante” e precisa das respostas possibilitou verificar quais delas 

atenderam à solicitação da questão, ou seja, descreveram uma aula, especificando um conceito 

desenvolvido, com a utilização da Resolução de Problemas como metodologia, o que 

possibilitou a organização das categorias apresentadas na tabela 16. Essas categorias estão 

apresentadas em ordem de cumprimento do que foi solicitado na questão, iniciando por quem 
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atendeu ao proposto, quem atendeu parcialmente, quem atendeu, mas com outra finalidade e 

assim sucessivamente, conforme apresentado na tabela 16. 

De acordo com os dados, a maior parte dos professores que responderam à questão 

(42,0%) descreve a aula demonstrando o trabalho didático-pedagógico com a Resolução de 

Problemas, porém alguns a descrevem com outra finalidade que não atende aos pressupostos 

da Resolução de Problemas como metodologia de ensino, principalmente no que se refere à 

construção do conceito e a mediação pedagógica do professor. 

Assim, ao destrinchar esse resultado, os dados mostram que 22,6% dos professores 

descrevem a aula demonstrando o trabalho didático-pedagógico com a Resolução de 

Problemas como metodologia de ensino, embora somente 6,5% atendem plenamente aos 

pressupostos dessa metodologia, pois os outros 16,1% contemplam parcialmente esses 

pressupostos. Contudo, de acordo com as respostas dadas, pode-se dizer que o trabalho 

exemplificado por eles está de acordo com os pressupostos da Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino, o fato de ter sido considerado parcial justifica-se por não ter 

explicitado na resposta como foi realizada a formação do conceito e/ou os questionamentos 

realizados, aspectos que não impediram a verificação dessa metodologia descrita na aula. 

A partir desta análise é possível concluir que os problemas são propostos, pelos 

professores desta pesquisa (19,6%), com intuito de desenvolver um conceito matemático, 

propiciando ao aluno uma postura ativa em sala de aula, contrapondo à ideia de que a 

Matemática é algo pronto e acabado (BRASIL, 1998). Essa abordagem diz respeito ao que 

Schroeder e Lester (1989) apresentam como ensinar Matemática através da Resolução de 

Problemas, como definido neste trabalho, à Resolução de Problemas como metodologia de 

ensino de Matemática.  

Outro fato que chama a atenção nesses dados é que 19,4% dos professores 

descreveram a aula demonstrando o trabalho didático-pedagógico com a Resolução de 

Problemas com outras finalidades, ou seja, não procuraram desenvolver um conceito 

matemático com esse trabalho, mas sim exploraram o problema apresentado aos alunos com a 

finalidade de fazer o levantamento de conhecimentos prévios, a aplicação de um conteúdo 

matemático e como contextualização do conteúdo matemática, para na sequência, defini-lo. 

Nesse sentido, os problemas são desenvolvidos a fim de ser aplicado o que foi 

ensinado, essa situação refere-se à abordagem de ensinar para resolver problemas de 

Matemática. Assim sendo, o foco principal do professor ao propor os problemas está na 

aplicação da Matemática na resolução dos problemas tanto rotineiros como não rotineiros 

(SCHROEDER; LESTER, 1989). 
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A proposta da Resolução de Problemas como metodologia de ensino, pondera os 

problemas como desafios que propiciam aos estudantes possível construção ou aquisição de 

conceitos, princípios e procedimentos matemáticos (ONUCHIC, 1999). Nesta proposta, os 

conhecimentos prévios dos alunos são valorizados, pois os alunos são desafiados a utilizarem 

suas próprias estratégias de resolução baseando-se em conhecimentos já adquiridos 

anteriormente. 

Da mesma forma, os contextos dos conteúdos matemáticos não precisam ser 

trabalhados separadamente da Resolução de Problemas, Redling (2011, p. 38) defende que  

 

[...] os professores deveriam introduzir problemas significativos no trabalho com os 

diferentes conteúdos, uma vez que, quando estes integram a Resolução de Problema 

no contexto de situações matemáticas, os alunos têm a possibilidade de reconhecer a 

utilidade das estratégias e também de utilizar seus conhecimentos prévios. 

 

Assim, é fundamental que ao trabalhar com e Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino, a escolha dos problemas leve em conta os saberes dos alunos e o 

contexto dos conteúdos que serão explorados a fim de contribuir com a aprendizagem dos 

alunos e a eficiência desta proposta metodológica. 

Os últimos dados analisados da tabela 16, remetem a abordagem de ensinar sobre 

Resolução de Problemas. Assim, 3 das respostas dadas (9,7%) demonstram na descrição essa 

abordagem (SCHROEDER; LESTER, 1989), cujo objetivo principal é ensinar o aluno a ser 

um bom solucionador de problemas. O ensino é centrado no professor e nos conteúdos e/ou 

procedimentos que devem ser ensinados. 

No entanto, o fato de alguns professores terem demonstrado, na descrição de suas 

aulas, que utilizam a Resolução de Problemas para ensinar sobre como resolver problemas, 

não representa ser totalmente desfavorável à prática docente. Essa abordagem de ensino, 

assim como ensinar para resolver problemas, precisa ser vinculada a ensinar através da 

Resolução de Problemas, cuja direção aponta para a abordagem inicial de um conceito 

matemático durante o desenvolvimento de um problema e a mediação do professor, em 

contrapartida à transmissão do conhecimento pelo docente e à atitude passiva do aluno diante 

de conhecimentos matemáticos. 

Portanto, a análise desta questão permite concluir que, embora a maior parte dos 

professores pesquisados relata o uso da Resolução de Problemas como metodologia de 

ensino, ao descreverem uma aula contemplando o desenvolvimento desta metodologia, muitos 

professores ainda estão centrados na transmissão de conceitos para que depois sejam 
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aplicados, ou mesmo no ensino sobre resolver problemas com foco na sua leitura, explicação 

e resolução dos problemas que foram propostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Resolução de Problemas como metodologia de ensino possibilita aos alunos o 

desenvolvimento do pensamento matemático, a compreensão de conceitos e a elaboração de 

estratégias pessoais de resolução, por meio da interação, da criatividade, do raciocínio lógico, 

das possibilidades de investigação (ECHEVERRÍA; POZO, 1998; ONUCHIC, 1999; 

ONUCHIC et al., 2014; VAN DE WALLE, 2009). Logo, se considera que ela vai além da 

transmissão e memorização dos conhecimentos matemáticos. 

A literatura e as pesquisas desenvolvidas, esboçadas no referencial teórico e no 

levantamento bibliográfico deste estudo, sugerem a Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino e consideram que trabalhar nesta perspectiva metodológica contribui 

com a aprendizagem e o desenvolvimento nos alunos de conteúdos e habilidades matemáticas. 

Neste caso, o professor é responsável tanto pela seleção e organização dos problemas 

que serão propostos, atendendo aos objetivos pretendidos, quanto pela criação e manutenção 

de um ambiente favorável e motivador à aprendizagem, tendo entre os resultados a 

participação ativa dos alunos no decorrer das aulas. Para tanto, é preciso que os docentes 

sejam formados e orientados, o que torna a formação continuada essencial para o educador, 

pois desenvolver um trabalho didático-pedagógico nesta perspectiva requer que ele seja 

mediador do processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse sentido, esta pesquisa procurou analisar a compreensão que professores de 

Matemática têm da Resolução de Problemas como metodologia de ensino, investigar como 

eles têm tomado conhecimento desta proposta metodológica e se há relação entre o 

entendimento sobre Resolução de Problemas e a prática pedagógica declarada pelo docente. 

O desenvolvimento desta pesquisa ocorreu em dois momentos: a pesquisa 

documental e o questionário. A pesquisa documental se deu pela análise dos documentos 

oficiais, nacional (PCN) e estadual (Currículo do Estado de São Paulo e os materiais 

curriculares de apoio, denominados Caderno do Aluno e Caderno do Professor), que 

normatizam e orientam o trabalho didático-pedagógico do professor da Educação Básica, 

referentes ao ensino da Matemática, especificamente quanto à Resolução de Problemas. 

Com base na análise desses documentos, foi possível concluir que ambos ponderam 

o trabalho didático-pedagógico com a Resolução de Problemas, mesmo havendo diferenças 

em como apresentam tais orientações.  
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De maneira sucinta, os PCN propõem orientações curriculares sem caráter 

obrigatório, todavia, orientam um trabalho didático-pedagógico partindo da Resolução de 

Problemas, ou seja, considerando a Resolução de Problemas como metodologia de ensino.  

No texto-base do Currículo do Estado de São Paulo, há pouca referência à Resolução 

de Problemas, quando são definidos e apresentados os conceitos-chave e abordagens para o 

ensino da Matemática. Contudo, muitas das situações de aprendizagem, disponíveis no 

material de apoio ao currículo (Caderno do Professor), propõem o desenvolvimento de um 

conceito matemático a partir da Resolução de Problemas, tanto em orientações no início das 

situações de aprendizagem como no direcionamento das atividades propostas. Desta forma, 

mesmo havendo pouca referência no texto legal, evidenciada pela baixa frequência de uso da 

expressão “resolução de problemas”, há várias atividades que implicam utilização dessa 

metodologia pelo docente. 

Conclui-se, portanto, que os materiais analisados reconhecem e declaram a 

Resolução de Problemas como uma metodologia de ensino que favorece a aprendizagem e o 

desenvolvimento de conteúdos e habilidades matemáticas.   

A partir desta análise a primeira questão da pesquisa foi respondida, sendo esta: “As 

orientações curriculares dos documentos oficiais que regem a Educação Básica em níveis 

nacional e estadual possibilitam que os professores se apropriem da Resolução de Problemas 

como metodologia de ensino e a incorporem em sua prática docente?”. Essa análise 

igualmente permite afirmar que as orientações presentes nos documentos curriculares oficiais 

possibilitam ao professor o conhecimento das propostas apresentadas sobre a Resolução de 

Problemas como metodologia de ensino da Matemática. Contudo, tais orientações se 

apresentam dependentes de ações mais globais e institucionalizadas, pois “Tal proposta, no 

entanto, exige uma política educacional que contemple a formação inicial e continuada dos 

professores” (BRASIL, 1997, p. 30).  

Desta forma, há comprovação de que os documentos por si só não bastam, é 

imprescindível uma política educacional que pense a formação continuada do professor, a fim 

de assegurar momentos que ele planeje, desenvolva e reflita sobre seu trabalho docente com a 

Resolução de Problemas, pois conforme assegura Roldão (2007) o conhecimento profissional 

docente, para ensinar, é constituído de saberes teóricos e práticos. 

Os dados, obtidos por meio do questionário, referentes ao levantamento de 

informações pessoais, apresentam o perfil dos 31 professores, participantes da pesquisa, com 

aulas atribuídas de Matemática no ano de 2017, no Ensino Fundamental II e/ou Ensino 

Médio. O perfil dos participantes da pesquisa revela que a maior parte possui formação em 
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Licenciatura em Matemática e de acordo com faixa etária e o tempo de atuação na educação 

básica é possível supor que esses professores tiveram oportunidades de vivenciar mudanças 

curriculares, formação continuada e experiências práticas, que puderam ou não ter contribuído 

para sua formação, considerando que há professores que não investem em sua carreira 

docente (PONTE, 1996). 

A análise das respostas dadas às questões sobre “A formação docente e a Resolução 

de Problemas” mostra que a maior parte dos professores teve conhecimento sobre a Resolução 

de Problemas como metodologia de ensino em cursos de formação continuada, foram poucos 

os que tiveram algum estudo referente a essa proposta metodológica na formação inicial. 

Estes docentes consideram que a instância mais importante para priorização do trabalho sobre 

a Resolução de Problemas como metodologia deveria ser a formação inicial, para depois, a 

formação continuada. 

Dada a importância da formação inicial de professores, as DCN (BRASIL, 2002b) 

enfatizam que é nesse momento de formação que ocorre o desenvolvimento de conhecimentos 

e competências para o exercício da profissão docente e ainda consideram que a formação 

inicial, deve contribuir com a preparação para o ensino, visando a aprendizagem do aluno e a 

utilização de metodologias e estratégias diferenciadas e inovadoras.  

Portanto, estabelecida a relação das orientações dos documentos curriculares, 

nacional e estadual, que orientam a importância do trabalho didático-pedagógico com a 

Resolução de Problemas como metodologia de ensino da Matemática, com as respostas dos 

professores sobre sua formação no que diz respeito a esta proposta metodológica de ensino, 

conclui-se que os estudos dessa temática na formação inicial têm sido insuficiente, pois 

poucos tiveram conhecimento e/ou estudaram esta proposta metodológica em sua formação 

inicial, a maior parte estudou em cursos de formação continuada e ainda assim tem aqueles 

que sozinhos buscaram seu desenvolvimento e atualização profissional. 

A formação continuada de professores é tão importante quanto à formação inicial, já 

que os estudos do docente não se encerram na conclusão da graduação, sua formação é 

necessária por toda vida profissional. E, essa formação precisa estar embasada na prática 

docente, a fim de que as teorias contribuam para reflexão e mudança da prática em um 

processo constante de autoavaliação do trabalho didático-pedagógico (IMBERNÓN, 2011). 

Garcia (1999) corrobora com essa questão defendendo a formação continuada como um 

processo que contribui com a ampliação de conhecimentos e competência do professor 

permitindo-lhes intervir no seu desenvolvimento profissional, o que refletirá no seu ensino, no 

currículo e na escola. 
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Ainda que a formação inicial e a formação continuada de professores sejam 

essenciais para a formação docente, na perspectiva do conhecimento da Resolução de 

Problemas como metodologia de ensino, é preciso considerar também as contribuições 

significativas, destacadas pelos docentes na pesquisa, referentes às práticas pedagógicas, 

independente de ações governamentais, que decorrem a partir de leituras e estudos individuais 

e/ou trocas com outros colegas docentes, para o entendimento da Resolução de Problemas 

como metodologia de ensino, o que é também fundamental para o desenvolvimento 

profissional docente. 

A partir da análise das questões referentes ao entendimento do professor sobre a 

Resolução de Problemas como metodologia de ensino, é possível inferir que, teoricamente, a 

maioria dos professores pesquisados compreende essa proposta metodológica. No entanto, ao 

relatar sobre a prática docente a maior parte deles desenvolve suas aulas partindo da 

transmissão de conceitos e procedimentos, apenas para depois proporem os problemas, pois, 

como afirma Dante (1994), é muito mais complexo ensinar partindo da Resolução de 

Problemas do que ensinar algoritmos e equações, o autor também reconhece que é um desafio 

no ensino da Matemática a mudança de uma abordagem de conteúdos para a resolução de 

problemas. 

Os professores pesquisados demonstram teoricamente conhecerem a Resolução de 

Problemas como metodologia de ensino. Porém, quando são questionados sobre o 

desenvolvimento dessa proposta, os aspectos dificultadores para a efetivação desse trabalho 

em sala de aula e como realmente iniciam o trabalho de um novo conteúdo matemático com 

os alunos, consideram um ensino de Matemática em que primeiro se trabalham conceitos para 

somente depois aplicá-los na resolução de problemas, evidenciando assim a confusão entre a 

abordagem de ensinar para resolver problemas (SCHROEDER; LESTER, 1989) e a 

abordagem de ensinar via/através da Resolução de Problemas. 

 Resumidamente, foi possível constatar que os professores compreendem a 

Resolução de Problemas como metodologia de ensino, embora alguns pressupostos dessa 

proposta não estejam garantidos quando se pensa na prática, como por exemplo, a 

consideração do papel ativo dos alunos e a busca por estratégias pessoais que levam a 

construção do conhecimento. 

No que diz respeito à relação entre o entendimento docente sobre Resolução de 

Problemas e a prática pedagógica declarada por ele, foi possível identificar, pela descrição da 

aula feita pelo professor, as abordagens sobre a Resolução de Problemas apresentadas por 
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Schroeder e Lester (1989): ensinar sobre Resolução de Problemas, ensinar para resolver 

problemas e ensinar matemática através da Resolução de Problemas.  

Ensinar sobre Resolução de Problemas é considerá-la como um novo conteúdo 

matemático a ser ensinado, considerando os procedimentos da Resolução de Problemas como 

conteúdos a serem ensinados e aprendidos pelos professores e alunos; Ensinar para resolver 

problemas está centrado na maneira de como a Matemática é ensinada e o que pode ser 

aplicado nos problemas, a relevância está em utilizar o conhecimento Matemático adquirido 

para resolver problemas; Ensinar Matemática através da Resolução de Problemas, neste caso, 

como uma metodologia de ensino, tem-se os problemas como um ponto de partida e um meio 

de se ensinar Matemática. Portanto, a partir do problema tem-se o início de um processo de 

construção do conhecimento, centrado no aluno, focalizado na construção de conceitos 

matemáticos durante a resolução do problema e formalizado pelo professor no final desse 

processo. 

 Embora teoricamente essas três abordagens apareçam separadas, nenhuma delas 

representa ser totalmente desfavorável à pratica docente, podendo ocorrer em momentos 

diferentes ou simultâneos, pois na prática elas podem se complementar, isso vai depender do 

trabalho didático-pedagógico do professor, que definirá os momentos oportunos, de acordo 

com seus objetivos, seja o de resolver problemas aplicando os conhecimentos matemáticos ou 

de ensinar os alunos a resolver problemas, ensinando procedimentos que auxiliem na 

compreensão do problema. 

Contudo, quando o objetivo docente for introduzir um novo conteúdo matemático, 

não há dúvida de que a Resolução de Problemas como metodologia de ensino constitui-se em 

um caminho para ensinar Matemática e não apenas para se ensinar a resolver problemas 

(SCHROEDER; LESTER, 1989).  

Na descrição de uma aula utilizando a Resolução de Problemas como metodologia de 

ensino de um conceito matemático, os professores apresentam indícios dessas três 

abordagens, ou seja, as aulas descritas foram distribuídas entre as abordagens de ensinar sobre 

resolução de problemas, ensinar para resolver problemas e ensinar matemática através da 

resolução de problemas, embora essa primeira abordagem fosse contemplada por um número 

reduzido de professores. 

Desta forma, tem-se que o equivalente a um quinto das aulas descritas pelos docentes 

teve o início e o desenvolvimento considerando a Resolução de Problemas como metodologia 

de ensino.  Outros um quinto inicia suas aulas com a Resolução de Problemas, mas com 

outras finalidades, que não são da construção do conhecimento matemático, mas sim com 
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intenções fragmentadas, seja para levantamento de conhecimentos prévios ou para a 

contextualização do conteúdo a ser estudado.   

Ainda que a maior parte dos professores pesquisados compreende e relata o uso da 

Resolução de Problemas como metodologia de ensino, ao descreverem na aula o 

desenvolvimento desta metodologia, aproximadamente 30%, ainda estão centrados na 

transmissão de conceitos para que depois sejam aplicados, ou mesmo no ensino sobre resolver 

problemas com foco na leitura, explicação e resolução dos problemas pelo professor. 

Com base nas análises e conclusões realizadas, constata-se que a compreensão dos 

professores sobre a Resolução de Problemas como metodologia de ensino não possibilita que 

essa prática seja desenvolvida em sala de aula atendendo aos pressupostos dessa proposta.  

Contudo, atender a esses pressupostos demanda a necessidade de formação docente 

que relacione a teoria com a prática, que oportunize à futuros professores reflexões sobre o 

ensino e a aprendizagem, além de experiências didáticas com possibilidades do 

desenvolvimento deste trabalho em sala de aula, a fim de que eles vivenciem situações de 

busca e descoberta na resolução dos problemas. 

As pesquisas apresentadas na revisão bibliográfica concluem que o ensino de 

Matemática através da Resolução de Problemas possibilita avanços significativos no processo 

de ensino e aprendizagem, tanto para a melhoria do rendimento escolar dos alunos como 

também para a motivação para a aprendizagem dessa disciplina. Esta pesquisa amplia os 

estudos já realizados não somente no que diz respeito à compreensão de professores de 

Matemática sobre a Resolução de Problemas como metodologia de ensino, mas também como 

eles têm tomado conhecimento dos pressupostos desta metodologia para o aprimoramento de 

sua atuação docente. Além disso, também contribui com apontamentos para a necessidade de 

ampliação dos estudos relacionados à profissionalização docente, incluindo a formação inicial 

e continuada de professores, na busca da reflexão sobre a prática pedagógica, a partir de 

situações em seu contexto diário de sala de aula quando se propõem a Resolução de 

Problemas como metodologia para o trabalho didático-pedagógico e suas potencialidades no 

ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos. 

Considerando os estudos realizados (REDLING, 2011; GUIMARÃES, 2013; 

HUANCA, 2014; RI, 2015; entre outros), assim como os dados levantados nesta pesquisa, é 

notório que as propostas teóricas e orientações curriculares sobre a Resolução de Problemas 

como metodologia de ensino da Matemática ainda são pouco desenvolvidas em sala de aula, 

ainda que este estudo limitou-se a investigação exploratória dos dados revelados no 

questionário respondido pelos docentes, caso houvesse a observação de aula, haveria 
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possibilidade de serem encontradas ainda outras variáveis que podem interferir no trabalho 

didático-pedagógico do professor ao propor desenvolver esse proposta metodológica. 

Sendo assim, esta pesquisa é encerrada evidenciando a importância da formação 

inicial e continuada do professor, tendo em vista uma atuação eficiente quanto às propostas 

que surgem na literatura da Educação Matemática quanto presentes nos documentos oficiais. 

Além de instigar a outras questões que os resultados, fundamentados nas análises e discussões 

realizadas, possibilitam inferir: Será que uma proposta de formação inicial, sobre Resolução 

de Problemas como metodologia de ensino da Matemática, relacionando aspectos teóricos e 

práticos, a partir de situações vivenciadas em sala de aula, pode favorecer o trabalho do futuro 

docente com a Resolução de Problemas como metodologia de ensino? Afinal, é por meio de 

inquietações que questões surgem e mobilizam novas pesquisas. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 

 

Caro (a) Professor (a) 
 

Esse questionário constitui uma etapa importante no desenvolvimento da pesquisa 

de mestrado em Educação que tem por objetivo explorar a compreensão que 

professores de Matemática têm da Resolução de Problemas como metodologia de 

ensino na sua prática pedagógica e investigar como eles têm tomado conhecimentos 

desta metodologia. Os dados coletados neste estudo serão estritamente 

confidenciais. Somente a pesquisadora e sua orientadora terão conhecimento de 

sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os resultados 

dessa pesquisa. Contamos com a sua colaboração e agradecemos 

antecipadamente por dispensar parte do seu valioso tempo. 

 

 

Informações Pessoais: 

1. Dados pessoais:  

Nome: ____________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _________________ 

E-mail: ___________________________________________________________ 

Telefone: ___________________________  

 

2. Situação funcional: Efetivo Sim (   ) Não (   ) 

 

3. Formação Acadêmica:  

A. (   ) Licenciatura em Matemática 

B. (   ) Bacharelado em Matemática 

C. (   ) Licenciatura em Ciências 

D. (   ) Licenciatura em Ciências Biológicas 

E. (   ) Qual? __________________________________________________ 

 

4. Ano de Conclusão do Curso: __________________________________________  

 

5. Instituição:  ________________________________________________________  

 

6. Há quanto tempo você atua na Educação Básica?  

A. (   ) Menos de 3 anos 

B. (   ) De 3 a 5 anos 

C. (   ) De 6 a 10 anos 

D. (   ) Mais de 10 anos 
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7. Em quais ano/série você atua e qual número de aulas de cada um? 

A. (   ) 6º anos do EF/ Número de aulas:__________ 

B. (   ) 7º anos do EF/ Número de aulas:__________ 

C. (   ) 8º anos do EF/ Número de aulas:__________ 

D. (   ) 9º anos do EF/ Número de aulas:__________ 

E. (   ) 1ª série do EM/ Número de aulas:__________  

F. (   ) 2ª série do EM/ Número de aulas:__________ 

G. (   ) 3ª série do EM/ Número de aulas:__________ 

 

___________________________________________________________________ 

PARTE A 

 

1- Seu conhecimento sobre a resolução de problemas como metodologia de 

ensino teve origem em: (Marque os itens que considerar) 

A. (   ) Leitura dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN. 

B. (   ) Leitura do Currículo de Matemática da Secretaria do Estado de São 

Paulo. 

C. (   ) Leitura de livros didáticos. 

D. (   ) Na graduação. 

E. (   ) Em cursos de formação continuada. 

F. (   ) Outros. Quais? ___________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2- Enumere, conforme a escala abaixo, as instâncias de sua formação que mais 

contribuíram para o seu entendimento sobre a resolução de problemas como 

metodologia de ensino:  

1. Contribuiu muito. 

2. Contribuiu. 

3. Contribuiu um pouco. 

4. Não contribuiu. 

 

A. (   ) Estudos conceituais realizados na formação inicial (Graduação). 

B. (   ) Estudos conceituais realizados na formação continuada (cursos, 

oficinas, palestras). 

C. (   ) Práticas pedagógicas, independente de ações governamentais, a 

partir de leituras e estudos individuais sobre Resolução de Problemas 

e/ou trocas com outros colegas docentes.  

D. (   ) Práticas pedagógicas inspiradas em seus professores de Matemática 

quando você era aluno. 

 

3- Em seu primeiro contato com a resolução de problemas como metodologia de 

ensino, o que julga ter sido um aspecto negativo na apropriação desta nova 

metodologia? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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4- O que você destaca, diante da formação que teve, que dificultou e/ou dificulta 

seu trabalho docente com a resolução de problemas como metodologia de 

ensino? 

1. Nenhuma dificuldade. 

2. Pouca dificuldade. 

3. Muita dificuldade. 

 

A. (   ) Interpretação das orientações curriculares sobre a resolução de 

problemas como metodologia de ensino dos PCN. 

B. (   ) Compreensão da resolução de problemas como metodologia de 

ensino proposta no Currículo Oficial do Estado de São Paulo. 

C. (   ) Utilização da resolução de problemas como metodologia de ensino 

em sala de aula. 

D. (   ) Preparação de aulas baseadas na resolução de problemas como 

metodologia de ensino. 

 

5- Na sua opinião, em qual instância deve ser priorizado o trabalho sobre a 

resolução de problemas como metodologia de ensino na formação do 

professor? Enumere de 1 a 4 os itens abaixo sendo 1 o que considera mais 

importante e 4 ao menos importante, use cada número apenas uma vez, 

estabelecendo ordem de relevância.  

 

A. (   ) Estudos conceituais realizados na formação inicial (Graduação). 

B. (   ) Estudos conceituais realizados na formação continuada (cursos, 

oficinas, palestras). 

C. (   ) Práticas pedagógicas, independente de ações governamentais, a 

partir de leituras e estudos individuais sobre Resolução de Problemas 

e/ou trocas com outros colegas docentes.  

D. (   ) Práticas pedagógicas inspiradas em seus professores de Matemática 

quando você era aluno. 

 

 

___________________________________________________________________ 

PARTE B 

 

1- Ao iniciar sua aula sobre um conceito matemático, como você começa? 

(Marque apenas uma opção). 

A. (   ) Por exercícios sobre o conceito. 

B. (   ) Pela definição do conceito. 

C. (   ) Apresentando situações-problema sobre o conceito. 

D. (   ) A partir de exemplos que envolvem o conceito. 

E. (   ) Outras. Quais? ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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2- Enumere, conforme a escala abaixo, o que você considera mais importante 

na participação do aluno no processo de ensino e aprendizagem de um 

conceito matemático: (Relacione apenas um número da escala por item sem 

repeti-lo) 

1. Extremamente importante. 

2. Muito importante. 

3. Importante. 

4. Um pouco importante. 

5. Não é importante. 

 

A. (   ) Resolver os problemas propostos fazendo cálculos com os dados do 

enunciado de acordo com o que aprendeu nas aulas. 

B. (   ) Elaborar um ou vários procedimentos de resolução (como realizar 

simulações, fazer tentativas, formular hipóteses). 

C. (   ) Compreender o que foi proposto e dar respostas aplicando 

procedimentos adequados. 

D. (   ) Validar seus procedimentos e comparar seus resultados com os de 

outros alunos, a fim de chegarem a uma resposta comum, mesmo que 

por procedimentos diferentes. 

E. (   ) Interagir com professor e colegas na comunicação de suas hipóteses, 

na exposição de questionamentos bem como nas respostas de 

questionamentos levantados pelos seus pares e/ou professor. 

 

 

3- Em relação ao papel do professor em sua prática pedagógica indique qual 

caminho você considera necessário para o desenvolvimento de uma aula 

utilizando a resolução de problema como metodologia de ensino. (Marque 

apenas uma opção). 

 

A. (   ) Desenvolver teoricamente um tópico matemático e depois propor 

problemas aos alunos para a aplicação do assunto estudado. Ensinar ao 

aluno os conceitos e informações, no contexto matemático, para depois 

aplicá-los na resolução de problemas. 

B. (   ) Propor  situação-problema que envolva aspectos de um novo 

conteúdo matemático, desenvolvendo procedimentos matemáticos na 

busca de respostas para a situação-problema dada. Os conceitos 

matemáticos são construídos durante a resolução de um problema, 

seguido da formalização pelo professor. 

C. (   ) Ensinar procedimentos, regras e conceitos gerais sobre resolução de 

problemas como um novo conteúdo matemático, com foco em ensinar o 

aluno a ser um bom solucionador de problemas. 
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_________________________________________________________________ 

PARTE C 

 

1- Como você considera seu conhecimento docente sobre a resolução de 

problemas como metodologia de ensino? (Marque apenas uma opção). 

A. (   ) Muito satisfatório. Entendo plenamente os pressupostos da resolução 

de problemas como metodologia de ensino, consigo planejar minhas 

aulas com base nestes pressupostos e desenvolvo meu planejamento em 

sala de aula. 

B. (   ) Satisfatório. Entendo os pressupostos da resolução de problemas 

como metodologia de ensino, consigo planejar minhas aulas com base 

nestes pressupostos e desenvolvo meu planejamento em sala de aula, 

mas ainda preciso ampliar meus conhecimentos e aprimorar minha prática 

pedagógica. 

C. (   ) Regular. Entendo parcialmente os pressupostos da resolução de 

problemas como metodologia de ensino, consigo planejar e desenvolver 

parcialmente minhas aulas com base nestes pressupostos. 

D. (   ) Pouco satisfatório. Entendo pouco os pressupostos da resolução de 

problemas como metodologia de ensino, por isso tenho dificuldade em 

planejar minhas aulas e desenvolvê-las com base nestes pressupostos. 

E. (   ) Insatisfatório. Não entendo os pressupostos da resolução de 

problemas como metodologia de ensino. 

 

 

2- Com que finalidade você utiliza a resolução de problemas como metodologia 

de ensino em sala de aula? Enumere de acordo com a grau de importância 

que você atribui. (Relacione apenas um número da escala por item sem 

repeti-lo) 

1. Extremamente importante. 

2. Muito importante. 

3. Importante. 

4. Um pouco importante. 

5. Não é importante. 

 

A. (   ) Aprofundar um conceito estudado. 

B. (   ) Desenvolver um conceito. 

C. (   ) Aplicar e verificar a aquisição de um conceito. 

D. (   ) Motivar os alunos ao iniciar o estudo de um conceito. 

E. (   ) Levantar conhecimentos prévios dos alunos sobre um conceito que 

será estudado. 

 

 

 

 

 

 



159 

 

3- Descreva uma aula na qual você utilizou a resolução de problemas como 
metodologia de ensino para o processo de ensino e aprendizagem de um 
conceito. (Exemplifique citando o conceito abordado, por exemplo: números 
inteiros, frações) 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - TABULAÇÃO QUESTIONÁRIO PARTE A - A FORMAÇÃO DOCENTE E A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

1- Seu conhecimento sobre a resolução de problemas como metodologia de ensino teve origem em: 
 

Itens Frequência 

A. Leitura dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN. 8 

B. Leitura do Currículo de Matemática da Secretaria do Estado de São Paulo. 16 

C. Leitura de livros didáticos. 16 

D. Na graduação. 13 

E. Em cursos de formação continuada. 24 

F. Outros. Quais? 0 

 

2- Enumere, conforme a escala abaixo, as instâncias de sua formação que mais contribuíram para o seu entendimento sobre a resolução de 

problemas como metodologia de ensino:  
 

 Contribuiu 

muito 
Contribuiu 

Contribuiu um 

pouco 

Não 

contribuiu 

A. Estudos conceituais realizados na formação inicial 

(Graduação). 
6 12 8 5 

B. Estudos conceituais realizados na formação continuada 

(cursos, oficinas, palestras). 
14 13 3 1 

C. Práticas pedagógicas, independente de ações governamentais, 

a partir de leituras e estudos individuais sobre Resolução de 

Problemas e/ou trocas com outros colegas docentes. 

17 12 1 1 

D. Práticas pedagógicas inspiradas em seus professores de 

Matemática quando você era aluno. 
6 10 4 11 
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3. Em seu primeiro contato com a resolução de problemas como metodologia de ensino, o que julga ter sido um aspecto negativo na 

apropriação desta nova metodologia? 

 

1.  Não houve um aprofundamento da metodologia. 

2.  Não tive aspectos negativos, e sim positivos. 

3.  A interpretação do enunciado. 

4.  Falta de experiência.  

5.  
A falta de conhecimentos dos alunos, na elaboração dos problemas, as dificuldades de interpretação de texto e a retirada dos 

conceitos. 

6.  Em branco. 

7.  Em branco. 

8.  
No início não conseguia entender e desenvolver essa nova metodologia, mas com a leitura do currículo consegui entender as 

estratégias a ser utilizada em sala de aula. 

9.  
Falta de conhecimentos mais aprofundados na matemática do ensino médio, já que pela minha formação meus 

conhecimentos eram mais atuantes mat. EF. 

10.  A dificuldade de interpretá-los. 

11.  Um choque de realidade quanto ao conhecimento prévio que deixou de ser assimilado. 

12.  Havia pouco acesso a esse tipo de material. 

13.  Em branco 

14.  Em branco. 

15.  Falta de conteúdo. 

16.  Em branco. 

17.  A correria para o cumprimento do currículo. 

18.  Não acho que a resolução de problemas tenha aspectos negativos. 
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19.  Não houve. 

20.  Quando era aluna, onde o professor exigia fazer seguindo determinado modelo. 

21.  A dificuldade em trabalhar a interpretação com os alunos. 

22.  A minha formação. 

23.  
O tempo para preparar, selecionar tais problemas para englobar todos os conteúdos a serem estudados. Por exemplo: Ao 

trabalhar com logaritmo são poucos os exemplos práticos. 

24.  
Os passos para interpretar o enunciado, a princípio. Depois percebeu-se que era necessário para o desenvolvimento da 

situação-problema. 

25.  Em branco. 

26.  Não houve nada negativo. 

27.  A resistência em ter uma mudança, hábitos antigos 

28.  Não houve nada negativo. 

29.  As vezes no momento em que o aluno tem que interpretar o que o problema pede. 

30.  
Em relação aos alunos, ao fazer os questionamentos, são muito vagas suas respostas e eles apresentam pouco conhecimento 

ou domínio em conceitos matemáticos. 

31.  A resistência e dificuldades dos alunos em trabalhar com os problemas. 
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4. O que você destaca, diante da formação que teve, que dificultou e/ou dificulta seu trabalho docente com a resolução de problemas como 

metodologia de ensino? 

 

 Nenhuma 

dificuldade 

Pouca 

dificuldade 

Muita 

dificuldade 

A. Interpretação das orientações curriculares sobre a resolução de problemas como 

metodologia de ensino dos PCN. 
8 21 2 

B. Compreensão da resolução de problemas como metodologia de ensino proposta 

no Currículo Oficial do Estado de São Paulo. 
11 17 3 

C. Utilização da resolução de problemas como metodologia de ensino em sala de 

aula. 
11 15 5 

D. Preparação de aulas baseadas na resolução de problemas como metodologia de 

ensino. 
10 17 4 

 

 

5. Na sua opinião, em qual instância deve ser priorizado o trabalho sobre a resolução de problemas como metodologia de ensino na 

formação do professor? Enumere de 1 a 4 os itens abaixo sendo 1 o que considera mais importante e 4 ao menos importante, use cada 

número apenas uma vez, estabelecendo ordem de relevância.  

 

 

 1.  2.  3.  4.  

A. Estudos conceituais realizados na formação inicial (Graduação). 18 5 4 4 

B. Estudos conceituais realizados na formação continuada (cursos, 

oficinas, palestras). 
12 12 7 0 

C. Práticas pedagógicas, independente de ações governamentais, a 

partir de leituras e estudos individuais sobre Resolução de 

Problemas e/ou trocas com outros colegas docentes.  

9 11 9 3 

D. Práticas pedagógicas inspiradas em seus professores de 

Matemática quando você era aluno. 
0 6 8 17 
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APÊNDICE C - TABULAÇÃO QUESTIONÁRIO PARTE B - O ENTENDIMENTO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA SOBRE 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 

1- Ao iniciar sua aula sobre um conceito matemático, como você começa? (Marque apenas uma opção). 

A. Por exercícios sobre o conceito. 0 

B. Pela definição do conceito. 11 

C. Apresentando situações-problema sobre o conceito. 8 

D. A partir de exemplos que envolvem o conceito. 9 

E. Outras. Quais? 3 

Depende do conteúdo/conceito. Às vezes é pela história/ 

contextualização ou através de situações- problema. 

Questionamentos sobre conceitos prévios dos alunos. 

Levantamento dos conhecimentos prévios.  

 

2- Enumere, conforme a escala abaixo, o que você considera mais importante na participação do aluno no processo de ensino e 

aprendizagem de um conceito matemático:  

 Extremamente 

importante 

Muito 

importante 
Importante 

Um pouco 

importante 

Não é 

importante 

A. Resolver os problemas propostos fazendo cálculos com os dados 

do enunciado de acordo com o que aprendeu nas aulas. 
3 6 6 4 10 

B. Elaborar um ou vários procedimentos de resolução (como realizar 

simulações, fazer tentativas, formular hipóteses). 
12 4 5 5 3 

C. Compreender o que foi proposto e dar respostas aplicando 

procedimentos adequados. 
2 9 13 4 1 

D. Validar seus procedimentos e comparar seus resultados com os de 

outros alunos, a fim de chegarem a uma resposta comum, mesmo 

que por procedimentos diferentes. 

5 10 5 5 4 

E. Interagir com professor e colegas na comunicação de suas 14 5 5 3 2 
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hipóteses, na exposição de questionamentos bem como nas 

respostas de questionamentos levantados pelos seus pares e/ou 

professor. 

 

3- Em relação ao papel do professor em sua prática pedagógica indique qual caminho você considera necessário para o desenvolvimento de 

uma aula utilizando a resolução de problema como metodologia de ensino. (Marque apenas uma opção). 

 

A. Desenvolver teoricamente um tópico matemático e depois propor problemas 

aos alunos para a aplicação do assunto estudado. Ensinar ao aluno os 

conceitos e informações, no contexto matemático, para depois aplicá-los na 

resolução de problemas. 

4 

B. Propor situação-problema que envolva aspectos de um novo conteúdo 

matemático, desenvolvendo procedimentos matemáticos na busca de 

respostas para a situação-problema dada. Os conceitos matemáticos são 

construídos durante a resolução de um problema, seguido da formalização 

pelo professor. 

27 

C. Ensinar procedimentos, regras e conceitos gerais sobre resolução de 

problemas como um novo conteúdo matemático, com foco em ensinar o 

aluno a ser um bom solucionador de problemas. 

0 
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APÊNDICE D - TABULAÇÃO QUESTIONÁRIO PARTE C - A RELAÇÃO ENTRE O ENTENDIMENTO DOCENTE SOBRE 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

1- Como você considera seu conhecimento docente sobre a resolução de problemas como metodologia de ensino? (Marque apenas uma 

opção). 

A. Muito satisfatório. Entendo plenamente os pressupostos da resolução de problemas como 

metodologia de ensino, consigo planejar minhas aulas com base nestes pressupostos e desenvolvo 

meu planejamento em sala de aula. 

1 

B. Satisfatório. Entendo os pressupostos da resolução de problemas como metodologia de ensino, 

consigo planejar minhas aulas com base nestes pressupostos e desenvolvo meu planejamento em 

sala de aula, mas ainda preciso ampliar meus conhecimentos e aprimorar minha prática 

pedagógica. 

28 

C. Regular. Entendo parcialmente os pressupostos da resolução de problemas como metodologia de 

ensino, consigo planejar e desenvolver parcialmente minhas aulas com base nestes pressupostos. 
1 

D. Pouco satisfatório. Entendo pouco os pressupostos da resolução de problemas como metodologia 

de ensino, por isso tenho dificuldade em planejar minhas aulas e desenvolvê-las com base nestes 

pressupostos. 

1 

E. Insatisfatório. Não entendo os pressupostos da resolução de problemas como metodologia de 

ensino. 
0 

 

2- Com que finalidade você utiliza a resolução de problemas como metodologia de ensino em sala de aula? Enumere de acordo com a grau 

de importância que você atribui. (Relacione apenas um número da escala por item sem repeti-lo) 

 Extremamente 

importante 

Muito 

importante 
Importante 

Um pouco 

importante 

Não é 

importante 

A. Aprofundar um conceito estudado. 6 1 5 6 13 

B. Desenvolver um conceito. 3 10 11 3 4 

C. Aplicar e verificar a aquisição de um conceito. 3 3 11 10 4 

D. Motivar os alunos ao iniciar o estudo de um conceito. 10 7 5 6 3 

E. Levantar conhecimentos prévios dos alunos sobre um 

conceito que será estudado. 
15 11 2 1 2 
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3- Descreva uma aula na qual você utilizou a resolução de problemas como metodologia de ensino para o processo de ensino e 

aprendizagem de um conceito. (Exemplifique citando o conceito abordado, por exemplo: números inteiros, frações) 

1.  

No 8º ano, entes de começar o conteúdo de plano cartesiano, coloquei aos alunos a questão de como eles poderiam indicar a 

sua casa a um amigo a partir da sua escola. Como por exemplo se é para cima ou para baixo, esquerda ou direita, quantas 

ruas, um ponto de referência. 

* Não sei se esse é um problema para usar como metodologia de ensino. 

2.  Em branco. 

3.  

Uma aula de fração a metodologia utilizada foi desenvolvida através do conhecimento prévio, depois a parte da divisão do 

inteiro ex ½, 1/3 e conforme o desenvolvimento da sala fração mista, equivalência e por fim avaliação dos alunos nesta 

situação o que se sabe sobre fração. (6º ano) 

4.  

- Apresentação da situação-problema (Frações). 

- Leitura pelo grupo. 

Levantamento das várias maneiras de resolução. 

- Fechamento (debate dos grupos). 

5.  

Frações (Frações Equivalentes) 

Como no caderno do aluno foi pedido para que trabalhássemos as frações equivalentes, propus para os alunos em alguns 

problemas para que eles representassem de uma maneira clara, objetiva e visual, como eles colocariam ¾ de água em uma 

vasilha de 3/5 utilizando um vasilhame de ½. 

6.  
Frações: através dos conhecimentos prévios dos alunos, dando exemplo de pizzas através de desenhos e eles acabam se 

envolvendo e participando bem na aula. 

7.  Em branco. 

8.  

Aula números inteiros 

Inicialmente é feito uma abordagem com os alunos se eles sabem algo sobre o tema a ser estudado (identificar um número 

positivo e negativo através em nosso dia-a-dia, ex: idade antes e depois de Cristo, altura e profundidade, etc.). Após essa 

análise e dado o conceito de números inteiros, onde esses números são utilizados, seu conjunto e sua comparação. 

Em seguida é feita a análise se eles sabem realizar operações com números inteiros (adição, subtração). E dado o conceito 

dessas operações envolvendo a regra de sinais. 

Depois de realizar esse conceito é utilizado o currículo no aprofundamento dos conhecimentos prévios dos alunos. 

9.  Números inteiros/ frações 
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- Como identificar horas (inteiras) e horas fracionadas (minutos). 

- Desenho de um relógio. 

- Identificando as horas (números inteiros). 

- Identificando os minutos através de frações sobre o número de horas. 

10.  Em frações, números inteiros, área, perímetro. 

11.  Em branco. 

12.  

- Cálculo da altura de uma árvore da escola usando um teodolito confeccionado pelos alunos...ou de um ninho de ratos que 

estava em cima da caixa d’agua da escola e que precisávamos de uma escada para tirá-los de lá... 

(seno, cosseno, Pitágoras...) 

- Construção de triângulos retângulos com análise das medidas.... 

13.  Em branco. 

14.  Em branco. 

15.  

Várias aulas são praticadas com essa metodologia de resolução de problemas pois o próprio caderno do aluno é formulado 

desse modo. Normalmente em uma aula assim, começamos lendo para a sala uma determinada situação-problema do 

“caderninho” e tiramos algumas dúvidas do enunciado quando surgem e após um tempo para a maioria resolver e logo após 

resolução na lousa. Uma vez ou outra dou espaço para os próprios alunos resolverem na lousa. 

16.  

Conteúdo: Estatística Básica 

Série: 3ª EM 

É mais fácil introduzir este conteúdo através de resolução de problemas, os alunos conseguem interpretar melhor e aplicar as 

definições de forma mais fácil e prática. 

17.  

- Exercício pego no banco da OBMEP. 

- Conhecimentos prévios – questionamentos. 

- Atividade para que o aluno chegue em algumas conclusões pré-estabelecidas e de importância para conceituar. 

- Conceituar. 

- Conferir com os alunos se os conhecimentos prévios foram equivocados ou relevantes e desfazer equívocos. 

18.  

Para explicar função exponencial comecei com exemplos de como as bactérias se multiplicam, mostrando que elas se 

multiplicam exponencialmente e lendo um artigo sobre porque existem bactérias tão resistentes, fizemos os cálculos e em 

seguida analisamos um gráfico. 
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19.  Mostro para os alunos que ao fazer um bolo ou alguma receita se usa. 

20.  

A utilização do jogo: Torre de Hanói, a partir de várias situações os alunos tinham que usar dessas estratégias para chegar a 

solução. 

A fim de perceberem vários conteúdos: sequência, padrão, uma expressão que resolverá a situação proposta. 

8º ano – aula de Prática Experimental de Matemática.  

21.  

Frações (Comparação/ Equivalência) 

Levei vários “tangram” e deixei manusear, comparar as peças, montar o quebra-cabeça. 

Depois pedi que “medissem” as peças maiores com as outras, e anotassem. 

Depois coloquei algumas questões sobre as medidas. Ex: triângulo menor porque ½ do quadrado etc 

                                                                                            Triângulo menor porque 1/16 do quebra-cabeça...  

22.  Noção de proporcionalidade. 

23.  

Por exemplo: Um fazendeiro quer fazer um galinheiro de área máxima, utilizando como um dos lados uma cerca. Se ele 

possui um número x de tela, qual será a medida dos lados desse galinheiro? 

                                 //////////////////////////////////// 

 

 

 

Este é um problema que envolve máximo, área, figura plana, e é um problema, ou, situação problema que faz sentido ao 

aluno. 

24.  

Conceito de função afim. Situação envolvendo uma viagem de taxi onde havia uma cobrança fixa (bandeirada) e um valor 

fixo por km/rodado. 

Nesta situação foi desenvolvida a compreensão de variáveis e a relação de dependência entre elas. E principalmente uma lei 

de formação que resultaria a própria função afim. 

25.  
Para iniciar o conceito de frações equivalentes, propus resolução de problemas envolvendo as frações, sua comparação e 

definições. 

26.  Em branco. 

27.  
Mostro através do conceito que eles vêm no dia-a-dia, como uma receita de bolo, uma ida ao mercado, pesquisas em livros e 

revistas, jornais, determinados assuntos. 

28.  Embora eu não tenha finalizado o curso oferecido pela UNESP em parceria com a DE sobre Resolução de Problemas eu 

galinheiro 



170 

 

apliquei todo o procedimento com os nonos anos que eu tive o ano passado cujo conteúdo era frações. 

29.  

Para iniciar qualquer conceito sempre início a aula fazendo levantamento de conhecimentos prévios com os alunos sobre o 

assunto e depois aplico uma situação para que o aluno problematize e reflita os procedimentos necessários para a resolução 

do problema. 

30.  Em branco. 

31.  

Conceito – Grandezas diretas e inversas 

Apresentei problemas que poderiam ser resolvidos através de preenchimento de tabelas e construção de gráficos para analise 

posterior. 
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ANEXO A – AUTORIZAÇÃO DA DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: “A Compreensão de Professores de Matemática sobre a Resolução de 

Problemas como Metodologia de Ensino na sua Prática Pedagógica”. 

Nome da Pesquisadora: Érika Aparecida Navarro Rodrigues. 

Nome da Orientadora: Raquel Gomes de Oliveira. 

 

1. Natureza da pesquisa: A Sra. (sr.) está sendo convidada (o) a participar desta pesquisa 

que tem como finalidade investigar e analisar a compreensão que professores de 

Matemática têm da Resolução de Problemas como metodologia de ensino na sua prática 

pedagógica. 

2. Participantes da pesquisa: Serão pesquisados até 30 professores de Matemática. 

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo a sra (sr) permitirá que a 

pesquisadora realize um levantamento de informações (através de questionário) 

importantes quanto ao trabalho do professor com a Resolução de Problemas nas aulas de 

matemática, bem como justificar as dificuldades encontradas nesse trabalho e até mesmo 

explicitar os motivos pelos quais esse trabalho não é realizado. 

4. Sobre as entrevistas: Conforme análise das informações do questionário, poderá ser 

realizado uma entrevista semiestruturada com os participantes. A entrevista será composta 

por questões sobre a compreensão que os professores de Matemática têm da Resolução de 

Problemas como metodologia de ensino na sua prática pedagógica. 

5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas. 

Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos conforme Resolução no. 510/16 do Conselho Nacional de Saúde. 

Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. 

6. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente a pesquisadora e sua orientadora (e/ou equipe de pesquisa) terão 

conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os 

resultados dessa pesquisa.  

7. Benefícios: ao participar desta pesquisa a sra (sr.) não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre as dificuldades 

em desenvolver as aulas de Matemática utilizando a Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino, de forma que o conhecimento que será construído a partir desta 

pesquisa possa contribuir para formação profissional do professor de Matemática, tanto a 
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formação inicial quanto a formação continuada, onde o pesquisador se compromete a 

divulgar os resultados obtidos, respeitando-se o sigilo das informações coletadas, 

conforme previsto no item anterior.  

8. Pagamento: a sra (sr.) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, 

bem como nada será pago por sua participação. 

A Sra. (sr.) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar 

participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para a Sra. (sr.). Sempre 

que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone da 

pesquisadora do projeto e, se necessário através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: Confiro que 

recebi uma via deste termo de consentimento, e autorizo a execução do trabalho de pesquisa e 

a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu 

consentimento em participar da pesquisa 

__________________________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

______________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

___________________________________ 

Assinatura do Orientador  

 

Pesquisador: ÉRIKA APARECIDA NAVARRO RODRIGUES (018) 988058586 

Orientador: RAQUEL GOMES DE OLIVERIA (018) 3229-5576 

Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa: Profa. Dra. Edna Maria do Carmo 

Vice-Coordenadora: Profa. Dra. Andreia Cristiane Silva Wiezzel  

Telefone do Comitê: 3229-5315 ou 3229-5526 

E-mail cep@fct.unesp.br 

mailto:cep@fct.unesp.br

