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RESUMO 
 
 
Promover uma reflexão sobre o ensino da matemática nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental é de fundamental importância. O foco principal desta pesquisa é 
investigar como os problemas matemáticos vêm sendo trabalhados com os alunos 
dos anos iniciais, em especial em uma turma de quarto ano. Ao colocar como 
questão central de estudo a concepção histórico-cultural de ensino e aprendizagem, 
este trabalho objetiva tecer algumas reflexões obtidas sobre o tema. Para tanto, 
utilizamos como referência bibliográfica autores como Vygotsky (1988), Mello (2010), 
Dante (2010), Miguel (2007), dentre outros. Conciliamos as horas de permanência 
do estágio curricular nos anos iniciais para a coleta de dados desta pesquisa, sendo 
essencial a utilização do diário de campo para anotar as observações dos 
acontecimentos cronologicamente. Constatamos que os problemas matemáticos são 
trabalhados de forma muitas vezes descontextualizados, gerando muitas dúvidas 
entre os alunos ao resolvê-los. Nesta pesquisa, defendemos que os problemas 
matemáticos precisam ser trabalhados com os alunos de forma que percebam que 
as situações são cotidianas e que podem resolvê-los a partir de diferentes hipóteses 
e estratégias.   
 
 
Palavras-chave: Resolução de problemas. Aprendizagem. Anos Iniciais.  
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SILVA, Marta Rezende. Troubleshooting in the early years: an experience in the 
fourth year of a municipal school of Londrina. 2014. 64fls. Completion of course 
work (degree in Pedagogy) - State University of Londrina. Londrina, 2014. 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
Promote reflection on teaching mathematics in the early years of elementary school 
is of paramount importance. The main focus of this research is to investigate how 
math problems are being worked with students in the early years, especially in a 
class of fourth year. By placing a central issue study the historical and cultural 
conception of teaching and learning , this paper aims to make some reflections 
obtained on the subject. Therefore, we use as a bibliographic reference authors such 
as Vygotsky (1988), Mello (2010), Dante (2010), Miguel (2007), among others . 
Conciliate the time of permanence of the traineeship in the early years to collect data 
in this study, the use of a field journal is essential to note the comments of the events 
chronologically. We found that the mathematical problems are worked so often 
decontextualized, raising many questions among students to solve them . In this 
research , we argue that mathematical problems need to be worked with the students 
so they realize they are everyday situations and can solve them from different 
assumptions and strategies. 
 
 
Key words: Troubleshooting. Learning. Initial years. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

      Desde que fui inserida na escola, o conhecimento matemático se 

destacou para mim. O que eu aprendia na escola era útil em meu cotidiano, sempre 

estava usando em constantes situações, dessa forma tornou-se instigante para mim 

o ensino da matemática, gerando interesse pela disciplina. Olhando para minha 

formação básica, vejo que os problemas matemáticos sempre estiveram presentes, 

se destacando entre outras atividades, principalmente nos anos iniciais. E, de 

acordo com as observações realizadas no contexto escolar, percebo que ainda hoje 

é muito predominante.  

  Participando como bolsista do Laboratório dos Anos Iniciais desta 

universidade, tive a oportunidade de vivenciar várias oficinas, cursos de formação 

continuada na qual se discutiam sobre metodologias em diferentes áreas, dentre 

elas – o ensino da matemática - muito instigantes, que colaboraram para definição 

da temática desta pesquisa.     

   Diante disso, há inúmeras inquietações a respeito dessa metodologia e 

para esta pesquisa escolhemos: “Como os problemas de matemática são 

trabalhados com os alunos nos anos iniciais do ensino fundamental? ”. O objetivo é 

investigar como as professoras dos anos iniciais do ensino fundamental, em especial 

de um   quarto ano, trabalham com a resolução de problemas. Consideramos que o 

ensino de matemática é prático, é um conhecimento científico que está posto em 

muitas situações do cotidiano. E, se não aliarmos este conhecimento cientifico à 

realidade do aluno em vão serão os inúmeros problemas aplicados no cotidiano da 

escola. 

    Miguel (2007) menciona que muitos professores não contemplam seus 

alunos como seres ativos, capazes de refletir. Por terem essa concepção errônea, 

acabam não dando oportunidades para que o aluno tenha sua própria experiência, o 

que facilita a construção do conhecimento matemático. A Matemática é um fazer 

humano e cabe aos docentes tornar isso realidade aos seus alunos.  

   Entretanto, o ensino da matemática ainda é um desafio para muitos 

professores quando se deparam com os seus alunos para ensiná-los a aprender 

matemática. Podemos apontar vários fatores que englobam esta peleja. Uma das 

barreiras é, de acordo com Miguel (2007), uma resistência por parte dos alunos à 
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disciplina em razão de convicções sociais e culturais, que atrapalha o aluno a 

identificar a Matemática como parte de sua vida é a falta de orientação pedagógica.  

  O autor reafirma a concepção da Matemática como ciência, na qual 

traz aspectos de exatidão.  No entanto, não significa que não há o que indagar ou 

contestar. E o autor aponta que acontece muito de alunos que ainda não entendem 

problemas simples contendo subtração e adição, trabalhando conceitos mais 

elaborados como, por exemplo, representação fracionária. Diante dessas situações 

que acontecem, enfatiza-se a importância da comunicação entre professor e alunos 

e desaprova o silêncio presente nas aulas de Matemática (MIGUEL, 2007).  

  Defendemos que através da comunicação o professor tem ciência de 

como seus alunos estão compreendendo os conteúdos ao longo do processo, 

podendo modificar o que não está dando certo e tornando significativo o processo 

para o aluno. O diálogo afeta diretamente o processo de ensino e aprendizagem. 

Miguel (2007) salienta que o docente além de comunicador é também um modelo 

para seus alunos, ou seja, se não compreende o ensino de Matemática não 

conseguirá despertar interesse sobre o tema nos seus alunos. Ressaltamos assim, a 

relevância do envolvimento e comprometimento do docente. 

  Em relação aos problemas matemáticos, saber resolvê-los não serve 

apenas para cumprir um currículo, mas serve para que o aluno construa sua 

autonomia intelectual e coloque em prática as aprendizagens em diferentes 

situações. Sobre o assunto, Miguel (2007) expõe a abordagem de Resolução de 

Problemas como “eixo organizador do processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática” (p.428) e instrumento imprescindível para uma aprendizagem 

significativa e contextualizada.  Enfim, sobre o ensinar matemática nos anos iniciais, 

há muitos desafios pela frente, tem muitos fatores para se refletir.  

  Essa pesquisa almeja investigar quais são as metodologias utilizadas 

pelos docentes em sala de aula quando se trabalha de problemas matemáticos. A 

metodologia adotada nesta pesquisa foram observações participantes realizadas 

durante o estágio obrigatório dos anos iniciais do ensino fundamental em uma turma 

do quarto ano de uma escola municipal de Londrina.  

  Acreditamos que esse trabalho será um diagnóstico de como os 

problemas matemáticos estão sendo trabalhados com os alunos dos anos iniciais e 

servirá de reflexão sobre o tema a fim de apontar possíveis caminhos e gerar 

mudanças positivas sobre ensinar o conhecimento matemático. 
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2 APRENDER A PENSAR, PENSAR E APRENDER 

 

  A escola é um espaço de humanização, na qual os alunos têm contato 

com as culturas mais elaboradas, julgadas essenciais para a formação ampla do 

sujeito. Sendo assim, o papel da escola é insubstituível para o pleno 

desenvolvimento dos sujeitos, ela tem por objetivo propiciar uma maneira mais 

aprimorada de analisar os elementos da realidade, ao interagir com os 

conhecimentos formalmente organizados torna-se possível modificar suas formas de 

pensamento e atuação com o mundo. Assim, a escola deve possibilitar aos alunos 

por meio de métodos e processos de ensino e aprendizagem a apropriação de 

saberes da plenitude social, para assim agirem na sociedade como sujeitos 

transformadores de seus contextos sociais e de si mesmos, (REGO, 1995). 

   Tendo em vista o papel e o objetivo da escola na formação do sujeito, 

há a indagação: como as crianças aprendem? Eis a questão. Existem muitas teorias 

com diferentes concepções sobre como acontece esse processo de apropriação dos 

conhecimentos nas crianças. Nossos estudos têm como base teórica a Histórico-

Cultural, tendo como um de seus representantes Vigotski (1988) o qual defende que 

a criança desde o nascimento é inserida no agregado de herança cultural da 

humanidade e seu desenvolvimento ocorre em condição de interação com a cultura.  

   De acordo com Oliveira (2010), Vigotski, têm seus estudos psicológicos 

e pedagógicos na categoria de atividade humana fundamentados em Marx, no qual 

o homem se torna humano transformando a natureza para adaptá-la a si. E a 

preocupação primordial de Vigotski1 foi a respeito da “[...] compreensão da gênese 

dos processos psicológicos e suas implicações nas práticas pedagógicas” conforme 

expõe também Martins (2010, p.28).   

  Nessa linha de pensamento, pretendemos aqui esclarecer sobre o fato 

do homem ser considerado um ser histórico-social. Você pode pensar como um ser 

que faz parte da natureza não é considerado um ser biológico? De maneira alguma 

desconsideramos que o ser humano não seja um ser biológico, pois ele é um ser 

                                                 
1 Lev Semenovich Vygotsky, segundo filho de oito irmãos, nasceu em 17 de novembro de 1896 em 
Orsha Rússia, faleceu em 11 de junho de 1934 em Moscou aos 37 anos, vítima de tuberculose que 
havia contraído há 15 anos. Casado com Rosa Noevna Smekhova pai de duas filhas, marxista, 
formado em Direito, estudou medicina, psicologia, filosofia e literatura. Dedicou-se aos estudos sobre 
o processo de desenvolvimento psicológico, deixando grandes contribuições. Apesar de sua curta 
vida, produziu cerca de 200 trabalhos científicos. A grafia de seu nome é encontrada de diversas 
maneiras como Vigotsky, Vygotsky, Vigotski,  
Vigotskii, Vygotski, optamos utilizar Vigotski, mantendo a grafia original nas referências. 
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vivo pertencente à natureza, se não fosse assim de modo algum se tornaria um ser 

histórico-crítico, pois não haveria vida. Porém, sua atividade, não é exclusivamente 

regida pelas leis biológicas, mas guiada a um fim, na qual é determinada pelo 

contexto em que vive, e este acata as leis histórico-sociais. Assim, por meio de seu 

trabalho, o homem molda a natureza às suas precisões, transformando a natureza e 

a si mesmo, criando dessa forma o patrimônio cultural, Oliveira (2010).  

  E mais, ainda de acordo com a autora, indivíduo e sociedade é uma 

unidade indissolúvel, pois o homem para viver em sociedade precisa aprender a ser 

humano, apropriando-se do mínimo do patrimônio cultural no qual foi criado histórico 

e socialmente, pelas várias gerações para assim realizar-se como sujeito 

modificando-se por sua atividade. Portanto, embora o homem mantendo sua origem 

animal, ele adequa a natureza às suas precisões, estas, fundadas no decorrer do 

próprio processo de modificar a natureza, atribuindo um significado sócio-histórico, 

nesse processo, além de alterar a natureza ele transforma a si mesmo. Desta forma, 

a característica essencial no qual diferencia o homem do animal, é o trabalho 

humano, a atividade dirigida intencionalmente, que transforma a natureza, 

ajustando-a a si mesmo. 

  Toda cultura é social e o social é determinante para entender a teoria 

de Vigotski. Segundo Martins “[...] a cultura é um produto da vida social e da 

atividade social do ser humano [...]” (MARTINS, 2010, p.34). 

  Assim como a autora alega, a cultura são as convivências sociais que o 

indivíduo consolida com outros no transcorrer de sua história individual e pessoal, 

ocorrendo o mesmo com a composição social e política. Consequentemente, cabe 

aqui a menção de Martins (2010) respaldada em Vigotski sobre a estrutura psíquica 

do homem: “a natureza psíquica do homem vem a ser um conjunto de relações 

sociais transportadas ao interior e convertidas em funções da personalidade e em 

formas de sua estrutura. ” (MARTINS, 2010, p.34) 

  O desenvolvimento humano acontece na ligação com a própria vida do 

indivíduo. Compreende-se que nesse enfoque o que propulsa o desenvolvimento 

humano são as experiências vividas. Dessa forma, Farias e Mello (2010) relatam 

que os docentes devem planejar as experiências que serão propostas às crianças 

para assim estimular assertivamente o desenvolvimento da criança, ou seja, os 

professores possuem a função de mediar, almejando que as crianças se apropriem 
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da herança cultural da humanidade, assumindo o trabalho de pesquisador do 

desenvolvimento infantil.  

  Mello (2010) menciona em seu artigo que para Vigotski (1995) “o 

comportamento só poderia ser compreendido como história do comportamento” 

(apud MELLO, 2010, p.1). Só é possível entender os comportamentos de uma 

pessoa, se a compreendemos como um ser histórico-cultural, na qual aprende na 

interação social a fazer uso da cultura produzida histórica e socialmente e nesse 

processo se apropria de qualidades humanas, sendo este o processo de educação. 

Faz se relevante mencionar que na presente teoria, a palavra desenvolvimento 

significa formação e desenvolvimento de algo novo, produto de um processo de 

apropriação. O desenvolvimento consiste em transformar relações sociais em 

posições psíquicas, como a autora exemplifica. 

  Sendo assim, o desenvolvimento depende das experiências vividas, 

pois a formação das funções psíquicas superiores, que são as qualidades humanas, 

não nascem com o ser humano, são externas, fixadas nos objetos da cultura 

histórica e socialmente concebida, portanto, é vivida externamente, socialmente para 

depois se tornar uma qualidade humana interna e individual. Todo ser humano, em 

ênfase a criança, é produto do seu contexto histórico e social. 

  Para maior compreensão de como as crianças aprendem, 

discorreremos acerca do processo de desenvolvimento infantil, de acordo com os 

estudos de Mello (2010). Para a referida autora, a criança não nasce com 

habilidades que se ampliará até a fase adulta, acontece que as experiências 

socialmente vivenciadas pela criança geram aptidões que não existem em seu 

nascimento. No entanto, é importante salientar que quando criança as capacidades 

estão em processo de formação, condição primordial para quem medeia a criança 

ao acesso a cultura histórica e social. 

  Deste modo, a infância é um tempo de apropriação de qualidades 

humanas na qual torna possível adentrar-se cada vez mais na cultura e relações 

sociais. Para Faria e Mello (2010), a criança aprende desde o nascimento e em 

razão de aprender se desenvolve. Consequentemente, as crianças necessitam se 

apropriar de funções como a fala, o pensamento dentre outras habilidades e isso só 

é possível com a vivência. Segundo Vigotski: 
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                                     A vivência é uma unidade na qual, por um lado, de modo indivisível, 
o meio, aquilo que se vivencia está representado - a vivência sempre 
se liga àquilo que está localizado fora da pessoa - e, por outro lado, 
está representado como eu vivencio isso, ou seja, todas as 
particularidades da personalidade e todas as particularidades do 
meio são apresentadas na vivência, tanto aquilo que é retirado do 
meio, todos os elementos que possuem relação com dada 
personalidade, como aquilo que é retirado da personalidade, todos 
os traços de seu caráter, traços constitutivos que possuem relação 
com dado acontecimento. Dessa forma, na vivência, nós sempre 
lidamos com a união indivisível das particularidades da 
personalidade e das particularidades da situação representada na 
vivência. (VYGOTSKI, 2010, p. 685). 

 

  Assim, vivenciamos tudo que o próprio homem criou, pois somos 

produto e produtores de cultura, de humanidade. Marx (1962) esclarece essa 

vivência como: 

 

                                     [...] as percepções humanas, o sentido ético, estético, a moral, as 
emoções, as capacidades, as aptidões, o sentimento, a vontade, o 
pensamento... tudo no ser humano resulta de sua atividade social 
com os objetos no quadro de suas condições materiais de vida e 

educação. (MARX, 1962 apud MELLO, 2010, p. 196). 
 

 

    Desta forma, tudo que vivenciamos externamente, socialmente, vão se 

tornando ações internas. (MELLO, 2010). 

  Sobre o desenvolvimento humano e a aprendizagem Vigotski salienta, 

segundo Martins (2010), que ambos são produtos de um processo arraigado nas 

junturas entre história individual, social e o intenso ofício do homem na modificação 

da natureza, assim como na concepção e emprego dos signos. Para a autora: 

 

                                        O homem introduz estímulos artificiais, confere significações a sua 
conduta e cria com ajuda dos signos, atuando de fora, novas 
conexões no cérebro. [...] introduzimos como suposto em nossa 
investigação um novo princípio regulador da conduta, uma nova ideia 
sobre a determinação das reações humanas – o princípio da 
significação -, segundo o qual é o homem que forma de fora 
conexões no cérebro, o dirige e através dele, governa seu próprio 
corpo. (MARTINS, 2010, p.35). 
 
 

  Deste modo, a interação dos seres humanos e a vida social são 

reguladores do modo de se comportar. Assim, um homem influencia o outro também 
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por meio da linguagem, isso acontece, pelo fato do signo, ser uma ferramenta com 

função mediadora. 

  Oliveira (2010) expõe que a atividade a ser criada no trabalho 

educativo é precisamente aquela no qual está sistematizada de maneira que o 

educando tenha condições de se desenvolver como sujeito transformador de seu 

contexto social e de si mesmo.  

  Ainda discorrendo sobre os signos, Martins (2010) relata com base em 

Vigotski que é através da ferramenta que o homem tem influência sobre o objeto de 

sua atividade e é exterior ao homem. Segundo Vigotski (1995, p.94) “o signo não 

modifica nada no objeto da operação psicológica: é o meio de que se vale o homem 

para influir psicologicamente, bem em sua própria conduta, quanto na dos demais; é 

um meio para sua atividade interior, dirigida a dominar o próprio ser humano: o signo 

está orientado para dentro. ” (apud MARTINS, 2010, p.36). O signo é um artifício que 

o homem usa para sua atividade interior. 

  Sirgado (2000, p. 59) acrescenta que o signo possui a particularidade 

de ser reversível, de “significar tanto para quem o recebe tanto para quem o emite”, 

pois, é no campo da consciência que o signo atua, assim “ser autor e espectador 

constituem atributos de uma mesma pessoa” (SIRGADO, 2000, p. 59). 

   Deste modo, Martins (2010) menciona que a educação deve estar 

direcionada para o futuro, colocando a importância da participação no 

desenvolvimento psíquico por meio da imitação e do ensino admitindo assim que a 

aprendizagem da criança inicia-se bem antes da escolar. Pautada em Vigotski, a 

autora afirma que a “[...] pré-história da aprendizagem escolar não implica 

necessariamente uma continuidade direta entre as duas etapas do 

desenvolvimento”. (Martins, 2010, p.37). 

   Assim, para Vigotski (1989, p.40) é essencial o papel da educação 

escolar: 

 

                                      O caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa 
através de outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é produto 
de um processo de desenvolvimento enraizado nas ligações entre 
história individual e história social (apud OLIVEIRA, 2010, p.38) 
 
 

   Nesta perspectiva a imitação não é apenas uma reprodução. Oliveira 

(2010) argumenta que a criança ao imitar, ela consegue formas de sociabilidade. 
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   Martins (2010) narra que para Vigotski (2003) “a educação é a 

influência premeditada, organizada e prolongada no desenvolvimento de um 

organismo” (apud MARTINS, 2010, p. 49). Assim, a autora nos aponta em 

concordância com Vigotski que premeditar representa planejar a ação, nesse 

sentido, conhecer o aluno não se resume na sua capacidade momentânea, mas sim, 

no conhecimento que ele pode vir a ser.  

  Desta maneira, a educação sendo uma influência premeditada, para 

entendê-la em sua plenitude e intuito requer posicioná-la no campo das áreas 

políticas e econômicas no qual se implica historicamente a organização social. 

Martins (2010) criticando a organização social contemporânea, narra a seguir: 

 

                                         [...] E o que nos apresenta a organização social contemporânea? 
Apresenta-nos o fortalecimento do capital financeiro, a legitimação 
dos processos de reprodução social que coisificam o ser humano, 
que transformam a educação em possibilidade de consumo 
individual, reduzindo-a à condição de mercadoria.” (MARTINS, 2010, 
p.50). 

 

  Desta forma, a autora menciona que a organização política e 

econômica sob a guarida do capital visa habilitar os sujeitos para aceitá-la através 

do trabalho alienado. Prosseguindo no tocante que a educação é uma influência 

premeditada, Martins (2010) discorre a respeito de duas questões, segundo ela, 

fundamental.   

  A primeira trata-se da indispensável negação do modelo educacional 

no qual está em serventia do seguimento de uma estrutura social que instiga o 

empobrecimento total dos indivíduos e favorece com a fragmentação das bases 

sociais de valores no qual atribuem a significação da humanização. Já a segunda 

questão, a autora menciona a função fundamental da escola, objetivando a máxima 

humanização dos indivíduos, pois, educar exige intenção e também requer 

permanente posição político-pedagógico, constantes tomadas de decisões do 

educador.  

  Segundo Moll 

 

                                         Para Vygotsky, a pedagogia cria processos de aprendizagem que 
conduzem o desenvolvimento, e essa sequência de ações resulta em 
zonas ou áreas de desenvolvimento proximal (ou seja, “mais próximo 
de um centro”). Vygotsky definiu essa zona como a distância entre o 
nível real de desenvolvimento e o nível potencial de desenvolvimento 
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(Vygotsky, 1978, p. 85). O conceito de zona de desenvolvimento 
proximal tipifica o método de pesquisa de Vygotsky em educação: 
um objeto difícil é oferecido; a criança recebe orientação de um 
adulto; ela alcança aquele objetivo e um outro é oferecido; a criança 
enfrenta-o e o resolve independentemente, se possível, ou com a 
ajuda de um adulto. (VYGOTSKY, 1978 apud MOLL, 1996, p.48) 

 

  É por meio da interiorização da cultura que nos humanizamos e a 

educação formal é um recurso fundamental nesse processo e as crianças, também 

são agentes ativas no desenvolvimento educacional. Moll (1996, p.48) se referindo a 

Vigotski retrata que “no contexto de uma interação ativa e sistemática entre a criança 

e o pedagogo, se fornece a criança, de uma forma organizada, os instrumentos 

psicológicos que determinarão a reorganização de suas funções mentais. ” 

   Mello (2010, p.199) citando DAVIDOV (1995) ressalta que “o processo 

educativo é ativo em três sentidos: o professor é ativo, a criança é ativa, o meio que 

eles constroem também é ativo. ” O professor é o elemento mediador, é aquele que 

possibilita as interações interpessoais e as das crianças com os objetos de 

conhecimento. 

 

                                         Na escola, as atividades educativas, diferentes daquelas que 
ocorrem no cotidiano extra-escolar, são sistemáticas, têm uma 
intencionalidade deliberada e compromisso explícito (legitimado 
historicamente) em tornar acessível o conhecimento formalmente 
organizado. Nesse contexto, as crianças são desafiadas a entender 
as bases dos sistemas de concepções científicas e a tomar 
consciência de seus próprios processos mentais. (REGO, 1995, 
p.104) 

  

   Contudo, é possível perceber que as crianças, no qual são sujeitos 

ativos em sua sociedade, produto e produtoras de culturas, inseridas em seu 

contexto, estão em constantes transformações, aprendem por meio de suas 

vivências, do seu meio, com a interação com a cultura mais elaborada e com a 

mediação intencional do professor no ambiente escolar, em outras palavras, as 

crianças aprendem e pensam, pensam e se desenvolvem. 
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3 TENDÊNCIA DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS  

 

  O ensino da matemática é um saber construído pelos homens e que 

sofreu e sofre alterações ao longo da história. Desta forma, não podemos considerá-

lo como um saber abstrato, memorístico, composto de regras a serem seguidas. E, 

sim um saber social e construído para a aplicação das situações cotidianas. 

   Porém, são vários fatores que interferem no processo de ensino e 

aprendizagem dos conhecimentos matemáticos nos anos iniciais do ensino 

fundamental. Fanizzi (2008) em seu trabalho enfatiza o quanto é importante a 

interação nas aulas de matemática. 

   Miguel (2007) menciona que os alunos outrora a escolarização mesmo 

que tenham tido uma saudável ligação com alguns conteúdos matemáticos apesar 

de não identificá-los cientificamente, na escola expõe relutância em relação a 

disciplina, isso seria consequência de convicções sociais e culturais no qual 

atrapalham identificar a Matemática como parte necessária de suas vidas. E uma 

das atividades mais desenvolvidas nas aulas de matemática é a resolução de 

problemas, que muitas vezes são acompanhadas de expressões negativas dos 

alunos: “ai, problema não!”, “é chato”. 

  Neste capítulo discorreremos sobre uma das tendências do ensino da 

matemática que acreditamos ser o alicerce para a aprendizagem do raciocínio 

matemático – a Tendência da Resolução de Problemas. Polya (1978) menciona que 

trabalhar matemática com a Resolução de problemas é percebê-la no sentido da 

Matemática em desenvolvimento, manifestada como uma ciência indutiva, 

experimental.  

   De acordo com Dante, (2010) um problema é um empecilho a ser 

vencido, alguma coisa no qual requer o pensar racional para desvendá-lo. Porém, 

depende do contexto e circunstância, assim, o que é um problema para um sujeito, 

pode não ser questionamento para outros. 

  O autor também relata a definição de alguns educadores matemáticos 

“problema é uma situação que um indivíduo ou grupo quer ou precisa resolver e para 

a qual não dispõe de um caminho rápido e direto que o leve à solução” (LESTER, 

1982 apud DANTE, 2010 p.12). Ou seja, os educadores matemáticos concordam 

que um problema é uma situação que merece análise, reflexão e estratégias e não 

problemas que levem ao êxito de forma fácil e reprodutivista. 
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  Os PCNs - Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p.33) 

caracteriza problema matemático como: 

 

                                     [...] uma situação que demanda a realização de uma seqüência de 
ações ou operações para obter um resultado. Ou seja, a resolução 
não está disponível de início, no entanto é possível construí-la. Em 
muitos casos, os problemas usualmente apresentados aos alunos 
não constituem verdadeiros problemas, porque, via de regra, não 
existe um real desafio nem a necessidade de verificação para validar 
o processo de solução. 
 

 

  Verificamos que problema, nesta perspectiva, não é simplesmente uma 

situação em que o caminho a ser resolvido seja evidente. Desta forma, é pertinente 

compreendermos o que é resolver um problema. Para os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1997, p.33) resolver um problema pressupõe que o aluno: 

 

    

                                     • elabore um ou vários procedimentos de resolução (como, por 
exemplo, realizar simulações, fazer tentativas, formular hipóteses); 

                                     • compare seus resultados com os de outros alunos; 
                                     • valide seus procedimentos. 
                                     Resolver um problema não se resume em compreender o que foi 

proposto e em dar respostas aplicando procedimentos adequados. 
Aprender a dar uma resposta correta, que tenha sentido, pode ser 
suficiente para que ela seja aceita e até seja convincente, mas não é 
garantia de apropriação do conhecimento envolvido. 
 

 

   Resolver problemas não é aplicar fórmulas ou contas, é compreender a 

situação, interpretá-la e elaborar um ou mais procedimentos para resolvê-la, discutir 

as estratégias com os colegas de sala. Os PCNs acrescentam que “nessa forma de 

trabalho, o valor da resposta correta cede lugar ao valor do processo de resolução” 

(BRASIL, 1997, p. 33). 

  O diálogo é primordial neste processo, pois incentiva os alunos a 

manifestarem suas estratégias, enriquece as ideias por meio de seus próprios 

questionamentos.  

 

                                     O fato de o aluno ser estimulado a questionar sua própria resposta, a 
questionar o problema, a transformar um dado problema numa fonte 
de novos problemas, evidencia uma concepção de ensino e 
aprendizagem não pela mera reprodução de conhecimentos, mas 
pela via da ação refletida que constrói conhecimentos. (PCNs, 1997, 
p. 33) 
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  Dante (2010) também valoriza o poder da comunicação durante o 

processo de resolução de problemas, ao contrário do que muitas vezes vivenciamos 

em sala de aula: crianças quietas, sentadas individualmente, lendo e relendo 

solitariamente. Segundo o autor 

 

                                     [...] as situações-problemas desenvolvem o poder de comunicação 
da criança, quando trabalhadas oralmente, e valorizam o 
conhecimento prévio do aluno, uma vez que dão a oportunidade de 
ele mesmo explorar, organizar e expor seus pensamentos, 
estabelecendo uma relação entre suas noções informais ou intuitivas 
e a linguagem abstrata e simbólica da matemática (DANTE, 2010, 
p.18).    

 

 

  Dar voz para os alunos, esse é um dos grandes diferenciais desta 

tendência matemática, estabelecer a comunicação no sentido de comum ação, ação 

coletiva, diálogo entre os pares e consigo mesmo, pois quando o aluno comunica a 

sua ideia ao outro, refaz seus pensamentos. 

  Miguel (2007) relata que por herança escolar não se estima as 

representações que os alunos trazem, o que indica o modo próprio de perceber os 

objetos sempre imersos no sócio cultural. Menciona que é relevante a comunicação 

nas aulas de Matemática quando a mesma visa romper com procedimentos 

didáticos no qual afastam o conhecimento matemático das crianças.  

  Dante (2010) menciona, em seu livro, oito objetivos da formulação e 

resolução de problemas para o ensino da matemática:  

 

                                     fazer o aluno pensar produtivamente; desenvolver o raciocínio do 
aluno; ensinar o aluno a enfrentar situações novas; dar ao aluno 
oportunidade de se envolver com as aplicações da matemática; 
tornar as aulas de matemática mais interessantes e desafiadoras; 
equipar o aluno com estratégias para resolver problemas; dar uma 
boa base matemática às pessoas e liberar a criatividade do aluno. 
(DANTE, 2010, p.18) 
 
 

  Assim, é sensato trabalhar com a formulação e resolução de problemas 

com o propósito de aflorar e desenvolver características criativas nas crianças. É 

essencial oferecer às crianças oportunidade para pensar e questionar as diversas 

formas aplicadas nesse processo, oferecer situações problemas que desafiem as 

crianças, que as cativem e as atraem o desejo de querer solucioná-las.  
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  A oportunidade para pensar e debater as várias formas aplicadas no 

processo de resolução de situações problema desenvolve um pensamento 

produtivo. De acordo com Wertheimer (1945) (apud DANTE, 2010 p.19) “[...] o 

pensamento produtivo produz novas e diferentes soluções, inventando, buscando e 

usando novos métodos, enquanto o pensamento reprodutivo apenas reproduz a 

aplicação de métodos já conhecidos. ” 

  Para desenvolver o pensamento produtivo, não é qualquer problema 

que se aplica. Desta forma, precisamos esclarecer a diferença entre exercício e 

situação problema, pois, o primeiro é para exercitar certo algoritmo ou procedimento, 

já a situação problema requer iniciativa e criatividade junto a estratégias. 

  Dante (2010) menciona quatro categorias de problemas: problemas-

padrão, problemas-processo ou heurísticos, problemas de aplicação e problemas de 

quebra-cabeça.  

  Os problemas-padrão, não exigem estratégia para sua resolução, a 

solução está no enunciado, a tarefa consiste basicamente em reconhecer as 

operações ou algoritmos precisos para assim resolver o problema. Dentro dessa 

categoria há os problemas-padrão simples no qual são solucionados com somente 

uma operação. Os problemas-padrão compostos estes que são solucionados com 

duas ou mais operações. (DANTE, 2010).  

  Exemplificaremos um modelo de problema-padrão simples: Pedro tem 

10 balas e 15 pirulitos. Quantos doces ele tem? Percebe-se com esse exemplo que 

os dados e o tipo da operação para chegar a solução já está no enunciado e com 

uma única operação é possível resolvê-lo. O exemplo de problema-padrão composto 

pode ser assim enunciado: Maria tem 12 anos a mais que quadruplo da idade de 

Mariana. As duas juntas têm 80 anos. Qual é a idade de cada uma? Percebe-se que 

para esse problema são necessárias 2 operações, reforçando o uso das quatro 

operações.  

  Nos problemas-processo ou heurísticos as soluções não se 

apresentam no enunciado, requerem do aluno uma estratégia para obter a solução, 

provocam a curiosidade do aluno (DANTE, 2010). Exemplo: Numa festa de 

aniversário há 15 pessoas. Se cada um trocar um aperto de mão com todos os 

outros, quantos apertos de mão teremos? Nesse caso, há muitas estratégias para 

resolver esse problema, como representar o problema dramatizando a situação, 

fazendo uma lista... É possível perceber que esse tipo de problema dá margem a 
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diversas formas para se chegar a solução. Para isso o aluno “[...] precisa pensar, 

elaborar um plano, tentar uma estratégia de acordo com sua intuição, testar essa 

estratégia e verificar se chegou à solução correta” (DANTE, 2010, p.27). Desta 

forma, o aluno usa diversos processos de pensamento. 

  Já os problemas de aplicação são os que expressam situações reais 

do cotidiano no qual requerem a aplicação de conceitos matemáticos, são problemas 

que de modo geral, requerem pesquisa e levantamento de dados. (DANTE, 2010). 

Por exemplo: Para fazer seu relatório, o dono de uma empresa que serve refeições 

para seus funcionários necessita saber qual é o gasto anual, por funcionário, que 

almoça na empresa. Vamos auxilia-lo a fazer esses cálculos? Levantando as 

questões: 

a. Quantos funcionários almoçam por dia? E por mês? 

b. Quantos quilos de arroz, feijão, macarrão, carne, óleo etc. a empresa compra 

por mês? 

c. Qual é o valor pago por quilo de cada alimento? 

d. Quanto a cozinheira recebe por mês?  

(Problema elaborado a partir da ideia retirada de DANTE, 2010). 

  E por fim, os problemas de quebra-cabeça, atraem e desafiam as 

crianças, é uma matemática recreativa que para solucioná-lo requer a agilidade de 

captar algum truque, que é a chave do desfecho. (DANTE, 2010).  

  Nesta tendência resolver um problema se diferencia do que 

costumamos presenciar nas escolas. O que presenciamos, durante nossa 

experiência nos anos iniciais é a aplicação constante de problemas padrão, não 

exigindo uma atividade ativa do pensamento do aluno.  

  Dante (2010) respaldado em Polya aponta que para o processo de 

resolução de um problema são quatro etapas principais que orientam o processo de 

solução, são elas: Compreender o problema, elaborar um plano, executar o plano e 

fazer o retrospecto ou verificação. Polya (1978) aponta as quatro etapas de atividade 

mental para se resolver um problema. Primeiro, faz-se necessário compreender o 

problema. Posteriormente, encontrar a junção entre os dados e o enigma, pode ser 

que precise analisar problemas auxiliares caso não encontre uma junção rápida, 

para assim estabelecer um plano para a resolução. Em um terceiro momento, 

execução do plano, examinando todo passo. E na última fase, averiguar o resultado 

conseguido, ou seja, fazer um retrospecto. 
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  Para Zimer (2010), o trabalho matemático pela tendência da Resolução 

de Problemas proporciona ao aluno o desenvolvimento por seu próprio 

entendimento. Assim, utilizando como metodologia de ensino (ONUCHIC, 1999, 

apud ZIMER, 2010 p. 158) ressalta que “[...] seria possível mudar a visão estreita de 

que a matemática é apenas uma ferramenta para resolver problemas, para uma 

visão mais ampla de que a matemática é um caminho de pensar e um organizador 

de experiências. ”  

  É importante que o professor mantenha uma relação de diálogo e 

respeito com os alunos para que se sintam confiantes e a vontade para pensarem, 

expressarem e executarem suas estratégias livremente, assim valorizando-os. 

Cavalcanti (2001) (apud ZIMER, 2010, p.159) frisam que: 

 

                                      [...] quando se propicia um espaço para que alunos e professores 
reflitam a respeito dos problemas a serem resolvidos, então se 
favorece a formação do pensamento matemático de um modo 
autônomo, visto que os alunos pensam sobre a questão, elaboram 
estratégias e registram suas soluções ou recursos para chegar ao 
resultado final sem se apegarem às regras e crenças tão presentes 
em aulas de Matemática. 

 
 

  Desta maneira, com a comunicação entre professor e alunos a 

propensão é respeitar os conhecimentos concebidos pelo aluno e por meio de seus 

diferentes registros confirmar suas estratégias. 

  Smole e Diniz (2001, apud Zimer, 2010, p.158) destacam que “[...] 

registros pictóricos (desenhos), orais (relatos) e escritos (textos e cálculos) como 

meios viáveis de garantir um canal de comunicação dos alunos a respeito de suas 

estruturações cognitivas, [...]”. Do mesmo modo que proporciona oportunidade de 

auto avaliação do aluno por diversos aspectos.  

  Ressaltando essa importância, Vigotski, (1931, p.209) menciona “[...] El 

pedagogo [...] deben saber que la asimilación por el niño de la aritmética cultural es 

simpre conflictiva.” Ou seja, Vigotski relata que há sempre conflitos culturais na 

assimilação de cálculos pela criança, e o pedagogo deve ter ciência disso, para 

assim, trabalhar os conhecimentos matemáticos contextualizando-os, e que o 

professor, no seu papel de mediador, sempre esteja a disposição para ouvir seus 

alunos e que também crie situações para que possam expressar os conhecimentos 

que já possuem. 
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  Posto isso, Vigotski (2003) menciona a importância da mediação do 

professor ao relatar que “a educação é a influência premeditada, organizada e 

prolongada no desenvolvimento de um organismo” (apud MARTINS, 2010, p. 49). 

Desta forma, o professor necessita premeditar sua prática ou seja, planejar sua 

ação, conhecer o aluno, nas suas capacidades momentâneas e também no que ele 

pode vir a ser. O professor é o elemento mediador, é aquele quem possibilita as 

interações interpessoais e as das crianças com os objetos de conhecimento 

(REGO,1995). 

   De acordo com Polya (1978) o auxílio ao aluno é um dos mais 

poderosos deveres do docente, o que não é tarefa fácil, uma vez que requer prática, 

tempo, empenho e princípios firmes. Nas suas palavras 

  

                                         [...] O professor deve auxiliar, nem demais nem de menos, mas de tal 
modo que ao estudante caiba uma parcela razoável do trabalho. [...] 
Se o aluno não for capaz de fazer muita coisa, o mestre deverá 
deixar-lhe pelo menos alguma ilusão de trabalho independente. Para 
isto, deve auxiliá-lo discretamente, sem dar vista. (POLYA, 1978, 
p.01) 

 
 
 

  Muitas vezes o professor ao auxiliar o aluno, realiza sempre as 

mesmas indagações e a aponta os mesmos passos. Polya (1978) menciona 

indagações e sugestões para se discutir problemas com os alunos: 

 

                                     [...] Qual é a incógnita? Podemos variar as palavras e indagar a 
mesma coisa de muitas maneiras diferentes: Do que é que se 
precisa? O que é que se quer? O que é que se deve procurar? A 
finalidade destas indagações é focalizar a atenção do aluno na 
incógnita. Algumas vezes, obtém-se o mesmo efeito de maneira mais 
natural, com uma sugestão: Considere a incógnita! A indagação e a 
sugestão visam o mesmo objetivo: ambas tendem a provocar a 
mesma operação mental. (POLYA, 1978, p.01) 

 
 

  Essas indagações e sugestões são úteis para desenvolver no aluno a 

competência de resolver vindouros problemas por si só. A primeira delas é a 

Generalidade, uma importante qualidade das indagações e sugestões, no qual são: 

“[...] Qual é a incógnita? Quais são os dados? Qual é a condicionante? Elas são de 

aplicação geral, podemos fazê-las com sucesso ao tratarmos de problemas de 
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qualquer tipo. A sua utilização não está restrita a nenhum assunto em particular. ” 

(POLYA, 1978, p.2) 

  Outra sugestão é o Bom Senso Comum, que de acordo com Polya 

(1978, p.2) “[...] Está com fome? Deseja então conseguir comida e pensa em meios 

conhecidos de obtê-la. [...] Tem um problema qualquer? Deseja então encontrar uma 

certa incógnita e pensa em maneiras conhecidas de encontrar essa ou outra 

incógnita semelhante. [...]”.  

  Para Polya (1978) 

 

                                         A resolução de problemas é uma habilitação prática como, digamos, 
o é a natação. Adquirimos qualquer habilitação por imitação e 
prática. Ao tentarmos nadar, imitamos o que os outros fazem com as 
mãos e os pés para manterem suas cabeças fora d’água e, afinal, 
aprendemos a nadar pela prática da natação. Ao tentarmos resolver 
problemas, temos de observar e imitar o que fazem outras pessoas 
quando resolvem os seus e, por fim, aprendemos a resolver 
problemas, resolvendo-os. (POLYA, 1978, p. 3)   

 

  Voltamos a destacar a comunicação entre os pares para que promova 

a troca de experiências e de estratégias ampliando o repertório dos alunos. 

Pensamos, aprendemos, ensinamos e recomeçamos a pensar de outra forma na 

interação com os outros. Uma aula de matemática sem diálogo, não há interação de 

ideias e consequentemente não há aprendizagem significativa. 

  Neste sentido, o professor que almeja desenvolver a competência de 

resolver problemas em seus alunos precisa provocar em suas mentes alguma 

curiosidade por problemas e propiciar-lhes muitas ocasiões de imitar, praticar e criar.  

  Polya (1978) menciona que o professor  

 

                                         [...] deve dramatizar um pouco as suas ideias e fazer a si próprio as 
mesmas indagações que utiliza para ajudar os alunos. Graças a esta 
orientação, o estudante acabará por descobrir o uso correto das 
indagações e sugestões e, ao fazê-lo, adquirirá algo mais importante 
do que o simples conhecimento de um fato matemático qualquer. 
(POLYA, 1978, p. 3) 

 

  O professor necessita pensar nas suas próprias experiências, nas 

dificuldades e também êxitos que ele mesmo encontrou ao resolver problemas, para 

assim sentir a posição do aluno. 
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  Deste modo, sobre o objetivo central do ensino na Tendência de 

Resolução de Problemas, Zimer (2010, p. 158) menciona que “adotando-se a 

Resolução de Problemas como o fio condutor da organização do ensino da 

Matemática, o enfoque é para que ela seja uma perspectiva metodológica em que a 

compreensão do aluno se torne o objetivo central do ensino [...]. ” A autora ainda 

ressalta que com a Resolução de Problemas é possível alterar “a visão estreita de 

que a matemática é apenas uma ferramenta para resolver problemas, para uma 

visão mais ampla de que a matemática é um caminho de pensar e um organizador 

de experiências” (ONUCHIC, 1999, p. 208 apud ZIMER, 2010, p.158).   

  Segundo nossos estudos evidencia-se que trabalhar com a tendência 

de Resolução de Problemas é importante, pois, o professor tem a oportunidade de 

desafiar a curiosidade dos alunos, mediando por meio de problemas compatíveis 

com seus conhecimentos, trazendo indagações que os provoquem. Essas 

experiências poderão desenvolver no aluno o gosto pelo raciocínio independente. 

Um trabalho na perspectiva teoria Histórico-Cultural, no qual acredita que por meio 

da interação com o meio físico e social estamos constantemente aprendendo, nos 

formando, sendo sujeitos ativos.  

  No âmbito escolar no qual se trabalha com a humanização por meio da 

cultura mais elaborada, é essencial que o professor, no papel de mediador, 

proporcione interações que estimule o intelecto do aluno, e esta tendência de 

Resolução de Problemas é uma perspectiva metodológica que coloca o aluno em 

atividade, pois ele é ativo no seu processo de construção do pensamento, não 

recebe as coisas prontas, mas elabora, cria e pode perceber que o intenso trabalho 

mental que um problema de matemática gera, pode ser tão interessante e 

satisfatória quanto outras atividades realizadas. 
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4 A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM SALA DE AULA 

 

  Em busca da resposta para o problema desta pesquisa “Como os 

problemas de matemática são trabalhados com os alunos nos anos iniciais do 

ensino fundamental? ” Observamos uma sala de quarto ano do ensino fundamental I 

durante 4 meses, uma vez por semana. 

  A pesquisa foi realizada com alunos de um quarto ano do período 

matutino de uma escola municipal da zona oeste da cidade de Londrina, estado do 

Paraná.  A instituição foi fundada em 1966, como Grupo Escolar e em 1995 passou 

a ser mantida pelo município. Atua nos turnos, matutino, vespertino e noturno, carga 

horária de 800 horas aulas em 200 dias letivos. 

  Para compreensão mais abrangente da instituição, é pertinente 

conhecer a concepção de homem, objetivo, visão de sociedade e também de 

educação apontados na Proposta Pedagógica da escola, na qual estabelece a 

organização didático e filosófica da mesma. 

  De acordo com a proposta pedagógica a concepção de homem 

compreende: 

 

                                         [...] o Homem é um ser histórico pois ocupa um lugar em seu próprio 
tempo histórico, deixando suas marcas e sendo influenciado pelas 
características do período histórico onde constrói suas vivências. Ou 
seja, somos frutos do tempo, que nos molda e também acata nossa 
influência. O Homem Histórico é também um Homem Social, visto 
que se fez através de suas trocas com o meio onde nasce, 
constituindo-se a partir das vivências que, a princípio são 
proporcionadas e, no decorrer de sua vida, são escolhidas. 
(PROPOSTA PEDAGÓGICA, 2011, p.26). 

 

  A escola defende que o homem é influenciado por seu meio e também 

influenciador, é um ser histórico e social. Desta forma, segundo a Proposta 

Pedagógica, (2011) o objetivo da escola é: 

 

                                         Formar cidadãos capazes de atuar com competência e dignidade na 
sociedade, buscará eleger, como objetivo de ensino, conteúdos que 
estejam em consonância com as questões sociais que marcam cada 
momento histórico, cuja aprendizagem e assimilação são 
consideradas essenciais para que os alunos possam exercer seus 
direitos e deveres. (PROPOSTA PEDAGÓGICA, p.24-25, 2011). 
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  O objetivo da instituição escolar é formar cidadãos aptos a exercer a 

cidadania, cumprindo seus deveres e exigindo seus direitos. Deste modo a Proposta 

Pedagógica (2011) da instituição escolar observada também traz sua visão de 

sociedade e educação: 

 

                                         Em todas as áreas, mas sobretudo na educação, o caminho se faz 
ao andar. A grande descoberta é que não há exemplos prontos e 
fechados para seguir, mas um horizonte social que inclui um conjunto 
de princípios que servem de rumo em dada realidade e uma proposta 
metodológica que torne possível a aproximação desse horizonte. 
(PROPOSTA PEDAGÓGICA, 2011, p. 6-7). 

 

  Da mesma maneira, crê que existe um horizonte social regado por 

princípios na qual serve de orientação para a formação educacional2.  

  A turma era composta por 29 alunos. O período de observação foi de 

27 de março a 02 de agosto do ano 2013. Os encontros eram uma vez por semana, 

nas quartas-feiras. Juntamente com uma colega de turma, observávamos e 

participávamos das aulas, auxiliando a professora regente e os alunos no decorrer 

das aulas.  

  Foram seis períodos (4 horas cada) de observação participante e mais 

cinco de intervenção e observação participante, sendo assim, 44 horas em sala de 

aula. As intervenções ministradas na turma foram de acordo com os conteúdos 

propostos pela professora regente, as orientações da professora supervisora de 

estágio e algumas atividades com orientação da orientadora desta pesquisa para 

que pudéssemos alcançar o objetivo proposto. O planejamento de intervenção foi de 

cinco dias consecutivos, 2 horas aulas cada.  

  Os dados da presente pesquisa foram adquiridos por meio de 

observações, segundo Ludke e André (1986, p.45)  

 

                                      A observação constitui um dos principais instrumentos de coleta de 
dados nas abordagens qualitativas. A experiência direta é o melhor 
teste de verificação da ocorrência de um determinado assunto. O 

observador pode recorrer aos conhecimentos e experiências 
pessoais como complemento no processo de compreensão e 
interpretação do fenômeno estudado. A observação permite também 

                                                 
2 Ressaltamos que os dados obtidos são oriundos das observações realizadas no estágio 

supervisionado nas séries iniciais do ensino fundamental A (6EST615) e anotações em diário de 
campo. 
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que o observador chegue mais perto da perspectiva dos sujeitos e 
se revela de extrema utilidade nas descobertas de aspectos novos 
de um problema. Por último, a observação permite a coleta de dados 
em situações em que é impossível estabelecer outras formas de 
levantamento ou outras formas de comunicação. (LUDKE E ANDRÉ, 
1986, p.45) 
 
 

  A observação participante propicia um contato mais próximo dos 

sujeitos observados, contribuindo muito para coleta de dados. Nas palavras de 

Godoy, (1995). 

 
 

                                     Na observação participante, o observador deixa de ser o espectador 
do fato que está sendo estudado. Nesse caso, ele se coloca na 
posição dos outros elementos envolvidos no fenômeno em questão. 
Este tipo de observação é recomendado especialmente para estudos 
de grupos e comunidades. Nos dois casos, ou em outras formas 
intermediárias, que poderão ser adotadas, é importante manter um 
relacionamento agradável e de confiança entre o observador e o 
observado. Para isso recomenda-se que os objetivos da pesquisa e a 
situação de observador sejam esclarecidos logo no início do trabalho. 
Embora o observador deva manter uma perspectiva de totalidade, é 
importante ter claros seus focos de interesse. E de grande utilidade 
que ele oriente a sua observação em torno de alguns aspectos, 
evitando, assim, terminar com um amontoado de informações 
irrelevantes ou deixando de lado dados que possibilitariam uma 
análise mais complexa do problema. (GODOY, 1995, p.27) 

 

 
  Por meio da observação participante temos a oportunidade de se 

colocar no lugar dos outros membros da pesquisa, não ficando somente na posição 

de espectador, possibilitando levantar dados mais profundos para nossa análise. 

   Durante o estágio, além de realizar os objetivos propostos, observamos 

como a professora regente da turma do quarto ano trabalhava a resolução de 

problemas nas aulas de matemática.  

  Uma vez que essa pesquisa foi realiza em período de estágio, cabe 

aqui enfatizar a importância do estágio. Para Andrade (2005), o estágio oportuniza a 

agregação da teoria e da prática, a união do conceitual com o concreto. O autor 

fundamenta que o estágio é uma parte fundamental na integração do currículo. 

Explicita: 

 
                                         [...] a parte em que o licenciando vai assumir pela primeira vez a sua 

identidade profissional e sentir na pele o compromisso com o aluno, 
com sua família, com sua comunidade com a instituição escolar, que 
representa sua inclusão civilizatória, com a produção conjunta de 
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significados em sala de aula, com a democracia, com o sentido de 
profissionalismo que implique competência - fazer bem o que lhe 
compete. (ANDRADE, 2005, p.2)  
 

 

  O autor ressalta o compromisso com a profissão, enfatizando que no 

estágio o estudante perceberá todo compromisso e responsabilidade que deve ter 

com seu trabalho na sociedade. Na questão do compromisso que o estudante 

deverá ter com sua profissão, é essencial que o acadêmico seja dedicado e 

compromissado com sua prática no estágio.  

  Andrade (2005) relata que para ser professor também é necessário 

vivenciar a escola, pois, esta é o espaço da prática profissional, local na qual é 

ocupado por um mesmo objetivo, por uma prática coletiva e o estágio nos 

oportunizou vivenciar esse espaço. Conciliar o estágio com a elaboração desta 

pesquisa possibilitou um outro olhar para a prática docente. As leituras e as 

orientações dialogadas sobre o que se observava a campo ampliaram nossa análise 

e fundamentou a prática durante a regência. 

 

4.1. ANÁLISE DOS DADOS 

 

  O contato que tivemos com as crianças e as duas professoras foi 

acolhedor. Apesar do pouco tempo de convivência (4 meses), foi possível conhecer 

um pouco de cada criança, identificar algumas dificuldades enfrentadas em relação 

ao aprendizado, compreender a rotina da sala de aula e conhecer a metodologia 

utilizada pela professora. Observamos todas as disciplinas ministradas pela docente 

e ressaltaremos aqui os momentos que direta ou indiretamente revelam como a 

professora trabalhava com a resolução de problemas nesta turma. 

 

4.1.1. Observações das Aulas de Matemática no Quarto Ano do Ensino 
Fundamental3 
  

  No dia 24 abril de 2013 a professora fez a oração do Pai Nosso junto 

com os alunos. Após, apresentou as estagiárias de maneira muito cordial, iniciando 

uma reflexão com os alunos sobre a importância de estudar em uma faculdade. 

                                                 
3 Para a análise dos dados desta pesquisa, aproveitamos parte do diário de campo que foi elaborado para o 

estágio curricular obrigatório. 
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Depois pediu para que nos apresentássemos. Os alunos ficaram curiosos quanto ao 

tempo que é preciso para se tornar professores e relacionaram com as aulas que 

tem dia de sexta-feira sobre Pedagogia Empreendedora. Estavam presentes 23 

alunos. 

  Em seguida corrigiu a tarefa de matemática. Separou o quadro em 

várias partes e solicitou que na sequência da fila, os alunos fossem resolver. Eram 

oito contas de multiplicação. Após os alunos resolverem na lousa, a professora foi 

verificando se estavam corretas. Algumas vezes a professora fingia esquecer de 

somar alguns números para ver a atenção da turma e alguns alunos logo apontavam 

para ela o equívoco. É essencial discussões nas aulas de matemática, e cabe ao 

professor orientar esses momentos, assim Saiz, (1995 apud QUARANTA E 

WOLMAN, 2006) relata que “[...] a intervenção do professor é decisiva e, justamente, 

organizar com êxito o momento do confronto é uma das maiores dificuldades do 

professor”. A professora sempre fazia a decomposição dos números, pedindo que 

eles explicassem o porquê de ser dezena, centena, unidade.  

  Continuou com a correção das tarefas, o segundo exercício era para 

multiplicar por 2. 

Seguinte:  11-22-44...  

O outro, multiplicar por 3 

7-21-63-189-567-1701. 

     Em todos os números a professora fez a decomposição dos números, 

usando termos de ordens e classe, sempre relatando alguns erros por descuido dos 

alunos em uma prova que foi feita há poucos dias.  Sobre o erro, a grande maioria 

são resultado do uso de metodologias desacertadas. D’Ambrosio (1989, p. 17) 

menciona que “[...] é a partir do estudo dos erros cometidos pelos alunos que 

poderemos compreender as interpretações por eles desenvolvidas. ” 

              Assim, os erros cometidos pelas crianças podem ser a consequência 

em razão delas não compreenderem o que de fato estão aprendendo. 

    Como o último número deu unidade de milhar, ela colocou um cartaz 

no quadro sobre a classe de milhar e a classe de unidade. Decompôs os números 

explicando-os. Ao explicar que o pontinho do número era para mostrar que é 

unidade de milhar - 1.701 -  a professora nos indagou se ainda usava-se o pontinho 

e não soubemos explicar se existe uma regra quanto a isso. 
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  Em suas falas, ela sempre dizia que era importante os alunos 

decorarem a tabuada, uma vez que já compreendiam a ideia de sua composição. 

Ressaltou que a tabuada surgiu ao longo da história da matemática para facilitar a 

vida de todos. Alguns alunos pediram para que ela contasse a história da 

matemática, ela pediu para que os alunos a lembrassem sobre isso, pois contaria 

em outra ocasião porque precisava se aprofundar mais sobre o assunto. 

  Em relação à disciplina na sala. A professora sempre solicitando para 

que alguns alunos sentassem direito. Olhassem para frente. Desencostassem da 

parede. Parassem de fazer desenhos enquanto ela explicava, porque não era hora. 

Parassem de pintar e prestassem atenção. Quando quisessem falar alguma coisa 

que levantassem a mão e não se levantassem da carteira. Quando estavam mais 

alvoroçados, até mesmo trocando ideias, com o fato de resolver os exercícios ela 

dizia: Pediu para parar, parou!!! E os alunos prestavam atenção.  

  Relatamos estes detalhes para alertar que, para a professora, manter a 

ordem era ver todos os alunos sentados individualmente, quietos e prestar atenção 

era olhar para ela. Para alguns autores Miguel (2007), Dante (2010) dentre outros, 

as aulas de matemática ficam mais significativas e os alunos aprendem mais quando 

estão em atividade, envolvidos no processo de aprendizagem, quando desperta a 

necessidade de buscar a solução sobre um desafio proposto.  

  Segundo Rego, (1995) na abordagem Histórico-Cultural, o professor 

tem o papel de mediador das interações interpessoais e também mediador das 

interações das crianças com os objetos de conhecimento. Nas palavras de Rego 

(1995, p.115) “[...] o professor deixa de ser visto como agente exclusivo de 

informação e formação dos alunos, uma vez que as interações estabelecidas entre 

as crianças também têm um papel fundamental [...] no desenvolvimento individual. ” 

Deste modo, o fato das crianças se dispersarem conversando entre si, levantando 

do lugar, revela a falta de interesse dos alunos naquela determinada atividade, o que 

se propõe não despertar a curiosidade das crianças. 

  Depois a professora deu mais alguns xerox com exercícios aplicativos 

de matemática, sobre o uso da tabuada. Solicitou para que os alunos lessem em voz 

alta e um deles fosse resolver no quadro. 

  Também explicou e entregou aos alunos uma folha com os termos da 

divisão. Após o intervalo, continuou o trabalho com os exercícios por um tempo 

depois a professora disse que os dois últimos exercícios eram para tarefa.  
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  Neste primeiro encontro percebemos que os exercícios propostos pela 

professora eram atividades em que a ação dos alunos era reprodutivista, ou seja, 

havia sempre o mesmo modo de se resolver o exercício. Além disso, eram 

descontextualizados, uma vez que eram exercícios de multiplicação, depois contas 

de divisão, composição e decomposição de números.  

  No encontro seguinte, dia 15 de maio de 2013, a professora iniciou a 

correção da tarefa de matemática. Ela separou o quadro em várias partes e chamou 

os alunos por ordem das fileiras, para resolverem as contas no quadro. Eram contas 

aleatórias de divisão: 44:2, 85:4, 38:2, 91:6, 73:5, 65:2, 36:3, 81:7. 

  Alguns alunos resolveram as contas. Duas crianças sentiram 

dificuldades e não saíam do quadro. Outros alunos iam até o quadro para dizerem a 

resposta. A professora ajudou os alunos com dificuldades fazendo junto com eles 

desenhos de grupinhos conforme o número de divisão e pedia para os alunos 

agrupassem. Um exemplo: 20 dividido por quatro, ela desenhava quatro círculos e 

distribuía igualmente, as vinte bolinhas nos círculos. A professora sempre dizia, “é 

preciso conversar com os números” “só dá para dividir se o número for maior que o 

dividendo”. Ficamos em dúvida se os alunos entendiam o que ela falava, parecia 

que os alunos não percebiam o contexto desta explicação. De acordo com nossos 

estudos, ao explicar algo para os alunos, o primeiro procedimento do professor é 

perguntar ao aluno como ele pensou ou pensa sobre o que está executando. Ao 

narrar seu pensamento, o professor possui um diagnóstico da real falta de 

compreensão ou dificuldade do aluno.  

  Na tentativa de ajudar na resolução das divisões, a professora colocou 

um cartaz com uma tabuada no quadro para usarem e ainda havia uma tabela na 

qual era necessário colocar os resultados das contas, separando o quociente e o 

resto. 

  Para a atividade seguinte, os alunos utilizaram o material dourado. 

Dividiu a turma em grupos, ficaram 4 grupos com 4 crianças e dois com 5 crianças.  

  A professora colocou uma caixa de material dourado em cada grupo e 

colocou no quadro algumas contas de dividir para que resolvessem com o material 

dourado. Resolveu as três primeiras contas com as crianças no quadro. Ela colocava 

fita adesiva nas peças para que se prendessem no quadro. Foi preciso a professora 

chamar a atenção de vários alunos, por estarem brincando com as peças e não 

prestarem atenção. Os alunos sabiam os valores das barrinhas, dos cubinhos. Uma 
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coisa que percebemos é que a professora não tinha por hábito contextualizar as 

contas, criar situação problema que envolvesse a divisão.  

  Na explicação da primeira conta, restaram 3 barrinhas e assim ela 

indagou se era possível dividir essas 3 barrinhas de chocolate pelos 5 alunos. E uma 

aluna disse que sim, que era só quebrá-las. A professora disse que nesse caso não 

podia quebrar tinha que ser inteira as barrinhas, nesse momento ela explicou sobre 

a destroca das dezenas pelas unidades. Deixou bem claro que o termo não é trocar, 

pois trocar era quando eu tinha 10 unidades e trocava por dezena.  

  Ao ajudar os alunos na sala percebemos que eles entendiam como se 

usava o material dourado, porém sentiam dificuldades de terem que resolver com o 

material e ao mesmo tempo resolver a conta tradicional no caderno, pois acabava 

sendo outro processo e se tornava meio confuso para eles. Trabalhar com material 

dourado é muito significativo, de acordo com muitos pesquisadores da área de 

matemática, os alunos percebem seu pensamento lógico matemático, comprovam 

as trocas, passa a ter uma imagem concreta das relações numéricas. Porém, os 

alunos necessitam compreender também como esta ação com o material dourado 

pode ser sistematizada em registro, no caso das contas de divisão. 

  Havia um menino na sala que sabia todas as respostas, ao serem 

indagados para resolverem às contas, ele logo respondia. Teve um momento na 

qual a professora o parabenizou por estar participando da aula e pediu para que ele 

deixasse os outros alunos responderem também. Oliveira (1997, p.63) relata que 

“Vygotsky trabalha explicita e constantemente com a ideia de reconstrução, de 

reelaboração, por parte do indivíduo, dos significados que lhe são transmitidos pelo 

grupo cultural [...]”, ou seja é da discussão que se resulta a reflexão individual, a 

interação entre alunos possibilita novas formas de pensamento e atuação em seu 

meio.  

  Uma outra aluna reclamou de ter que usar o material dourado, por 

considerar que não precisava. A professora justificou dizendo que ela já 

compreendia o processo mas havia colegas que ainda precisavam do concreto. De 

acordo com nossas leituras e estudos não podemos considerar a aprendizagem dos 

alunos de forma homogênea, os alunos são diferentes entre si, vivenciam e 

experimentam coisas diferentes um do outro, uns aprendem de um jeito e em um 

ritmo e isso precisa ser respeitado. Rego (1995) menciona que o professor necessita 
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conhecer seus alunos para assim planejar atividades significativas e também 

eficazes a fim dos objetivos que se pretende alcançar. 

   Em suas palavras: “[...] é necessário que conheça o nível efetivo das 

crianças, ou melhor, as suas descobertas, hipóteses, informações, crenças, 

opiniões, enfim, suas “teorias” acerca do mundo circundante. Este deve ser o ponto 

de partida [...]” (REGO, 1995, p.116). Desta forma, o fato da aluna já apontar que 

não precisa mais do material, revela que ela já incorporou o processo de 

composição do sistema numérico e não vê mais sentido usá-lo, por que não permitir 

que avance em sua aprendizagem?! Uns precisam mais, outros não e isso é muito 

frutífero em sala de aula, a interação entre os pares e a troca entre eles dos que 

sabem uma coisa e não sabe outra e acaba aprendendo com o mais experiente, 

pois, “[...] construir conhecimentos implica numa ação partilhada, já que é através 

dos outros que as relações entre sujeito e objeto de conhecimento são 

estabelecidas. ” (REGO, 1995, p. 110). 

             Todas as quartas-feiras, a professora sempre iniciava a aula com a 

correção da tarefa e no dia 22 de maio de 2013, não foi diferente. A tarefa envolvia 

multiplicação por 2, 3 e 4, os alunos deveriam realizar a multiplicação através da 

observação pelo número de linhas e colunas. Eis um exemplo: 

 

Figura 1: Modelo de exercício da tarefa sobre multiplicação 

 
- Observe o número de linhas e o de colunas de cada figura. Calcule mentalmente e, 

depois, complete. 

 

2 x__   = 8  e 4 x___= 8               

 horizontal 2 linhas e 4 

colunas 

 

 

3 x__= 12 e 4 x ___= 12 

vertical 4 linhas e 2 colunas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diário de campo do Estágio 
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  Para a correção desta atividade a professora utilizou vários objetos 

presentes na sala para diferenciar horizontal e vertical, usou objetos como apagador, 

folha sulfite, para que os alunos conseguissem realizar a atividade. De acordo com 

Dante (2010), é importante usar materiais manipuláveis, pois favorecem a abstração 

do pensamento. 

  Seguindo as atividades da mesma folha da tarefa, a atividade nº 2, 

envolvia uma situação problema, com duas imagens, uma de um gato em cima de 

uma cadeira esperando o rato, outra do gato saindo da cadeira. Os alunos deveriam 

ter a noção de quantas pernas tem a cadeira, quantas patas o gato e o rato e todos 

juntos, o problema era: “O que é o que é? Quatro em cima de quatro esperando 

quatro. Quatro não veio. Quatro foi embora. Quatro ficou. ” Ressaltamos que foi a 

primeira vez que presenciamos um problema sendo dado para as crianças 

resolverem.  

   As crianças se envolveram bastante na resolução desse problema. De 

modo geral ficaram intrigados e curiosos, liam e reliam, se mostraram 

entusiasmados. Porém, observamos que a docente não explorou muito o problema 

com as crianças, deixando pouco tempo para as crianças refletirem, já foi mesmo 

explicando o que seriam os componentes, sem permitir que as crianças pensassem 

sobre o problema e elaborassem suas estratégias. Zimer, (2010) expõe: 

 

                                     Para soluções dos problemas matemáticos, não basta as respostas 
finais, mas, primeiramente, explorar os processos de resolução 
desenvolvidos pelos alunos, os quais podem revelar as combinações 
entre o conhecimento prévio do aluno e as estratégias criadas por ele 
afim de encontrar a solução. (ZIMER, 2010, p.158) 

 

 

  Assim, é essencial explorar os processos de pensamentos que o aluno 

constrói em busca da resolução. 

  Depois, a professora trabalhou com a multiplicação do número 5. A 

primeira atividade que estava na folha que a professora entregou pedia para que os 

alunos continuassem a construção da tabuada por meio da construção de conjuntos 

de 5 pãezinhos. A atividade solicitava que primeiro as crianças escrevessem os 

números do 0 até 50. Depois do agrupamento de 5 em 5 os alunos deveriam 

completar uma tabela que solicitava a tabuada do mesmo número.  
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  A segunda atividade pedia que as crianças observassem o número de 

linhas e colunas para completar as multiplicações, como por exemplo: 

 

Figura 2: Modelo de exercício sobre multiplicação do número 5 

 

2 linhas e 5 colunas                                                  5 linhas e 2 colunas 

                                                                                                   

 

     

     

  

 

a- 2 x __= 10           e           5 x __= 10 

b- 3 x __= 15           e           5 x __= 15 

c- 4 x __= 20           e           5x __= 20 

 

Fonte: Diário de campo do Estágio 

 

  Nesta atividade de representação em linhas e tabelas alguns alunos 

tiveram muita dificuldade e a professora percebendo, parou a aula, pedindo a 

atenção dos alunos e explicou a atividade mais uma vez na lousa. Percebemos 

pelas expressões desses alunos que continuaram não compreendendo, no entanto a 

professora continuou a aula. 

  A terceira atividade envolvia a multiplicação do número 5 também. Os 

alunos deveriam responder a atividade analisando o desenho de uma mão cheia de 

anéis. A atividade se referia a quantos anéis teria em uma mão se colocassem 4 

anéis em cada dedo? E 6 anéis em cada dedo? Desta forma, além de analisar a 

figura, teve alunos que utilizaram as próprias mãos para a contagem. De forma 

geral, notamos que os alunos conseguiram resolver esse problema, compreenderam 

o que pedia e elaboraram planos e colocaram em ação para resolução. Observamos 

que teve alunos que desenharam os anéis nos dedos e depois somaram, outros 

desenharam a mão e os respectivos anéis no caderno, assim como teve aqueles 

que utilizaram contas para chegar a resolução. 
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  A quarta atividade envolvia o sistema monetário, os alunos tinham que 

observar as notas de 2, 5 e 10 reais e multiplicá-las pela quantidade, que no caso 

era 5, exemplo: 5 x 2= 10, R$10,00 

  Após o término da primeira folha de atividades a professora entregou 

outra, a segunda se referia ao quádruplo e quíntuplo de números, no primeiro 

momento a professora trabalhou com o quádruplo. A atividade consistia na análise 

de uma tabela, em que os alunos deveriam contar os quadrados pintados para 

descobrir o quádruplo desta quantidade e preencher a atividade, exemplo: 

 
Figura 3: Modelo de exercício sobre quádruplo 

 

.      

.      

.      

.      

.      

.      

4 vezes 6 é igual a 24  /  4  x  6 =  24  /  O quádruplo de 6 é  24.   

 
Fonte: Diário de campo do Estágio 
 
 

  A atividade número 2 da segunda folha era a respeito do quádruplo de 

5 reais, os alunos observavam o valor da nota e multiplicavam por 4. 

4 x 5= 20 

4 x R$ 5,00 = R$ 20,00 

  As três últimas atividades que se referiam ao quíntuplo foram deixadas 

como tarefa aos alunos. Duas atividades pediam o quíntuplo de 0, 7, 4, 10, 8, 9, 6. E 

a outra solicitava o quíntuplo de 2 e os alunos deveriam desenhar para representar. 

Presenciamos mais um dia com exercícios aplicativos sobre multiplicação, exercícios 

sem situações problemas. 

  Nosso encontro, do dia 05 de junho de 2013, iniciou com a correção da 

tarefa de matemática. A professora quadriculou através de dobraduras uma folha 

sulfite, para que em cada quadrado formado o aluno pudesse realizar as contas 

referente ao dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e sêxtuplo.  Pela correção da tarefa 



40 

 

percebemos que os alunos não tiveram dificuldades em resolver, porém tiveram 

dificuldade na montagem das contas, em colocar os respectivos numerais na 

unidade correspondente entre a unidade e dezena.  

  A tarefa solicitava uma decomposição entre desenhos e numerais: 

 

Figura 4: Modelo de exercício sobre multiplicação e divisão 

ILUSTRAÇÃO DOBRO TRIPLO QUÁDUPLO QUÍNTUPLO SEXTUPLO METADE 

6 BOLAS 2x6=12 3x6=18 4x6=24 5x6=30 6x6=36 6:2=3 

8 COPOS 2x8=16 3x8=24 4x8=32 5x8=40 6x8= 48 8:2=4 

4 MAÇAS 2x4= 8 3x4=12 4x4=16 5x4=20 6x4=24 4:2=2 

Fonte: Diário de campo do Estágio 

 

  Após a correção da tarefa, a professora entregou a prova de 

matemática e de português, já iniciada na semana anterior, para que as crianças 

pudessem finalizá-las. Quase todos os alunos não tinham terminado a prova de 

matemática e grande parte estava com dificuldades na divisão – o que comprova 

que exaustivos exercícios repetidamente não concretizam a aprendizagem. É muito 

mais que isso, é necessário envolver o aluno em sua aprendizagem, desafiá-lo a 

pensar sobre seu raciocínio, compreender o que está sendo registrado e 

sistematizado (neste caso a divisão). 

  Percebendo a dificuldade, a professora pediu que os alunos parassem 

a prova e olhassem para a lousa, nesse momento ela começou a explicar com vários 

exemplos o processo da divisão. A prova não continha problemas, era composta 

somente por exercícios. Os alunos levaram quase a aula toda para terminarem a 

prova, conforme iam terminando, a professora pedia para que tomássemos a 

tabuada dos numerais 6, 7 e 8. No entanto, das 3 crianças que solicitamos a 

tabuada, todas apresentaram dificuldades, alguns utilizaram os dedos para a 

contagem, outras desenhos. 

   Na semana seguinte a prioridade da professora foi a festa Junina e não 

houve atividade de matemática.  

  Retornamos dia 24 de julho de 2013, logo após as férias e a professora 

regente não estava presente por motivos particulares, outra professora assumiu as 

aulas. Para finalizar o dia desta aula a docente trabalhou com a tabuada de uma 

forma dinâmica, confeccionamos algumas varetas com jornal junto com os alunos 
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para uma atividade diferenciada. Alguns alunos no início não gostaram muito, mas 

se envolveram e entenderam a lógica. Era da seguinte forma: cada criança com uma 

vareta feita com jornal, ao centro da sala, realizava operações de multiplicação. Por 

exemplo, a professora solicitava que 4 alunos colocassem as varetas no chão uma 

do ladro da outra em seguida 3 alunos colocassem as varetas em cima, do modo 

oposto, desta forma contando os cruzamentos chegariam ao resultado das 

operações. Os alunos se envolveram, davam sugestões de operações, alguns até 

tirarem a prova, examinando também a tabuada. Exemplo de como ficavam as 

varetas:  

 

Figura 5: Representação da atividade com varetas de jornais 

 

 

 

  

       Ou seja, 4x3= 12 

Fonte: Diário de campo do Estágio 

 

Diante desta situação, compreendemos que a ludicidade no 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos é muito importante por dar a eles 

condições pela própria brincadeira de aprenderem, além de oferecer outras formas 

de ensino. Smole (et al, 2007, p.11) reforçam essa ideia, ao mencionar que ao 

trabalhar com jogos nas aulas de matemática “[...] auxilia o desenvolvimento de 

habilidades como observação, análise, levantamento de hipóteses, busca de 

suposições, reflexão, tomada de decisão, argumentação e organização, que estão 

estreitamente relacionadas ao chamado raciocínio lógico. ”  

  Dia 29 de julho de 2013 iniciamos as intervenções da regência no início 

da aula. Trabalhamos sobre alimentação saudável, mas sem relacioná-la neste 

primeiro contato com a matemática. 

  Após o intervalo a professora assumiu a sala trabalhando com divisões, 

envolvendo atividades: 
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Figura 6: Modelo de exercício sobre divisão 

BALAS 15 

PACOTES 3 

BALAS POR 

PACOTES 

 

? 

  

CANETAS 20 

CAIXAS 4 

CANETAS 

POR CAIXA 

 

? 

Fonte: Diário de campo do Estágio 

 

  Atividade de número 2: Roberta preparou 9 sanduíches. Distribuiu 

igualmente entre seus três filhos. Cada filho de Roberta recebeu:   ____:____=___ 

sanduíches. Percebemos que a professora trabalhou com problema padrão simples 

de acordo com Dante (2010), pois são resolvidos com uma única operação. Esta 

professora proporciona atividades matemáticas mais contextualizadas com as 

crianças.  

    A atividade número 3, eram as seguintes divisões 4:2=__, 14:7= __ 

16:4=__  ,20:4= __.  Observamos que as crianças para resolver esse exercício 

recorriam a tabuada. 

  Segundo dia de intervenção, 30 de julho de 2013. Após a nossa 

intervenção a professora começou trabalhando com a matemática, sobre 

decomposição dos números e sua escrita. Para esta atividade ela usou o cartaz para 

a demonstração dos valores de cada numeral. Entregou aos alunos uma tabela para 

que classificassem os números, estes eram a partir do número 1000.  A professora é 

atenciosa, procurava sempre auxiliar os alunos individualmente. 

  Dia 31 de julho de 2013, em nossa intervenção, propomos aos alunos a 

construção de uma situação problema com os alimentos que nas aulas anteriores 

classificaram entre carboidratos, lipídeos, proteínas e sais minerais. Explicamos que 

o problema deveria ser uma história com começo, meio e fim, personagens e uma 

situação a ser resolvida. Observamos que os alunos se empenharam na atividade, 

alguns até pediram se podiam criar outros. Mostraram-se entusiasmados com suas 
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produções. Todos fizeram problemas-padrões no qual se resolve com uma ou duas 

operações. 

  Dia 1 de agosto de 2013, em nossa intervenção, estávamos 

trabalhando sobre conservação de alimentos, prazo de garantia e de validade dos 

produtos. Trouxemos uma situação problema para que resolvessem e após, 

registrassem como fizeram para resolver o problema, quais estratégias usaram e 

que justificassem se gostaram ou não de resolvê-los. Detalharemos e analisaremos 

mais adiante no item 4.2.2. os problemas de matemática aplicados com os alunos. 

  Durante o período de observação nessa turma do quarto ano, sempre 

focamos o nosso problema de pesquisa, anotando e observando as aulas de 

matemática com mais atenção. Os resultados que chegamos por meio das 

observações é que na maior parte do tempo, os conteúdos matemáticos são 

trabalhados por meio de exercícios de reconhecimento e exercícios de algoritmos 

que de acordo com Dante (2010) o primeiro tem por objetivo que o aluno reconheça 

um conceito específico, e o segundo solicita a execução dos algoritmos das quatro 

operações e de números naturais. Ambos com o objetivo de memorizar, treinar. 

Poucas vezes foram trabalhadas situações problemas, e quando trabalhadas foi 

pouco explorado a curiosidade e envolvimento dos alunos no processo de 

aprendizagem. Também notamos que a professora substituta, apesar de pouco 

tempo de observação de suas aulas, ao trabalhar com conteúdos matemáticos 

mostrou-se mais aberta ao diálogo com os alunos nas aulas de matemática 

promovendo maior integração das crianças com os conteúdos. 

  Tivemos a oportunidade de analisar o caderno da disciplina de 

matemática de algumas crianças para verificar os registros das aulas de matemática.  

Constatamos muitos exercícios aleatórios, seguindo um modelo, exercícios de 

aplicação que privam os alunos de pensarem sobre suas hipóteses e estratégias. 

Situações problemas apareciam raras vezes como um problema aplicativo em que 

as crianças aplicam o conteúdo que estavam estudando, se era contas de adição, 

vários problemas de adição e assim por diante. 

 

4.2.2. Problemas de matemática aplicados com os alunos: 

 
  Como presenciamos em apenas duas ocasiões a resolução de 

problemas, em 44 horas de observação, resolvemos aplicar dois problemas com os 
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alunos, para verificarmos como as crianças pensariam ao resolvê-los, como 

levantariam as hipóteses. Os problemas foram aplicados na regência, de acordo 

com o conteúdo proposto. 

   No dia 31 de julho de 2014, estavam presentes 24 alunos. O primeiro 

problema foi trabalhado a partir de uma atividade em grupos de quatro alunos que 

teriam que recortar e colar figuras, classificando os alimentos que disponibilizamos 

em encartes de supermercados e outros que eles haviam trazido, entre proteínas, 

lipídeos, carboidratos e sais minerais e vitaminas. Após essa atividade, propomos 

que os alunos construíssem uma situação problema utilizando alguns dos alimentos 

que antes haviam sido trabalhados. Para tanto, explicamos que uma situação 

problema precisa ter uma história com começo, meio e fim, com personagens, e 

necessita de uma situação a ser resolvida. 

  Dos 24 alunos presentes, vinte construíram problemas-padrões 

simples, no qual se resolve com uma única operação.  Dois construíram problemas-

padrão compostos e dois construíram uma situação problema, mas não chegaram a 

uma resposta. Eis um dos problemas-padrão simples criado por um aluno. 

 

Figura 7: Problemas-padrões simples criado por um aluno 
 

 
 
Fonte: Atividade desenvolvida em sala na regência. 
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    Nota-se que a criança para criação desses problemas, no primeiro, 

utilizou elementos provavelmente de sua realidade, necessitando realizar uma 

adição para assim chegar a solução. No segundo, ela fez um exercício mais amplo 

de imaginação, trazendo elementos da área da política, ao mencionar que as 

goiabas seriam divididas entre deputados. Sobre a necessidade do professor 

provocar a imaginação das crianças, Dante (2010, p.168) relata que “[...] ao provocar 

a imaginação das crianças com assuntos e personagens que lhes causam 

encantamento, estaremos preparando-as para elaboração de suas próprias 

situações problema [...]”. 

    Percebemos que a proposta dos alunos construírem uma situação 

problema, foi algo novo para eles. Algumas das crianças nos solicitavam 

perguntando se podia ser qualquer história, se estava certo ou errado, qual conta 

tinha que fazer. Nessas situações, lançávamos a pergunta para eles, para que 

fizessem o exercício de pensar sobre: “Me conte a história do problema? O que 

podemos fazer para resolver? Conte-me como você fez para chegar a essa 

resposta? ” 

  Contudo, quase todos os alunos construíram problemas-padrões 

simples, que de acordo com Dante (2010) a solução para o problema está no 

enunciado, sendo preciso identificar as operações ou algoritmos para solucioná-los, 

de maneira geral não desafiam os alunos. Partimos da hipótese de que os alunos 

reaplicaram o que vivenciavam na rotina das aulas de matemática – problemas 

padrões, ou mesmo nem vivenciavam tanto a tarefa de resolver problemas como 

observamos durante a temporada em que estivemos em sala de aula. 

  Alguns alunos arriscaram mais, criando problemas-padrão compostos e 

resolvendo os. Este tipo de problema, segundo Dante, (2010) a solução está no 

próprio enunciado e a tarefa consiste em “[...] transformar a linguagem usual em 

linguagem matemática, identificando as operações ou algoritmos necessários para 

resolvê-lo. ” (DANTE, 2010, p. 25) eles são resolvidos com duas ou mais operações, 

portanto, em geral não desafiam os alunos.   

 

Exemplo: 
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Figura 8: Problema-padrão composto criado por um aluno 
 

 

Fonte: Atividade desenvolvida em sala na regência. 

 
 

  Em relação ao problema feito, percebe-se que a criança fez um 

exercício de pensamento um pouco mais elaborado, ao criar um problema-padrão 

composto. Ao questiona-la sobre a estratégia que usou para a resolução, a aluna 

respondeu que fez conta de vezes do número de tomates que tinham em cada 

bandeja e em seguida de dividir, entre ela e mais dois amigos, chegando assim a 

descoberta.  

  Deste modo, a atividade reflexiva sobre o que foi feito enriquecerá seu 

aprendizado e as futuras resoluções: 

 

                                  A aprendizagem matemática, [...] baseia-se na resolução de 
problemas e na reflexão sobre o que foi feito: os procedimentos 
empregados e os conhecimentos envolvidos devem converter-se em 
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objeto de reflexão. Os intercâmbios com os colegas e o professor 
são aqui cruciais, isto é, as explicitações, as confrontações e as 
justificativas entre os alunos são um fator de progresso para todos. 
Permitem ir construindo o caminho que os levará a validar o trabalho 
feito. (QUARANTA e WOLMAN, 2006, p.113) 

 
 

  É importante a participação ativa do professor, não somente em sugerir 

as situações problemas, mas em conduzir os alunos.  

 

                                  [...] é necessária uma intervenção que incite as crianças a explicar o 
que foi feito, aceitando todas as respostas sem validar, de começo, a 
resposta correta, retomando para todo o grupo o que alguns alunos 
dizem, apresentando contra exemplos, ajudando a estabelecer 
acordos, recordando acordos anteriores relacionados com os 
conhecimentos, etc. (QUARANTA e WOLMAN, 2006, p.113 e 114) 

 
 

  Assim, é imprescindível nesse processo de construção de 

conhecimentos a partir dos problemas e reflexão sobre ele, a organização 

sistemática. 

  Exemplo de um problema formulado, que não chegou a resultados: 

 

Figura 9: Problema-padrão composto criado por uma criança, não chegou aos resultados. 

 

 

 
Fonte: Atividade desenvolvida em sala, na regência. 
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  Percebe-se que a criança formulou uma situação problema, havia uma 

indagação, porém no processo de resolução, ela colocou todas as quantidades 

citadas para soma, não compreendendo a situação, não chegou a resultados. Sobre 

o hábito de executar mecanicamente as aplicações matemáticas, Dante, (2010, 

p.21) menciona “Não basta [...], saber executar mecanicamente os algoritmos das 

quatro operações ou as passagens na resolução de uma equação. É preciso saber 

como e quando usá-las convenientemente na resolução de situações-problema. ” 

  Nossa hipótese, é que falta-se trabalhar de maneira que a criatividade 

dos alunos seja liberada. É importante oferecer a criança “oportunidade para pensar 

e discutir as várias maneiras empregadas nesse processo. ” (DANTE, 2010, p.23) ou 

seja, a mediação do professor deve possibilitar ao aluno o exercício de pensar e 

discutir sobre as maneiras usadas no processo de formulação e resolução de 

problemas.  

  Após esta primeira atividade, o segundo problema foi aplicado no 

período de uma hora em um outro dia, 1 de agosto de 2013, dando continuidade no 

dia 2 de agosto de 2013, cerca de 30 minutos. Levamos uma situação problema 

para que resolvessem e registrassem como pensaram para resolver o problema, 

quais estratégias utilizaram e que justificassem se gostaram ou não de resolvê-lo. 

Como estávamos trabalhando sobre conservação de alimentos, prazo de garantia e 

validade dos produtos, o problema era relacionado a este conteúdo. 

  Entregamos para cada criança como recurso, um pacote contendo 

figuras de dinheiros, que totalizava R$20,00, todo trocado em moedas e notas de 

R$2,00, a quantidade de iogurtes, a figura do supermercado e também dos 

personagens, no qual eram Margarida e o Pedro. 

 Analisando os dados, percebemos que dos 27 alunos presentes, 14 

alunos acertaram parcialmente; 6 chegaram as soluções corretas; 7 deixaram mais 

de 2 perguntas em branco e colocaram somente respostas. Somente 15 alunos 

registraram as estratégias utilizadas para chegarem aos resultados.  

  O número de acertos foi mínimo e muitos alunos somente colocaram 

as respostas deixando-nos intrigadas em saber se copiaram a resposta dos colegas 

ou sabiam a resposta e não sabiam qual a conta fazer. Dante (2010): 

 

                                     Deve observar que um problema não está necessariamente resolvido 
quando o aluno encontrou a resposta certa. Para estar 
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verdadeiramente resolvido, o aluno precisa saber o que e como fez, 
e por que sua ação foi apropriada. E isso deve ser parte integrante 
da resolução do problema, na etapa de retrospecto e verificação. 
Perguntas como “Por que você resolveu o problema dessa maneira? 
e “Por que você acha que sua solução está correta?” são 
importantes. (DANTE, 2010, p.57) 

 

 Deste modo, o mais importante é o aluno saber explicar o que fez para 

chegar as respostas, do que somente a resposta certa. 

  Entregamos o problema para as crianças junto com os recursos, que 

eram os pacotes com figuras dos elementos da situação problema, caso quisessem 

usar. Sobre a importância de materiais manipuláveis, Dante (2010, p.63) relata que: 

 

                                     Devemos criar oportunidades para as crianças usarem materiais 
manipulativos (blocos, palitos, tampinhas etc. ...), cartazes, 
diagramas, tabelas e gráficos na resolução de problemas. A 
abstração de ideias tem sua origem na manipulação de atividades 

mentais a ela associadas. (DANTE, 2010, p.63) 
 
 

  Desta forma, o trabalho por meio de materiais manipuláveis, contribui 

para a abstração de ideias, para o pensamento mais elaborado. 

  Assim, solicitamos que fizessem uma leitura silenciosa para que 

compreendessem o problema. Em seguida, lemos em voz alta o problema 

juntamente com os alunos, visando a compreensão, após, respaldadas nas ideias de 

Dante, (2010), visávamos incentivar os alunos a se envolverem nesse processo de 

descobertas, a pergunta de início foi: “O que aconteceu nessa história? ” Um aluno, 

mencionou: “O Pedro foi com sua mãe ao mercado comprar iogurte. ” Como forma 

de instiga-los: “E eles compraram os iogurtes? ”  Alunos: “Sim, compraram 2 de 

morango e o dobro de coco. “Só isso que precisamos resolver? ” Teve um aluno que 

leu as perguntas. “Isso, em suas palavras o que temos que descobrir? ” Aluno: “Tem 

que descobrir quanto ela gastou e quanto sobrou de dinheiro e até quando os 

iogurtes valem. ” 

 

                                     Os alunos devem ser encorajados a fazer perguntas ao professor e 
entre eles mesmos, quando estão trabalhando em pequenos grupos. 
Assim, eles vão esclarecendo os pontos fundamentais e destacando 
as informações importantes do problema, ou seja, vão 
compreendendo melhor o que o problema pede e que dados e 
condições possuem para resolvê-lo. (DANTE, 2010, p.37) 
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   Lançamos essas perguntas, com o intuito do problema ser 

compreendido pelas crianças, percebemos que o problema foi compreendido pelas 

crianças. Para que os alunos elaborassem estratégias para resolução. Perguntamos: 

“Qual plano vocês têm para resolver essas situações? Como fazer para descobrir a 

quantidade de iogurtes de coco? Se são o dobro dos de sabor morango? ” Aluno: “É 

conta de mais, 2 mais 2” “Muito bem, essa é uma maneira, alguém tem outra 

sugestão? ” Outra criança: “Conta de vezes, 2 vezes 2, que é igual a 4”. Demos um 

tempo para que as crianças trabalhassem na situação. Percebemos que as crianças 

se envolveram no processo em busca de solução de problema. Enquanto isso 

andávamos pela sala, encorajando os alunos e os auxiliando no processo de pensar. 

Pois, Dante (2010, p. 56) argumenta que “[...] o papel do professor é manter os 

alunos pensando e gerando ideias produtivas. ” Tentamos instigar aos alunos. 

  A maioria das crianças nos solicitavam perguntando qual conta que 

era, se a resposta estava certa... Diante dessas perguntas, em nossa mediação, 

orientávamos que expressassem como pensaram para resolver... propúnhamos a 

pensarem juntos conosco, porém sem contar como se chega ao resultado, para que 

eles construíssem suas estratégias, e consequentemente se sentissem mais 

confiantes. 

   Sobre as orientações metodológicas que Dante (2010) apresenta para 

o trabalho com a formulação e resolução de problemas, ele argumenta: 

 

                                     Não devemos dizer ao aluno aquilo que ele pode descobrir por si só. 
Suas sugestões em pontos críticos devem ser incentivados para 
mantê-lo interessado em resolver o problema. Ao incentivar os 
alunos na resolução de um problema, devemos apresentar 
sugestões e insinuações, mas nunca apontar o caminho a ser 
seguido. É melhor transformar as informações que porventura 
forneceríamos em descobertas do aluno orientadas por nós. Alguns 
segundos de prazer da descoberta valem mais do que mil 
informações que possam ser transmitidas ao aluno. (DANTE, 2010, 
p.63) 

 

   Desta forma, contribui-se para a formação do pensamento autônomo 

da criança. 

   Sobre a execução dos planos pelos alunos, Dante, (2010, p. 52) 

argumenta que “[...] é importante que o problema possa gerar muitos processos de 

pensamento, levantar muitas hipóteses e propiciar várias estratégias de solução. ” 
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Deste modo, o pensar e o fazer criativo necessita ser elementos essenciais no 

processo de resolução de problemas. Percebemos que de modo geral os alunos 

sentiram dificuldades na execução, se sentiam inseguros em agirem por suas 

próprias ideias, ficaram esperando que nós professores, falássemos o que deviam 

fazer. 

   Como nosso tempo de regência havia acabado, recolhemos os 

problemas para serem continuados no dia seguinte. 

   Deste modo, no próximo dia, continuamos a resolução do problema, 

prosseguindo instigando-os para que pensassem e dialogassem. Os que haviam 

terminado vinham para nos entregar, nesses momentos, procurávamos motivar a 

criança para fazer o exercício de rever seus raciocínios, de testar as soluções 

encontradas. Percebemos grande dificuldade deles a fazerem esse exercício, pois, 

falavam: “Está errado? Onde que errei? ” Dante, (2010) expõe:  

 

                                     O retrospecto, repassando todo o problema, faz com que o aluno 
reveja como pensou inicialmente, como encaminhou uma estratégia 
de solução, como efetuou os cálculos, enfim, todo o caminho trilhado 
para obter a solução. Esse processo cuidadoso é um excelente 
exercício de aprendizagem e serve também para detectar e corrigir 
possíveis enganos. (DANTE, 2010, p.34)   

 

 Desta maneira, o aluno revê as estratégias utilizadas, podendo 

perceber possíveis equívocos. As crianças sentiram muita dificuldade, e nos 

mostrava a conta que haviam feito, ao serem solicitados sobre como fizeram, de 

modo geral, a resposta era sobre o tipo de conta que efetuaram (adição, subtração, 

etc.). Solicitamos também que registrassem a forma que pensaram para resolver a 

situação. Deste modo, Dante, (2010) sobre o processo de resolução de problemas 

menciona: 

 A resolução de problemas não é uma atividade isolada, para ser 
desenvolvida separadamente das aulas regulares, mas deve ser 
parte integrante do currículo e cuidadosamente preparada para que 
seja realizada de modo contínuo e ativo ao longo do ano letivo, 
usando os conceitos e procedimentos matemáticos que estão sendo 
desenvolvidos. Não se aprende a resolver problemas de repente. É 
um processo vagaroso e contínuo, que exige planejamento e tempo. 
(DANTE, 2010, p.62) 

   

  Assim, para se trabalhar com a tendência de Resolução de Problemas, 

faz-se necessário planejamento e tempo, não é repentinamente que se aprende a 
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resolver problemas. Deste modo, em razão dos alunos não serem acostumados com 

essa metodologia nas aulas de matemática, sentiram dificuldades, por ser algo novo 

em suas vivências.   

   Exemplo de um problema solucionado: 

 

Figura 10: Problema resolvido completamente por um aluno 
 

 

Fonte: Atividade desenvolvida em sala na regência. 
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  Percebemos que a criança executou suas estratégias e assim chegou 

aos resultados. 

   Dante (2010) sobre a orientação ao aluno, relata: 

 

                                  Devemos incentivar os alunos a “pensarem alto”. Assim, nossa 
função de orientador e facilitador da aprendizagem se realizará 
mais facilmente, pois poderemos perceber como eles estão 
pensando, como estão pensando, como estão encaminhando a 
solução do problema, que estratégias estão tentando usar, que 
dificuldades tentam superar etc. (DANTE, 2010, p.63)  

 
  

  Desta forma, é necessário a mediação do professor no sentido de 

instigar aos alunos a dialogarem nas aulas de matemática. 

 

    Exemplo de problema resolvido parcialmente 

 
Figura 11: Problema resolvido parcialmente por um aluno 
 

 

Fonte: Atividade desenvolvida em sala na regência. 



54 

 

  Percebe-se que para a resolução desse problema, a criança 

demonstrou que criou estratégias e executou-as em algumas questões, portanto, 

não chegou ao resultado exato, por se equivocar na soma. Em outras, a criança 

colocou somente as respostas. Observamos que esse grupo de alunos que 

acertaram parcialmente, de modo geral, criaram estratégias, mas erraram nas 

efetuações. Muitas vezes, faziam uma conta e achavam que já tinham a resposta, 

outros faziam qualquer conta. Zimer (2010) discorre sobre o erro no processo de 

resolução de problemas: 

                                     [...] é natural surgirem resoluções incorretas quando os alunos são 
incentivados a se expressarem livremente. Nesse sentido, além de 
se garantir o clima de respeito e confiança em sala de aula, o 
professor pode adotar várias estratégias para que o aluno se sinta à 
vontade para lidar com a situação do erro, tais como: discutir com o 
grupo de alunos o motivo da resolução incorreta; possibilitar que seja 
revista a estratégia de resolução para localizar o erro e reorganizar 
os dados em busca de nova resolução; propor atividades que 
favoreçam aos alunos refletirem sobre o erro. (ZIMER, 2010, p.159) 

 

  Deste modo, os alunos serem instigados a se expressarem livremente, 

o erro é natural e o professor por meio de estratégias pode contribuir para que os 

alunos se sintam à vontade nessas situações e que a sala de aula seja um ambiente 

de respeito e segurança. 

  Pudemos perceber que ler, compreender e criar estratégias para a 

resolução do problema não foram ações desenvolvidas pelas crianças, razão pela 

qual sentiram dificuldades. De modo geral, elas liam e queriam saber qual a conta 

fazer e não planejar como resolver a situação. Sobre essa necessidade dos alunos, 

Dante, (2010, p.19) alega que “É preciso desenvolver no aluno a habilidade de 

elaborar raciocínios lógicos e fazer uso inteligente e eficaz dos recursos disponíveis, 

para que ele possa propor boas soluções às questões que surgem em seu dia a 

dia.” É preciso que as crianças desenvolvam a aptidão de enfrentar situações 

problema, e o trabalho em matemática por meio da formulação e resolução de 

problemas contribui para isso.                             

   Ao responderem a folha sobre as estratégias que utilizaram e se 

gostaram ou não da atividade, um único aluno alegou não ter gostado de resolver a 

situação problema, porém notamos a dificuldade de alguns em relatar como 

pensaram para resolverem os problemas. A dificuldade é oriunda da falta de 
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experiência de diálogo nas aulas de matemática, de troca de ideias entre as 

crianças, de expressarem o que pensam e como pensam.  

  Alguns alunos demonstraram as estratégias que usaram para 

resolução utilizando desenhos,  

    

 

Figura 12: Representação de estratégias de um aluno 

 

Fonte: Atividade desenvolvida em sala na regência 

 

  É possível perceber que a criança registrou de forma clara suas 

estratégias para a resolução do problema. Percebe-se que o aluno utilizou 

desenhos, contas e o dinheiro para resolução.   

 

Outros escreveram...  
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            Figura 13: Descrição de estratégias utilizadas 

 

             Fonte: Atividade desenvolvida em sala na regência 

 

  Esse aluno relatou que como estratégia para resolução usou o 

pensamento. E ainda mencionou que se estivesse difícil se esforçaria mais.  

   

E outros repetiram a conta do problema. 

 

           Figura 14: Contas para justificar a estratégia 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Atividade desenvolvida em sala na regência 

 

   A criança registrou que por meio de contas conseguiu solucionar o 

problema. 
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  Assim, em análise acerca das estratégias que utilizaram para a 

resolução, percebemos que a maioria dos alunos relataram que usaram contas, e as 

outras estratégias que mencionaram ter usado foram os personagens para montar a 

história, os dedos, os dinheiros e o pensamento. 

  Por meio das observações e da aplicação do problema, foi possível 

perceber que os alunos sentem dificuldades em refletirem sobre as situações 

problemas, por ser uma proposta nova para eles. A partir do que vivenciamos 

juntamente com a turma no período de observações, notamos que o ensino da 

matemática em grande parte, é pautado por exercícios e problemas aplicativos, que 

visam a memorização e não abre muito espaço para refletirem e expressarem o que 

pensam sobre a matemática, acarretando assim, desinteresse nos alunos, 

consequentemente reforçando os estigmas sociais de que é um conhecimento difícil 

e para poucos, privando-os de um desenvolvimento mais elaborado de suas formas 

de pensamento sobre si e o mundo.  

 Zimer (2010) expõe que o professor ao trabalhar com a Tendência de 

Resolução de Problemas: 

 

                                     estará possibilitando ao seu aluno perceber que a Matemática, como 
disciplina, refere-se a uma maneira de pensar e organizar um 
conhecimento que não está pronto, mas pelo contrário, que se 
encontra em evolução constante, possui relações com os contextos 
da vida social e que a apropriação do mesmo ocorre de modo 
dinâmico, por meio de interações entre alunos, professores e o meio 
social (escolar e não escolar), de experimentações e de vivências 
que podem propiciar a compreensão do mundo no qual o aluno está 
inserido. (ZIMER, 2010, p.164) 

 
 

  Assim, por meio do trabalho pautado na tendência de Resolução de 

Problemas, oportuniza-se meios para que o próprio aluno crie, se expressem, 

explore seus pensamentos. 

  Desta forma sobre a compreensão do problema, Dante (2010) 

argumenta: 

  Os alunos devem ser encorajados a fazer perguntas ao professor e 
entre eles mesmos, quando estão trabalhando em pequenos grupos. 
Assim, eles vão esclarecendo os pontos fundamentais e destacando 
as informações importantes do problema, ou seja, vão 
compreendendo melhor o que o problema pede e que dados e 
condições possuem para resolvê-lo. (DANTE, 2010, p.37) 
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  Por meio da mediação do professor em encorajar os alunos a 

interagirem com seus colegas expressando seus pensamentos sobre o que o 

problema indaga, possibilita assim compreender melhor a situação problema para 

assim estabelecer planos, executar os planos e realizar o retrospecto.  

    Assim, para que o processo de ensino e aprendizagem seja 

significativo em Matemática, Miguel (2007) menciona: 

 

                                     Um processo de ensino e aprendizagem significativo em Matemática 
é aquele em que há espaço para a comunicação, o diálogo, a troca 
de opiniões dos alunos entre si e com o professor, enfim, em que a 
construção do conhecimento esteja baseada na ação e reflexão e 
não simplesmente na transmissão e reprodução de informações. 
(MIGUEL, 2007, p.423) 

 
   

   Portanto, é essencial que haja constante interação entre os alunos, 

professor e o meio, para assim construírem um processo de ensino e aprendizado 

em Matemática significativo, pois somos agentes ativos na construção de nossos 

conhecimentos, produtos e produtores de culturas. É essencial que a mediação do 

professor construa um ambiente na qual todos se sintam seguros para expressarem 

seus pensamentos e opiniões e refletirem sobre suas ações. 
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5 CONSIDERAÇÕES 

 

  Realizar esse trabalho foi desafiador para mim e tudo que nos desafia, 

nos inquieta, instiga-nos a buscar respostas, nos envolve em um processo em busca 

de descobertas. Do mesmo modo, são os aprendizados sociais na vida. Em nossa 

sociedade, constantemente somos desafiados a resolvermos situações que surgem 

em todos os aspectos de nossa vida.   

  Para a elaboração desta pesquisa, percorremos um caminho buscando 

resposta para o problema: como o professor trabalha a resolução de problemas em 

sala de aula nos anos iniciais?  

  Para obtermos a resposta foi necessário que compreendêssemos o 

problema desta pesquisa, colocando foco no objetivo. Elaboramos um plano, uma 

metodologia para verificar como trilhar o caminho das ações, nessa etapa incluiu-se 

os planejamentos, a escolha da escola, da turma, o roteiro de observação. Com as 

definições, entramos em outra fase do trabalho, executar o plano - e foi o que 

fizemos.  

  Realizamos pesquisas, buscamos fundamentar teoricamente o 

trabalho, iniciamos o processo de escrita, os confrontos, a coleta de dados, a 

análise, problematizando o que havia sido observado. E chegamos aos resultados, 

mesmo que parciais e foi nessa etapa que realizamos um trabalho de retrospecto, 

analisando todo o processo que percorremos, comparando com nossas hipóteses 

iniciais, refletindo sobre a totalidade desse processo, as contribuições dessa 

pesquisa para a formação de sujeitos, para a educação. 

  Notaram que ao refletirmos sobre o processo percorrido para 

realização desta pesquisa, passamos pelas quatro etapas proposta pela Tendência 

da Resolução de Problemas?! Fica evidenciado que para todas situações da vida 

que somos desafiados, percorremos pelas quatro etapas para obter respostas, até 

mesmo não conhecendo sobre essa metodologia, fora do ambiente escolar, se 

pararmos para pensar sobre alguma situação da vida que buscamos solucionar 

passando por essas fases, ao final, chegamos a um resultado: experiências 

marcantes, novas aptidões. 

  Esse foi um exemplo para pensarmos: “por que na escola, 

precisamente nos conhecimentos matemáticos, não desafiamos nossos alunos? Por 

que não os auxiliamos para que sejam capazes de resolver problemas por si só? ”  
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  Constatamos com a realização desta pesquisa que as professoras de 

uma turma de quarto ano do ensino fundamental I trabalha em grande parte com 

exercícios aplicativos com os alunos. Prioriza atividades que permitem que os alunos 

façam e refaçam várias vezes os mesmos exercícios, com o objetivo de treinar os 

conteúdos trabalhados. Não presenciamos aulas em que os alunos tinham que 

resolver situações problemas envolvendo diferentes estratégias e hipóteses, nem a 

interação e troca de ideias entre os alunos. 

  Ao aplicar alguns problemas com as crianças percebemos que se 

sentiram desafiados, porém, apresentaram dificuldades em expressarem seus 

pensamentos, de elaborarem estratégias, grande parte esperavam que o docente 

dissesse o que deveriam fazer.   

  Defendemos um ensino de matemática mais humanizado, mais 

dinâmico, participativo e presente no dia a dia do aluno. Para tanto, necessitamos 

rever algumas concepções e práticas em sala de aula. Não podemos mais 

considerar uma aula silenciosa, sem participação ativa dos alunos.  

  Os alunos são protagonistas no processo de ensino e aprendizagem e 

não meros receptores e repetidores de informações. O que adianta aprender tantos 

conceitos se não vemos necessidade em aprendê-los? Infelizmente ainda vemos o 

ensino de matemática como estático, memorístico, sem produção própria, sem 

criatividade do pensamento. Saber fazer, não significa saber o porquê e como fazer. 

  Queremos um ensino envolvente que permita ao aprendiz 

compreender situações problemas, elaborar suas estratégias e resolvê-las de tal 

forma que vivenciem e relacionem os conhecimentos cotidianos e os aprendidos 

cientificamente na escola. Aprofundando os estudos da tendência da Resolução de 

Problemas verificamos o quanto essa metodologia é importante, traz benefícios para 

formação de sujeitos críticos e proativos em seu meio.  

  Realizar esta pesquisa integrada com o estágio dos Anos Iniciais foi de 

grande valia, pois, as orientações sobre o que presenciava no campo juntamente 

com as leituras possibilitou a fundamentação da prática durante a regência, assim 

como uma análise mais ampla sobre nossa pesquisa. 

 Os estudantes sentindo-se motivados, seres ativos em seu processo 

de aprendizagem, não somente produtos, mas produtores de história, estaremos, 

enquanto professores, contribuindo para formação de sujeitos que se sentem 



61 

 

pertencentes a um meio social, com confiança e inteligência para enfrentar qualquer 

tipo de problema na escola e na vida.  
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