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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo ressaltar a importância de se utilizar a 

Resolução de Problemas como um meio para se trabalhar de forma significativa os mais 

diversos conteúdos matemáticos. Para tal, foi realizada uma investigação sobre diferentes 

abordagens de Resolução de Problemas e a análise do livro didático “Tudo é Matemática”, 

de Luiz Roberto Dante estabelecendo uma comparação com o Caderno (do aluno) da 

Proposta Curricular do Estado de São Paulo, ambos do oitavo ano, focando especificamente 

em Produtos Notáveis. A fundamentação teórica foi baseada nas ideias de Chevallard no que 

se refere à Teoria da Transposição Didática que foca na relação entre o professor, o aluno e 

o saber, estabelecendo um necessário distanciamento entre o saber científico e o saber 

tratado em sala de aula. A análise do material didático baseou-se nas técnicas de Análise de 

Conteúdo de Bardin, considerando os critérios abordados no Guia de Livros Didáticos – PNLD 

2011. Por meio da análise de desses materiais, foi possível perceber que atividades de 

reprodução ou de repetição de algoritmos se apresentam em maior número e as situações 

desafiadoras estão em quantidade bem mais reduzida. Neste trabalho de pesquisa, a 

definição de ‘problema’ tem como base a ideia de Echeverría que caracteriza um problema 

como sendo uma situação que se pretende resolver, porém não se dispõe de recursos 

imediatos para a solução, o que necessário articular conceitos e procedimentos. Portanto, a 

Resolução de Problemas pode ser utilizada como um meio para a concretização do processo 

de ensino/aprendizagem de conteúdos matemáticos, proporcionando a articulação entre 

conceitos que são tratados em diferentes representações.  

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Resolução de Problemas, análise de texto, material didático, produtos 

notáveis 
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to emphasize the importance of using Problem Solving as a focused tool for 

solving significantly the most diverse mathematical content. For that, it was researched 

different approaches of Problem Solving and It was analyzed the book "Tudo é Matemática" 

written by Luiz Roberto Dante and compared with the notebook (the student book) the 

Curricular Proposal from State of São Paulo, both of them are specific for taught at the 8th-

grade, focusing specifically on Notable Products. The theoretical framework was based on 

the ideas of Chevallard, regarding the Didactic Transposition Theory which focuses on the 

relation between mathematical scholarship and mathematics teaching, establishing a 

necessary gap between scientific knowledge and the knowledge built in the classroom. The 

analysis of the courseware was focused on the techniques of Content Analysis from Bardin, 

considering the criteria of the Guide Textbook - PNLD 2011. Through the analysis of both 

materials, it was observed that it is much more possible to face activities of reproduction or 

repetition of algorithms than activities that involve challenging situations. In this research, 

the definition of 'Problem' is based on the idea of Echeverría. The author characterizes a 

Problem as a situation to be solved, for whom it does not have the immediate resources for 

the solution; but it is needed to articulate concepts and procedures. Therefore, the Problem 

Solving can be used as a tool to achieving the process of teaching / learning mathematical 

content, providing a link between concepts that are treated in different representations. 

 

Keyword: Problem Solving, text analisys, didactic method, notable products. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A motivação para a realização desta pesquisa partiu da minha experiência como 

professora, ao observar a falta de disposição por parte dos alunos em realizar atividades que 

envolvem resolução de situações-problema. 

Durante 14 anos de experiência como professora de Matemática, foi possível 

perceber, tanto no Ensino Fundamental, quanto no Ensino Médio, uma resistência por parte 

dos alunos, no momento em que se esgotam os exercícios não contextualizados (voltados ao 

treinamento/reprodução de modelos), e se inicia a aplicação do conteúdo em situações 

diversas.  

As frases: “Eu tenho problema com problemas...” e “Eu sei fazer, mas quando está 

num problema eu não consigo...” são constantes a cada aplicação de conteúdo em exercícios 

contextualizados, ano a ano. 

Verifica-se também que parte dos alunos que “reproduzem” bem os exercícios 

durante a avaliação e obtém boas notas, não se esforçam na resolução de problemas 

desafiadores, confirmando a ideia de Polya (2006): “O aluno precisa compreender o 

problema, mas não só isto: deve também desejar resolvê-lo.” 

Essa dificuldade se apresenta com maior intensidade quando se trata de situações-

problema em que o professor inicia a cobrança com mais rigor do registro algébrico, o que 

tem início na resolução de situações-problema envolvendo conceitos propostos para o 8º 

ano/7ª série do Ensino Fundamental, conforme a Proposta Curricular da rede pública do 

Estado de São Paulo,. 

Como a maior parte das escolas em que lecionei, os professores utilizam o livro 

didático como maior apoio para o desenvolvimento de suas aulas, decidi pela investigação 

da abordagem de situações-problema nesses materiais. 

A reflexão sobre o assunto despertou-me ainda a curiosidade de como essas 

situações-problema são trabalhadas em diferentes materiais didáticos. Sendo assim, esta 

pesquisa pretende analisar o livro didático Tudo é Matemática, de Luiz Roberto Dante, 

Editora Ática, por ser adotado no colégio particular onde trabalho, Colégio Albert Sabin, e o 

caderno da Proposta Curricular oferecido pelo Governo do Estado de São Paulo, ambos do  
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oitavo ano, para os professores e alunos da rede estadual por ser elaborado por uma 

equipe de profissionais na área da educação. A escolha de se trabalhar com o oitavo ano se 

deve ao fato de ser um dos anos em que leciono, podendo assim contribuir para o meu 

aprimoramento profissional. 

Como principal embasamento teórico, a pesquisa será apoiada nas ideias de 

Chevallard (1991) no que diz respeito à Transposição Didática, por se tratar de um modelo 

teórico proposto para a análise do sistema didático. 

Chevallard (1991) propõe a discussão do saber escolar no que se refere à didática, 

utilizando uma triangulação do sistema na qual relaciona o saber, aquele que ensina 

(professor) e aquele que aprende (aluno). Apresenta a importância de se discutir a 

problematização do saber escolar colocando a necessária distância entre o saber ensinado e 

seus saberes de referência. Esta distância não é tratada como depreciação do saber escolar e 

sim como realmente necessária, sendo irrelevante classificá-la como positiva ou negativa. 

Para ele, o papel do professor é agir na transposição didática e não fazê-la. Sua teoria não 

tem o professor como principal foco, e sim o saber. 

Além de Chevallard (1991), a visão de Pozo e Echeverría (1998) será abordada no que 

se refere à definição de problema como uma situação a ser resolvida sendo que o indivíduo, 

naquele momento, não dispõe de recursos (conhecimentos) suficientes para resolvê-lo de 

maneira rápida e direta. 

Especificamente na área de Matemática, Echeverría expõe diversos significados de 

“resolver um problema”, os tipos de problema, o ensino e a aprendizagem do processo de 

resolução de um problema matemático e o papel do professor neste processo. 

Serão abordadas também algumas ideias propostas por Polya (2006), no que se 

refere ao estudo sobre métodos de resolução de problemas. 

O procedimento de realização do trabalho é baseado em análise documental levando 

a uma pesquisa qualitativa. 

Os materiais não foram analisados integralmente, e sim no que se refere a 

abordagem de situações-problema ou exercícios contextualizados relacionados aos 

conceitos matemáticos trabalhados. 
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Serão utilizadas as técnicas da análise de conteúdo de Laurence Bardin (2011), o guia 

de análise de livros do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD - é o mais antigo dos 

programas voltados à distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede pública de 

ensino brasileira), embasada nas ideias teóricas da Transposição Didática segundo 

Chevallard (1991). 

Bardin é professora-assistente de Psicologia na Universidade de Paris e aplicou as 

técnicas de análise de conteúdo na investigação psicossociológica e no estudo das 

comunicações de massas. Essas técnicas compõem um método de investigação claro, 

concreto e operacional, podendo ser utilizado em qualquer área de pesquisa. 

As técnicas de Bardin (2011) foram associadas aos critérios de avaliação dos livros 

didáticos propostos pelo Guia de Livros Didáticos – PNLD 2011, mesclando a análise de 

conteúdo (análise geral de documentos) com critérios específicos para livros didáticos. 

O trabalho está formatado em quatro capítulos. 

O primeiro trata da definição de Resolução de Problemas, sua abordagem na visão de 

diferentes teóricos e nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

No segundo capítulo, aborda-se a fundamentação teórico-metodológica, 

descrevendo os aspectos da Teoria da Transposição Didática, segundo Chevallard (1991) e da 

Análise de Conteúdo, segundo Bardin (2011). 

O terceiro capítulo contém os procedimentos metodológicos como a escolha dos 

materiais analisados, a descrição do livro didático e do caderno da Proposta Curricular do 

Estado de São Paulo e como foi feita a análise. 

E no quarto capítulo encontra-se a análise do material. 
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CAPÍTULO 1  

Resolução de problemas 

 

Um dos meios que proporciona o “aprender a aprender” é a solução de problemas 

como um enfoque das atividades escolares por basear-se em situações abertas e sugestivas. 

A solução de problemas promove situações em que o aluno busca por respostas ao invés de 

recebê-las prontas de alguma forma. Isso faz com que ele tenha uma atitude ativa em 

relação ao próprio conhecimento, passe a dominar procedimentos e utilize conhecimentos 

já adquiridos para responder a situações diversas. 

Foi na área da Matemática que os problemas apareceram na sua forma tradicional, 

como atividades escolares. Surgiram, também, diversos significados dificultando a distinção 

entre problema e exercício (que será abordado mais adiante). 

Como os problemas implicam na utilização de diversos tipos de conhecimento por 

parte do aluno, é necessário que o professor tenha consciência que seu trabalho, nesse 

momento, é uma tarefa de ajuda pedagógica e prepare atividades adequadas. 

Segundo Pozo (1998), apesar das particularidades de cada área, resolver problemas 

em todas elas consiste em enfatizar procedimentos, obviamente sem dar a devida 

importância aos conceitos e atitudes que foram utilizados para tal. 

Além da resolução de problemas, Polya (2006) trata dos meios para tal, trabalhando 

com a invenção e a descoberta. O autor busca um estudo dos métodos de resolução (veja 

anexo 1). 

Polya (2006) coloca como primeiro objetivo o auxílio ao estudante, é dever do 

professor auxiliá-lo, porém o estudante deve trabalhar independentemente o máximo 

possível. O professor deve auxiliar de modo que o aluno seja responsável pelo 

desenvolvimento da maior parte do trabalho (ou que ao menos se sinta independente). 

Em segundo lugar, ele coloca as questões, as recomendações, as operações mentais. 

O professor deve questionar o aluno de modo que suas indagações provoquem nele a 

mesma operação mental. 
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Em terceiro está a generalidade: são questionamentos de ordem geral, ou seja, não 

são aplicadas a um conteúdo específico, e sim, são perguntas que valem para qualquer tipo 

de problema. 

Polya (2006) aborda também o bom senso, uma vez que as questões propostas são 

simples e óbvias. Cabe ao bom senso indicar a conduta correta de se apresentar a resolução 

desejada de um problema, visto que aquele que consegue resolvê-lo não se preocupa em 

organizar ou registrar o método utilizado, talvez nem seja capaz de fazê-lo. 

Ao resolver um problema, o professor deve não só conduzir o aluno, mas também 

buscar o desenvolvimento deste estudante no que se refere à capacidade de resolver por si 

só outros problemas futuros. A lista proposta por Polya (2006, anexo 1) contém perguntas 

simples que poderiam até ter ocorrido ao aluno, contudo, pela sua simplicidade, somente o 

direcionam de maneira que ele faça a maior parte do trabalho. Obtendo êxito, o aluno 

perceberá o quão as perguntas o ajudaram e poderá reaplicá-las na resolução de outros 

problemas, desse modo, automaticamente, desenvolvendo sua capacidade de resolver 

problemas sozinho. 

Polya (2006)  defende a ideia de que vale a imitação na aprendizagem da resolução 

de problemas. Se os alunos têm a oportunidade de observar o professor no ato da resolução 

de um problema, poderão imitá-lo, sendo esta “imitação” a prática. Assim, o professor deve 

fazer os questionamentos a si para que sejam assimiladas pelos alunos. 

 

Divisões e questões principais 

 

O conjunto de indagações necessárias à resolução de um problema é dividido em 

quatro fases: compreensão, estabelecimento de um plano, execução deste plano e 

retrospecção. 

Na fase da compreensão, como o próprio nome já diz, o aluno precisa compreender o 

problema e, também, desejar resolvê-lo. Para isso, é necessário assegurar que ele consiga 

identificar as principais partes desse problema, a incógnita, os dados e o condicionante. 

 

Para estabelecer um plano, é necessário, além de conhecer os dados (compreender o 

problema), estabelecer conexões com experiências passadas, lançar mão dos conhecimentos 
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prévios, relacionar com problemas resolvidos anteriormente e, se possível, modificar 

(reformular) o problema. 

Durante a execução é necessário que o aluno esteja convicto da correção de cada 

passo estabelecido em seu plano. Para isso o professor deve sugerir uma verificação.  

Após chegada à resolução do problema, é necessária a retrospecção. O aluno que 

revê seus passos reexamina o resultado e analisa o caminho percorrido, está consolidando 

seu aprendizado e desenvolvendo sua capacidade de resolver problemas. Nesse momento 

gera-se a oportunidade de se estabelecer relações com outros problemas resolvidos 

anteriormente. 

Caso os alunos não apresentem iniciativa de estabelecer relações sozinhos, é 

necessário que o professor trabalhe previamente com um problema correlato mais simples 

e, assim, os alunos terão informações (conhecimentos prévios) para relacionar ao problema 

mais complexo. 

O professor deve iniciar seu trabalho de “questionador” por indagações mais simples, 

mais genéricas e gradualmente partir para as mais específicas e concretas até evocar no 

aluno a ideia desejada. O número de perguntas deve ser pequeno, de forma que possam ser 

repetidas naturalmente (em diferentes condições) e incorporadas pelo aluno de forma que 

se torne um hábito mental. É importante que as indagações sejam em um formato passível 

de terem partido do próprio aluno. 

De acordo com Pozo (1998), é necessário que os alunos, em sua trajetória escolar, 

tenham acesso tanto ao conteúdo em si, quanto a atividades que desenvolvam habilidades e 

estratégias que possibilitam a aprendizagem de novos conteúdos de maneira independente. 

Eles  devem ter condições de enfrentar situações com as quais irão se deparar, em que haja 

a necessidade de articular informações e produzir novos conhecimentos. Portanto, os alunos 

que hoje têm essa preparação estão em melhores condições de adaptações culturais, 

tecnológicas e profissionais no futuro. 

O termo problema tem significados múltiplos, depende da situação em que está 

inserido e das expectativas das pessoas nele envolvidas.  

Os problemas levados pelos professores à sala de aula diferem dos vividos pelos 

alunos fora dela. Além disso, o significado que o professor dá a um determinado problema  
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pode não ser o significado dado por um aluno ao mesmo problema. Porém, é 

necessário que o aluno não só se depare com o problema, mas também que adquira os 

meios para resolvê-lo. 

Assim, a solução de problemas deveria permear todo o conteúdo das diversas áreas 

como uma forma de aquisição de procedimentos para o desenvolvimento da aprendizagem. 

Situações deveriam ser procuradas, planejadas de modo a evocar nos alunos a busca e 

apropriação de estratégias eficazes para a resolução de problemas escolares e de seu 

cotidiano. 

Essas estratégias ou habilidades são fundamentais para que o aluno tenha sucesso na 

resolução de problemas, mas é necessário que ele tenha uma atitude de envolvimento e 

olhe para o problema como algo que realmente precisa de uma resposta.  

De acordo com Pozo e Echeverría (1998), além de saber resolver problemas, o aluno 

deve saber propor problemas para si mesmo relacionando-os à realidade em que vive. Dessa 

forma, a solução torna-se autônoma e espontânea, proporcionando ao aluno a busca de 

soluções para os próprios problemas e criando o hábito de questionar-se ao invés de esperar 

por respostas prontas. 

“O verdadeiro objetivo final da aprendizagem da solução de problemas é fazer com 

que o aluno adquira o hábito de propor-se problemas e de resolvê-los como forma de 

aprender.” (POZO e ECHEVERRÍA, 1998, p.15) 

A solução de problemas não depende somente dos procedimentos adequados, mas 

também do entendimento do significado da tarefa. Pode ocorrer que o aluno não tenha 

sucesso na resolução de um problema por não conhecer o contexto em que o problema se 

encontra, o que caracteriza uma deficiência conceitual e não procedimental. 

Os procedimentos se relacionam a conteúdos. Se os conceitos não forem conhecidos 

pelo aluno, comprometem a resolução do problema. Sem essa compreensão, o problema se 

transforma em um exercício de aplicação aprendido por repetição. 

Sem entender o porquê do que está fazendo, o aluno não é capaz de generalizar e 

utilizar essa estratégia em novas situações. Portanto, se faz necessário distinguir com 

eficiência um problema de um exercício repetitivo. 
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Exercício e problema – definições  

 

A definição de problema será usada neste trabalho como “uma situação que um 

indivíduo ou grupo quer ou precisa resolver e para o qual não dispõe de um caminho rápido 

e direto que o leve à solução” (LESTER apud POZO, 1998). Ou seja, para que seja considerado 

como um problema, não se deve obter procedimentos automáticos de resolução direta. 

Diferentemente, o exercício deve oferecer condições de resolução imediata. Então, o que é 

um problema para uma pessoa pode ser um exercício para outra se esta dispõe de 

mecanismos de resolução sem que seja necessário um grande esforço cognitivo. 

Além de deixar clara a diferença entre problema e exercício, é necessário também 

especificar a relação entre a análise de um exercício e a resolução de um problema. 

Ao resolver um exercício, o aluno utiliza habilidades sobreaprendidas, ou seja, 

aquelas já automatizadas pela rotina, pela prática contínua. Enquanto, ao resolver um 

problema, o aluno se depara com uma situação nova e precisa de uma utilização estratégica 

de técnicas já conhecidas ou habilidades previamente exercitadas. Em contrapartida, se o 

aluno não conhece previamente a técnica necessária, será incapaz de resolver um problema. 

Tanto os exercícios quanto os problemas fazem parte da vida educacional, por isso se 

faz necessária a distinção entre eles e deixar claro ao aluno que as tarefas nem sempre serão 

algo repetitivo e sim que, às vezes, exigirão algo a mais. Porém, ambos precisam que o 

estudante ative diversas áreas do conhecimento, diversos procedimentos e diversas 

atitudes. 

Quando as situações são inéditas, exigem dos alunos mais motivação que uma 

simples resolução de exercícios e caso não estejam habituados, eles transformarão o 

problema em mero exercício rotineiro. 

Para a solução de problemas, é necessário o uso das técnicas sobreaprendidas, 

estratégias, conhecimentos conceituais e atitudes. Porém, nem sempre é tranquilo 

verbalizar o que se deve fazer para resolver um problema, por isso é necessário indagar 

sobre a forma como cada pessoa o resolve. 

Segundo Pozo e Echeverría (1998), esse ato de indagar acerca da forma como as 

pessoas resolvem problemas é uma indicação de estudos realizados nas últimas décadas  
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pela psicologia cognitiva e educacional. O ato pode ajudar na compreensão das 

estratégias e procedimentos utilizados e, consequentemente, no aprimoramento do ensino. 

Assim, constatou-se a ideia de que resolver problemas implica em adquirir estratégias gerais 

que possam ser reaplicadas em situações diversas. Portanto, ensinar a resolver problemas 

implica em proporcionar condições para que os alunos tenham acesso e incorporem 

estratégias gerais de solucioná-los. 

Desse modo, a resolução de problemas é um conteúdo generalizado, contudo 

aplicável às disciplinas do currículo escolar de acordo com cada contexto. 

Conforme mencionado anteriormente, ao se deparar com a necessidade de resolver 

um problema, o aluno precisa utilizar diversas habilidades e conhecimentos que variam de 

acordo com o tipo de problema com o qual se depara. 

Apesar disso, pode haver conexão entre eles (os problemas), pois podem ser 

utilizadas habilidades comuns, porém adaptadas ao contexto de cada sujeito e, assim, a 

aprendizagem contribui para que o aluno se adapte “cada vez melhor à estrutura da tarefa”. 

(POZO, 1998, p.19) 

Segundo Pozo (1998), existem inúmeras classificações das possíveis estruturas de 

problemas, podendo ser analisadas pela área, ou pelo conteúdo, ou pelos procedimentos de 

resolução, ou outras características quaisquer. Pode-se classificar um problema como sendo 

do tipo dedutivo (como demonstração de fórmula) ou indutivo (como estabelecer 

regularidades de objetos em função de seu peso), por exemplo. 

A Gestalt (Escola de Psicologia desenvolvida na Alemanha entre as duas guerras 

mundiais) classifica os tipos de problemas de acordo com as atividades que os indivíduos 

realizam para resolvê-lo. Seus psicólogos discriminavam o pensamento em produtivo e 

reprodutivo. O pensamento produtivo, como o próprio nome já diz, se refere à produção de 

novas ações para solucionar um problema, partindo da reorganização de seus elementos, e 

o pensamento reprodutivo, também o próprio nome já diz, consiste no uso de métodos já 

conhecidos. Essa discriminação assemelha-se à diferenciação dada ao problema e ao 

exercício anteriormente. 

Essa classificação está diretamente relacionada ao sujeito e aos procedimentos que 

ele recorre ao solucionar um problema. Porém, segundo Pozo (1998), a maioria das  
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classificações se refere às características da tarefa e dentre tantas, uma das mais 

usadas é a diferenciação entre problemas bem definidos (pode-se identificar facilmente se 

foi alcançada uma solução, pois a proposição e o percurso para a solução estão especificados 

claramente, como um problema de matemática escolar, por exemplo) e mal definidos (em 

que o ponto de partida e os passos necessários são menos claros, é possível encontrar várias 

soluções através de diferentes métodos igualmente válidos e, consequentemente, é difícil 

determinar quando uma solução adequada foi encontrada). 

É válido lembrar que para um problema ser classificado como tal, não deve ser 

totalmente claro o caminho a ser percorrido para se chegar à solução, pois, caso contrário, 

ele se caracteriza como um exercício.  

Se o problema não for impossível, ou seja, não apresenta elemento algum para sua 

resolução, ele também não pode ser totalmente mal definido. Segundo Pozo e Echeverría 

(1998), os problemas mal definidos estão, em sua maioria, na área das Ciências Sociais. Isso 

se deve à forma como são estruturados os conceitos, é raro encontrar uma única solução 

exata para uma tarefa, sendo que nos problemas escolares da área das Ciências da Natureza 

(principalmente na Matemática), a maioria das situações propostas tem uma única solução 

possível. 

Apesar das classificações diferenciando os tipos de problemas, existem fatores 

comuns a eles. Para resolvê-los deve-se acionar procedimentos e habilidades que são 

utilizadas de acordo com a competência de quem as utiliza, porém precisam de uma 

determinada ordem para se obter êxito. 

Independentemente o problema ser bem ou mal definido, é preciso ser 

compreendido para se elaborar um plano a fim de atingir a meta, executar esse plano e, ao 

final, analisar se houve sucesso ou não. 

A sequência descrita assemelha-se à proposta por Polya (2006) que baseou seu 

trabalho na observação da forma como especialistas em Matemática solucionavam 

problemas, de acordo com o quadro 1. Essa sequência de resolução é válida 

independentemente do conteúdo abordado. 
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Quadro 1 - Passos necessários para resolver um problema 

 

Compreender um problema 

- Qual é a incógnita? Quais são os dados? 

- Qual é a condição? A condição é suficiente para determinar a incógnita? É suficiente? 

Redundante? Contraditória? 

 

Conceber um plano 

- Já encontrou um problema semelhante? Ou já viu o mesmo problema proposto de maneira 

um pouco diferente? 

- Conhece um problema relacionado com este? Conhece algum teorema que possa lhe ser 

útil? Olhe a incógnita com atenção e tente lembrar um problema que lhe seja familiar ou 

que tenha a mesma incógnita, ou uma incógnita similar. 

- Este é um problema relacionado com o seu e já foi resolvido. Você poderia utilizá-lo? 

Poderia usar o seu resultado? Poderia empregar o seu método? Considera que seria 

necessário introduzir algum elemento auxiliar para poder utilizá-lo? 

- Poderia enunciar o problema de outra forma? Poderia apresentá-lo de forma diferente 

novamente? Refira-se às definições. 

- Se não pode resolver o problema proposto, tente resolver primeiro algum problema 

semelhante. Poderia imaginar um problema análogo um pouco mais acessível? Um 

problema mais geral? Um problema mais específico? Pode resolver uma parte do problema? 

Considere somente uma parte da condição; descarte a outra parte. Em que medida a 

incógnita fica agora determinada? De que forma pode variar? Você pode deduzir dos dados 

algum elemento útil? Pode pensar em outros dados apropriados para determinar a 

incógnita? Pode mudar a incógnita? Pode mudar a incógnita ou os dados, ou ambos, se 

necessário, de tal forma que a nova incógnita e os novos dados estejam mais próximos entre 

si? 

- Empregou todos os dados? Empregou toda a condição? Considerou todas as noções 

essenciais concernentes ao problema? 
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Execução do plano 

- Ao executar seu plano de resolução, comprove cada um dos passos. 

- Pode ver claramente que o passo é correto? Pode demonstrá-lo? 

 

Visão retrospectiva 

- Pode verificar o resultado? Pode verificar o raciocínio? 

- Pode obter o resultado de forma diferente? Pode vê-lo com apenas uma olhada? Você 

pode empregar o resultado ou método em algum outro problema? 

 

Assim, o primeiro passo para a resolução de um problema é compreendê-lo de 

maneira a adquirir uma disposição para a busca da solução, a conscientizar-se da barreira a 

ser superada e ter ânimo para tal. Para isso é necessário que o problema contenha tanto 

elementos novos, quanto já conhecidos que serão os guias da resolução. 

Existem algumas técnicas que auxiliam na compreensão de um problema (veja no 

quadro 2) que consistem em conscientizar o aluno sobre quais são os elementos já 

conhecidos e quais são os novos. Esses elementos também ajudam na compreensão se os 

problemas estiverem contextualizados de acordo com a realidade do aluno ou se tiverem 

um fato surpreendente, visto que, dessa forma, pode-se despertar seu interesse. 

 

Quadro 2 -  Algumas técnicas que ajudam a compreender melhor os problemas 

- Fazer perguntas do seguinte tipo: 

 Existe alguma palavra, frase ou parte da proposição do problema que não entendo? 

 Qual é a dificuldade do problema? 

 Qual é a meta? 

 Quais são os dados que estou usando como ponto de partida? 

 Conheço algum problema similar? 

- Tornar a propor o problema usando seus próprios termos. 

- Explicar aos colegas em que consiste o problema. 

- Modificar o formato da proposição do problema (usar gráficos, desenhos, etc.) 

- Quando é muito geral, concretizar o problema usando exemplos. 

- Quando é muito específico, tentar generalizar o problema. 
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Tendo compreendido o problema, é necessário traçar um plano de resolução, pensar 

num caminho a seguir e a que procedimentos se deve recorrer. Esses procedimentos 

consistem em conhecimentos adquiridos que permitem transformar a informação de 

maneira eficaz. O plano, meta ou submeta são denominados estratégias ou procedimentos, 

enquanto os procedimentos específicos de transformação da informação são denominados 

algoritmos ou operações. Há uma variedade de estratégias que podem ser utilizadas na 

resolução de problemas em diversas disciplinas como Matemática, Física ou História. (Veja 

no quadro 3). 

 

Quadro 3. Alguns procedimentos heurísticos de solução de problemas 
 

- Realizar tentativas por meio de ensaio e erro. 

- Aplicar a análise meio-fins. 

- Dividir o problema em subproblemas. 

- Estabelecer submetas. 

- Decompor o problema. 

- Procurar problemas análogos. 

- Ir do conhecido até o desconhecido. 

 

O uso dessas estratégias não garante o sucesso na resolução de um problema. Elas 

são gerais, vagas, portanto é necessário mais que isso, é necessário que haja adaptação ao 

contexto, é preciso algoritmos, técnicas para que se resolva efetivamente o problema. 

Então o aluno deve ter conhecimento de regras concretas para a resolução de 

diferentes problemas que foram adquiridas em outras situações e apropriadas através de 

exercícios, conforme definido anteriormente. 

 

Uma vez descoberto um método, diante de um determinado problema, ou após ter 
sido exposto pelo professor, a consolidação do mesmo e a sua transformação em 
regra automatizada depende da sua colocação em ação em exercícios variados, 
apresentados em diferentes contextos. (POZO e ECHEVERRÍA, 1998, p. 26) 

 
Obviamente, após elaborar um plano para se resolver um problema, deve-se 

executá-lo. É normal que a execução leve a outros problemas e que a resolução não siga  
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essa sequência linear descrita. Conforme o problema é dividido e transformado em 

subproblemas é necessário elaborar novos planos e executá-los. E no momento em que cada 

submeta é atingida, ele se transforma em outro problema, pois é uma nova questão que 

será analisada. E assim se inicia um novo processo de resolução. 

Esse procedimento só acaba quando o objetivo estabelecido inicialmente é atingido e 

isso é confirmado com a análise do processo. 

A análise do processo serve não só para verificar se as metas foram alcançadas, 

conforme descrito anteriormente, mas também para que o aluno se conscientize das 

estratégias utilizadas e melhore sua capacidade. 

Esse processo pode ser utilizado, de maneira geral, por qualquer pessoa para resolver 

qualquer tipo de problema, porém existem os métodos que auxiliam a capacidade de 

resolução de problemas especificamente no campo da Matemática, segundo Polya (2006). 

(Ver anexo 1) 

Segundo Bransford e Stein (1984, apud POZO, 1998), as diferenças na capacidade de 

resolver problemas estão nas diferenças de aprendizagem e todos podem aprender a 

resolver problemas de modo geral. Eles defendem um modelo de técnicas, em cinco fases 

semelhantes às ideias de Polya (2006), que é representado pela palavra IDEAL: I, 

identificação do problema; D, definição e apresentação; E, exploração de diferentes 

estratégias; A, ação fundamentada na estratégia; L, logros (resultados) observação e 

avaliação dos efeitos da atividade. 

Segundo Pozo e Echeverría (1998), os programas que visam ao ensino da resolução 

de problemas baseiam-se no projeto e na execução de procedimentos heurísticos que 

surgem da observação e análise de tarefas muito concretas como os problemas matemáticos 

por serem muito bem definidos. 

Percebe-se, então, que os procedimentos utilizados na resolução de problemas têm 

sua eficácia dependente das características do conteúdo em que serão utilizados. 
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Especialistas e principiantes na resolução de problemas 

 

Apesar das técnicas gerais apontadas anteriormente para a resolução de problemas, 

de sua adequação ao conteúdo trabalhado, segundo Pozo e Echeverría (1998), existem 

estudos voltados aos processos cognitivos que apontam significativa diferença entre 

especialistas e principiantes em áreas de conhecimentos específicas. Esse estudo procura 

entender como a experiência e o domínio em determinada área auxilia na resolução de 

problemas da mesma área. Assim, o sucesso na resolução de problemas não depende 

exclusivamente do conhecimento e da aplicação de técnicas, mas também dos 

conhecimentos específicos que estão envolvidos no problema. 

Consequentemente, algumas habilidades e estratégias desenvolvidas ao resolver um 

problema específico, nem sempre podem ser aproveitadas em outro problema se esse for 

de outra área. 

A distinção entre principiantes e especialistas está na ideia da eficiência na resolução 

de problemas não pautada nas suas capacidades gerais, mas sim no seu conhecimento 

específico. Desse modo, o aluno que tem sucesso na resolução de problemas matemáticos 

não necessariamente deve apresentar o mesmo desempenho ao resolver problemas de 

outras áreas.  

O especialista apresenta uma melhor articulação entre as informações e uma melhor 

utilização dos recursos cognitivos específicos daquela área. Ele não se diferencia das 

capacidades gerais de um principiante, ele se tornou um especialista por meio de muita 

prática. 

Portanto, para se tornar um especialista, é necessária muita prática em resolução de 

problemas. Essa prática deve possuir, também, muita reflexão para que o conhecimento 

adquirido seja significativo e, assim, absorvido pelo aluno com propriedade. O treinamento 

técnico deve ser associado a um conhecimento estratégico, podendo ser transferido a 

diversos problemas. 

Esse enfoque considera que o sucesso na resolução de problemas depende muito da 

relação entre as estratégias utilizadas e os conhecimentos específicos que vão reestruturar 

as informações de maneira eficaz. 



26 

 

O Ensino Fundamental  e o Ensino Médio não formam especialistas, contudo podem 

trabalhar competências e habilidades evocando nos alunos certa perícia específica para que 

possam resolver problemas com eficiência. 

De acordo com Pozo e Echeverría (1998), os especialistas se diferenciam pela forma 

como resolvem os problemas, cometendo menos erros e com maior rapidez. 

Em problemas bem definidos, os especialistas reconhecem com maior facilidade as 

características devido ao seu conhecimento prévio, e rapidamente recorrem aos 

procedimentos de solução adequados. Já os principiantes partem da definição dos objetivos 

do problema e operam sobre os dados. 

A perícia reduz o que pode ser definido como um problema para o principiante a um 

exercício para o especialista, já que este utiliza rotinas automatizadas para a resolução, 

proporcionando rapidez e eficiência sem exigir grande atenção. 

Quando se deparam realmente com um problema, não podem recorrer às rotinas 

automatizadas, porém obtêm maior controle sobre o processo de solução, ou seja, planejam 

melhor, identificam mais facilmente seus erros e conhecem melhor as regras que precisarão 

aplicar. Usam seus conhecimentos específicos e seus metaconhecimentos para buscar novas 

soluções. 

 

A especificidade das áreas de conhecimento 

 

Como as estratégias de resolução de problemas dependem de conhecimentos 

específicos de cada área, o ensino da resolução de problemas, nessa abordagem, deve estar 

pautado em especificidades. 

Segundo Pozo e Echeverría (1998), a Matemática é a área  que mais apresenta 

problemas. Uma prova disso é o fato de ser o campo mais procurado por pesquisadores que 

investigam “resolução de problemas” e de que muitos procedimentos heurísticos de 

resolução são aplicados nesta área. 

A Matemática é privilegiada nesse aspecto por propor problemas bem definidos em 

que uma sequência adequada de procedimentos resulta no sucesso da resolução. 
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A quantificação e a própria álgebra não são conteúdos exclusivos da Matemática, 

surgem também em problemas no campo das Ciências Naturais, mais especificamente em 

Química e Física. Alguns problemas nessas áreas necessitam de estratégias já desenvolvidas 

na Matemática, inclusive, para alguns alunos, esses problemas são mais matemáticos que da 

própria área em si. O que demonstra que a tarefa está sem significado para ele, sua prática 

não está baseada em princípios conceituais, ele está fazendo exercícios sem significado, 

sendo prejudicado no desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas. 

 

Aquisição de hábitos do raciocínio 

 

O enfoque instrucional dos especialistas e principiantes para a resolução de 

problemas desconsiderou as formas lógicas do pensamento, ou seja, o raciocínio lógico é 

considerado secundário. Porém, a psicologia do raciocínio e na solução de problema tende, 

de acordo com Pozo e Echeverría (1998), a apontar para uma racionalidade pragmática em 

que o raciocínio está diretamente relacionado ao contexto e aos objetivos do problema, 

assim, não haveria uma forma universal para o pensar. 

Mesmo seguindo essa racionalidade pragmática, o treino para a aquisição de 

estratégias de resolução é de grande importância. Existem algumas formas de raciocínio 

intuitivo que são usados no cotidiano que diferem do raciocínio utilizado na escola para a 

resolução de problemas científicos. 

De forma bem superficial, raciocínio intuitivo consiste em regras intuitivas de fácil 

acesso cognitivo que possibilita a transformação de problemas em exercícios de modo a ser 

solucionado rapidamente. São teorias implícitas que o aluno leva à escola e que são guiadas 

pelo conteúdo abordado, porém são insuficientes para os problemas mais complexos e 

podem, inclusive, levar a erros conceituais. 

O uso de estratégias mais sofisticadas para a solução de problemas implica na 

superação desse raciocínio intuitivo em determinados contextos escolares. Portanto a 

resolução de problemas deve investir no uso de novas formas de raciocínio nas diferentes 

áreas. 
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Dessas novas formas de raciocínio pode-se destacar três principais: raciocínio 

quantitativo, raciocínio lógico e raciocínio causal. 

O raciocínio quantitativo, como o próprio nome  diz, baseia-se numa análise de dados 

quantitativos envolvendo raciocínio proporcional, probabilístico e correlacional necessários 

na resolução de problemas não só na área da Matemática, mas também em Física, Química, 

Biologia, Economia, Psicologia e outros. 

O raciocínio lógico busca relações entre os dados ou fatos e as teorias ou modelos de 

modo a contribuir para o desenvolvimento do conhecimento teórico disponível.  

O raciocínio causal está relacionado à insuficiência de racionalidade lógica, pois busca 

uma “íntima interconexão” existente entre diversos fatores. 

Essas formas de raciocínio científico não se aplicam necessariamente a todos os 

problemas e nem a todas as áreas. A maneira como são usadas constitui uma questão 

estratégica dependente do contexto e objetivo da tarefa. 

 

A solução de problemas cotidianos e de problemas do currículo de Matemática 

 

De acordo com Pozo e Echeverría (1998), a transferência de conhecimentos 

adquiridos para um novo contexto é um problema de aprendizagem difícil de superar, pois o 

aluno aprende a utilizar um determinado procedimento em um problema, entretanto não 

consegue aplicá-lo de maneira autônoma de forma que possa ser usado em um novo 

problema ou em uma situação informal. 

Um dos fatos que contribui para essa dificuldade é a distância entre os contextos dos 

problemas. Os contextos escolares, em sua maioria, apresentam-se muito diferentes dos 

contextos do cotidiano do aluno, em que se pretende que ele seja capaz de agir 

futuramente. Portanto, é necessário não apenas transformar o contexto escolar, mas fazê-lo 

de forma que o aluno se relacione com ele ou que ao menos se interesse por ele, sendo que 

a forma como é proposto também influencia nesse interesse. 

A importância da resolução de problemas na área da Matemática é evidente. E, 

segundo Echeverría, desde os anos oitenta, o objetivo fundamental dessa área nos currículos 

escolares ocidentais é tornar o aluno “um solucionador competente de problemas”. 
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A Matemática e a solução de problemas envolvem determinadas capacidades 

intelectuais, ou seja, uma pessoa bem sucedida em Matemática tem um bom raciocínio, 

pensa adequadamente e, consequentemente, uma pessoa que sabe raciocinar terá 

facilidade em lidar com o conhecimento matemático. Portanto, trabalhar com conteúdos 

matemáticos contribui para o desenvolvimento da capacidade de raciocínio do aluno que 

pode ser generalizada a outras áreas do currículo. 

Essa é uma visão “estruturalista” da Matemática, em que ela se caracteriza por 

desenvolver estruturas de pensamento a serem aplicadas em outras áreas. Esse 

pensamento, se levado ao extremo, pode ver o trabalho matemático pautado em resolução 

de exercícios até que o aluno tenha uma “bagagem” de estruturas matemáticas para só 

posteriormente poder utilizá-las em verdadeiros problemas. 

De acordo com Echeverría, outra visão, mais voltada à vida prática, é o fato de a 

Matemática ser o “idioma” das ciências e da tecnologia. Assim, aprender a resolver 

problemas e analisar como isso ocorre é uma forma de contribuição para o aumento do 

conhecimento científico e tecnológico. Essa preocupação possibilita que o aluno assimile 

determinadas técnicas e estratégias aplicáveis a outros problemas, porém não foca no 

aspecto estrutural. 

 

Os diversos significados de “resolver um problema” em Matemática 

 

O interesse na resolução de problemas em Matemática pode recair tanto na 

necessidade de se desenvolver estruturas que auxiliem no raciocínio em outras áreas, 

quanto no aprofundamento matemático que contribui para o avanço científico e 

tecnológico.  

Ambas as ideias podem ser complementares e apresentam a Matemática em caráter 

formal, mas, independentemente da visão estabelecida pelo professor ou pesquisador, 

pesquisas apontam outro olhar por parte dos alunos, de acordo com Echeverría. 

Os estudantes alegam que a Matemática e a resolução de problemas não têm 

significado e a aprendizagem nessa área serve exclusivamente para se obter boas notas, 

conforme mostrado no quadro 4. 
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Quadro 4. Mitos típicos dos estudantes sobre a natureza da Matemática 

 

- Os problemas matemáticos têm uma e somente uma resposta correta. 

- Existe somente uma forma correta de resolver um problema matemático e, normalmente, 

o correto é seguir a última regra demonstrada em aula pelo professor. 

- Os estudantes “normais” não são capazes de entender Matemática; somente podem 

esperar memorizá-la e aplicar mecanicamente aquilo que aprenderam sem entender. 

- Os estudantes que entenderam Matemática devem ser capazes de resolver qualquer 

problema em cinco minutos ou menos. 

- A Matemática ensinada na escola não tem nada a ver com o mundo real. 

- As regras formais da Matemática são irrelevantes para os processos de descobrimento e 

invenção. 

 

Essas ideias estão diretamente relacionadas às experiências desses estudantes em 

sala de aula e, também, com a forma que seus professores trabalham deixando transparecer 

suas ideias de como se deve ensinar Matemática. 

A concepção de um professor acerca de “resolução de problemas” pode-se dar de 

diversas maneiras, porém segundo Webster apud Echeverría, essas maneiras podem ser 

resumidas basicamente em duas. Pode se referir a qualquer atividade a ser realizada ou, 

resolver um problema, pode ser resolver uma questão difícil ou surpreendente. 

 

Tipos de problemas 

 

A concepção de problema utilizada neste trabalho, de acordo com Webster, é a 

segunda. Ou seja, qualquer atividade procedimental em que não se disponha de meios 

diretos de resolução caracteriza um problema. 

Os exercícios matemáticos não precisam necessariamente consistir numa lista, um 

exercício pode ser a primeira atividade a ser realizada logo após a explicação. Portanto, um 

exercício é qualquer atividade na qual o aluno não precisa tomar nenhuma decisão 

procedimental para solucioná-la. Eles servem para automatizar técnicas e habilidades  
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procedimentais que podem auxiliar na resolução de problemas posteriores, porém 

pouco auxiliam para que essas técnicas sejam utilizadas em outros contextos. 

De modo geral, os exercícios podem ser classificados em dois tipos. Pode ser 

simplesmente uma repetição de uma determinada técnica consolidando sua automatização 

ou, além dessa automatização de técnicas, também trabalhar procedimentos em que essas 

técnicas estão inseridas. Dessa maneira, o aluno precisa decodificar traduzindo da linguagem 

falada para a linguagem matemática, fazendo com que pense sobre uma ordem de 

resolução para se atingir uma meta, aproximando o segundo tipo mais do problema que o 

primeiro tipo de exercício. 

É possível considerar a existência de um problema de acordo com o grau de novidade 

que ele se apresenta para determinado aluno. Recomenda-se propor problemas desde os 

primeiros anos de escolaridade, pois os procedimentos matemáticos podem ser 

desenvolvidos a partir da observação da “conduta” ou manipulação de objetos. 

 

O ensino e a aprendizagem do processo de solução de um problema matemático 

 

O primeiro passo na resolução de tarefas matemáticas é traduzir as palavras para 

símbolos matemáticos com os quais o aluno possa lidar. Contudo, compreender um 

problema vai além, é necessário que o aluno agregue o problema ao conhecimento que já 

tem memorizado, assim a informação inicial pode ser manipulada. 

É preciso, também, que o contexto no qual se inserem os fatos seja compreendido. E, 

posteriormente, o conhecimento esquemático reconhece o tipo de problema que se 

pretende resolver, seleciona os dados úteis e determina as ações necessárias para a 

resolução. 

O conhecimento esquemático é inconsciente. O aluno o utiliza sem perceber e a falta 

dele pode ser um obstáculo para a resolução, conforme apresentado no quadro 5. 
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Quadro 5 - Alguns fatores não matemáticos que influenciam na dificuldade de 

tradução de problemas matemáticos 

- Diferenças no significado de uma mesma expressão na linguagem cotidiana (mais ambígua 

e contextual) e na linguagem matemática (mais precisa). 

- Diferentes significados matemáticos de uma mesma expressão ou palavra (por exemplo, 

“é”). 

- Ordem e forma de apresentação dos dados. 

- Presença de dados irrelevantes para a solução do problema. 

- Caráter hipotético dos problemas matemáticos (“dados matemáticos” diante de “dados 

reais”). 

- Diferença entre as teorias pessoais e as teorias matemáticas. 

 

Conhecimento linguístico e semântico 

 

A forma de apresentação de um problema pode apresentar ambiguidades linguísticas 

ou semânticas e, consequentemente, prejudicar sua resolução, pois na Matemática a 

linguagem possui um significado preciso. A palavra “é”, por exemplo, em Matemática pode 

significar igualdade, pertinência a uma classe, existência ou participação (Echeverría apud 

Gardner, 1991). Se o aluno não é capaz de diferenciar entre uma e outra, pode traduzir de 

maneira errada ou diferente da proposta. 

A ambiguidade pode levar a diferentes soluções, ou fazer com que o problema se 

torne insolúvel, ou levar a soluções impossíveis. Os principiantes em resolução de problemas 

—  conforme definido anteriormente — traduzem o problema de forma literal, o que 

contribui para que essas inconsistências não sejam detectadas. Já o especialista — também 

conforme descrito anteriormente — faz uma tradução mais global. 

 

Conhecimento esquemático 

 

A tradução do problema não depende exclusivamente de sua linguagem, pode ser 

influenciada também pelo significado que possui para o sujeito que pretende resolvê-lo. 
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Echeverría diz que, ao contrário de outras áreas do conhecimento, poucos 

pesquisadores analisam as ideias ou teorias prévias utilizadas pelos alunos ao 

compreenderem e usarem a Matemática para a solução de problemas.  

É bem provável que exista influência dessas ideias na forma como os problemas são 

traduzidos ou entendidos. Vale lembrar que além de determinar o tipo de problema a que se 

pretende resolver, o conhecimento esquemático seleciona os dados relevantes e planeja os 

meios para se chegar à meta. 

 

Facilitação da definição do problema 

 

A compreensão de problemas matemáticos depende de diversos fatores como o 

conteúdo abordado, a relação desse conteúdo com conhecimentos armazenados pelo aluno, 

o contexto no qual está inserido e a linguagem que as expressões assumem. 

A influência desses elementos se dá de maneiras diferentes em cada tipo de 

problema. Não se sabe ao certo como os especialistas resolvem problemas da forma como o 

fazem, mas é fato que para se aprender a resolver problemas é necessário praticar essa 

resolução dentro da área que se pretende. 

A tradução ou compreensão do problema consiste em técnicas que auxiliam na 

resolução ao evocar no aluno uma reflexão antes de planejar e agir, conforme mostrado no 

quadro 6. Especialistas na resolução de problemas possuem maior controle dos recursos a 

serem utilizados, já os principiantes têm pouca consciência desses recursos e tendem a 

solucionar a questão de forma imediata, sem uma reflexão prévia. 
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Quadro 6. Algumas técnicas que ajudam a compreender melhor os problemas 

matemáticos 

- Expressar o problema com outras palavras. 

- Explicar aos colegas em que consiste o problema. 

- Representar o problema com outro formato (gráficos, diagramas, desenhos, com objetos, 

etc.) 

- Indicar qual é a meta do problema. 

- Apontar onde reside a dificuldade da tarefa. 

- Separar os dados relevantes dos não relevantes. 

- Indicar os dados com os quais contamos para resolver a tarefa. 

- Indicar quais os dados que não estão presentes, mas que são necessários para resolver a 

tarefa. 

- Procurar um problema semelhante que já tenhamos resolvido. 

- Analisar inicialmente alguns exemplos concretos, quando o problema é muito geral. 

- Procurar diferentes situações (cenários, contextos, tarefas, etc.) nas quais esse problema 

possa ter lugar. 

 

Cabe ao professor não só comunicar a importância dessa reflexão, mas também 

evocá-la em seus alunos variando conforme as características desses alunos e o quão nova é 

a situação apresentada pelo problema. Além disso, o professor deve ceder esse controle da 

reflexão gradativamente aos alunos e uma forma de fazê-lo é promover o trabalho em 

grupo, pois é um espaço em que o problema pode ser discutido propiciando um aumento 

nesse período de reflexão. 

 

O papel do professor na resolução de problemas 

 

O ensino da Matemática tem se baseado mais na solução de exercícios do que em 

resolução de problemas. A resolução de problemas consiste em um método de 

aprendizagem na medida em que trabalha no desenvolvimento de habilidades, técnicas, 

algoritmos e procedimentos heurísticos que podem ser utilizados em contextos diferentes.  
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Segundo Echeverría, esse é um dos objetivos da aprendizagem, aprender a usar esses 

procedimentos em contextos variados tornando a aprendizagem significativa, visto que é 

impossível aprender a resolver problemas de forma independente da aprendizagem de 

conteúdo. 

O sucesso da utilização de métodos de resolução de problema depende do contexto 

em que são aplicados, é preciso avaliar os conceitos prévios, quais conceitos serão 

necessários e posteriormente como combinar tudo isso com o conteúdo do problema. 

É importante salientar o fato que um problema para o aluno consiste em um 

exercício para o professor, portanto é necessário que o professor tenha essa consciência e 

deixe claros os procedimentos utilizados para a resolução. “Se o professor não diz, a maioria 

dos alunos não perceberá” (Schoenfeld apud Echeverría, 1985). 

Além de modelo, o professor deve ser um treinador que proporciona condições para 

que o aluno utilize adequadamente as habilidades e estratégias que possui para resolver um 

problema.  

A troca de informações entre alunos conduzida pelo professor é rica nesse sentido, 

pois pode demonstrar que uma mesma técnica pode ser utilizada em diferentes estratégias, 

quebrando o paradigma que existe por parte dos alunos que há apenas um único caminho a 

ser percorrido ao solucionar um problema. 

Ensinar a resolver problemas não é uma tarefa fácil. Além da complexidade de 

diversos componentes que a resolução de problemas compreende, é uma tarefa de longo 

prazo. Uma dificuldade que se apresenta também na avaliação da solução de problemas. 

É necessário que o professor avalie para orientar seu aluno na fase em que se 

encontra. Para isso é preciso que consiga prever diferentes formas possíveis de resolução, 

tipos de dificuldades conceituais, diferentes soluções possíveis e diferentes linguagens 

utilizadas. 

A análise dos erros cometidos pelos alunos é uma fonte de informação muito útil 

para essa avaliação, pois indica as dificuldades que o aluno apresenta. Portanto o erro não 

deve ser visto como fracasso, e sim, como fonte de dados para o professor e para a auto-

avaliação do aluno. 
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Outras fontes de informação podem complementar a análise dos erros, cabe ao 

professor observar o aluno levando em consideração o contexto em que se encontra, sua 

atuação perante o grupo e os procedimentos que utiliza. 

 

 

1.1 Diferentes abordagens de resolução de problemas 

A resolução de problemas fundamenta a tese de doutorado em desenvolvimento no 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, da aluna Yuk Wah Hsia. 

A pesquisa analisa a forma como alunos do Curso de Licenciatura em Matemática 

resolvem um problema a partir da compreensão de um texto. Mostra que eles utilizam 

várias estratégias, denominado como metacognição (processo que pode ser aprendido pelo 

estudante). 

Problema, nesse trabalho, é definido como uma situação que se pretende resolver e 

o sujeito não possui regra ou métodos prescritos ou memorizados nem a percepção de que 

existe uma solução correta. E é considerado também, como um veículo de ensino de 

Matemática, sendo a aprendizagem seu resultado. (Van De Walle apud Hsia, 2011) 

O trabalho estabelece relações entre autores acerca da resolução de problemas 

solidificando um ao outro. 

Assim como Van De Walle, para Schoenfeld (1992), resolução de problemas consiste 

no processo em que estudantes encontram uma questão para a qual, de imediato, não 

possuem uma solução direta. 

Hsia (2011) cita os passos de resolução estabelecidos por Polya (1997): ler 

cuidadosamente o problema, analisar extraindo as informações ali contidas e buscar em seu 

conhecimento matemático uma estratégia que auxiliará na solução. Uma rede de ideias é 

formada por meio da compreensão, pois o aluno precisa reorganizar as ideias existentes 

possibilitando a emergência de novas enquanto trabalha no problema. 

Segundo Stanic e Kilpatrick (apud HSIA, 2011), a resolução de problemas iniciou-se 

em civilizações antigas como a egípcia, a grega, a chinesa e pode ser classificada em três  
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temas: contexto, habilidade e arte, sendo este trabalho voltado à resolução de 

problema como habilidade. 

A resolução de problema como contexto funciona como um meio de motivação dos 

alunos tanto para uma instrução direta quanto para um caminho em que um novo conceito 

ou habilidade possa ser desenvolvido. 

De acordo com Krutetskii (apud HSIA, 2011), o desenvolvimento das habilidades da 

criança em idade escolar determina o progresso da personalidade humana, por isso possui 

um grande valor na sociedade, pois a correta distribuição de recursos humanos possibilita o 

uso do potencial de cada pessoa ao máximo. 

As habilidades humanas devem ser desenvolvidas e trabalhadas o quanto antes, pois 

existem diferenças individuais. Os seres humanos são diferentes no que se refere às 

habilidades, não possuem o mesmo potencial em todas as áreas. Portanto, cada aluno é 

capaz de compreender qualquer conteúdo na escola, porém em níveis diferentes. 

O professor deve estar atento ao potencial de seus alunos para estabelecer métodos 

que desenvolvam suas habilidades. Deve dar atenção especial aos alunos que demonstram 

habilidades matemáticas acima da média, proporcionando a eles trabalhos especiais para 

que se desenvolvam ainda mais. 

Lester e Schroeder (apud HSIA, 2011) colocam que na década de 80, o tema 

“resolução de problemas” foi o mais discutido do currículo matemático e o menos 

entendido. Houve uma grande aceitação de que ele devia exercer um papel fundamental no 

currículo e para isso muitos recursos foram desenvolvidos para a prática na sala de aula, 

fazendo com que fosse o foco do ensino, porém as diferenças entre as concepções acerca do 

tema fizeram com que o resultado não fosse tão satisfatório.  

Para melhor entender essas diferenças, considerou-se a distinção entre três 

abordagens para o ensino da resolução: ensino sobre a resolução de problemas (consiste 

num procedimento semelhante ao de Polya: compreender o problema, conceber um plano, 

executá-lo e fazer um retrospecto da solução); ensino para a resolução de problemas (é 

focada na habilidade em transferir o que se aprendeu em um contexto para outro, pois 

trabalha a Matemática para ser aplicada a diversas situações); e ensino por meio da 

resolução de problemas (o ensino de um tópico começa com um problema proposto que  
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aborda os aspectos-chave e desenvolvem-se técnicas como respostas possíveis, 

promovendo uma movimentação do concreto para o abstrato). 

Apesar dessa classificação, tais abordagens podem ocorrer simultaneamente. Deve-

se cuidar para que a resolução de problemas não seja tratada como um tópico matemático, 

pois, sendo assim, perderá sua função. O aluno deve ter condições de aplicar os conceitos 

aprendidos e habilidades na solução de problemas reais, do cotidiano.  

Se a solução de um problema é dada como modelo a ser seguido e, imediatamente, 

são dados problemas semelhantes, esses são solucionados de modo que o aluno 

simplesmente “pinça” os números e aplica as operações sem dar a devida importância ao 

contexto e sem utilizar qualquer raciocínio matemático.  

Dessa forma, o aluno tende a crer que os problemas matemáticos são resolvidos 

rapidamente, sem esforço e não relacionam o conceito aplicado a situações rotineiras fora 

da escola. “Infelizmente, essa abordagem para o ensino da resolução de problemas tem sido 

muito comum nos livros textos” (LESTER e SCHOEDER apud HSIA, 2011). 

O ensino através de resolução de problemas é menos trabalhado por professores, 

livros didáticos e desenvolvedores de currículo. Segundo Lester e Schoeder, porém, é um 

meio para se trabalhar a Matemática que merece ser considerado. 

Para Van De Valle (2010), é necessário que o professor se organize para utilizar a 

resolução de problema como um veículo de ensino, pois deve pensar como o aluno aprende 

e como ele (o professor) pode proporcionar uma melhora nas condições de aprendizagem. 

Tem de selecionar tarefas de qualidade que propiciem a aprendizagem do conteúdo e o 

desenvolvimento de estratégias e soluções que permitam ao aluno verificar e relatar seu 

raciocínio, pois dessa forma a compreensão matemática se dará em um nível mais profundo. 

O ensino via resolução de problemas propicia foco nas ideias e no raciocínio dos 

alunos, desenvolvimento da autoconfiança no que se refere ao sentido que a matemática 

faz, fornecimento de um contexto para que os alunos construam significados para o 

conceito, a expansão de ideias na medida em que as soluções encontradas são 

compartilhadas entre os alunos e auxiliam na visão do professor na medida em que dados 

são levantados e tornam possível a verificação do nível de entendimento por parte dos  
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alunos e se existe alguma concepção errada, além de demonstrar a conexão com 

outros conceitos. 

As estratégias utilizadas independentes do tópico abordado merecem destaque e 

devem ser discutidas pelos alunos. As mais comuns, segundo Van De Walle, são: esboço de 

uma figura (uso de uma representação de um conceito matemático através de um desenho); 

busca de um padrão (auxiliam no domínio e nas competências básicas); verificação (reflexão 

sobre uma tentativa fracassada); elaboração de tabela ou gráfico (está relacionada com a 

busca de padrões); tentativa de uma forma mais simples do problema (auxilia na 

compreensão levando a discernimentos que poderão ser usados para solucionar o problema 

original); confecção de uma lista organizada (contabilização dos resultados possíveis); e 

escrever uma equação (conversão da situação proposta em símbolos). 

Van De Walle (2010) coloca o ato de escrever como um processo reflexivo em que o 

aluno foca em suas ideias para explicar seu raciocínio e argumentar sobre suas respostas. 

Nesse momento podem surgir novas relações e, consequentemente, uma melhor 

compreensão do conceito. 

Bons solucionadores (os especialistas, conforme abordado anteriormente) de 

problemas utilizam a metacognição, ou seja, a monitoração consciente de seu pensamento. 

Eles são capazes de reconhecer se compreenderam o problema em sua totalidade e caso 

não o tenham conseguido, tomam decisões conscientes e mudam a estratégia de maneira 

eficiente.  

Desde a Antiguidade a resolução de problema tem sido uma forma de se ensinar 

Matemática, sendo a educação, um processo. 

De acordo com Allevato (apud Hsia, 2011), a resolução de problema promove o 

desenvolvimento da capacidade de raciocínio dos estudantes.  

Portanto, é necessária uma reformulação nas práticas pedagógicas para que sejam 

voltadas ao uso da resolução de problemas como um veículo para se trabalhar conceitos 

matemáticos. 
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1.2  Abordagem dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, a Matemática é componente 

importante na construção da cidadania, na medida em que a sociedade se utiliza, cada vez 

mais, de conhecimentos científicos e recursos tecnológicos, dos quais os cidadãos devem se 

apropriar. 

Os PCN indicam a resolução de problemas como ponto de partida de atividades 

matemáticas e discutem caminhos para se fazer matemática na sala aula. 

Os objetivos gerais da área de Matemática, nos PCN, têm como propósito fazer com 

que os alunos possam pensar matematicamente, levantar ideias matemáticas, estabelecer 

relações entre elas, saber se comunicar ao falar sobre elas, desenvolver formas ou 

raciocínio, estabelecer conexões entre temas matemáticos e outras áreas, poder construir 

conhecimentos matemáticos e desenvolver a capacidade de resolver problemas, explorá-los, 

generalizá-los e até propor novos problemas a partir deles. 

Para atingir esses objetivos, os estudantes deveriam ser expostos a numerosas e 

variadas experiências inter-relacionadas que os encorajassem a valorizar a iniciativa em 

Matemática nos afazeres cotidianos. 

Na abordagem de resolução de problemas como uma metodologia de ensino, o aluno 

tanto aprende Matemática resolvendo problemas, como aprende Matemática para resolver 

problemas. O ensino de resolução de problemas não é mais um processo isolado. Nessa 

metodologia, o ensino é fruto de um processo mais amplo, um ensino que se faz por meio da 

resolução de problemas. Nesse trabalho, em sala de aula, busca-se usar, quando necessário, 

tudo o que havia de bom em reformas educacionais anteriores: repetição, compreensão, o 

uso da linguagem matemática e resolução de problemas. 

Para que se compreenda melhor a dinâmica da resolução de problemas como 

recurso didático da Matemática, é importante que se saiba como ocorre o conhecimento, ou 

seja, como o aluno aprende. 

Segundo as teorias piagetianas, os conhecimentos não têm efeito estático. Eles 

passam da situação de organizados para desorganizados, do estado de equilíbrio para 

desequilíbrio, fazendo questionamentos a conhecimentos anteriores e reformulando antigos 

conceitos. 
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A ação exerce um importante papel na construção de conceitos, pois é uma atividade 

própria do aluno. Essa ação não é realizada apenas através da manipulação de objetos, mas 

principalmente pela problematização, que consiste em uma situação com uma finalidade 

envolvendo a dialética “pensamento-ação”. A atividade matemática deve passar por uma 

“antecipação”, ou seja, elaborar uma estratégia, um procedimento pelo qual se pode 

antecipar o resultado de uma ação ainda não realizada a respeito da qual se dispõe de 

determinadas informações. 

O problema é um estímulo para a aprendizagem, pois o conhecimento tem um maior 

significado quando assimilado na forma de resposta a uma pergunta ou situação, sendo o 

resultado de uma interação sujeito-meio. É o problema que dá sentido aos conceitos ou 

teorias utilizados para resolvê-los. 

É necessário levar em consideração o fato de que a resistência da situação obriga o 

indivíduo a se adaptar, percebendo assim, os limites de seus conhecimentos anteriores. Por 

meio desse conflito cognitivo ele é obrigado a elaborar novas ferramentas, visualizando o 

problema como um desafio intelectual. 

O aluno não é uma página em branco esperando a impressão de conhecimentos 

corretos e bem enunciados, ele traz consigo suas experiências e suas produções refletem o 

estágio em que se encontra, servindo de ponto de partida para a construção de novos 

conceitos. Sob essa perspectiva, o erro, principalmente o persistente, é visto como uma 

maneira de pensar que precisa ser reformulada. 

Os conceitos matemáticos não estão isolados. A proposta de problemas que 

envolvam redes de conceitos leva aos alunos a ideia de que estão entrelaçados e se 

consolidam mutuamente. 

Um elemento importante na aprendizagem é a interação social. Tanto a relação 

aluno-aluno quanto a relação professor-aluno, quando colocadas nas atividades 

proporcionam um maior envolvimento do estudante levando-o ao conhecimento 

significativo. 
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CAPÍTULO 2 

Fundamentação teórico-metodológica 

 

Segundo Leite (2007), as primeiras reflexões voltadas ao conteúdo ensinado em 

escola são registradas no início do século XX, nos Estados Unidos, quando um acelerado 

processo de industrialização promove uma migração para as cidades, imigração de 

estrangeiros e uma inédita escolarização de massas populares. 

Os conteúdos não preocupavam os professores, sua função era de estruturar o país 

para atender a um mercado de consumidores e trabalhadores. A escola tinha o papel de 

“produtividade”, suas atividades pedagógicas estavam pautadas nos “objetivos terminais” 

(existentes até hoje), em que o aluno já tem definido o que deve ser capaz ao final de cada 

unidade de ensino. 

Pouco mais tarde, houve uma visão da escola, não só voltada ao mercado de 

trabalho, mas também como um espaço de experimentação e preparo para a vida adulta 

política. Essa perspectiva da escola se manteve, também, no Brasil. 

Nas décadas de 1960 e 1970 houve o registro de altos índices de reprovação e evasão 

escolar, mostrando que já não atendia à grande parte da população brasileira. Baseando-se 

nos Estados Unidos e na Europa, foram criados programas para resgatar minorias que 

estivessem defasadas e para as quais o currículo tradicional seria inadequado. Porém, no 

Brasil, foi oferecida à maior parte da população e seu fracasso foi notório. 

No final da década de 1970, ocorreram muitas críticas e no início dos anos 80 a 

discussão foi entre trabalhar os conteúdos a serem ensinados dentro do conflito da 

pedagogia crítico-social e a pedagogia libertadora. A escola era tratada como um espaço de 

conflito onde poderia tanto estruturar a sociedade, quanto contestar esta estrutura. Ou seja, 

cabia desde o acesso a conhecimentos universais até o universo cultural do aluno unido à 

sua conscientização. 

Entre 1988 e 1992 houve publicações referentes à Nova Sociologia da Educação 

(iniciada na década de 1970 na Grã-Bretanha) que tendenciaram à reflexão sobre a relação 

currículo x didática abrindo espaço para a discussão sobre os processos em que passam os 

saberes até se tornarem escolarizáveis. 
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O currículo é tratado como prática institucional, programa de estudos e a didática 

tem o sentido de reflexão sobre a prática pedagógica, de aplicação da psicologia da 

educação. Basil Bernstein seria um autor voltado ao campo do currículo e Yves Chevallard 

(1991)  um autor do campo da didática. 

A constituição do conhecimento é uma questão que permeia tanto o campo do 

currículo quanto o da didática. Porém, há uma tendência nas pesquisas da década de 80 

serem voltadas à reflexão didática e a partir da década de 90, essa tendência passa ao 

campo do currículo. 

Um conteúdo de saber que tenha sido definido como saber a ensinar sofre, a partir 
de então, um conjunto de transformações adaptativas que irão torná-lo apto a 
ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O “trabalho” que faz de um objeto de 
saber a ensinar, um objeto de ensino, é a transposição didática. (Leite apud 
Chevallard, 1991, p.39; Nt 15) 
 

Chevallard é atuante no campo da didática da matemática, coordena a pesquisa na 

área da formação docente em matemática no Institut Universitaire de Formation dês Maîtres 

de I’Académie d’Aix Marseille. 

A análise do sistema didático propõe também um modelo do qual faz parte a 

transposição didática. Aliás, analisar o sistema didático é a atuação principal da teoria da 

transposição didática, daí a associação de Chevallard (1991) com as transformações 

necessárias para que os saberes se tornem escolarizáveis. 

Segundo Leite, a necessidade de adaptação dos conhecimentos para que se tornem 

escolarizáveis é unânime no meio educacional. Afirma ainda que Chevallard (1991) 

empregou o termo “transposição didática” no sentido utilizado pelo sociólogo francês 

Michel Verret (apud HSIA, 2011), na sua tese de doutorado Le temps de études, publicada 

em 1975, em que faz um estudo sociológico sobre a distribuição do tempo das atividades 

escolares, buscando a compreensão das funções sociais dos estudantes. 

Verret (apud HSIA, 2011) classificou o tempo das práticas escolares em dois: o tempo 

do conhecimento (ocupado pelo próprio objeto de estudo) e o tempo da didática (ocupado 

pela “transmissão” desse conhecimento). Para atender a cada tipo de tempo, as práticas 

escolares também receberam duas classificações: a prática do saber e a prática da sua 

“transmissão”. 
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A prática da “transmissão” relaciona as imposições de rotinização e de 

institucionalização com a estruturação do tempo escolar e com os conteúdos trabalhados na 

escola, possibilitando uma articulação das necessidades da “transmissão” com as imposições 

do saber a ser ensinado. 

O saber deve possibilitar moldagens, ou seja, deve ser adaptável, deve permitir que 

seja enquadrado por critérios tanto pedagógicos quanto institucionais. Os vínculos autorais 

são desligados e o saber é apresentado despersonalizado, devendo ser apropriado pelos que 

irão “transmitir” e pelos que irão recebê-lo. Essas imposições interferem na seleção de 

conteúdos a serem trabalhados, pois classificam os saberes escolarizáveis. 

Assim, percebe-se que o foco de Verret (apud HSIA, 2011) é a “transmissão” do 

saber. Chevallard (1991)  vai além, ele busca enfoques específicos e construções teóricas do 

campo da didática, seu trabalho busca um modelo teórico de análise do sistema de ensino 

no que se refere à Didática, ao saber escolar. 

De acordo com Leite (2007), sabe-se que existem outros trabalhos que demonstram a 

mesma preocupação de Chevallard (1991) sem conhecer sua teoria ou a pesquisa de Verret 

(apud HSIA, 2011). Perrenoud (1998) fala sobre “transposição pragmática” e Isambert-

Jamati, Sirota e Tanguy também apresentam essa noção, porém sem nomeá-la. Lopes (apud 

HSIA, 2011), no Brasil, já coloca como “mediação didática” a transformação do 

conhecimento a partir de relações não imediatas. 

Chevallard (1991)  escolheu o termo “transposição” partindo do sentido musical da 

palavra: passagem de formas melódicas de um tom para outro, referindo-se à adaptação do 

saber a um novo contexto. O que demonstra a especificidade de seu trabalho: o 

desenvolvimento de uma análise teórica do sistema de ensino, da didática. 

 

2.1 A Teoria da Transposição Didática 

A teoria de Chevallard (1991) foca em um aspecto do processo ensino/aprendizagem 

que foi ofuscado pela relação professor/aluno, os saberes escolares. O enfoque psicológico 

dominou a análise da triangulação professor/aluno/saber, porém se faz necessário 

problematizar o saber a ser ensinado para que seu entendimento se torne natural por parte 

do aluno. 
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A teoria da transposição didática propõe uma análise do sistema didático expondo 

enfaticamente a necessária distância entre o saber escolar e seu saber de referência. 

Segundo Chevallard (1991), os professores demonstraram certa resistência a esta 

teoria, o que se pode justificar pela sociedade que valoriza a produção de saberes e acaba 

perdendo sua identidade ao perceber a necessária distância entre o saber a ser ensinado e o 

saber de referência. 

Chevallard (1991), em momento algum, julga o valor dessa distância e sim aponta 

para o fato de que ela se faz necessária. Ou seja, o saber escolar não é depreciado, ele tem 

sua importância reconhecida na sua especificidade até como fruto das relações de poder 

estabelecidas entre diversos grupos sociais. 

Ele define conhecimento como a relação intencional estabelecida com os objetos do 

mundo, sendo que a busca por esse conhecimento é definida como estudo e a ciência do 

estudo é a didática. Portanto, o didático não é exclusivo dos processos escolares e sim da 

sociedade. 

Segundo Leite (2007), Brousseau afirma que o saber estudado depende tanto das 

ferramentas utilizadas quanto da estrutura desse saber, por isso é impossível separar o 

didático e o matemático. Assim, todo fenômeno matemático possui um componente 

didático essencial. 

É nítida que a importância da produção de saberes é igual à manipulação desses 

saberes, a transposição didática se faz necessária. Discutir o sistema didático, os saberes 

escolares implicam em pensar as relações que nele se estabelecem. 

Especificamente, os “objetos de saber” se referem às noções matemáticas (objetos 

facilmente reconhecíveis no contexto escolar, como as quatro operações, por exemplo), 

paramatemáticas (são noções pré-construídas, saberes auxiliares, como noções de 

demonstração) e protomatemáticas (são mais implícitas, são capacidades, competências e 

podem ser designadas como objetivos). 

As noções matemáticas possuem uma forma específica a serem trabalhadas na 

escola, o “texto do saber”. Este deve ser programado de acordo com o tempo didático e as 

relações estabelecidas entre os sujeitos desse tempo. 

 

 



46 

 

Enquanto a produção de saberes está relacionada diretamente à resolução de 

problemas, o ensino está relacionado à contradição antigo/novo. Essa contradição a que 

Chevallard (1991) se refere é a necessidade de os objetos se relacionarem a algo já 

conhecido pelo aluno ao mesmo tempo em que aparece como novo, sendo isso o que 

justifica a relação didática. Mas se o aluno não reconhece essa relação, isso pode inviabilizar 

o aprendizado. O sucesso do processo de aprendizagem implica na superação dessa 

contradição, no “envelhecimento” do saber.  

O papel do professor é dar continuidade a esse processo assegurando algum nível de 

familiaridade desses conteúdos. Essa dinâmica, Chevallard (1991) define como “cronogênese 

do saber”, o professor pode decidir a introdução de objetos por estar sempre 

temporalmente adiante. 

Porém, cada aluno possui uma história pessoal, uma bagagem de noções proto e 

paramatemáticas que poderão, ou não, facilitar a aprendizagem e influenciar a dimensão 

temporal. Esse tempo subjetivo de aprendizagem é chamado por Chevallard (1991) de 

“tempo legal” e está diretamente ligado à limitação das possibilidades de aprendizagem. 

A maior parte do trabalho de transposição didática é feita pelo professor ao elaborar 

o texto do saber, o funcionamento didático depende de criatividade, de produções próprias, 

de autonomia. 

Chevallard (1991) representa o sistema de ensino da seguinte forma: 

                                           
Sistema de ensino 

 

                                              Entorno social 

 

                                                      Noosfera 

                                                           A 

                                                                      S 

                                                          P 

 

 

                                                                            Sistema de ensino stricto sensu 
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Os matemáticos, as famílias dos estudantes, as instâncias políticas de decisão estão 

no entorno social,  já os professores e alunos fazem parte do sistema de ensino stricto sensu. 

Portanto, cabe à noosfera mediar a sociedade e as esferas de produção de saberes 

viabilizando a compatibilidade entre o entorno social e o sistema didático (sistema de 

ensino), ou seja, selecionar e trabalhar a transposição didática dos conteúdos. A noosfera é 

um espaço de conflito, pois nem sempre tem um papel de modernização, ela busca atender 

às necessidades da sociedade que são múltiplas e contraditórias.  

 

2.2 A Análise de Conteúdo 

A Análise de Conteúdo, segundo Bardin (2011), é um norteador para a organização 

da análise dos materiais didáticos. Serve como um método de análise em que foram 

consideradas a exploração do material, a codificação, a categorização, a inferência, a análise 

da enunciação, a análise da expressão e a análise das relações. 

A Análise de Conteúdo procura trazer um método de investigação concreto e 

operacional para a pesquisa científica. Bardin aplicou as técnicas na investigação 

psicossociológica e nos estudos das comunicações de massas. Para a autora, sua obra pode 

ser usada como um manual metodológico por psicólogos, sociólogos, linguistas, ou qualquer 

outra especialidade ou finalidade. 

A obra traz uma exposição histórica, ressaltando a necessidade de colocar suas 

condições de aparecimento e de extensão em diversos setores, a expansão das aplicações da 

técnica em áreas diversificadas e o surgimento de interrogações e novas respostas no plano 

metodológico. 

Segundo Bardin (2011), alguns fenômenos afetaram a investigação e a prática da 

análise do conteúdo, como o recurso do computador, o interesse pelos estudos inerentes à 

comunicação visual e a inviabilidade de precisão dos trabalhos linguísticos.  

Bardin define a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens. E defende a ideia que a análise de conteúdo se faz pela prática. 

Assim,  faz-se necessário considerar a totalidade de um “documento” passando-o 

pela classificação, procurando identificar as frequências ou ausências de itens. A escolha dos  
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critérios de classificação depende daquilo que se procura ou espera encontrar. O 

interesse está em como os dados poderão contribuir para a construção do conhecimento 

após serem tratados e não na simples descrição do conteúdo. 

Portanto, a intenção da análise do conteúdo é a inferência, (inferência nessa 

pesquisa é abordada como a operação lógica pela qual se admite uma proposição em 

virtude de sua ligação com outras proposições já aceitas como verdadeiras). Com base nas 

categorias estabelecidas, o pesquisador procura inferir, ou seja, extrair uma consequência, 

deduzir de maneira lógica conhecimentos sobre o emissor da mensagem ou sobre o 

contexto em que foi emitida. 

A obra auxilia desde um investigador iniciante a elaborar hipóteses utilizando as 

técnicas e a interpretação até um mestrando, doutorando, professor universitário ou um 

participante de programas de iniciação científica.  

Na área da educação a análise de conteúdo pode ser um instrumento de grande 

utilidade em pesquisas que envolvem entrevistas, questionários abertos, discursos, 

documentos oficiais, textos literários, artigos de jornais, etc.  

Ela começa por uma “leitura flutuante” por meio da qual o pesquisador relaciona o 

documento analisado com suas anotações até que comecem a emergir suas primeiras 

unidades de registro (palavra, conjunto de palavras formando uma locução ou tema, 

guiando o pesquisador na busca de informações contidas no texto). É a leitura em que 

surgem hipóteses ou questões norteadoras, em função de teorias conhecidas. 

Para que o pesquisador tenha condições de definir e classificar as unidades de 

registro é necessário passar por algumas etapas. Assim, ele fundamenta suas ações 

justificando a organização do trabalho e a validade dos seus instrumentos.  

Segue a descrição sucinta das principais etapas da análise de conteúdo: 

 Organização do material de trabalho – uma vez que o material de trabalho foi 

constituído, deverá ser organizado tendo em vista sua manipulação. O essencial é 

que sua manipulação seja fácil e possa ser feita com certa rapidez; 

 Definição das unidades de registro – é a significação a codificar. Conforme colocado 

acima, são palavras, conjunto de palavras ou até mesmo o tema; 
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 Definição e delimitação do tema – o tema é a afirmação de um assunto. Como 

unidade de registro, é a unidade que se liberta naturalmente do texto analisado; 

 Definição de categorias – são classes que reúnem um grupo de elementos da unidade 

de registro. É de grande importância, pois a qualidade de uma análise de conteúdo 

depende de suas categorias. Existe a possibilidade de se trabalhar com categorias a 

priori, sugeridas pelo referencial teórico e com categorias a posteriori, elaboradas 

após o material; Bardin (2011) coloca que uma boa categoria deve suscitar a exclusão 

mútua, a homogeneidade, a pertinência, a objetividade, a fidelidade e a 

produtividade; 

 Contagem e análise frequencial – frequência com que aparece uma unidade de 

registro denotando importância. A decisão de realizar uma contagem depende das 

questões feitas pelo pesquisador e dos objetivos da pesquisa; 

 Análise estatística e interpretação – análise da distribuição de frequências 

fornecendo um parâmetro estatístico para a avaliação do padrão de respostas 

obtido; 

 Tratamento dos resultados – a inferência se orienta pelos polos da comunicação, a 

mensagem é o ponto de partida de qualquer análise. Ao se identificar um tema nos 

dados, é preciso comparar verificando se há um conceito que os unifique. Caso os 

temas encontrados sejam diferentes, é necessário buscar possíveis semelhanças 

entre eles. 

As proposições (enunciado geral baseado nos dados) derivam do estudo cuidadoso 

dos dados, podendo ser verdadeiros ou não. É preciso voltar aos marcos teóricos ao 

interpretar os dados, pois eles dão o embasamento e as perspectivas significativas para o 

estudo. A relação entre os dados obtidos e a fundamentação teórica é que dará sentido à 

interpretação. As interpretações a que levam as inferências serão sempre no sentido de 

buscar o que está implícito na aparente realidade. 
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CAPÍTULO 3  

Procedimentos Metodológicos 

 

3.1 PNLD e o Guia de Livros Didáticos 2011 

 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) analisa, avalia e distribui livros 

didáticos da educação básica, subsidiando o trabalho pedagógico do professor, seu principal 

objetivo. Ao concluir o processo de avaliação, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

publica o Guia de Livros Didáticos contendo resenhas das coleções aprovadas. As escolas 

recebem o guia e escolhem os títulos que estão mais próximos do seu projeto político 

pedagógico.  

Esse processo acontece em ciclos trienais alternados, de forma que o MEC distribui, a 

cada ano, livros para os alunos de um segmento (anos iniciais do ensino fundamental, anos 

finais do ensino fundamental ou ensino médio), e deverão ser devolvidos para utilização dos 

estudantes nos anos subsequentes. 

Os alunos recebem os seguintes livros: 

 Educação especial: obras em Braille de língua portuguesa, matemática, ciências, 

história, geografia e dicionários; 

 1º e 2º ano do ensino fundamental: alfabetização linguística, alfabetização 

matemática e obras complementares (ciências da natureza e matemática, ciências 

humanas, linguagens e códigos). 

  3º ao 5º ano do ensino fundamental: língua portuguesa, matemática, história, 

geografia, ciências, história regional e geografia regional. 

 6º ao 9º ano do ensino fundamental: ciências, matemática, língua portuguesa, 

história, geografia e língua estrangeira moderna (inglês e espanhol). 

 Ensino médio: língua portuguesa, matemática, geografia, história, física, química, 

biologia, sociologia, filosofia e de língua estrangeira (inglês ou espanhol). 

Cabe ao professor e à equipe pedagógica a análise das resenhas contidas no guia 

para a escolha adequada dos livros que serão usados no triênio. Além de ser adequado ao  
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projeto político pedagógico da escola, o livro didático deve servir ao aluno, ao 

professor e à realidade sociocultural em que estão inseridos.  

Devem ser apresentadas duas opções de obras para cada ano e disciplina, pois caso a 

primeira opção não esteja disponível, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) encaminha a segunda. Portanto, ambas as escolhas devem ser igualmente 

criteriosas. 

Apesar de ser apenas um elemento do processo de ensino-aprendizagem, o livro tem 

desempenhado um papel importante nas escolas.  

O livro didático deve abordar informações e explicações sobre o conhecimento 

matemático que se relaciona com as transformações das práticas sociais tanto do mundo 

contemporâneo quanto do passado. Além disso, sua proposta pedagógica deve considerar o 

conhecimento prévio e o nível de escolaridade do aluno e oferecer atividades que o 

incentivem a participar ativamente de sua aprendizagem e interagir com os colegas. 

Também deve assumir a função de texto de referência tanto para o aluno quanto para o 

docente. 

Caso não se leve em conta o contexto em que o livro didático é utilizado, é possível 

que suas funções não sejam exercidas com sucesso. Portanto, o professor deve agir visando 

a adequação desse instrumento didático à sua prática pedagógica e à realidade do seu 

aluno.  

É possível observar a presença da Matemática nas atividades humanas nas diversas 

culturas. É visível a presença das competências matemáticas na sociedade atual: permeada 

de tecnologias de base científica e por troca de uma grande quantidade de informações. 

Aliás, em todas as épocas, o homem interagiu com o mundo físico, social e cultural usando 

as atividades matemáticas como uma das formas de interação. 

De acordo com o Guia de Livros Didáticos, a Matemática pode ser concebida como 

uma fonte de modelos para os fenômenos em diversas áreas, que auxiliam na compreensão 

destes por incluir conceitos, relações entre eles, procedimentos e representações passando 

de instrumento de resolução de problemas a objeto de conhecimento. 

Ao longo da História as atividades matemáticas geraram um campo científico 

diversificado e em constante evolução. Dessa forma, aprofundar o conhecimento sobre os  
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modelos matemáticos fortalece a contribuição da Matemática para outras áreas do 

saber. E a busca por questões mais complexas nos outros campos do conhecimento pode 

desenvolver novos modelos matemáticos.  

Porém, ensinar Matemática não se reduz à transmissão desse acúmulo de 

informações do saber acumulado. Ensinar Matemática envolve a construção de 

competências cognitivas favorecendo a participação do aluno nessa construção por meio de 

saberes de diversos tipos, informais ou sistematizados. 

O Guia de Livros Didáticos cita algumas competências a serem construídas na área da 

Matemática e sinaliza informando que são competências gerais, devendo ser adaptadas às 

diversidades de cada contexto educacional e não sendo independentes umas das outras. São 

elas: 

 interpretar matematicamente situações do dia a dia ou de outras áreas do 

conhecimento; 

 usar independentemente o raciocínio matemático, para a compreensão do mundo 

que nos cerca; 

 resolver problemas, criando estratégias próprias para sua resolução, desenvolvendo 

a iniciativa, a imaginação e a criatividade; 

 avaliar se os resultados obtidos na resolução de situações-problema são ou não 

razoáveis; 

 estabelecer conexões entre os campos da Matemática e entre essa e outras áreas do 

saber; 

 raciocinar, fazer abstrações com base em situações concretas, generalizar, organizar 

e representar; 

 compreender e transmitir ideias matemáticas, por escrito ou oralmente, 

desenvolvendo a capacidade de argumentação; 

 utilizar a argumentação matemática apoiada em vários tipos de raciocínio: dedutivo, 

indutivo, probabilístico, por analogia, plausível, entre outros; 

 comunicar-se utilizando as diversas formas de linguagem empregadas na 

Matemática; 
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 desenvolver a sensibilidade para as relações da Matemática com as atividades 

estéticas e lúdicas; 

 utilizar as novas tecnologias de computação e de informação. 

Essas competências desenvolvem-se de forma articulada com competências 

específicas associadas aos conteúdos matemáticos (conceitos, relações entre conceitos, 

procedimentos e algoritmos matemáticos) abordados do 6º ao 9º anos do Ensino 

Fundamental,  sendo organizados em cinco grandes campos: números e operações; álgebra; 

geometria; grandezas e medidas e tratamento da informação.  

 

Critérios de avaliação 

 

O PNLD 2011 sugere os seguintes critérios de avaliação: 

 

1. Critérios de avaliação  

O exame de um livro principia por verificar seu enquadramento em algum dos 

critérios eliminatórios expostos no Edital do PNLD/2011, que pode ser obtido no site do 

FNDE (www.fnde.gov.br). Os critérios eliminatórios — comuns ou específicos — referem-se 

a requisitos indispensáveis de qualidade didático-pedagógica. A não observância desses 

requisitos implicará a exclusão da coleção do PNLD.  

 

1.1 - Critérios eliminatórios comuns a todas as áreas  

Os critérios eliminatórios comuns a serem observados na apreciação de todas as 

coleções submetidas ao PNLD 2011 são os seguintes:  

I. respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas ao ensino 

fundamental;  

II. observância de princípios éticos necessários à construção da cidadania e  ao convívio 

social republicano;  

III. coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica assumida pela  coleção, 

no que diz respeito à proposta didático-pedagógica explicitada e aos objetivos visados;  

IV. correção e atualização de conceitos, informações e procedimentos;  
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V. observância das características e finalidades específicas do manual do professor e 

adequação da coleção à linha pedagógica nele apresentada;  

VI. adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos objetivos didático-

pedagógicos da coleção.  

O não atendimento de qualquer um desses critérios resultará em uma proposta 

pedagógica incompatível com os objetivos estabelecidos para os anos finais do Ensino 

Fundamental, o que justificará, ipso facto, sua exclusão do PNLD 2011.  

O edital detalha ainda os critérios eliminatórios específicos de cada componente 

curricular.  

 

1.2 - Critérios eliminatórios específicos para o componente curricular Matemática  

 

Além dos critérios eliminatórios comuns para o componente curricular Matemática, 

será excluída a coleção que:  

 apresentar erro ou indução a erro em conceitos, argumentação e procedimentos  

matemáticos, no livro do aluno, no manual do professor e, quando houver, no 

glossário;  

 deixar de incluir um dos campos da Matemática escolar, a saber, números e 

operações, álgebra, geometria, grandezas e medidas e tratamento da informação; 

 der atenção apenas ao trabalho mecânico com procedimentos, em detrimento da 

exploração dos conceitos matemáticos e de sua utilidade para resolver problemas; 

 apresentar os conceitos com erro de encadeamento lógico, tais como: recorrer a 

conceitos ainda não definidos para introduzir outro conceito, utilizar-se de definições 

circulares, confundir tese com hipótese em demonstrações matemáticas. 

 deixar de propiciar o desenvolvimento, pelo aluno, de competências cognitivas 

básicas, como: observação, compreensão, argumentação, organização, análise, 

síntese, comunicação de ideias matemáticas, memorização; supervalorizar o trabalho 

individual; 

 apresentar publicidade de produtos ou empresas. 
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Além disso, o Manual do Professor deverá: 

 apresentar orientações metodológicas para o trabalho do ensino-aprendizagem da 

Matemática; 

 contribuir com reflexões sobre o processo de avaliação da aprendizagem de 

Matemática; 

 apresentar orientações para a condução de atividades propostas. 

 
É apresentada agora a ficha de avaliação da área de Matemática presente no Guia de 

Livros didáticos – PNLD 2011: 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

Coleção: código 

Menção: (Aprovada ou Excluída) 

 

Parte I – Identificação Geral 

1 – Descrição da obra 

2 – Conteúdos por volume 

 

Parte II – Análise Avaliativa 

(Para cada item abaixo indique sim, parcialmente, ou não e justifique)  

1 – Respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas ao Ensino Fundamental. 

1.1 – A coleção respeita a proibição de trazer informações que contrariem, de alguma forma, 

a legislação vigente, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. 

2 – Observância de princípios éticos necessários à construção da cidadania e ao convívio 

social republicano. 

2.1 – Os textos e as ilustrações da coleção são livres de preconceitos ou estereótipos que 

levem a discriminações de qualquer tipo. 

2.2 –  A coleção é isenta de doutrinação política ou religiosa. 

2.3 – A coleção apresenta-se sem publicidade de artigos, serviços ou organizações 

comerciais. 
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Embora  tenham sido apresentados os itens anteriores, em análise presente neste 

trabalho foram focados os seguintes itens: 

3 – Coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica assumida pela coleção, no 

que diz respeito à proposta didático-pedagógica explicitada e aos objetivos visados. 

3.1 – A metodologia adotada contribui para o desenvolvimento de capacidades básicas do 

pensamento autônomo e crítico (a compreensão, a memorização, a análise, a síntese, a 

formulação de hipóteses, o planejamento, a argumentação). 

3.2 – Há adequação e coerência metodológica entre os diferentes volumes. 

 

Metodologia do ensino e aprendizagem 

3.3 – A metodologia adotada na coleção caracteriza-se predominantemente por: 

3.3.1 – Introduzir os conteúdos por explanação teórica seguida de atividades resolvidas e 

propostas de cunho aplicativo. 

3.3.2 – Introduzir o conteúdo apresentando um ou poucos exemplos, seguidos de alguma 

sistematização e, depois de atividades de aplicação. 

3.3.3 – Partir de atividades propostas para só depois sistematizar os conteúdos. 

3.3.4 – Iniciar por atividades propostas, seguidas da sistematização, sem dar oportunidade 

ao aluno de tirar conclusões próprias.  

3.3.5 – Constituir-se de uma lista de atividades propostas, e deixar a sistematização dos 

conteúdos a cargo do professor. 

3.3.6 – Outras modalidades, explicite: 

3.4 – A coleção valoriza e incentiva: 

3.4.1 – o uso de conhecimentos já trabalhados na coleção; 

3.4.2 – o uso de conhecimentos extraescolares; 

3.4.3 – a interação entre alunos. 

3.5 – A coleção favorece o desenvolvimento de competências complexas, como: 

3.5.1 – observar, explorar e investigar; 

3.5.2 – estabelecer relações, classificar e generalizar; 
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3.5.3 – argumentar, tomar decisões e criticar; 

3.5.4 – visualizar; 

3.5.5 – utilizar a imaginação e a criatividade; 

3.5.6 – conjecturar e provar; 

3.5.7 – expressar e registrar ideias e procedimentos. 

3.6 – A coleção apresenta situações que envolvem: 

3.6.1 – questões com falta ou excesso de dados; 

3.6.2 – desafios; 

3.6.3 – problemas com nenhuma solução ou com várias soluções; 

3.6.4 – utilização de diferentes estratégias na resolução de problemas; 

3.6.5 – comparação de diferentes estratégias na resolução de problemas; 

3.6.6 – verificação de processos e resultados pelo aluno; 

3.6.7 – formulação de problemas pelo aluno; 

3.7 – A coleção valoriza o desenvolvimento de habilidades relativas ao: 

3.7.1 – cálculo mental; 

3.7.2 – cálculo por estimativa 

3.8 – A coleção estimula a utilização de recursos didáticos diversificados: 

3.8.1 – materiais concretos; 

3.8.2 – instrumentos de desenho geométrico;  

3.8.3 – calculadora; 

3.8.4 – outros recursos tecnológicos; 

3.8.5 – leituras complementares. 

 

Contextualização 

3.9 – Na coleção, os conhecimentos matemáticos são contextualizados, de forma 

significativa, no que diz respeito a: 

3.9.1 – a própria matemática; 

3.9.2 – as práticas sociais atuais; 

3.9.3 – a história da Matemática; 
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3.9.4 – outras áreas do conhecimento. 

 

Formação da cidadania 

3.10 – A coleção contribui para a construção da cidadania. 

4 – Correção e atualização de conceitos, informações e procedimentos. 

A coleção, incluindo livro do aluno, glossário e manual do professor, apresenta os conteúdos 

sem: 

4.1 – erro conceitual; 

4.2 – indução ao erro; 

4.3 – erro de informações básicas. 

 

Seleção e distribuição dos conteúdos matemáticos 

4.4 – A coleção apresenta adequadamente os conhecimentos relativos a números e 

operações; álgebra; geometria; grandezas e medidas; tratamento da informação, quanto a: 

4.4.1 – seleção; 

4.4.2 – distribuição; 

4.4.3 – articulação entre o conhecimento novo e o já abordado; 

4.4.4 – articulação entre os diversos campos da Matemática; 

 

Abordagem dos conteúdos 

4.5 – A coleção contribui para a compreensão dos conceitos e procedimentos matemáticos, 

favorecendo a atribuição de significados aos conteúdos do campo: 

4.5.1 – Números e operações;  

4.5.2 – Álgebra; 

4.5.3 – Geometria; 

4.5.4 – Grandezas e medidas (incluindo as grandezas geométricas); 

4.5.5 – Tratamento da informação (estatística, probabilidade e combinatória). 

4.6 – A coleção articula os diferentes significados de um mesmo conceito; 
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4.7 – A coleção articula as diferentes representações matemáticas (língua materna, 

linguagem simbólica, desenhos, gráficos, tabelas, diagramas, ícones, etc.); 

4.8 – Na coleção há equilíbrio e articulação entre conceitos, algoritmos e procedimentos. 

 

Além desses ‘guias’,  o PNLD propõe ainda os itens:  

 

5 – Observância das características e finalidades específicas do manual do professor e 

adequação da coleção à linha pedagógica nele apresentada. 

6 – Adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos objetivos didático-pedagógicos 

da coleção. 

A íntegra desses ‘guias’ encontra-se no anexo 2. 

 

3.2 A escolha dos materiais 

Os materiais analisados foram o livro didático Tudo é Matemática, cujo autor é Luiz 

Roberto Dante, produzido pela Editora Ática e o material didático da Proposta Curricular 

para o Estado de São Paulo. 

O livro Tudo é Matemática foi escolhido por ser material de apoio para os 

professores de Matemática do Ensino Fundamental, do 6º ao 9ª ano, do Colégio Albert 

Sabin, equipe da qual faço parte. E também é aprovado pelo Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), constando no Guia de Livros Didáticos de 2011. Portanto, pode-se 

considerar que é um material de qualidade. 

A Proposta Curricular para o Estado de São Paulo é acompanhada de dois tipos de 

cadernos sendo um destinado ao professor (contendo situações de aprendizagem, 

orientações referentes às abordagens dessas situações e a resolução das atividades 

propostas no caderno do aluno) e outro destinado ao aluno (apresentando as situações de 

aprendizagem e as atividades com os devidos espaços em branco para a resolução). Desse 

material foi selecionado o caderno do aluno pelo fato de a relação entre o material didático 

e o discente estar de acordo com a investigação deste trabalho. 



60 

 

A Proposta Curricular para o Estado de São Paulo é um material elaborado por 

profissionais da área da Matemática, alguns renomados. E também atende a um grande 

público de alunos e professores que lecionam atualmente na rede.  

De acordo com Maria Helena Guimarães de Castro, Secretária da Educação do Estado 

de São Paulo em 2008, a prioridade do Governo é o ensino de qualidade, sendo que a 

concretização deste é feita pelo professor. Para auxiliá-lo nesse percurso, foi elaborado este 

documento (o caderno da Proposta) por competentes especialistas, oferecendo orientação 

completa para o desenvolvimento das situações de aprendizagem (conforme descrito no 

caderno do professor). 

 

3.3  Descrição do livro didático e do caderno da Proposta Curricular para o Estado 

 

3.3.1 O livro didático 

 

A coleção destinada ao Ensino Fundamenta intitula-se Tudo é Matemática, sendo o 

autor Luiz Roberto Dante, produzido em São Paulo pela Editora Ática. 

Segundo o Guia de Livros Didáticos de 2011, a coleção valoriza a resolução de 

problemas, porém não favorece a iniciativa do aluno na apresentação dos conceitos, nas 

definições e nos procedimentos. E as contextualizações realizadas contribuem para dar mais 

significados aos conteúdos. 

Trabalhos em duplas ou grupos são indicados possibilitando a interação entre os 

alunos. Além disso, os temas abordados colaboram para a construção da cidadania. Também 

propõe atividades envolvendo o cálculo mental e por estimativas, o uso de materiais 

concretos e da calculadora. 

Cada volume da obra é dividido em capítulos focando em um dos campos da 

Matemática. Dentro de cada capítulo o conteúdo é apresentado em um texto de abertura 

seguido das seções: Você sabia?; Desafio; Leitura; Curiosidade Matemática; Projeto em 

equipe; Raciocínio Lógico; Revisão Cumulativa; e Para ler, pensar e divertir-se. As respostas 

das atividades e indicações de leituras complementares encontram-se no final do livro. 

O volume do 8º ano possui 10 capítulos trabalhando os seguintes conteúdos: 

1. Revisão; 
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2. Conjuntos numéricos: dos naturais aos reais – inequações e sistemas de inequações 

em R; 

3. Expressões algébricas e variável; equações e fórmulas; 

4. Sólidos: poliedros regulares, planificação, vistas, perspectiva; 

5. Monômios; polinômios: operações, produtos notáveis, fatoração, mmc, equação 

produto; 

6. Equações e sistemas de equações do 1º grau; 

7. Ângulos; polígono: convexo, regular, elementos; triângulo: congruência, elementos; 

8. Paralelogramos; trapézios; circunferência: posição relativa, polígonos inscrito e 

circunscrito, ângulos central, inscrito e de segmento; 

9. Perímetro, área e volume: noções, fórmulas; 

10. Frações algébricas; equações e sistemas com equações fracionárias. 

 

De acordo com o Guia de Livros Didáticos (2011), a coleção é composta de uma 

extensa lista de conteúdos e atividades. No decorrer da obra, os conteúdos são 

constantemente retomados, sendo notório o cuidado em estabelecer relações entre eles.  

Há diversas atividades propostas como desafios, porém algumas delas não atendem 

às características desse tipo de exercício. Os textos apresentados nas seções Para ler, pensar 

e divertir-se abordam conhecimentos novos, por vezes em contextos históricos. 

A apresentação dos conteúdos é, em sua maioria, clara e adequada, sendo que o uso 

da linguagem matemática é feito gradualmente ao longo dos volumes. 

Ainda segundo o Guia, o grande volume de atividades torna as páginas muito 

carregadas. E todos os livros apresentam histórias em quadrinhos, palavras cruzadas e textos 

informativos. 

O manual pedagógico do professor traz os pressupostos teóricos que fundamentam a 

elaboração da obra e as orientações metodológicas, que por sua vez sinaliza a importância 

do trabalho intuitivo das ideias e dos conceitos matemáticos. Apresenta orientações sobre a 

avaliação da aprendizagem em Matemática, discutindo suas funções e os instrumentos para 

sua realização. Também sugere leituras complementares que são apresentadas por eixos 

temáticos. 
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3.3.2 O caderno da Proposta Curricular para o Estado 

 

Visando aprimorar o trabalho pedagógico e docente na rede pública de ensino, a 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo assumiu a liderança na formulação dessa 

Proposta Curricular para o Estado, em parceria com seus professores, coordenadores, 

assistentes pedagógicos, diretores e supervisores. 

Segundo Fini, coordenadora geral da Proposta Curricular) a Proposta pretende atuar 

como uma retomada dos diversos caminhos curriculares que a Secretaria já colocou e que 

muitas escolas já incorporaram em suas práticas. Assim, foram identificadas práticas de 

gestão escolar e de sala de aula que subsidiaram a implementação da Proposta. Atualmente, 

a Secretaria coordena, apoia e avalia o desenvolvimento curricular. 

A organização curricular foi proposta a todas as escolas para que  fossem definidas a 

relevância e a pertinência da aprendizagem dos conteúdos educacionais para a formação do 

cidadão, visando a indicação de elementos básicos para que suas escolas ofereçam educação 

de qualidade atendendo os objetivos sociais. 

A Base Curricular foi o primeiro elemento construído, sendo referência comum a 

todas as escolas da rede. Ela descreve os conteúdos a serem desenvolvidos e a expectativa 

da produção do aluno no que se refere à capacidade de desenvolvimento desse conteúdo. 

Desse modo orienta a organização dos projetos curriculares e propicia condições para que a 

sociedade tenha acesso ao seu compromisso com o desenvolvimento de crianças e jovens. 

Ainda de acordo com Fini, a Proposta procura estabelecer relações entre os 

conhecimentos culturais socializados pela escola. Para que isso ocorra, os conhecimentos 

disciplinares, as habilidades e competências foram organizados e identificados por série e 

bimestre. Apresentam orientações para gestão da aprendizagem na sala de aula, para 

avaliação e sugestões bimestrais de projetos para a recuperação das aprendizagens. 

O conteúdo disciplinar é o mesmo apresentado nos livros didáticos, a inovação se 

encontra na abordagem. Destaca-se a contextualização dos conteúdos, as competências 

pessoais envolvidas e os elementos culturais internos e externos à Matemática.  

Os Cadernos apresentam os conteúdos divididos em oito unidades de mesma 

extensão, a princípio, para serem tratados em oito semanas. Mas o professor tem liberdade  
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de trabalhar mais tempo em um conteúdo do que em outro de acordo com a 

profundidade ou superficialidade que o assunto requer, devendo contemplar a todas. 

São apresentadas até quatro situações independentes de aprendizagem e uma visão 

panorâmica abordando o conteúdo, cabendo ao professor determinar a forma de trabalhar 

de acordo com seu interesse e de seus alunos. Quando possível, indica textos, softwares, 

sites e vídeos relacionados ao conteúdo trabalhado que podem ser utilizados pelo professor. 

Os cadernos do 8º ano são divididos em quatro (um para cada bimestre) e dispostos 

da seguinte forma: 

- Primeiro bimestre: 

 Números racionais (transformação de decimais finitos em fração; dízimas periódicas 

e fração geratriz); 

 Potenciação (propriedades para expoentes inteiros; problemas de contagem). 

- Segundo bimestre: 

 Expressões algébricas (equivalências e transformações; produtos notáveis; fatoração 

algébrica); 

- Terceiro bimestre: 

 Equações (resolução de equações de 1º grau; sistemas de equações e resolução de 

problemas; inequações do 1º grau); 

 Gráficos (coordenadas: localização de pontos no plano cartesiano). 

- Quarto bimestre: 

 Geometria (teorema de Tales; teorema de Pitágoras; áreas de polígonos; volume do 

prisma). 

 

3.4  A  realização da análise 

 

Foi analisado o livro didático Tudo é Matemática de Luiz Roberto Dante, Editora Ática 

(8º ano), adotado no colégio Albert Sabin por fazer parte do meu cotidiano, visto que um 

dos objetivos dos meus estudos é aprimorar minha prática e, consequentemente, melhorar 

a qualidade de ensino de meus alunos. E, também, o caderno (8º ano) da Proposta Curricular 

distribuído pelo Governo Estadual de São Paulo para os alunos e professores da rede, pelo  
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fato de estar presente na realidade da maioria da população de estudantes do estado 

e ter sido elaborado por uma equipe de profissionais da área. 

Esta investigação foi feita segundo a “Análise de Conteúdo” de Bardin (2011) e à luz 

das ideias de Chevallard (1991) no que se refere à teoria da Transposição Didática. 

 

A análise de conteúdo (seria melhor falar de análises de conteúdo) é um método 
muito empírico, dependente do tipo de “fala” a que se dedica e do tipo de 
interpretação que se pretende como objetivo. Não existe o pronto-a-vestir em 
análise de conteúdo, mas somente algumas regras de base, por vezes, dificilmente 
transponíveis. A técnica de análise de conteúdo adequada ao domínio e ao objetivo 
pretendidos, tem que ser reinventada a cada momento, exceto para usos simples e 
generalizados, como é o caso para o escrutínio próximo da decodificação e de 
respostas a perguntas abertas de questionários cujo conteúdo é avaliado 
rapidamente por temas. (BARDIN, 1977) 
 

A análise foi iniciada com a “leitura flutuante”, conforme indicado por Bardin (2011) 

e descrito anteriormente, em que “idas e vindas” entre o material analisado e as anotações 

da pesquisadora foram realizadas com o intuito de identificar as “unidades de registro”, 

também já mencionadas anteriormente. 

Os critérios de avaliação utilizados pelo Guia de Livros Didáticos – PNLD 2011 

também foram considerados, principalmente no que se refere à resolução de problemas. 
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CAPÍTULO 4  

Análise do material didático 

 

4.1 Etapas do desenvolvimento da análise de conteúdo, segundo Bardin 

 

Organização do material de trabalho 

 

O primeiro material a ser analisado é o livro didático “Tudo é Matemática” de Luiz 

Roberto Dante, Editora Ática, por ser adotado no colégio particular em que a pesquisadora 

trabalha e assim contribuir para sua prática, beneficiando seus alunos.  

O segundo material a ser analisado é o Caderno do aluno, selecionado dentre os 

cadernos distribuídos pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para os 

professores e alunos da rede por ser o apoio de um grande número de professores e alunos, 

e por ser elaborado não apenas por um único autor, mas sim por uma equipe selecionada 

pelo Governo do Estado de São Paulo. 

 

Definição das unidades de registros 

Na análise não foi considerada esta etapa proposta por Bardin, por não se adequar à 

natureza do trabalho. 

 

Definição e delimitação do tema 

O tema de análise dessa pesquisa é a resolução de problemas focando na abordagem 

das atividades propostas. 

 

Definição de categorias 

As atividades foram classificadas em problema (como uma situação em que o aluno 

não tenha recursos imediatos para a resolução, conforme definido no decorrer da pesquisa), 

ou exercício (como uma atividade de mera reprodução ou repetição).  
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Procurou-se verificar se essas atividades são elaboradas de modo desafiador, 

casando com a proposta do contexto do material didático ou se são exercícios voltados ao 

treino de procedimentos de resolução ou algoritmos. 

A contagem e análise frequencial 

Foi possível observar que são propostos “problemas” e “exercícios”, conforme 

definidos anteriormente e que os exercícios de reprodução ou repetição de algoritmos estão 

em maior número que os problemas desafiadores. 

 

4.2 A análise 

 

Tanto o livro quanto o Caderno do aluno possuem um padrão na estrutura da 

apresentação dos conteúdos, por isso a delimitação de um tópico é suficiente para se obter 

as informações necessárias para o principal objetivo dessa investigação: ressaltar a 

importância de se utilizar a Resolução de Problemas como meio para se trabalhar de forma 

significativa os mais diversos conteúdos matemáticos. 

A escolha pela iniciação dos Produtos Notáveis se deve ao fato de ser este o tema 

tratado durante as aulas ministradas pela pesquisadora no Colégio Albert Sabin no oitavo 

ano no período em que trabalhou neste capítulo, além de ser um conteúdo base para outros 

tantos tratados em anos posteriores. Portanto, quanto melhor trabalhado no seu início, na 

formação de seu conceito, mais bem sucedida será a aprendizagem por meio da aplicação 

desse conteúdo. 

O livro Tudo é Matemática, ao tratar de Produtos Notáveis, inicia com a definição: 

“Alguns produtos envolvendo polinômios apresentam uma regularidade em seus resultados 

(um padrão). Por isso, são conhecidos como produtos notáveis.” A seguir justifica o conteúdo 

pela economia de cálculos e os denomina: quadrado da soma, quadrado da diferença, 

produto da soma pela diferença, cubo da soma e cubo da diferença. 

Logo após o subtítulo “Quadrado de uma soma indicada: (a+b)² ou (a+b)(a+b)” é feita 

a demonstração utilizando a propriedade distributiva. 

 

 

(a+b)² = (a+b)(a+b) = a.a+a.b+b.a+b.b = a²+2ab+b² 
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Posteriormente, vem a demonstração pela área de um quadrado de lado (a+b), 

calculando-se as áreas das partes e somando-as. 

 

 

 

                                                        a                   b 

 

 

                                   a                   a²                ab 

 

                                  b                    ab                 b² 
 
 
 

O texto descreve: “Ao dividir o lado do quadrado em duas partes de medidas a e b, a 

região quadrada fica dividida em quatro partes: duas retangulares de área ab cada uma, 

uma quadrada de área a² e outra quadrada de área b².” 

Finalizando é solicitado ao leitor que observe a regularidade apresentada no 

resultado de ambas as demonstrações e institucionaliza num quadro em destaque: 

 

O quadrado de uma soma indicada de dois termos é igual ao quadrado do 1º termo mais o 
dobro do produto do 1º termo pelo 2º termo mais o quadrado do 2º termo. 

 

Ainda são dados dois exemplos simples: 

a) (3x+5)² = 9x²+30x+25 

b) (y+6)² = y²+12y+36 

 

A seguir são dados exercícios de repetição do padrão apresentado, como “Use a 

regularidade que você acabou de ver e calcule o resultado de cada quadrado da soma:”. 

Agregando ao conteúdo trabalhado anteriormente, propõe outro exercício, agora 

envolvendo expressões algébricas simples: “Desenvolva o quadrado da soma e depois reduza 

os termos semelhantes:”. 
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Finalizando o bloco de atividades, pede que o aluno escreva com suas próprias 

palavras o que significa a igualdade “(x+y)² = x²+2xy+y²” e troque ideias com os colegas sobre 

isso. 

Nas atividades propostas após a demonstração (nos mesmos padrões) do quadrado 

da diferença de dois termos, há um desafio: 

Os trinômios abaixo podem ser obtidos a partir do quadrado da soma ou do quadrado 

da diferença. Descubra qual é em cada item. 

 

a) x² - 10x + 25 

b) a² + 6ª + 9 

c) x² - 8xy + 16y² 

d) 36x² + 12x + 1 

 

E entre as atividades propostas para o produto da soma pela diferença de dois 

termos, encontra-se o seguinte exercício: 

As diferenças abaixo podem ser escritas como produto da soma pela diferença dos 

mesmos termos. Descubra quais são esses produtos. 

 

a) x² - 900 

b) 16x² - y² 

c) 64 – 25a² 

 

Esse padrão se mantém por todo o trabalho com produtos notáveis. Assim, pode-se 

notar que houve a transposição didática de acordo com a definição de Chevallard (1991) por 

parte do autor que simplificou o estudo com produtos notáveis, tornando-o o mais acessível 

possível devido à linguagem e exemplos simples. Ao manusear o livro, professores, alunos e 

pais (que eventualmente auxiliam nos estudos) conseguem ter uma noção básica do 

conteúdo. 

Entretanto, o livro “peca” ao não aproveitar a oportunidade de o aluno descobrir 

essa regularidade dos produtos notáveis através de sua própria experiência. Poderia iniciar  
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com atividades que estimulassem a observação dessas regularidades até que o 

próprio aluno percebesse que é possível “pular” etapas garantindo o sucesso da resolução 

com a vantagem da economia de tempo. 

Partindo de um problema, conforme a definição proposta nessa pesquisa, o 

conteúdo torna-se mais significativo para o aluno. Além de proporcionar uma oportunidade 

de desenvolvimento das suas habilidades cognitivas, possibilitando sua aproximação em se 

tornar um “especialista” na resolução de problemas. 

Já a forma como o Caderno da Proposta Curricular para o Estado trabalha permite 

esse desenvolvimento por parte do aluno, pois as definições são apresentadas apenas no 

caderno do professor, junto com as orientações sobre como tratar o conteúdo.  

No caderno do aluno não há textos prontos, apenas o título da situação de 

aprendizagem. São colocadas atividades diversificadas, sendo que algumas podem ser 

chamadas de problemas por não focarem na reprodução. São propostas diferenciadas que 

levam o aluno à reflexão e, considerando apenas o material analisado, o aluno não dispõe de 

recursos imediatos de resolução. 

No que se refere aos produtos notáveis, são propostas atividades que possibilitam a 

transição entre a linguagem geométrica e a algébrica naturalmente, caminhando para a 

institucionalização feita pelo próprio aluno. 

 

A atividade inicial é a seguinte: 

 

1. Observe as figuras abaixo e represente a área de cada retângulo por duas 

expressões algébricas equivalentes: 

 

1) 
 
       x 
 
 
                             a                                   7                         y 
 
                                                   a+7+y 
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2)  
 
 
 
                        y 
 
 
 
 
                       2 
 
 
                                                        x                                         5 

 

A seguir, foram transcritas as demais atividades na sequência em que são propostas: 

2. A expressão 3a+3b refere-se à área de um retângulo. Represente geometricamente 

essa expressão e encontre uma expressão equivalente a ela. 

3. A expressão x(y-3) refere-se à área de um retângulo. Represente geometricamente 

essa expressão e encontre uma expressão equivalente a ela. 

4. Represente geometricamente o produto (x+a)(x+b) e depois encontre uma 

expressão equivalente a ele. 

5. Represente geometricamente o produto (x-a)(x-b) e depois encontre uma expressão 

equivalente a ele. 

6. Desenvolva os produtos a seguir, sem aplicar a propriedade distributiva ou a 

representação geométrica: 

a) (x+3)(x+5) 

b) (x-7)(x-10) 

7. Represente, geometricamente, o trinômio quadrado perfeito x²+12x+36. 

 

Posteriormente, propõe algumas atividades como lição de casa: 

1. Desenvolva os produtos abaixo, sem aplicar a propriedade distributiva ou a 

representação geométrica: 

a) (x+1)(x+1) 

b) (x-3)(x-6) 
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2. Observe a figura apresentada a seguir e complete os quadros em branco com 

letras: 

 
 
 
                                                   =              +                  +                        + 
 
 
 
 
 

(a+b)² = a² +                 + 

 

3. Represente geometricamente o trinômio quadrado perfeito x²+4x+4. 

4. Faça a representação geométrica dos seguintes trinômios quadrados perfeitos: 

a) a²+6a+9 

b) 4x²+4x+1 

 

Segue propondo dois desafios: 

1. Demonstre a igualdade (a-b)² = a²-2ab+b², geometricamente, partindo de um 

quadrado de lado a, conforme mostra a figura. 

 

                                               a 

 

 

          a-b 

                                                                                 a 

 

 

 

 

2. Mostre geometricamente que vale a igualdade (x-5)² = x²-10x+25. 

 

 

 

a 

a 

b 
b 

 

 

 

 

  

(a-b)² 

b 

b 
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Depois, apresenta um outro bloco de atividades com o título: “Você aprendeu?”: 

 

1. Represente geometricamente os seguintes produtos notáveis: 

a) a²-6a+9 

b) 9x²-6x+1 

2. Represente geometricamente a expressão algébrica 9-x², e, em seguida, construa 

uma expressão algébrica equivalente a ela, indicando o produto de dois números. 

3. Represente algebricamente a expressão algébrica 16x²-9y² e depois encontre uma 

expressão equivalente a ela, como o produto de dois números. 

4. A figura a seguir mostra um quadrado de lado c formado por 4 triângulos 

retângulos e 1 quadrado menor. Mostre que c² = a²+b². 

 

 

                                      c 

 

                     a                         b  

 

 

 

 

5. Faça o desenvolvimento de (a+b)8, utilizando padrões e regularidades. Depois, faça 

o mesmo para (a+b)4. 

 

O Caderno do aluno finaliza a situação de aprendizagem proposta com uma página 

inteira em branco intitulada “O que eu aprendi...”, para que o aluno registre suas conclusões.  

De acordo com as metodologias de ensino-aprendizagem apresentadas pelo Guia, o 

Caderno do aluno caracteriza-se predominantemente por constituir-se de uma lista de 

atividades propostas, deixando a sistematização dos conteúdos a cargo do professor. 

O Caderno valoriza os conhecimentos prévios e propõe atividades que favorecem o 

desenvolvimento de competências como: observar, investigar, estabelecer relações, 

classificar, generalizar, argumentar, visualizar, utilizar a imaginação e a criatividade, 

conjecturar, provar, expressar e registrar ideias e procedimentos, conforme sugerido pelo  
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Guia. Essas competências são trabalhadas por meio de questões abertas e desafios, 

estimulando o uso de diferentes estratégias na resolução de problemas. Porém não 

apresenta atividades que valorizam a interação entre os alunos, situação presente no livro 

analisado que, segundo o Guia, contribui para a formação da cidadania. 

Tanto o livro quanto o Caderno, no conteúdo analisado, contextualizam a 

Matemática no que diz respeito à própria Matemática e não estimulam a utilização de 

recursos didáticos diversificados como materiais concretos ou softwares.  

O livro ainda faz algumas referências curtas à História da Matemática dentro de 

algumas atividades como: 

Prove que 4ab + (a-b)² é igual a (a+b)². Essa igualdade foi demonstrada pelo 

matemático grego Euclides (300 a.C.) em seu livro II de sua obra Elementos. 

A História da Matemática também pode ser encontrada no final do capítulo, na 

sessão “Para ler, pensar e divertir-se” destinada a curiosidades e atividades com calculadora. 

No item “Para ler”, o livro apresenta “O escorregão de Fermat” transcrito abaixo: 

Os números da forma 122 
n

nf , para n = 0, 1, 2..., são chamados números de 

Fermat (Pierre de Fermat: 1601-1665). 

Observe que nf  é primo para n = 0, 1, 2, 3 e 4. 

31212 12

0

0

f  (primo) 

51212 22

1

1

f  (primo) 

171212 42

2

2

f  (primo) 

2571212 82

3

3

f  (primo) 

655371212 162

4

4

f  (primo) 

 

Essa análise fez com que Fermat conjecturasse que todos fn fossem primos, para 

qualquer n natural, no que errou, pois Euler (Leonard Euler: 1707-1783) verificou que f5 = 4 

294 967 297 é divisível por 641 (4 294 967 297 : 641 = 6 700 417 e resto 0). E nenhum fn 

primo foi obtido, até hoje, para n >4. 

 



75 

 

Mas o trabalho de Fermat não foi em vão. Hoje em dia se sabe muito sobre os 

números de Fermat. Eles são utilizados para testar sistemas e apontar erros em 

computadores de grande porte. 

 

Já o Caderno do aluno não demonstra a preocupação com a relação entre o conteúdo 

abordado e a História da Matemática. 

Ambos os materiais não exploram situações que envolvem questões com falta ou 

excesso de dados, com nenhuma solução ou com várias soluções e com a formulação de 

problemas pelo aluno. Contudo, a utilização de diferentes estratégias na resolução de 

problemas e a comparação dessas são técnicas utilizadas nos dois materiais didáticos. 

Não foram identificados erros conceituais ou indução ao erro que comprometam a 

compreensão do conteúdo matemático em nenhum dos materiais, nos trechos analisados. 

A Geometria está atrelada à Álgebra em ambos, sendo que o livro utiliza essa 

transição entre um registro e outro apenas na introdução do conteúdo e depois foca na 

abordagem algébrica, enquanto o Caderno do aluno propicia condições para que o próprio 

discente utilize tanto a linguagem geométrica quanto a algébrica como ferramentas na 

resolução das atividades propostas, articulando conhecimentos relacionando o novo saber 

com o já abordado. 

Embora a análise seja do material didático, a pesquisadora aproveita a oportunidade 

para relatar brevemente sua experiência com este conteúdo em salas de aula de oitavo ano 

do Colégio Albert Sabin. 

A docente utilizou a resolução de problemas como veículo para o trabalho com os 

Produtos Notáveis abordando a visualização pela Geometria e o registro pela Álgebra. 

Foram desenhados cinco quadrados de tamanhos diferentes na lousa cujos lados 

foram representados algebricamente e numericamente por dois segmentos de medidas 

diferentes. Foram traçados segmentos internos de modo que fossem obtidos dois quadrados 

de lados iguais às partes das medidas do quadrado inicial e dois retângulos idênticos com o 

comprimento medindo o mesmo que o lado do quadrado interno maior e a largura medindo 

o mesmo que o lado do quadrado menor, conforme a figura a seguir (considere todas as 

medidas na mesma unidade): 
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                                       x                            2 

 

 

            x  

 

 

 

            2 

 

Os alunos foram questionados sobre a área de cada polígono interno e, 

posteriormente, sobre a área total do quadrado. Esse procedimento se deu a cada um dos 

cinco quadrados e tudo foi registrado na lousa. Em seguida foi solicitado que analisassem os 

registros e apontassem as semelhanças entre os resultados obtidos até que chegaram à 

conclusão que existe uma regularidade e que esta pode auxiliar na resolução, causando uma 

pequena economia de tempo e proporcionando segurança no sucesso do resultado. 

Só após todo esse processo é que foi solicitado aos estudantes que abrissem os livros 

para a visualização da definição proposta pelo material e foi demonstrada a regularidade 

pela propriedade distributiva. Foi possível observar que as relações necessárias foram 

estabelecidas e a aprendizagem se deu naturalmente. 

Foi notório o fato de que as dúvidas minimizaram gradualmente conforme os alunos 

executaram as atividades propostas pelo livro (transcritas anteriormente), pois consistiam, 

inicialmente, em exercícios de reprodução, treino de algoritmo necessário para a fixação do 

conceito. A correção de cada um deles foi feita na lousa pela professora/pesquisadora com a 

participação dos alunos, sendo que no início interromperam com uma ou outra dúvida mas 

ao final responderam em coro. 

Já os poucos problemas desafiadores que foram propostos, não foram feitos por 

alguns alunos que não demonstraram interesse em refletir sobre, contudo, durante a 

correção, foram feitos questionamentos aos discentes até que eles mesmos articularam as 

informações geradas e concluíram a resolução do problema proposto. Esses problemas 

remetem ao raciocínio necessário à aprendizagem da fatoração de polinômios, e, por 

consequência gera uma expectativa por parte da professora de que as relações 

estabelecidas neste momento contribuirão para a abordagem desse tópico. 
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Embora o foco desta investigação seja a análise de materiais didáticos, é importante 

salientar que existe uma prática que contribui para a pesquisa. E a pesquisa, por sua vez, 

reitera a prática da pesquisadora, no que se refere à utilização das linguagens geométrica e 

algébrica concomitantemente e nas diferentes funções das atividades: exercícios de 

repetição/reprodução de algoritmos para a fixação de conceitos e situações-

problema/desafios para a articulação entre conteúdos prévios e novos proporcionando o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas conforme sugeridas no Guia de Livros Didáticos – 

PNLD 2011. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Matemática é uma ciência que se constituiu da criação do homem em resposta aos 

problemas com os quais ele se depara no seu cotidiano, porém o ensino, em sua forma 

tradicional, ainda se distancia muito da Matemática prática, que é utilizada fora das 

dependências da escola, não servindo às necessidades sociais. 

O ponto central de interesse em trabalhar o ensino-aprendizagem de Matemática 

por meio da resolução de problemas baseia-se na possibilidade de auxiliar os alunos na 

compreensão dos conceitos, dos processos e das técnicas operatórias necessárias dentro do 

trabalho feito em cada unidade temática. 

A abordagem de um tópico matemático deve começar com uma situação-problema 

que expressa aspectos-chave desse conteúdo e são desenvolvidas técnicas matemáticas 

como respostas aos problemas considerados. 

A compreensão da Matemática por parte dos alunos envolve o fato de que entender 

é essencialmente relacionar. O que embasa a observação do aumento da compreensão 

quando: o aluno é capaz de relacionar uma determinada ideia matemática a um grande 

número ou a uma variedade de contextos; o aluno consegue relacionar um dado problema a 

um grande número de ideias matemáticas implícitas nele; e o aluno consegue construir 

relações entre as várias ideias matemáticas contidas num problema. Assim sendo, é de 

extrema importância ter a visão de que compreender deve ser um dos principais objetivos 

do ensino. 

De acordo com os PCN, a Matemática tem um valor formativo e um papel 

instrumental. Em seu papel formativo a Matemática favorece o desenvolvimento de 

processos de pensamento lógico, capacidade de investigação, de análise, de visão científica 

e outros. Em seu caráter instrumental é vista pelo aluno como um conjunto de técnicas, 

algoritmos e estratégias para serem aplicadas em outras áreas do conhecimento e no dia a 

dia. 

A Proposta Curricular do Estado de São Paulo considera que a Matemática deve estar 

centrada em duas vertentes: aplicações práticas e desenvolvimento do raciocínio. Desse 
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modo, o professor precisa tratá-la como uma ciência dinâmica, ativa e contextualizada, 

constantemente sendo construída pelo aluno, fora e dentro da escola.  

O ensino deve considerar esses aspectos, assim como é proposto na Teoria da 

transposição Didática de Chevallard, em que se faz um distanciamento necessário entre 

saber matemático científico e o saber matemático trabalhado nas escolas. 

Inicialmente, o professor precisa levar em consideração os saberes que o aluno traz 

para a escola, ciente que esses saberes são diferentes, visto que dependem das experiências 

prévias que, por sua vez, estão associadas ao seu meio sociocultural. 

Uma alternativa é munir o ensino de metodologias que aproximam esses dois 

aspectos (teoria-prática), relacionando-os como no caso de certas abordagens didáticas 

como a modelagem, a resolução de problemas e outras propostas que podem ser 

contempladas para uma melhor compreensão do significado do ensino e da aprendizagem, 

pautadas em teorias como a Transposição Didática. 

Os conteúdos devem ser explorados por meio de situações-problema que exigem 

pensamento e elaboração de estratégias. O que leva o aluno a um tipo de atividade na qual 

o importante não é a exercitação mecânica e repetitiva, mas o trabalho compreensivo 

revestido de significados para resolvê-los. 

A Resolução de Problemas vem ao encontro a essa perspectiva, pois trata o 

estudante como um elemento importantíssimo a construção do processo de 

ensino/aprendizagem. 

Cada aluno vivencia a situação e garante sua aprendizagem de uma maneira 

significativa de modo que pode ser transportada e utilizada em sua vida extraescolar 

favorecendo, inclusive, sua qualificação profissional. 

Além disso, os conteúdos matemáticos trabalhados por meio de situações-problema 

nunca são isolados, fragmentados. Pelo contrário, são contextualizados (dentro ou fora da 

Matemática), muitas vezes voltados à interdisciplinaridade, permitindo a articulação de 

temas e a integração dos objetivos com outras áreas do conhecimento e com os saberes do 

cotidiano. 
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Assim, os conhecimentos ganham significado fornecendo ao estudante instrumentos 

para aquisição de competências e habilidades não só para o desenvolvimento de atividades 

ou ações, mas também para aprender a aprender. 

Desse modo, a Resolução de Problemas como recurso para se ensinar e aprender 

Matemática representa uma ferramenta para o professor melhorar a qualidade de seu 

trabalho e um caminho para a escola cumprir seu papel na educação do jovem: contribuir 

para sua inserção na cidadania. 

O material didático utilizado serve como apoio ao professor nessa jornada, auxiliando 

também o aluno em seus momentos de estudo. Portanto, além de apresentar qualidade, 

deve ser utilizado adequadamente por todos. Para isso, deve analisado em todos os 

aspectos abordados nessa pesquisa e adaptado à realidade do aluno. 

É nítida a importância do papel do professor nesse processo, pois não basta o 

material ser adequado e de qualidade, é essencial que seja utilizado da melhor maneira 

possível visando o máximo de proveito no processo de ensino/aprendizagem. 

As relações da tríade professor-aluno-problema são caracterizadas no contexto de 

uma aprendizagem que se apoia na Resolução de Problemas. A situação proposta pelo 

professor deve compor um problema, que sendo compreendido pelo aluno terá a forma de 

desafio, tendo em vista que ele será capaz de prever uma suposta resposta recorrendo aos 

seus conhecimentos anteriores. Esse problema, sendo resistente, levará a questionamentos 

que, por sua vez, contribuirão para a evolução dos conhecimentos anteriores do estudante. 

Desse modo, a validação é proveniente da situação e não unicamente do professor. 

Se o docente mostra boas expectativas em relação ao seu trabalho, o aluno percebe 

este fato e o executa com maior receptividade, percebendo também, que é mais 

conveniente que a aprendizagem se dê a partir desta situação, pois suas contribuições têm 

mais significado. 

A colocação da situação-problema deve vir ao encontro do contexto da 

aprendizagem apontada pelo professor, distinguindo o objetivo imediato do longínquo e, 

também, considerar o conhecimento como sendo apto para resolver o problema proposto. 

É importante observar as incompreensões, pois o erro serve como ponto de partida 

para a aprendizagem e para a elaboração de situações futuras. 
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A análise do livro didático Tudo é Matemática e do Caderno do aluno da Proposta 

Curricular do Estado de São Paulo para a concretização dessa pesquisa deu indícios de que 

problemas propostos em materiais didáticos, embora às vezes necessite de ‘treinamento’ 

algorítmico, apresenta atividades que desafiam a curiosidade do aluno, promovendo uma 

articulação entre os conceitos que são tratados em diferentes representações. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 

Lista de indagações necessárias para se resolver um problema, sugerida por Polya 

(2006). 

Como Resolver um Problema 

 

COMPREENSÃO DO PROBLEMA 

Primeiro 

É preciso compreender o 
problema 

Qual é a incógnita? Quais são os dados? Qual é a 
condicionante? 

É possível satisfazer a condicionante? A condicionante é 
suficiente para determinar a incógnita? Ou é 
insuficiente? Ou redundante? Ou contraditória? 

Trace uma figura. Adote uma notação adequada. 

Separe as diversas partes da condicionante. É possível 
anotá-las? 

ESTABELECIMENTO DE UM PLANO 

Segundo 

Encontre a conexão entre 
os dados e a incógnita.  

É possível que seja 
obrigado a considerar 
problemas auxiliares se 
não puder encontrar uma 
conexão imediata. 

É preciso chegar afinal a 
um plano para a resolução. 

 

Já o viu antes? Ou já viu o mesmo problema 
apresentado sob uma forma ligeiramente diferente? 

Conhece um problema correlato? 

Conhece um problema que lhe poderia ser útil? 

Considere a incógnita! E procure pensar num problema 
conhecido que tenha a mesma incógnita ou outra 
semelhante. 

Eis um problema correlato e já resolvido. É possível 
utilizá-lo? É possível utilizar o seu resultado? É possível 
utilizar o seu método? 

Deve-se introduzir algum elemento auxiliar para tornar 
possível a sua utilização? 

É possível reformular o problema? É possível reformulá-
lo ainda de outra maneira? Volte às definições. 

Se não puder resolver o problema proposto, procure  
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antes resolver algum problema correlato. É possível 
imaginar um problema correlato mais acessível? Um 
problema mais genérico? Um problema mais específico? 
Um problema análogo? É possível resolver uma parte do 
problema? Mantenha apenas uma parte da 
condicionante, deixe a outra de lado; até que ponto fica 
assim determinada a incógnita? Como ela pode variar? É 
possível obter dos dados alguma coisa de útil? É possível 
pensar em outros dados apropriados para determinar a 
incógnita? É possível variar a incógnita, ou os dados, ou 
todos eles, se necessário, de tal maneira que fiquem 
mais próximos entre si? 

Utilizou todos os dados? Utilizou toda a condicionante? 
Levou em conta todas as noções essenciais implicadas 
no problema? 

EXECUÇÃO DO PLANO 

Terceiro 

Execute o seu plano. 

Ao executar o seu plano de resolução, verifique cada 
passo. É possível verificar claramente que o passo está 
correto? É possível demonstrar que ele está correto? 

RETROSPECTO 

Quarto 

Examine a solução obtida. 

É possível verificar o resultado? É possível verificar o 
argumento? 

É possível chegar ao resultado por um caminho 
diferente? É possível perceber isso num relance? 

É possível utilizar o resultado, ou método, em algum 
outro problema? 

 

Anexo 2 

 

Critérios de avaliação presentes no Guia de Livros Didáticos – PNLD 2011 que não 

foram considerados na análise presente nessa investigação. 

5 – Observância das características e finalidades específicas do manual do professor e 

adequação da coleção à linha pedagógica nele apresentada. 

5.1 – O manual do professor explicita os pressupostos teóricos e os objetivos que nortearam 

a elaboração da coleção. 
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5.2 – Há coerência entre os pressupostos teóricos explicitados no manual do professor e o 

livro do aluno. 

5.3 – O manual do professor emprega uma linguagem clara. 

5.4 – O manual do professor traz subsídios para a atuação do professor em sala de aula: 

5.4.1 – apresentando orientações metodológicas para o trabalho com o livro do aluno; 

5.4.2 – sugerindo atividades diversificadas (projetos, pesquisas, jogos etc.) além das contidas 

no livro do aluno; 

5.4.3 – apresentando resoluções das atividades propostas aos alunos; 

5.4.4 – contribuindo para reflexões sobre o processo de avaliação do aluno. 

5.5 – O manual do professor favorece a formação e a atualização do professor: 

5.5.1 – sugerindo leituras complementares; 

5.5.2 – apresentando a bibliografia utilizada pelo autor; 

5.5.3 – indicando fontes de informação.  

6 – Adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos objetivos didático-pedagógicos 

da coleção. 

6.1 – A coleção apresenta as ilustrações sem erros ou indução a erro que comprometam a 

compreensão do conteúdo matemático. 

Parte textual 

6.2 – A estrutura da coleção é hierarquizada (títulos, subtítulos etc.), sendo evidenciada por 

meio de recursos gráficos. 

6.3 – A coleção apresenta um sumário que auxilia na localização dos conteúdos 

matemáticos. 

6.4  –    A coleção apresenta índice remissivo. 

6.5  –    Na coleção, a revisão é isenta de erros. 

Linguagem 

6.6 - A linguagem utilizada na coleção é adequada ao aluno a que se destina quanto: 

6.6.1 – ao vocabulário; 

6.6.2 – à clareza na apresentação dos conteúdos e na formulação das instruções; 
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6.6.3 – ao emprego de vários tipos de texto. 

Qualidade visual 

6.7 – Os textos e ilustrações da coleção são distribuídos nas páginas de forma adequada e 

equilibrada. 

6.8 – Na coleção os textos mais longos são apresentados de forma a não desencorajar a 

leitura. 

Ilustrações 

6.9 – As ilustrações enriquecem a leitura dos textos, auxiliando a compreensão. 

 


