
 

 

A seguir, apresentamos a proposta do recurso educacional - um livro intitulado “Propostas 

para a metodologia de resolução de problemas no ensino da Matemática” contendo os 

problemas matemáticos que foram utilizados na pesquisa. Os problemas, na sua maioria, 

foram adaptados pela pesquisadora, de modo que pudessem estar de acordo com o contexto 

dos estudantes e as imagens contidas nos problemas foram elaboradas e desenhadas 

especialmente para esse fim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uma grande descoberta resolve um 
grande problema, mas há sempre 
uma pitada de descoberta na 
resolução de qualquer problema. O 
problema pode ser modesto, mas, se 
ele desafiar a curiosidade e puser em 
jogo as faculdades inventivas, quem 
o resolver por seus próprios meios 
experimentará a tensão e gozará o 
triunfo da descoberta. Experiências 
tais, numa idade susceptível, 
poderão gerar o gosto pelo trabalho 
mental e deixar, por toda a sua vida, 
a sua marca na mente e o caráter”. 

 
                                                                                                                                   
                                                                                                              George Polya 

 

 



 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

            Sumário 

 

Apresentação .....................................................................................05 

1 Introdução........................................................................................07 

2 Reflexões sobre o ensino da Resolução de Problemas no ensino da 

Matemática..........................................................................................08 

3 Unidade temática: números..............................................................12 

4 propostas parra o trabalho com a Problemateca...............................15 

       Atividade 1....................................................................................18 

       Atividade 2....................................................................................21 

       Atividade 3....................................................................................23 

       Atividade 4....................................................................................26 

       Atividade 5....................................................................................28 

       Atividade 6....................................................................................30 

Para saber mais..................................................................................33 

       Sugestões de textos.....................................................................33 

       Sugestões de sites.......................................................................35 

       Sugestões de filmes.....................................................................35 

       Sugestões de livros......................................................................36 

Algumas considerações......................................................................39 

Referências.........................................................................................40 

 



 
5 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

PREZADO (A) PROFESSOR (A: 

 

            Estas atividades foram desenvolvidas durante minha pesquisa de mestrado na 

qual investigamos e explicitamos as estratégias de um grupo de estudantes do 5º ano 

do Ensino Fundamental, durante a resolução de problemas envolvendo a 

multiplicação e a divisão de números naturais.  

           A dissertação é intitulada “Resolução de Problemas que envolvem a 

multiplicação e a divisão de números naturais: um estudo das estratégias de 

estudantes do 5º ano”, que se encontra disponível em www.fae.ufmg.br/promestre. No 

entanto, para o recurso educativo, decidimos pelo título de “Propostas para a 

metodologia de resolução de problemas no ensino da Matemática”, pois a produção 

desse material levou em consideração as propostas de trabalho com a metodologia 

de Resolução de Problemas.  

           O objetivo deste trabalho é auxiliar professores e alunos no processo de ensino 

e aprendizagem, visando complementar a prática de ensino do professor que ensina 

Matemática, de modo que possa buscar diferentes maneiras de ensinar a partir de 

resolução de Problemas.  

            Assim, este material é composto por sugestões e orientações metodológicas 

e pedagógicas para que o professor que queira trabalhar a metodologia de Resolução 

de Problemas nas aulas de matemática possa apropriar-se dessa ferramenta. Além 

de esse material oferecer um importante e rico instrumento para subsidiar a formação 

de professores que ensinam Matemática no Ensino Fundamental I.  

              Este trabalho não tem nenhuma pretensão de servir como modelo ou receita 

pronta para os professores, trata-se de um material favorável e prazeroso para 

trabalhar a Resolução de Problemas. Dessa forma, esta coletânea de atividades 

matemáticas contém diversos problemas com variados temas que envolvem 

prioritariamente as operações de multiplicação e divisão, a qual foi desenvolvida ao 

longo da minha pesquisa. 

           Assim, essa problemateca é compartilhada com muito carinho com vocês, pois 

esperamos que a proposta do trabalho com a Resolução de Problemas, possa levar 

http://www.fae.ufmg.br/promestre
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os estudantes a explorar a leitura e a interpretação dos enunciados dos problemas, a 

estabelecer estratégias de resolução e aprender de maneira mais autônoma.  

             Os problemas envolvem prioritariamente as operações de multiplicação e 

divisão de números é direcionado a estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental, no 

entanto, o professor pode estar usando o material como ponto de partida para o 

trabalho com a metodologia de Resolução de Problemas. Dessa forma, 

disponibilizamos no material: 

• A descrição de como os alunos desenvolveu os problemas apresentados 

durante a pesquisa, com o objetivo de auxiliar o professor de como os 

alunos podem resolver os problemas; 

• Um diálogo com o professor com sugestão de trabalho para a sala de aula 

com os problemas apresentados; 

• Uma relação em cada problema com os objetivos propostas para cada um 

deles.  

          Este material não pretende ser como um manual, mas uma contribuição o 

professor que leciona Matemática, de maneira que possa contribuir para o ensino e 

aprendizagem da Matemática, mas também com a utilização da Resolução de 

Problemas em sala de aula. 

           Por último, registramos nossa alegria em estar compartilhando com vocês esse 

trabalho que foi elaborado a partir de minha experiência vivenciada com os queridos 

estudantes que fizeram parte desta pesquisa, pois, não mediram esforços na 

resolução das atividades propostas de modo que ampliaram tanto meu olhar, quanto 

enriqueceram a produção desse material.  

          Professores (as) esperamos que esse material seja útil e que possa oferecer 

novas e enriquecedoras formas de ensinar e aprender Matemática! Bom trabalho! 

Um abraço,  

 

Adelaide da Silva Carvalho, 

 

 Wagner Ahmad Auarek. 
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Introdução 

 

          Ao longo de minha experiência como professora de Matemática na Educação 

Básica constatei recorrentes dificuldades dos estudantes em atividades que envolviam 

a resolução de problemas matemáticos relacionados às ideias das operações de 

multiplicação e divisão com os números naturais.        

          A matemática sempre esteve presente nas diversas situações do cotidiano, em 

todos os lugares podemos enxergar a matemática. Como área do conhecimento, cabe 

destacar que contribui para a formação do cidadão crítico e reflexivo. Assim, a 

proposta é levar os estudantes a buscar a solução para os problemas apresentados 

por meio de diversas estratégias elaboradas por eles mesmos.  

          Diante da constatação de que os estudantes encontravam dificuldades na 

resolução de problemas, me senti desafiada a desenvolver e propor atividades em 

sala de aula que levassem esses alunos e alunas a uma aprendizagem significativa e 

construtiva, despertando-os a curiosidade e a motivação pelo saber matemático. 

Esses desafios e inquietações foram aumentando à medida que refletia sobre as 

dificuldades apresentadas pelos estudantes e na busca de propor caminhos para a 

superação de tais dificuldades, pretendi investigar essas dificuldades mais 

detalhadamente.  

          Entretanto, enquanto professora de matemática das séries iniciais do Ensino 

Fundamental, foi possível observar que, mesmo os professores levando para a sala 

de aula atividades de resolução de problemas matemáticos, esses não se mostravam 

suficientes no sentido de conduzirem os estudantes a elaborar hipóteses a respeito 

de como se resolvia tais problemas.  

            Algumas vezes percebia também que os alunos não estavam interessados em 

realizar as atividades de resolução de problemas, e as faziam por mera obrigação. 

Dessa forma, comecei a perceber que precisava transformar minha prática 

pedagógica de maneira que despertasse nos alunos a vontade em aprender 

Matemática e que as aulas fossem mais interessantes e desafiadoras.  

            Essas reflexões despertaram em mim a vontade de ingressar no mestrado 

profissional do programa Educação e Docência da Universidade Federal de Minas 
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Gerais – UFMG - na intenção de aperfeiçoar a prática docente, principalmente, em 

relação à resolução de problemas matemáticos e todos os processos que envolvem

 essa metodologia.  

           Desse modo, as práticas docentes utilizadas em sala, devem tornar as aulas 

interessantes, ao mesmo tempo em que devem contribuir para potencializar a 

aquisição de habilidades, conhecimentos e saberes favoráveis as aprendizagens. 

Assim, esse recurso educativo foi elaborado a partir de práticas desenvolvidas na sala 

de aula na disciplina de Matemática, com o objetivo que o material venha trazer uma 

contribuição ao trabalho docente. 

 
 

2. Reflexões sobre o uso da resolução de problemas no ensino da matemática 

 

             Diante a constatação durante minha prática docente de que os estudantes se 

encontravam em dificuldades na resolução de problemas, me senti desafiada a 

desenvolver e propor atividades em sala de aula que levassem esses alunos e alunas 

a uma aprendizagem significativa e construtiva, despertando-os a curiosidade e a 

motivação pelo saber matemático. Esses desafios e inquietações foram aumentando 

à medida que refletia sobre as dificuldades apresentadas pelos estudantes e na busca 

de propor caminhos para a superação de tais dificuldades me estimulando a investigar 

essas dificuldades mais detalhadamente.  

 É o professor quem cria as oportunidades para a aprendizagem – seja na 

escolha de atividades significativas e desafiadoras para seus alunos, seja na gestão 

de sala de aula: nas perguntas interessantes que faz e que mobilizam os alunos ao 

pensamento, à indagação; na postura investigativa que assume diante da 

imprevisibilidade sempre presente numa sala de aula; na ousadia de sair da “zona de 

conforto” e arriscar-se na “zona de risco”. (MENGALI; NACARATO; PASSOS, 2009, 

p. 35).       

            O professor precisa estar predisposto a ouvir e dar ouvido ao aluno, 

estimulando-o a explicitar suas ideias e seus argumentos de forma que o aluno se 

sinta encorajado a posicionar-se, sem medo de errar, pois sabe que suas 

contribuições são importantes para o processo. (MENGALI; NACARATO; PASSOS, 

2009, p. 83).
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              Assim sendo, diante essas reflexões, me deparei diante a Resolução de 

problemas como metodologia de ensino capaz de possibilitar a exploração de 

conteúdos matemáticos e assim, estabelecer relações com o ensino aprendizagem.  

A esse respeito segundo Allevato e Onuchic (201, p. 85): 

 

[...] os problemas são propostos aos alunos antes de lhes ter sido 
apresentado, formalmente, o conteúdo matemático necessário ou 
mais apropriado à sua resolução que, de acordo com o programa da 
disciplina para a série atendida, é pretendido pelo professor. Dessa 
forma, o ensino-aprendizagem de um tópico matemático começa com 
um problema que expressa aspectos-chave desse tópico, e técnicas 
matemáticas devem ser desenvolvidas na busca de respostas 
razoáveis ao problema dado. A avaliação do crescimento dos alunos 
é feita continuamente, durante a resolução do problema.  

 
          Em relação à atividade de resolução de problemas, para resolver um problema 

matemático é importante ler e entender o enunciado. Isso inclui a leitura e a 

interpretação dos números e dos textos ali existentes, assim como a escolha 

adequada de uma estratégia para chegar à solução. Assim, Onuchic e Allevato (2014) 

salientam que utilizar essa metodologia nas aulas de matemática tem como objetivo: 

 

Desenvolver o poder matemático nos alunos, ou seja, capacidade de 
pensar matematicamente, utilizar diferentes e convenientes 
estratégias em diferentes problemas, permitindo aumentar a 
compreensão dos conteúdos e conceitos matemáticos. Desenvolve a 
crença de que os alunos são capazes de fazer matemática e de que a 
matemática faz sentido; a confiança e a autoestima dos estudantes 
aumentam. Resolução de problemas fornece dados de avaliação 
contínua, que podem ser usados para a tomada de decisões 
instrucionais e para ajudar os alunos a obter sucesso com matemática. 
Professores que ensinam dessa maneira se empolgam e não querem 
voltar a ensinar na forma dita tradicional. (ONUCHIC & ALLEVATO 
2011, p.82). 
 

 
            Assim, acreditamos que essa metodologia de ensino irá contribuir para a 

prática docente de professoras e professores que ensinam Matemática nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental.  

            Os PCN (BRASIL, 1998) também chamam a atenção para o fato de que os 

problemas aparecem isoladamente como listas de exercícios de aplicação da 

aprendizagem e para resolvê-los basta que o aluno escolha uma técnica ou busque 

em sua memória um padrão de resolução. Tal abordagem é considerada equivocada 

pelo documento que propõe o desenvolvimento de conceitos, ideias e métodos a partir 
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da resolução de problemas. Os problemas são, então, o ponto de partida da 

aprendizagem. 

           Vasconcelos (2003, p. 70) enfatiza que “um dos grandes erros do ensino da 

matemática tem sido o de estar voltado para a aprendizagem superficial de regras e 

operações aritméticas”. Para a autora a prática pedagógica prioriza a aplicação com 

êxito de regras e convenções em detrimento da compreensão.  

           Essa posição é compartilhada por Moreira e David (2005), pois para eles uma 

questão fundamental para a aprendizagem da matemática escolar é o 

“desenvolvimento de uma prática pedagógica visando à compreensão do fato, à 

construção de justificativas que permitam ao aluno utilizá-lo de maneira coerente e 

conveniente na sua vida escolar e extraescolar” (MOREIRA & DAVID, 2005, p.23).  

            Segundo a pesquisadora Gazire (1988, P.10) uma situação pode ser encarada 

como problema ou não, depende da reação do sujeito frente à situação. Ela afirma 

que um indivíduo está frente a um problema quando ele:  

 1º. Compreende a situação e não encontra uma solução óbvia imediata; 

 2° Reconhece que a situação exige uma ação;  

 3° Quer ou precisa agir sobre uma situação”. 

             Assim, segundo Onuchic (1999), os alunos devem ser desafiados a resolver 

um problema e devem desejar fazê-lo. O problema deve conduzi-los a utilizar seus 

conhecimentos anteriores. Por outro lado, o problema deverá exigir que busquem 

novas alternativas, novos recursos, novos conhecimentos para obter a solução, caso 

contrário não será para os alunos um problema. Onuchic (1999, p. 207) afirma ainda 

que: 

O ensino-aprendizagem de um tópico matemático começa com uma 
situação-problema que expressa aspectos-chave desse tópico e são 
desenvolvidas técnicas matemáticas como respostas razoáveis para 
problemas razoáveis. Um objetivo de se aprender matemática é o de 
poder transformar certos problemas não rotineiros em rotineiros. O 
aprendizado, deste modo, pode ser visto como um movimento do 
concreto (um problema do mundo real que serve como exemplo do 
conceito ou da técnica operatória) para o abstrato (uma representação 
simbólica de uma classe de problemas e técnicas para operar com 
esses símbolos).  

 

           Dessa forma, resolver problemas matemáticos proporciona ao estudante que 

ele adquira as habilidades de:    

➢ Ler, interpretar e construir estratégias para resolver problemas; 
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➢ Colocar em prática o raciocínio matemático nas situações de leitura e 

interpretação;  

➢ Consolidar o aprendizado sobre as quatro operações matemáticas;  

➢ Desenvolver a capacidade de realizar cálculos. 

            Assim, resolver problemas matemáticos deve levar o estudante a usar seu 

conhecimento prévio para adquirir outros conhecimentos durante a realização das 

atividades.  

           Para Dante (1998), um problema é qualquer situação que exija a maneira 

matemática de pensar e conhecimentos específicos para solucioná-la. O autor 

ressalta que um bom problema deve:  

• Ser desafiador para o aluno; 

• Ser real;   

• Ser interessante;  

• Ser o elemento de um problema realmente desconhecido;   

• Não consistir na aplicação evidente e direta de uma ou mais operações 

aritméticas;  

• Ter um nível adequado de dificuldade. 

           Partindo dessa discussão, podemos dizer que, um problema matemático é 

considerado como um momento real em que os alunos desenvolvem a criatividade de 

forma mais espontânea, as interações e as discussões e por isso, essas atividades 

são predominantemente desafiadoras. Sabemos que, durante as aulas de resolução 

de problemas, é possível estabelecer relações com o aprendizado, interagir com os 

outros colegas, e com isso, o aluno constrói seu conhecimento e desenvolve sua 

autonomia. Assim, para Dante (2010) os objetivos da resolução de problemas são:  

• Fazer o aluno pensar produtivamente;  

• Desenvolver o raciocínio do aluno;  

• Ensinar o aluno a enfrentar situações novas;  

• Dar ao aluno a oportunidade de se envolver com as aplicações da Matemática;  

• Tornar as aulas de Matemática mais interessantes e desafiadoras;  

• Equipar o aluno com estratégias para resolver problemas;  

• Dar uma boa base matemática às pessoas; 

• Liberar a criatividade do aluno.
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          Portanto, recomendamos a utilização da metodologia de resolução de 

problemas como forma de enriquecer as aulas, assim como oferecer aos estudantes 

a construção do conhecimento matemático, pautadas numa aprendizagem em que 

eles próprios estudantes fazem parte desse processo. 

           Imenes & Lellis (2009), por sua vez, expõem os motivos pelos quais se deve 

empenhar em aprender a resolver problemas, os autores argumentam “que a 

resolução de problemas contribui para a aquisição de habilidades e para desenvolver 

raciocínios úteis na vida profissional, social e familiar e para gerar concentração, 

compreensão da Matemática e organização. Afirmam que resolver problemas de 

Matemática ajuda a desenvolver autonomia, pois a prática leva à aquisição do hábito 

de pensar, e, também, pode ser fonte de prazer uma vez que envolve desafios. 

Alegam que “não é possível aprender Matemática sem resolver problemas, porque 

eles fazem parte da essência da Matemática” (IMENES & LELLIS, 2009, p.65) 

 

 

3. Unidade temática: números 

 

            A escrita de números está presente em todos os espaços da sociedade e sua 

importância é cada vez mais efetivada. No ensino da Matemática o ensino dos 

números também está constantemente em situações de resolução de problemas. De 

fato, a unidade Números é uma das cinco unidades que a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) propõe para a formulação de habilidades a serem desenvolvidas 

ao longo do Ensino Fundamental.  

          A BNCC é um documento que foi criado conforme a legislação nacional em 

relação ao campo da educação. É um documento que estabelece aspectos 

curriculares diante as aprendizagens essenciais à formação humana e que todos os 

estudantes devem desenvolver ao longo da educação básica.  

            A Base foi elaborada em três versões e sua última versão foi disponibilizada 

em 2017, cumprindo a atribuição do MEC (Ministério da Educação) de encaminhar ao 

Conselho Nacional de Educação propostas de direitos e objetivos em relação de 

aprendizagem e desenvolvimento de estudantes da educação básica. É um 

documento Nacional sendo pactuado com Estados, Distrito Federal e municípios.
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            Diante disso, o nosso trabalho está estruturado dentro da Unidade Números, 

que de acordo com a BNCC (2017, p. 268) tem a finalidade de: 

 

Desenvolver o pensamento numérico, que implica o conhecimento de 
maneiras de quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar 
argumentos baseados em quantidades. No processo da construção da 
noção de número, os alunos precisam desenvolver, entre outras, as 
ideias de aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem, 
noções fundamentais da Matemática. Para essa construção, é 
importante propor, por meio de situações significativas, sucessivas 
ampliações dos campos numéricos. No estudo desses campos 
numéricos, devem ser enfatizados registros, usos, significados e 
operações. 

 
             É importante, em tais atividades, dar aos alunos diferentes situações que 

envolvem os números em suas diversas formas, seja ela escrita em letras ou em 

números, de modo que eles possam assimilar o conhecimento, de acordo com suas 

possibilidades de incorporá-lo ao que já conhece.  

De acordo com Nunes et al. (2009, p. 19) “os sistemas de numeração amplificam 

nossa capacidade de registrar, lembrar, e manipular quantidades”.  

            Entender este processo é fundamental para o trabalho pedagógico para o 

professor. A compreensão de um número interfere na resolução de problemas 

matemáticos que envolvem os números.  Por exemplo, o entendimento básico das 

operações com os números naturais, produz um aprendizado mais consistente ao 

ensino de matemática.  

          Eles se basearam em estudos que mostravam as dificuldades para organizar 

informações, para mudar seu ponto de vista durante a realização de diferentes 

atividades matemáticas; falta de flexibilidade na interpretação de um problema; a 

dificuldade de integrar os dados de uma afirmação em uma representação coerente, 

dificuldades que não podem ser explicadas unicamente pelos baixos desempenhos 

na memória de trabalho 

          Onuchic e Botta (1998) argumentam que as ideias, de juntar coisas de mesma 

natureza e de retirar uma quantidade de outra para a adição e subtração, não são 

suficientes para resolver uma série de problemas que podem ser modelados por elas. 

Segundo as autoras, “as ideias subjacentes a estas operações não são tão simples, 

são complexas” (ONUCHIC & BOTTA, 1998, p.19).  
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           Nunes et al (2009, p. 20) apontam que “quando a criança a prende a contar, 

ela poderá começar a usar a contagem como instrumento do pensamento, para 

auxiliar sua habilidade de registrar e lembrar-se de quantidades, e amplificar sua 

capacidade de resolver problemas”.  

           Neste sentido, a BNCC (2017, p. 268) corrobora, ao salientar que:  

 

 No Ensino Fundamental- Anos Iniciais, a expectativa em relação a 
essa temática é que os alunos resolvam problemas com números 
naturais [...] envolvendo diferentes significados das operações, 
argumentem e justifiquem os procedimentos utilizados para a 
resolução e avaliem a plausibilidade dos resultados encontrados. No 
tocante aos cálculos, espera-se que os alunos desenvolvam diferentes 
estratégias para a obtenção dos resultados.  

 
           Nesta perspectiva, é fundamental que o professor ofereça meios para que os 

estudantes possam elaborar diferentes estratégias de leitura, interpretação, 

compreensão e busca da solução do problema, para então, resolvê-lo. Além de ser 

uma oportunidade para que o professor possa trabalhar a construção de enunciados 

de problemas, aprimorando habilidades relacionadas ao pensamento matemático. 

         Segundo Carvalho (2005, p.14), “como é que o aluno vai interpretar os 

enunciados dos problemas se ele não constrói enunciado” Nesse sentido, ao construir 

os enunciados, o aluno estará construindo e (re) construindo seu conhecimento.  Na 

visão de Smole (2001, p. 31): 

 

[...] ao produzir textos em matemática, tal como ocorre em outras áreas 
do conhecimento, o aluno tem oportunidades de usar habilidades de 
ler, ouvir, observar, questionar, interpretar e avaliar seus próprios 
caminhos, as ações que realizou no que poderia ser melhor. É como 
se pudesse refletir sobre o próprio pensamento e ter, nesse momento, 
uma consciência maior sobre aquilo que realizou e aprendeu. 

 
 

           Ao nível da escrita, a elaboração de enunciados de problemas matemáticos 

exige que o aluno busque os conhecimentos adquiridos anteriormente para a 

elaboração de um texto que seja coerente com a escolha da proposição. 

          Neste sentido, o professor deve estimular o estudante a decidir que registros 

podem ser elaborados em um problema matemático. Entre outros, o professor deve 

oferecer aos estudantes a oportunidade de abordar novos problemas e realizar a troca 

com os outros alunos. 
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4 Propostas para o trabalho com a problemateca    

 
          Muitos aspectos têm sido pensados sobre a educação Matemática de maneira 

que o ensino dessa área do conhecimento seja de qualidade e que a prática docente 

esteja de acordo com os requisitos para ensinar matemática como instrumento 

necessário a formação do estudante cidadão, crítico e reflexivo.  

        Diante de tais considerações, os conteúdos matemáticos devem possibilitar o 

desenvolvimento de uma série de habilidades e procedimentos. Além de priorizar a 

relação entre professores e alunos que deve dimensionar a soma das experiências 

dos docentes e discentes, tendo como bases, a escola e a formação do cidadão.  

           A resolução de problemas pode transformar os objetivos educacionais em 

estratégias de ensino e aprendizagem. Segundo os PCN de Matemática (BRASIL, 

1998), a resolução de problemas possibilita aos alunos mobilizar conhecimentos e 

desenvolver a capacidade para gerenciar as informações que estão ao seu alcance. 

             Nessa direção, salientamos a importância de a resolução de problemas ser 

trabalhada na sala de aula como metodologia de ensino, e assim, sugerimos que o 

professor possa se apropriar do recurso educativo com o objetivo de oferecer um 

ensino pautado em questões que permitam o desenvolvimento do aluno.  

              Existem várias formas de se trabalhar com os problemas da problemateca, 

dessa maneira iremos oferecer uma dessas formas como orientação ao professor (a), 

mas salientamos que é apenas uma sugestão metodológica, mas fique à vontade para 

usar a problemateca de modo que atenda às necessidades e as especificidades de 

cada turma e/ou ano ciclo.
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Figura 1 e 2: Modelos de problemateca 

 

onte:www.educacaoetransformacaooficial                Fonte: https://profraelak.blogspot.com        

                                                                                                     

 

            É importante que os professores conheçam como trabalhar a resolução de 

problemas para que possa possibilitar o aprendizado dos estudantes, uma das 

maneiras possíveis é realizar algumas indagações pertinentes ao problema de modo 

que possam auxiliar na compreensão do problema. Segundo Stancanelli (2001, p. 12): 

 

A cada proposta de resolução, os alunos devem ser encorajados a 
refletir e analisar detalhadamente o texto, estabelecendo relações 
entre os dados numéricos e os outros elementos que o constituem e 
também com a resposta obtida, percebendo se essa é ou não coerente 
com a pergunta e com o próprio texto.  

 
          O professor cria oportunidades para os alunos descobrirem seus 

conhecimentos e habilidades, nesse novo paradigma educacional, é necessário que 

o professor distancie do seu saber docente e reconheça que a sala de aula não é o 

único espaço que a aprendizagem ocorre. Dessa forma, o professor pode 

disponibilizar diversos recursos educativos que permita que todos os alunos 

aprendam, ou seja, cabe ao professor enquanto mediador dar oportunidade para que 
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os alunos possam explorar situações de aprendizagens, possibilitando que depois 

eles possam refletir sobre sua própria produção do conhecimento.  

           Polya (2006, p. 5) cita que: 

 

O caminho que vai desde a compreensão do problema até o 
estabelecimento de um plano, pode ser longo e tortuoso. Realmente, 
o principal feito na resolução de um problema é a concepção da ideia 
de um plano. Essa ideia pode surgir gradualmente ou, então após 
tentativas infrutíferas [...]. A melhor coisa que pode um professor fazer 
por seu aluno é propiciar-lhe discretamente uma ideia luminosa.  

 

            Diante do exposto, consideramos que a resolução de problemas promove a 

socialização dos alunos na medida em que possibilita novas formas de trocas de 

experiências e estratégias de resolução.  

            Nesse sentido, o conhecimento dos estudantes pode ser desenvolvido se o 

professor dedicar um tempo para a consolidação das habilidades referentes à 

resolução de problemas. 

             Os problemas aqui apresentados foram lidos e revistos, portanto, possíveis 

de serem trabalhados em sala. (Problemas adaptados de diversos blogs, obras 

acadêmicas e livros didáticos, além de alguns serem elaborados pela pesquisadora 

para a pesquisa).  

            O conteúdo desse material envolve a Resolução de Problemas e os Números 

Naturais. Dessa maneira, trabalharemos com a Resolução de Problemas e as 

operações de multiplicação e divisão. A intenção da proposta dessas destes 

problemas é fazer com que o aluno desenvolva habilidades para resolver problemas, 

compreenda os enunciados, crie hipóteses, saiba analisar as informações fornecidas 

e utilize de estratégias para resolver a questão. Pois, acreditamos que esses 

problemas podem produzir várias estratégias, promovendo discussões e 

dimensionando o aprendizado.  

             Procurou-se, sobretudo, seguir algumas orientações de Onuchic (1999, 2008) 

e Gazire (1988) que sugerem a utilização de situações-problema como geradoras do 

processo de ensino-aprendizagem.  

            A seguir, apresentamos as atividades e seus respectivos objetivos, seguidos 

das análises e discussões geradas pelos estudantes durante a resolução, que 

descrevem algumas soluções apresentadas pelos alunos.  
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                 Atividade 1 
 

 

Meia dúzia de mochilas numa 

papelaria custa 420 reais. 

Quanto se pagará por quatro (4) 

dessas mochilas? 

 

 

Objetivos: 
 
 

Estimular a reflexão sobre o 

ensino da matemática;  

 

Estimular a cooperação entre os 

alunos; 

 

Salientar a existência de 

diferentes soluções para alcançar 

a resolução do mesmo problema; 

 

Enfatizar o uso de estratégias.

 

 
                
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diálogo com o (a) professor (a) 

 

Para essa atividade, solicite aos 

alunos que realizem uma leitura 

minuciosa de todos os dados 

para facilitar o entendimento do 

problema. 

 

É importante ser rigoroso quanto 

a essa orientação, a leitura com 

foco possibilita que o aluno 

construa estratégias próprias, 

assim o professor estará 

incentivando a autonomia na 

construção do conhecimento.  
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Compartilhando experiências  
 
           Este problema suscitou uma resolução de tipo numérico, porém, é necessário 

que os alunos identifiquem a quantidade de seis mochilas e para isso, é preciso 

realizar uma divisão por seis. Assim, ao conhecer o valor de cada mochila, é possível 

realizar uma operação de multiplicação por quatro. Portanto, pode ser resolvido com 

recurso a uma estratégia. 

        Entre os conteúdos abordados nessa atividade estão à leitura e a interpretação 

de enunciados. Além disso, os estudantes se depararam com a realização de 

operações de multiplicação e divisão com números naturais. Podemos observar 

algumas resoluções construídas pelos alunos.  

 

            

            O erro nesse problema indica que a dupla não considerou que a pergunta se 

referia ao valor de 4 dessas mochilas. Nesse caso, é necessário pedir aos alunos para 

listar os números do enunciado do problema e se eles podem chegar a uma conclusão 

quando observam a pergunta do problema.  
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Fonte: A pesquisadora (2019) 

 

            Nesta resolução a dupla não teve nenhuma dificuldade em compreender o 

enunciado do problema. E quando perguntado quais estratégias utilizaram, a resposta 

é que leu o problema três vezes para compreendê-lo, sempre é a maneira mais eficaz 

de resolver um problema, ou seja, é uma estratégia que permite que o aluno 

desenvolva uma resolução para o problema. 

 

O papel do professor diante a perspectiva da resolução de problemas 

 

Para o aprendizado em resolução de problemas, o professor deve mediar e facilitar 

todo o processo com essas atividades, dessa forma, deve oferecer:  

• Problemas estimulantes de acordo com a faixa etária dos alunos; 

• Incentivar as estratégias de solução propostas pelos alunos; 

• Levantar questionamentos e apoiar as hipóteses dos alunos; 

• Observar todo o processo de resolução de problemas dos alunos 

• Auxiliar os alunos a vencer os possíveis erros.
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             Atividade 2  

 

Os professores e as turmas dos 5º 

anos participarão de uma excursão 

cultural. São 185 alunos e 11 

professores que irão em 7 ônibus 

alugados. Quantas pessoas viajarão 

em cada ônibus, sabendo-se que, em 

todos os ônibus, deve ter o mesmo 

número de pessoas? 

 

 

Objetivos: 

 

Propor uma problematização em 

resolução de problemas; 

 

Provocar a identificação com 

questões que podem fazer parte do 

cotidiano escolar; 

 

 Analisar que existe apenas uma 

resposta correta para cada problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Diálogo com o (a) professor (a) 

 

É importante discutir e organizar 

a turma em duplas para a 

realização dessa atividade. A 

situação descrita faz parte do 

cotidiano da maioria dos 

estudantes e assim, eles ficam 

motivados a querer resolvê-lo.  

 
 

 



                                                                                                                                    22 
 

 

 

Compartilhando experiências  

 

           Para as estratégias de resolução desse problema durante a busca da solução, 

os alunos demonstraram bastante participativos, por isso, acreditamos que promoveu 

tanto a aprendizagem das operações, quanto a resolução de problemas. Esta 

atividade pode ser utilizada com mais de uma única estratégia, nesse momento o 

professor pode pedir aos alunos para pensar em mais de uma maneira de resolução, 

a ideia é considerar qual estratégia usar, e se essa escolha possibilita o resultado 

esperado.  

          Ao observarmos as imagens abaixo, comparando o modo que os alunos 

resolveram o problema, notamos que ambos usarão um cálculo aditivo ou um cálculo 

multiplicativo.  

 

 

 
Fonte: A pesquisadora (2019)       

 

 

 

 

 

 

 

    

Sugestões ao professor (a): 

➢ Deixar os alunos fazerem a leitura silenciosa antes da leitura coletiva;  

➢ Estimular os questionamentos que podem surgir durante a leitura é importante 

para que os alunos se sintam estimulados a participar da aula; 

➢ Pedir para os alunos representarem as ideias deles; 

➢ Incentivar os alunos a compartilharem suas estratégias com os outros. 
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                  Atividade 3  

 

Eu e meus quatro amigos fomos 

ao Inhotim. Os bilhetes de 

entrada custaram 95 reais e 

dividimos o pagamento 

igualmente entre nós. Paguei 

meu bilhete e ainda fiquei com 31 

reais. Qual a quantia que eu tinha 

antes do passeio?  

 

 
            Objetivos: 

             

Realizar operações com números 

naturais; 

 

Elaborar e buscar estratégias 

para a resolução. 

  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo com o (a) professor (a) 

 

Peça aos alunos que expliquem, 

com suas próprias palavras, o que 

devem fazer. Lembre os alunos dos 

conhecimentos, habilidades ou 

conceitos que eles já conhecem e 

que poderia ajudá-los a resolver o 

problema. Esta orientação auxilia o 

aluno a definir qual estratégia 

utilizar.  
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Compartilhando experiências  

 

            A dificuldade em resolver problemas matemáticos geralmente está 

relacionada com o entendimento do enunciado. No entanto, para a resolução deste 

problema, a dupla utilizou da estratégia de circular os dados numéricos existentes no 

problema, deixando assim, as informações mais explicitas.  

          Neste ponto, a dupla precisou ler o enunciado mais de uma vez, que a princípio 

considerou que era uma multiplicação, foi possível perceber que as estudantes 

tiveram que parar e pensar no caminho ou retornar a leitura.  

  

 

 

Fonte: A pesquisadora (2019) 

 

         De início, a dupla de estudantes não conseguiu resolver este problema, mas, 

conforme relatam que foi necessário ler o problema três vezes para chegar a uma 

conclusão viável. Na fala observamos que uma aluna pede para a outra ler de novo 

para confirmar se a resposta seria aquela mesma e quando começa a ler, percebem 

o equívoco. 
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Joana: Espera aí, a gente tem de dividir por 5 Júlia!!! 
Jade: Que burras! Eu e você somos muito burras, né veio! 
Joana: Nosso Deus! Que vacilo!  

 

           Nesse caso, vale lembrar que a leitura e as estratégias não utilizadas no início 

da leitura para do problema dificultou a sua resolução. É importante mencionar que 

quando a dupla resolve seguir alguns critérios ou sequência de etapas para resolver 

um problema, as chances de acertar ganha novas proporções e irá contribuir para que 

o plano de ação escolhido seja eficiente.  

A gente já fez essa parte, que dividiu o pagamento entre nós. 95 
dividido pó 5 que deu 19, 
Jade e Joana: “paguei meu bilhete e ainda fiquei com 31 reais, qual é 
a quantidade que eu tinha antes do passeio”? (Fizeram a leitura juntas) 
Joana: Agora o que você vai fazer, para ele saber?  Quantos que ele 
tinha, se ele tinha certa quantia de dinheiro aí ele pagou... 
Jade: Que era 95 reais 
Joana: Não, ele não tinha 95 reais, ele tinha uma quantia de dinheiro 
tal, tinha uma quantia X, aí ele deu um dinheiro, aí sobraram 31 reais 
com ele pagando 19 reais, sobrou 31, quanto ele ficou?  
Jade: com 31! Espera aí 
Joana: Faz aí, 31 mais 19, deu quanto? 
Jade: espera aí, acho que eu fiz muito rápido!   (Ela começa a fazer 
de novo): 9 mais 1, 1 mais 9 dá 10, eu subo, então, 4, 5 dá 50 
Joana: Então ele tinha 50 reais, está certo. Eu acho! Aí pronto! Ler a 
pergunta do problema. Aí você vai responder: “Ele tinha 50 reais”. 
(Trecho da aula em 14 ago. 2019). 

 

          A experiência que a dupla vivenciou nessa atividade apontou que o equívoco 

numa situação como essa pode significar aprendizado. Essa aula as fizera perceber 

o quanto eram capazes, e mesmo considerando o erro, este estava alicerçado numa 

ação coletiva para o desenvolvimento de uma atividade. Essa mobilização do 

conhecimento modificou o olhar dessas alunas e também dos outros alunos.  

          Observou-se também que essas aulas tiveram grande progresso, pois 

conseguiu reduzir as crenças negativas em relação a Matemática e a superar o 

abismo existente entre o saber da matemática escolar e o conhecimento do cotidiano 

dos alunos.  E, sobretudo, oferecer aos estudantes a aprendizagem e a construção 

de caminhos possíveis para discussão e inclusão.   
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                     Atividade 4  

 

 

Roberto distribuiu certa quantia para 

seus cinco filhos irem ao parque. 

Cada um recebeu 25 reais, e 

Roberto ainda ficou com 43 reais. 

Quanto ele tinha? 

 

 

           Objetivos: 

      

 Trabalhar a leitura e interpretação 

de enunciados; 

   

 Reconhecer o texto verbal em 

atividades matemáticas  

 

 

Escolher estratégias de resolução 

de problemas;   

 

Realizar os cálculos necessários;  

 

  Reconhecer o sistema monetário.
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Compartilhando experiências  

 

           Descobrimos durante essa atividade que os alunos se identificaram com esse 

problema, a questão da distribuição do dinheiro ficou clara para eles. Esse fato nos 

leva a pensar que problemas que envolvem o cotidiano dos alunos são mais fáceis de 

serem resolvidos, mas por outro lado, teve algumas duplas que encontraram 

dificuldade na forma de colocar o que restou para Roberto após a distribuição do 

dinheiro.  

 

            Problemas como esse em que há um termo desconhecido também podem ser 

fáceis de serem resolvidos pela maioria dos alunos. Percebemos pelos relatos escritos 

que os alunos realizaram mais de uma leitura para chegar ao entendimento do 

problema.  

 

 

 

 

          

           Outra questão que precisa ser mencionada é o fato de o texto iniciar com a 

palavra “distribuiu certa quantia”, esse seria o elemento desconhecido. Isso 

possibilitou que os alunos levantassem hipóteses para a compreensão de que era 

preciso multiplicar para saber quanto ele tinha, e ainda somar ao que lhe restou. Esse 

fato sugere que dependendo de como o enunciado foi construído, o estudante irá 

encontrar dificuldade ou não na resolução de problemas matemáticos. 
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             Atividade 5  

 

 

A escola de Mateus fez uma 

excursão para o parque e levou 

180 crianças dos 5º anos. 

Foram necessários 4 ônibus 

para levar todos os estudantes. 

Quantos estudantes foram em 

cada ônibus? 

 

 

 

 Objetivos:  

 

 

Elaborar estratégias para 

resolver problemas; 

 

Destacar dados importantes 

em um problema para 

encontrar a solução.  

 

Identificar os principais passos 

de resolução de problemas; 

 

Incentivar o aluno a usar 

habilidades da matemática ao 

mundo que o rodeia. 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo com o (a) professor (a) 

 

O papel do professor no 

desenvolvimento dessa atividade 

será o de observar, ouvir e intervir 

quando houver necessidade.  

Na sequência, os alunos deverão 

reconhecer a situação problema e 

as estratégias que utilizaram para 

encontrar a solução do mesmo 

 
Para aprender a elaborar 

estratégias é necessário oferecer 

várias situações para que os 

alunos possam se apropriar desse 

conhecimento.  
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Compartilhando experiências  

 

         O propósito desta aula foi levar os alunos a refletir sobre uma situação que 

estabelece comparações entre o texto do problema e a vida escolar deles, por isso, 

demonstraram interesse em querer resolvê-lo.  

          Como podemos perceber na atividade abaixo, a dupla realizou duas operações 

para certificar que os cálculos estavam corretos, além de terem relatado que fizeram 

a leitura e circularam os números existentes. Esse procedimento foi fundamental, pois, 

compreenderam que é necessário elaborar estratégias e validar os resultados obtidos.  

                                        Fonte: Arquivo da pesquisadora 

 

          O intuito dessa atividade realizada em dupla foi observar se o aluno consegue 

fazer uma relação entre a quantidade de sanduíches que um pacote faz e a 

quantidade que cada estudante consome. Nesse caso, a condução interferiu no 

sentido de o aluno compreender o texto. Primeiro os alunos fizeram uma leitura 

minuciosa e depois realizamos uma leitura coletiva, identificando todos os elementos 

presentes no texto.  

           Ao longo da execução da atividade, foram surgindo várias hipóteses e no final 

da resolução, cada dupla explicou e defendeu suas resoluções na lousa para a classe. 

Essas aulas encarregaram de oferecer a esses estudantes, espaços de troca de 

experiências, de aprendizagem e construção de caminhos possíveis para discussão 

e socialização de saberes e experiências.
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Atividade 6 

 

 

No ônibus da empresa onde 

Luana trabalha, cabem 24 

passageiros por viagem. 

Sabendo-se que esse ônibus faz 

9 viagens por turno e que, na 

empresa, há 3 turnos por dia, 

quantos passageiros andaram  

nesse ônibus durante o dia? 

 

 

Objetivos:  

  

Elaborar quadros para organizar dados; 

 

Identificar as várias maneiras 

para resolver problemas; 

 

Identificar a importância de 

estruturar as etapas para 

resolução de um problema.  
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Compartilhando experiências  

 

           Na resolução desse problema a partir da experiência organizamos um quadro 

para esse problema em que os alunos puderam agrupar os dados numéricos, de modo 

que facilitasse o entendimento do enunciado. Cabe ressaltar que esse procedimento 

aplicado teve um duplo objetivo: os alunos aprenderam a elaborar um quadro com as 

principais informações do problema, além de desenvolver a leitura seletiva para 

encontrar o que realmente era importante para resolver o problema. Dessa forma, o 

quadro ficou da seguinte maneira:   

 

 

             Simplificamos e dividimos o problema em etapas, para diminuir as 

possibilidades de erros. Os alunos colocaram prática o que foi aprendido nas etapas 

anteriores.   

           A dupla que realizou a atividade abaixo relata que primeiro tentou uma divisão 

com os números que estavam no texto, quando faz nova leitura percebe que estava 

errado. Então experimenta a operação de multiplicação. 

Fonte:  Arquivo da pesquisadora

 

 

Passageiros Viagens Turno 

24 
 

9 3 
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           Outro tipo de estratégia pode ser percebido nessa atividade, a dupla escolheu 

realizar a operação de adição em vez de usar a multiplicação para encontrar a 

solução adequada. O exemplo confirma esta observação de que há outras 

estratégias de resolução possível para um mesmo problema.   

 

 

 

         Muitos estudantes pensam que há apenas uma maneira de resolver um 

problema.  A resolução de problemas oferece essa oportunidade de tentar outras 

soluções, ou seja, possibilita que o aluno se esforça para encontrar outras maneiras 

de resolver um problema usando o conhecimento que ele possui.  

 

 

 

        Pode-se concluir que, depois de ter elaborado o quadro, um grande número de 

estudantes conseguiu associar os números existentes no texto e resolver 

diretamente a resolução do problema. Foi possível observar que em um texto como 

esse, em que é disponibilizado uma sucessão de números, é importante que os 

alunos percebam que é possível utilizar várias estratégias para a resolução. 
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         Para saber mais... 

 

 

 

Caro professor (a)! Nesta seção 
traremos algumas sugestões de 
leituras de textos, sites, filmes e livros 
que irão ampliar o conhecimento 
teórico a respeito da Resolução de 
Problemas, contribuindo para sua 
prática pedagógica. Boa leitura e bom 
trabalho a todos (a)! 
 
Os autores. 
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Sugestões de sites 
 
 
 
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/resolucao-problemas-
matematicos.htm 
 
 
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2
01. 
 
 
https://novaescola.org.br/conteudo/15759/aprender-matematica-atraves-de-
resolucao-de-problemas 
 
 
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/matematica/ensino-matematica-resolucao-
problemas-como-metodo-ensino.htm 
 

 

 

 

Sugestões de filmes 

 
❖ A Sala de Fermat (La Habitacion de Fermat) 

Quatro matemáticos que não se conhecem receberam um enigma proposto por 

alguém que se chama Fermat. Cada qual resolveu o problema e recebeu um convite 

para uma reunião de matemáticos. O motivo para essa reunião seria para resolver o 

enigma mais importante que já existiu. Porém eles percebem que suas vidas 

dependem de suas habilidades para resolver problemas matemáticos. 

 

❖ Série Numbers. 

O filme tem como motivador e contextualizador da Resolução de Problemas de forma 

interdisciplinar. Nas propostas os filmes assumiram três aspectos: foi o contexto para 

desenvolver a Resolução de Problemas, serviram para introduzir ou desenvolver 

conteúdos e propunham se a instigar a curiosidade a respeito da Matemática. 

 

 

 

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=201
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=201
https://novaescola.org.br/conteudo/15759/aprender-matematica-atraves-de-resolucao-de-problemas
https://novaescola.org.br/conteudo/15759/aprender-matematica-atraves-de-resolucao-de-problemas
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/matematica/ensino-matematica-resolucao-problemas-como-metodo-ensino.htm
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/matematica/ensino-matematica-resolucao-problemas-como-metodo-ensino.htm
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❖ A corrente do bem!  

Associado ao conteúdo de Progressão Geométrica com Resolução de Problemas com 

intuito de desenvolver o conteúdo. 

 

 

❖ Donald no País da Matemágica  

Espécie de documentário voltado para o mundo infantil, no qual Disney usa a 

animação para explicar como a matemática pode ser fácil de entender e como ela está 

aplicada em coisas muitos simples do cotidiano. Disponível no you tube, 

https://www.youtube.com/watch?v=wbftu093Yqk 

 

 

Sugestões de livros 

 

 
Resolução de Problemas nas Aulas de Matemática 
Volume 6: O Recurso Problemateca 
 
Série: Mathemoteca Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
 
Editora: Grupo A Selo: Penso 
 

Autor(es): Kátia Stocco Smole , Maria Ignez Diniz ,  

Maria Adelaide de Castro Bonilha ,  

Sonia Maria Pereira Vidigal 

 

 

A Arte de Resolver Problemas  

Capa comum – 1 janeiro 1978 

Editora:  
por G. Polya (Autor)

 
 

https://www.imdb.com/title/tt0052751/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.youtube.com/watch?v=wbftu093Yqk
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Resolução de Problemas: Teoria e Prática  

Capa comum – Edição padrão, 1 outubro 2014 

por Lourdes De La Rosa Onuchic (Editor),  

 

Norma Suely Gomes Alberto (Editor),  

 

Fabiane Cristina Höpner Noguti 

 

 
 
 
 
Formulação e Resolução de Problemas de 
 Matemática  

 

Luiz Roberto Dante Foto Original 

Editora: Ática 

Ano: 2010 

Estante: Didáticos 

 

 

Resolver Problemas E Pensar A Matemática 

 

Editora: Mercado de Letras  

Autor: Organizadoras: Keli Cristina Conti, 

 Conceição A. Cruz Longo 

Edição: 1ª Edição - 2017
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A Resolução de Problemas na Matemática Escolar 

 

Editora: Atual Paradidático;  

Edição: 1ª (19 de dezembro de 2012) 

 

Autores: Krulik Stephen, Robert E. Reys  
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  
 

           Nestas considerações finais, queremos ressaltar a importância da metodologia 

de Resolução de Problemas no ensino da Matemática escolar. As ações pedagógicas 

que fizeram parte dessa pesquisa possibilitaram que déssemos um largo passo rumo 

a efetivar e fortalecer a resolução de problemas aplicada à educação matemática.   

          Problematizar as questões que permeiam a prática docente é fundamental, 

pois, traz para a discussão pedagógica, pois, traz conhecimentos sobre os processos 

que envolvem as várias metodologias de ensino que poderão auxiliar o professor na 

construção de práticas voltadas para o desenvolvimento do aluno. 

            Ensinar matemática por meio da resolução de problemas provoca nos alunos 

novos questionamentos a respeito do ensino da matemática, contribuindo para a 

formação de estudantes críticos e reflexivos. Além de oferecer aos professores uma 

formação crítica e reflexiva.  

          Nesse sentido, nosso objetivo não foi oferecer um livro com exercícios de 

resolução de problemas matemáticos, e sim propor atividades para que o professor 

possa ter momentos de reflexão de como o ensino da matemática pode ser ministrado 

em sala de aula. Assim, fomos à busca de elementos que pudessem auxiliar o 

professor a desenvolver a metodologia de Resolução de Problemas e como essa 

metodologia poderia realmente ser desenvolvida em sala de aula para promover 

situações em que o estudante pudesse refletir sobre o próprio conhecimento que 

estava sendo desenvolvido. 

          Do mesmo modo, as ações escolares, precisam ser ajustadas conforme as 

diversas realidades que encontramos, e acima de tudo contemplar as necessidades 

educacionais dos estudantes. 

          Dessa forma, há uma necessidade de ter um olhar mais crítico sobre os 

processos de formação humana. O professor, nesse processo precisa direcionar sua 

prática para o desenvolvimento de habilidades, de reflexão das situações encontradas 

e dos possíveis caminhos vislumbrados de acordo com as ferramentas disponíveis. 
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