
 
 

ANÁLISE DO USO DA HEURÍSTICA NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMA COMO 

ESTÍMULO À CRIATIVIDADE NO CAMPO DA MATEMÁTICA 

 

Mateus Gianni Fonseca 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília - IFB 

mateus.fonseca@ifb.edu.br 

 

 

Resumo:  
 Trata-se de uma proposta de pesquisa, ainda em início de curso, que visa verificar 

como o uso de problemas abertos, mais particularmente de cunho heurístico, pode 

estimular o desenvolvimento da criatividade no campo da matemática, buscando-se ainda 

verificar quais as implicações podem ser geradas no que tange as atitudes do aluno em 

relação à matemática a partir da referida dinâmica. Essa experiência, a ser observada como 

piloto do que a pesquisa, em seu caráter integral, ora propõe, tratou de apresentar um 

problema que incitasse a reflexão dos alunos, de modo a se estimular a criação de 

estratégias e de meios que os conduzissem a uma solução. Como resultados parciais, 

puderam-se registrar atitudes possivelmente favoráveis ao desenvolvimento da criatividade 

em matemática e ao bom relacionamento diante dessa disciplina. 
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1. Introdução  

Perceber como o insucesso escolar se mostra presente a cada dia, mais 

particularmente em matemática, é perceber as dificuldades salientadas pela sociedade, de 

maneira geral, que insiste em estremecer diante de dificuldades que envolvam o desenrolar 

do pensamento lógico-quantitativo, bem como rotular a matemática como sendo temática 

de estudo para poucos, destacando estar essa preocupação intimamente ligada ao que se 

propõe essa Jornada Nacional de Educação Matemática quando se lança as seguintes 

indagações: “O que ensinar? Por que aprender?”. Será que ensinar matemática é dar lições 

acerca de como inserir números em fórmulas prontas e acabadas, demonstrando ser essa 

ciência apenas um instrumental que carece de instruções como os manuais estão para os 

eletrônicos em geral? Ou será que ensinar matemática está ligado a estimular o aluno a, 

pensando, tratar informações, perceber o envolvimento de variáveis e criar estratégias que 
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lhe adicione conhecimento e que o leve ao encontro de soluções, mesmo que não sejam 

únicas? 

Ao mesmo passo, será então que se deve aprender matemática apenas por ser útil 

em provas de vestibulares e de concursos em geral? Ou, aprender matemática está mais 

ligado ao conhecimento que auxilia no cotidiano e, que por conseguinte, pode facilitar a 

tomada de várias decisões do sujeito, para que o mesmo obtenha maior proveito? 

Esta pesquisa vem justamente, somada ao pensamento de diversos autores, buscar 

verificar a viabilidade de um meio que estimule à formação de um aluno mais autônomo na 

medida em que se estimula o pensamento e a potencialidade de se criar particular de cada 

indivíduo – Aqui sendo proposto, a partir do estimular da criatividade no campo da 

matemática com o uso de problemas abertos. 

 

2. Aporte Teórico 

 

Inicialmente cabe definir Criatividade em Matemática conforme preconiza Gontijo 

(2007): 

A capacidade de apresentar inúmeras possibilidades de solução apropriadas para uma 

situação-problema, de modo que estas focalizem aspectos distintos do problema e/ou 

formas diferenciadas de solucioná-lo, especialmente formas incomuns (originalidade), tanto 

em situações que requeiram a resolução e elaboração de problemas como em situações que 

solicitem a classificação ou organização de objetos e/ou elementos matemáticos em função 

de suas propriedades e atributos, seja textualmente, numericamente, graficamente ou na 

forma de uma seqüência de ações. (Gontijo, 2007, p.49) 
 

Essa definição sustenta o trabalho idealizado partindo do entender acerca de 

criatividade em matemática como algo de grande valia por acreditar que o aluno possuindo 

a capacidade de criar meios apropriados para a solução de problemas pode auxiliar no 

desenvolver de um senso crítico autônomo que o auxiliará na vida em sociedade. Ademais, 

é possível ainda citar Tobias (apud Gontijo, 2006) que destaca a importância da 

criatividade em matemática como uma ferramenta que auxilia o superar do medo sentido 

pelos discentes em relação à matemática. 

Assim, pensou-se em desenvolver um trabalho com problemas abertos de modo a 

propiciar condições de estímulo ao desenvolvimento da criatividade em matemática, 

apegando-se a ideia de que este tipo de problema se caracteriza por possuir um contexto, 

assim como as situações-problema, mas que provoca a necessidade de uma maior 

interpretação, não sendo solucionável, portanto, com apenas o tratamento algorítmico dos 
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números ora apresentados, mas sim por uma série de reflexões, discussões e estratégias, 

isto é, dado por um trabalho denominado por heurística. 

Ressalte-se que a situação-problema, justamente por tratar de situações reais e 

contextualizadas (Dante, 2007) possuem grande valor no processo de ensino-aprendizagem 

e o que se pretende é buscar como estender esse conceito a questões que passem além de 

retratar situações reais e contextualizadas, ou seja, que incite acerca de situações, 

apegando-se à variáveis não exatas inerentes do cotidiano do cidadão, o formular de 

conclusões por parte do solucionador.  

Outro ponto que merece destaque conceitual vem a ser o termo heurística, o qual 

pode ser dado pela capacidade do sujeito em pensar, refletir, discutir, elaborar estratégias, 

perceber padrões, dentre outras ações correlatas, conforme o pensamento de Firmino e 

Broto (2008) e Gonçalves (2006), esse último ainda destacando com propriedade a 

diferenciação entre heurístico e algoritmo, colocando que o primeiro não se limita a uma 

série de ações pré-determinadas que seguidas mecanicamente conduzirão ao resultado final 

como preconiza a segunda opção. 

A partir dessas definições reforça-se a ideia em se atuar a partir da reflexão do 

sujeito, motivado por um problema que o indague acerca de uma conclusão, de modo a que 

o mesmo crie suas possibilidades e busque o resultado a ser proposto, corroborando 

inclusive com aquilo que Huete e Bravo (2006) almejam, qual seja a capacidade de que o 

aluno pense. Assim, acreditando que a dinâmica proposta se relaciona com a criatividade, 

uma vez que o aluno, nesse contexto, surge como sujeito decisivo na formulação das 

soluções dos problemas propostos. 

Busca-se apresentar uma matemática, portanto, particular a cada um, assim como a 

capacidade de criatividade em matemática. Busca-se, a partir, da entrega de problemas 

como esse, que o sujeito tome o problema para si e se proponha a buscar soluções, mesmo 

que diferentes, acerca da temática, incitando sua forma de pensar e elaborar estratégias. 

 

3. Da Caracterização/Concretização da Ação 

 

É sabido que comumente são apresentadas questões de matemática referentes à 

tomada de decisão e, dessa forma, baseando-se nessas atividades ao mesmo passo em que 

se busca relacionar tal questionamento com a teoria ora apresentada acerca do 

desenvolvimento da criatividade no campo da matemática, buscou-se propor algumas 
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alterações no modelo de um problema, com o intuito de obter um trabalho maior de 

heurística durante sua resolução, ou seja, algo que de alguma forma instigue o pensamento 

do aluno em criar suas próprias estratégias no momento em que ele próprio percebe e “re-

percebe” as diferentes variáveis que influenciarão no processo de elaboração de uma 

possível solução. Abaixo, uma nova proposta: 

Um candidato a um emprego de vendedor de assinaturas de um certo jornal, ao ser 

admitido, recebeu duas propostas de cálculo para seu salário mensal: 

 

Proposta 1 – Um salário fixo de R$ 750,00, mais uma comissão de R$2,50 por 

assinatura vendida. 

 

Proposta 2 – Um salário fixo de R$ 1.000,00, mais uma comissão de R$ 0,50 por 

assinatura vendida. 

  

 Essa questão está sendo colocada, portanto, com os objetivos de instigar de maneira 

preliminar a capacidade criativa do aluno no que tange a propor a necessidade de demais 

variáveis antes seja dada uma resposta definitiva. Essa dinâmica, portanto, fora dividida 

em dois momentos, sendo o primeiro com questões a serem respondidas individualmente, 

apenas com a leitura do enunciado e a vivência que cada um possui, enquanto o segunda 

momento, dever-se-ia ser realizada após exposição das respostas apresentadas pelos 

colegas e breve discussão/análise de cada uma. Assim, as indagações foram: 

1º Momento: 

a) Qual é a proposta mais vantajosa PARA VOCÊ? Qual proposta VOCÊ 

escolheria? Por quê? 

b) Quando VOCÊ julga ser a proposta 1 a melhor escolha? E, quando você julga 

ser a melhor opção escolher a proposta 2? Justifique. 

2º Momento: 

a) Quantas assinaturas VOCÊ acredita que conseguiria vender em cada mês? 

b) Você gostaria de alterar sua resposta dada na primeira parte dessa atividade? 

Em caso afirmativo, que resposta você gostaria de registrar? Por que mudou de 

ideia? 
  

Esse problema foi proposto a alguns alunos, do curso técnico e do curso superior, 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – IFB, campus Gama, 

Distrito Federal. 

Um destaque que pode ser dado a observação realizada quanto ao comportamento 

do grupo de alunos que refletiam sobre essa atividade é que alguns buscaram suas 

calculadoras, bem como uma folha de rascunho tal qual objetivando realizar operações 

matemáticas diversas, mesmo que sem ler atentamente a atividade. Pôde-se perceber ainda, 
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dentre demais atitudes que se instalaram entre os que realizavam a tarefa, duas grandes 

características, a saber: 

 I. Formatada em cálculos e que, por sua vez, buscaram até o último instante 

inserir os números apresentados em cada proposta a fim de se “calcular” uma resposta 

“exata” para cada item; 

 II. Formatada na proposição de respostas subjetivas, tal qual propôs a 

atividade, apegando-se a, inclusive, características ligadas ao autoconhecimento fornecido 

pela vivência de cada um. 

Dentre as análises realizadas nos protocolos gerados, destaca-se algumas 

proposições de soluções que, portanto, devem ser apresentadas. 

a) Qual é a proposta mais vantajosa PARA VOCÊ? Qual proposta VOCÊ 

escolheria? Por quê? 
 

A: “Eu escolheria a proposta 2, pois o salário fixo é maior e na 1ª opção para 

ganhar o mesmo salário que na segunda eu teria que vender 125 assinaturas 

mensalmente” 
 

B: “Eu escolheria a 2ª, pois, fazendo o cálculo a cada 10 assinaturas na 1ª eu 

teria um salário de R$ 775,00 enquanto na 2ª seria de R$ 1005,00” 

 

C: “2ª – O salário fixo parece ser mais vantajoso”. 
 

Nessa ocasião, vale ressaltar a possibilidade de se entender o entendimento que o 

primeiro indivíduo (A) teve em se buscar propor uma resposta pautada nos moldes 

escolares, exato, isto é, de encontrar sim o ponto de equilíbrio com o intuito de subsidiar 

uma resposta adequada e fundamentada, enquanto o segundo aluno (B), talvez por não 

conseguir ligar essa indagação ao conteúdo matemático formal, propôs uma solução mais 

aberta, mais aproximada em relação ao seu sentimento. 

Vale lembrar que esse item indaga acerca de qual a proposta mais vantajosa para 

cada leitor, logo, é um exercício que envolve a tomada de decisão, uma decisão pessoal, 

uma decisão que deve ser fundamentada segundo a criação da estratégia de cada um. 

O terceiro candidato (C) ainda respondeu trazendo consigo o entendimento que traz 

em sua bagagem cultural, na crença de que talvez o salário fixo será sempre mais 

vantajoso, mais seguro. 

Em paralelo, restam abaixo algumas das soluções propostas ao segundo item que 

valem ser destacadas: 

b) Quando VOCÊ julga ser a proposta 1 a melhor escolha? E, quando você julga 

ser a melhor opção escolher a proposta 2? Justifique. 
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A: “750 + 2,5x = 1000 +0,5x 

  x= 125  

Quando eu conseguir vender mais que 125 assinaturas por mês”. 
 

B: “A proposta 1 seria uma boa escolha caso tivesse muitas assinaturas teria 

mais chances de um melhor salário. A proposta 2 é ao contrário da 1, mesmo 

tendo poucas assinaturas você terá um salário razoável”. 
 

C: “O salário é menor, porém a comissão parece ser mais vantajosa para quem é 

bom vendedor”. 

 

D: “Com a 1ª proposta eu teria que vender 100 assinaturas para ficar com o 

salário de 1000,00 reais, sendo que com a segunda se eu vendesse 100 

assinaturas eu ganharia 1050,00 reais. Seria difícil vender 100 assinaturas, ou 

mais”. 
 

E: “A proposta 1 é a melhor escolha no caso dessa revista ser fácil de ser 

vendida e eu teria que vender mais de 100 revistas para ser vantajosa. A proposta 

2 é mais vantajosa pois não é necessário vender tantas revistas”. 
 

Nesse questionamento, percebe-se diversas estratégias que foram criadas em prol 

da proposição de uma solução adequada, qual seja o uso da matemática formal, como 

ensinada em sala de aula, mas também com reflexões pessoais que cada um percebe no 

cotidiano de suas vidas. 

Pode-se perceber analisando essas resoluções que este problema trouxe significados 

reais aos alunos, na medida em que recorrem a experiências que possuem como pontos de 

ancoragem (Bock, 1999) às suas estratégias de resolução – Registre-se: Não se trata de 

valorizar respostas subjetivas baseadas em experiências pessoais em detrimento dos 

cálculos conhecidos, algoritmos matemáticos, mas sim de se propor uma dinâmica que 

incite aos alunos a uma aproximação entre esses saberes, de forma a se criar estratégias 

novas e possíveis a problemas do dia a dia. Nenhuma das respostas acima encontram-se 

com erro, mas a resposta de cada um foi elaborada a partir de suas próprias reflexões. 

Na segunda parte dessa atividade, a qual o grupo só teve acesso, após registrarem 

suas respostas individuais, bem como breve socialização das mesmas, destacam-se as 

seguintes soluções: 

a) Quantas assinaturas VOCÊ acredita que conseguiria vender em cada mês? 
 
A: “Se existir um mínimo de vendas eu faria o possível para atingir o mínimo”. 

 
B: “150 assinaturas”. 

 Cabendo destacar aqui a noção quantitativa proposta pelos voluntários ora 

denominados A e B. É possível inferir que, talvez, pelo cidadão A não realizar uma ideia 

mais concreta acerca do quantitativo esperado de suas vendas, propõe acompanhar o ritmo 
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da empresa, mesmo que seja para evitar uma possível demissão, enquanto B é categórico 

em afirmar o quantitativo de 150 assinaturas, baseando-se em sua “boa vontade” e/ou 

experiência trazida consigo. 

Seguindo, destacam-se ainda as seguintes soluções: 

b) Você gostaria de alterar sua resposta dada na primeira parte dessa atividade? 

Em caso afirmativo, que resposta você gostaria de registrar? Por que mudou de 

ideia? 
 

A: “Se existir um mínimo de vendas, e se este mínimo de vendas for menor que 

125 assinaturas vendidas por mês, continuaria com a opção 2. Se for maior que 

125 escolheria a opção 1”. 

 

B: “Eu mudaria para a 1ª, pois, o salário seria melhor que a 2ª”. 
 

Resoluções interessantes são registradas nesse momento. Percebe-se claramente, 

desde a primeira resposta, que A está mais condicionado a atuar com um referencial exato, 

pois dado o problema sua estratégia fora a de buscar um ponto de equilíbrio com vistas a 

subsidiar suas demais respostas, enquanto B propôs sua resolução baseada no que espera 

quando em atuação no verdadeiro mercado de trabalho. Reitera-se que não se busca 

valorizar um outro método utilizado na proposição das soluções, mas de destacar que a 

criação de estratégias diferentes quando diante de um mesmo problema é natural.  

 

4. Considerações 

 

Este piloto conseguiu registrar considerações importantes a serem amadurecidas em 

pesquisa mais criteriosa. Fora possível perceber que questionamentos e ambientes 

propícios à prática podem auxiliar na liberdade de pensamento que cada aluno possui, o 

que ainda pode implicar no favorecimento da criação de estratégias e soluções próprias, 

ancorando-se em variáveis diversas. 

Ensinar uma matemática útil parece se relacionar, portanto, a propiciar meios a que 

a cada aluno conheça diferentes passos como estar diante de problemas, ter liberdade de 

ligar seus conhecimentos, criar suas estratégias para, por fim, propor soluções. Ensinar 

matemática parece estar ligado a alavancar a autonomia do aluno para que ele possa não 

apenas utilizar de fórmulas, mas sim de seu raciocínio. Em tempo, é possível entender que 

aprender matemática parece ser importante para o exercício da plena cidadania, de modo a 

que o cidadão não estagne na confiança infundada como a que muitas propostas do 

cotidiano se apresentam. 
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Ao elaborar esta pesquisa-piloto foi possível observar dados interessantes que 

servirão por base de uma pesquisa, ainda em início de curso, em nível de mestrado, acerca 

de se utilizar da heurística presente em problemas abertos como meio de estímulo ao 

desenvolvimento da criatividade no campo da matemática.  

Espera-se, portanto, que discussões como essa iniciem uma aproximação entre o 

exercício da heurística na resolução de problemas e o estímulo à criatividade no campo da 

matemática, tendo em vista já haver estudos que demonstram a ocorrência sim de 

correlação entre criatividade matemática e motivação matemática – o que se entende pode 

somar ao processo de desenvolvimento da educação matemática em geral, inclusive em 

reflexões como “O que ensinar?” e “Por que aprender?” 
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