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Resumo:  

O relato é resultado de uma prática pedagógica orientada pela metodologia de Resolução 

de Problemas como estratégia didática para ensinar funções de 1° grau a alunos do Ensino 

Fundamental de uma escola pública do município de Santa Rosa/RS. Organizamos um 

planejamento didático baseado na metodologia da Resolução de Problemas, sendo 

destacado o desenvolvimento das capacidades próprias dos alunos, observando o 

envolvimento deles no seu processo de ensino-aprendizagem. Após a atividade, 

observamos que a metodologia da Resolução de Problemas torna-se um guia didático 

seguro para organizar situações de aprendizagem em matemática. Destacamos também, 

que os alunos resolvem os problemas propostos de forma satisfatória, mostrando que é 

possível aprender matemática interagindo com os colegas. Na análise a seguir, elencamos 

parte deste processo de aprendizagem.  

Palavras-chave: Resolução de Problemas; Prática pedagógica; Aprendizagem da Função 

de 1° grau.  

 

1. Introdução  

 

No contexto do ensino de matemática, a Resolução de Problemas tem sido uma 

metodologia importante e vem tornando-se uma alternativa para o ensino de matemática. 

Ela tem entre seus objetivos principais, estimular e desenvolver a capacidade autônoma 

dos sujeitos da aprendizagem na busca de respostas aos problemas. Também atribui aos 

alunos uma postura de sujeito no processo. Marincek (2001) concebe que se resolve os 

problemas para aprender matemática e, não o inverso, como habitualmente se vê nas 

escolas. 
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Observamos nas leituras, que essa metodologia faz retomar a criatividade dos 

alunos, o que necessita ser mais valorizado no modo convencional de ensino. Em muitos 

casos, os professores, preocupados com o resultado final, atropelam o processo de 

construção dos significados pelos alunos. Diante desses desafios postos pelas leituras, e em 

processo de formação inicial, fomos provocados a desenvolver uma prática pedagógica 

com o objetivo avaliar a metodologia da resolução de problemas para ensinar função de 

primeiro grau a alunos de 8ª série de uma escola pública de Santa Rosa/RS. Nesta 

experiência, observamos os processos de aprendizagem dos sujeitos, suas interações e 

relações matemáticas que desenvolviam a partir de uma situação concreta – a conta de luz.  

Esta prática foi desenvolvida na disciplina de Metodologia para o Ensino de Matemática I, 

no curso de Matemática – Licenciatura, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Farroupilha em 2012.  

 Neste relato, apresentamos alguns referenciais que orientaram a discussão teórica 

sobre Resolução de Problemas, e, em seguida, desenvolvemos a apresentação da proposta e 

a análise de alguns resultados observados, a fim de discutir a experiência como uma 

alternativa para o ensino de função de primeiro grau na 8ª série. Observamos que a 

atividade de ensino nem sempre é fácil, revela muitas surpresas e não é adequada a toda 

situação, porém, ficamos satisfeitos com alguns resultados observados. 

 

2. Fundamentação Metodológica – A Resolução de Problemas 

 

Segundo Pozo (1998), a Resolução de Problemas é um auxílio para desenvolver nos 

alunos, a capacidade de aprender a aprender, habituando-os a determinar respostas às 

questões que os incomodam. A utilização da Resolução de Problemas na prática educativa 

da matemática, como uma metodologia do ensino, merece atenção de todos os professores. 

A partir dela, envolvemos os alunos em problemas reais, contextualizados, que permitem 

desenvolver capacidades próprias. Neste contexto, a Resolução de Problemas baseia-se na 

apresentação de situações abertas e sugestivas, que exijam dos alunos uma atitude ativa ou 

um esforço para buscar suas próprias respostas, seu próprio conhecimento. Para o autor, o 

ensino baseado na solução de problemas, pressupõe promover nos alunos, o domínio de 

procedimentos, assim como a utilização dos conhecimentos disponíveis para dar resposta a 

situações variáveis e diferentes. 

Descreve Pozo (1998) ainda, sobre a importância de observar que os problemas 

estejam associados a fatos e acontecimentos do dia-a-dia dos alunos. Neste sentido, 
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também se pode trabalhar com problemas que os próprios alunos elaboram, ou seja, 

situações que estejam de acordo com seu contexto social, cultural, político e econômico. 

Mandel colabora com esta ideia descrevendo que  

 

[...] os tópicos abordados nos problemas refletem interesses pessoais dos alunos, 

como por exemplo, os esportes que praticam, os conjuntos de música que mais 

gostam, preços de roupas, carros, vídeo-games, entre outros, tornando os 

enunciados mais significativos para eles. (1994, p. 10). 

 

George Polya (1986), célebre anunciador desta metodologia, em seu livro “A Arte 

de Resolver Problemas”, apresenta alguns passos necessários para haver sucesso na 

resolução de problemas. O primeiro passo consiste em ler o problema e entendê-lo. É 

difícil aplicar qualquer processo de resolução de problemas sem entendê-lo, este é o passo 

fundamental para que os demais sejam aplicados. O segundo passo é o estabelecimento de 

um plano, ou seja, é a tradução do problema para a linguagem simbólica da matemática. 

No terceiro, propõe a execução do plano elaborado que envolve os cálculos matemáticos 

necessários à resolução do problema e, o quarto passo, consiste em examinar a solução 

obtida, ou seja, analisar e testar a solução para verificar se faz sentido a solução encontrada 

para o problema. 

Analisando o ensino de matemática baseado na resolução de problemas orientado 

por Polya (1986), verificamos alguns elementos essenciais que a escola deve desenvolver, 

como leitura cuidadosa e atenta para uma melhor interpretação de dados; habilidades com 

a simbologia matemática e com operações básicas; habilidades verbais de comunicação; 

tomadas de decisão; isolamento de variáveis; examinar possíveis soluções; teste das 

possibilidades, entre outros. 

 Sobre o desenvolvimento da resolução de problemas, entendemos que a estratégia 

sugerida por Marincek (2001) torna-se adequada. A autora apresenta as seguintes etapas à 

resolução de problemas:  

 

1. Resolução dos problemas: Propomos problemas que as crianças não sejam 

capazes de resolver, mas para os quais os conhecimentos que já têm ainda não 

sejam suficientes [...]; 

2. Discussão em duplas/grupos: sobre os resultados conseguidos e as estratégias 

utilizadas. As criança procuram explicar de forma mais clara possível suas 

estratégias de solução, ouvindo e procurando compreender a forma de resolução 

dos colegas [...]; 

3. Discussão coletiva: São situações organizadas pela professora que cumprem 

diferentes objetivos, para socializar estratégias, lançar questões para o grupo, 

“oficializar” o conhecimento construído pelo grupo [...]. 

4. Atividade de familiarização: [...] que o conhecimento novo se transforma em 

conhecimento “velho”, ou seja, se transforma em conhecimento “base” para 

construir um novo conhecimento. (2001, p. 64-65, grifos da autora). 
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Relacionando as etapas sugeridas pelos autores citados, constatamos que se 

assemelham nos passos essenciais da Resolução de Problemas. Procuramos então, entender 

a Resolução de Problemas como uma tarefa desafiadora de transformar a solução em uma 

atividade de construção de significados aos conceitos matemáticos inerentes ao problema. 

No planejar a experiência, abandonamos o princípio de que precisávamos aprender 

matemática para resolver os problemas e, nos baseamos, fundamentalmente, no inverso: 

resolver os problemas para aprender matemática.  

Com essa postura pedagógica, cabe ao professor explorar a capacidade dos alunos 

em fornecer elementos para solucionarem os problemas. Deve propor questões e atividades 

que motivem o aluno, despertando sua atenção para enfrentar os desafios postos ao 

desenvolvimento do pensamento matemático de forma criativa e particular. Nesse sentido, 

Brito nos orienta que “Uma situação problema só se transforma realmente em um 

problema quando o indivíduo que se depara com ela, é motivado (ou induzido) a 

transformá-la [...] Ela se torna uma situação-problema quando um sujeito, frente a ela, é 

desafiado a buscar o estado final” (2006, p. 17).  

Ao estudar a metodologia da Resolução de Problemas no ensino de matemática, 

observamos a diferença entre problemas e exercícios. No entender de Polya (1978), 

exercícios são aplicações de fórmulas já prontas como método direto e prático para a busca 

da resposta, diferente de problemas, que são situações novas, que envolvem estratégias, 

conhecimentos e experiências adquiridas na busca pela solução. Para o autor, um ensino 

que se reduz ao treinamento de técnicas e ao desenvolvimento mecânico da atividade, fica 

bem abaixo do nível de um livro de cozinha, pois as receitas culinárias sempre deixam 

alguma coisa para a imaginação e análise do cozinheiro, mas receitas matemáticas nem 

sequer deixam margem para a criatividade. Esses desafios da leitura sobre resolução de 

problemas tornaram-se importantes na organização da proposta da experiência, apresentada 

e discutida a seguir. 

 

3. A experiência – Proposta e Observações 

 

Encontrar uma alternativa que atribuísse significado à aprendizagem da função de 

primeiro grau seguindo as orientações da metodologia da Resolução de Problemas, tornou-

se um desafio. Para isso, buscamos uma situação do contexto – uma conta de luz. A partir 

dela, elaboramos algumas perguntas para orientar a leitura dos alunos visando à 
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compreensão da conta e a obtenção das variáveis envolvidas. Entregamos um questionário 

junto com uma cópia da conta de luz a cada aluno/grupo para que analisassem, discutissem 

e respondessem as questões. Incialmente não falamos sobre função de primeiro grau, até 

porque os alunos não tinham estudado este conteúdo ainda. Procuramos observar as 

orientações da metodologia e as relações matemáticas produzidas pelos alunos nas 

interações. Sugerimos que registrassem as discussões na folha da atividade, para que, 

posteriormente, pudéssemos analisar. Valorizamos a autonomia dos alunos, instigando-os a 

buscar soluções próprias e criativas. 

Considerando os princípios apresentados, orientamos a análise da conta de luz de 

forma a seguir a estratégia sugerida por Polya (1986) que é compreender o problema; 

conceder um plano de resolução; executar o plano de resolução e, verificar se o que foi 

feito respondeu ao problema.  

Na experiência, participaram seis alunos voluntários, organizados em três duplas. 

Num primeiro momento, cada dupla foi orientada a responder um questionário. As 

questões procuravam instigar os alunos à compreensão das variáveis e valores envolvidos 

na conta de luz. Para responder essas, necessitavam apenas de conhecimentos básicos e 

discutir com o integrante da dupla. Nesta fase, observamos que as duplas discutiam de 

forma diferenciada, umas de maneira mais acentuada, argumentando e justificando as 

estratégias para responder as questões. Observamos ainda, que para alguns havia a 

preocupação de provar ao colega suas observações, indicando ou destacando valores na 

conta. A seguir, uma conta de luz (figura 1) utilizada por uma dupla. Observe que realizam 

anotações em vários locais da conta, para ressaltar alguns valores. 

 

Figura 1 – Conta de luz analisada por uma dupla. 
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Fonte – dados da experiência. 

 

 Analisando a figura 1 – com as anotações, verificamos que houve a leitura e o 

entendimento sobre as informações contidas na conta de luz. Percebemos discussões, troca 

de informações numa linguagem própria dos alunos. Várias hipóteses surgiram nessa 

leitura. Estas observações nos permitiram destacar a importância da troca de ideias e das 

interações entre os sujeitos. Oportunidade para que os alunos possam exercitar a 

criatividade e chegar a soluções próprias. Mesmo com pouca intervenção dos professores, 

não se dispensa a responsabilidade destes em regular e orientar os alunos no processo de 

aprendizagem. 

 Após a discussão e a resolução do questionário inicial, organizamos um momento 

em que as duplas deveriam discutir as soluções entre si. Eles deveriam analisar de forma 

crítica as diferenças nas soluções encontradas. Observamos que a troca de experiência 

entre os alunos contribui de maneira expressiva ao entendimento e compreensão sobre os 

problemas em discussão. 

 Outro aspecto fundamental observado na solução organizada pelos alunos, foi a 

compreensão e a descrição das respostas às perguntas do questionário. Observamos que os 

alunos apontam a relação entre as variáveis da função, mesmo ainda não tendo estudado 

este conteúdo. Observe a resposta à questão 6: 

Figura 2 – Resposta dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

Fonte – dados da experiência.  

 

 Observamos na resposta, que os alunos relacionam as variáveis dependente e 

independente, sem as conhecer, e organizam de forma satisfatória os fundamentos 

necessários à compreensão de função de primeiro grau. Observamos quando o aluno 

descreve a relação: “O valor da energia ativa é 74.85. Quantidade x Tarifa, sem contar a 

taxa de iluminação pública”, nos remete aos fundamentos de função postos por Caraça 

(1951). Para o autor, existe uma correspondência entre duas variáveis, na forma x → y, 
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onde x é a variável independente e y é a variável dependente. Observamos que sem saber, 

o aluno sugere à variável dependente o valor da energia ativa e, como variável 

independente a quantidade de KW/h consumidos. 

 Em seguida, em outra questão, sugerimos um valor fixo para o coeficiente linear, o 

preço do KW/h. Para analisar a sugestão, o registro de uma dupla (figura 3):  

                 

 Figura 3 – Resposta dos alunos. 

 

Fonte – dados da experiência. 

 

 Como registrado na figura 3, observamos que houve uma compreensão do 

problema proposto. Os alunos encontram uma forma de solução bem particular. 

Observamos também, que calculam o valor R$ 5,27 – a taxa de iluminação pública – sem 

saber que estariam envolvendo o coeficiente linear da função. Até então, os alunos, sem ter 

estudado função, demonstram construir os fundamentos necessários para a compreensão do 

conceito e das variáveis envolvidas na função de primeiro grau. 

 No decorrer da experiência, procuramos envolver os alunos na busca das soluções 

do questionário. Este foi elaborado de maneira a provocar o entendimento gradativo no 

problema até ser solicitada uma forma de descrever um conceito para funções do 1º grau. 

Isto está apresentado na resposta do registro a seguir – figura 4.  

 

Figura 4 – Definição de função de uma dupla. 

Fonte – dados da experiência. 

 

Ao finalizar a discussão, observamos que a experiência alcança o objetivo inicial 

proposto que é utilizar e avaliar a metodologia da Resolução de Problemas como método 

para o ensino de função do 1º grau. Destacamos que as discussões desenvolvidas pelos 
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alunos construíram os fundamentos necessários à definição de função de primeiro grau. 

Vale ressaltar o envolvimento e as observações da experiência que nos indicaram o 

desenvolvimento do raciocínio e a busca por soluções próprias e criativas dos alunos. 

 

4. Considerações finais 

 

 De acordo com Brito (2006), educar é a principal função da escola, mas as 

variações de ensinar determinam os diferentes resultados obtidos. Até pouco tempo, 

transmitir informações era sinônimo de ensino, mas as diferentes metodologias de ensino 

vêm pondo em xeque essa ideia. 

 Compreender a importância de metodologias alternativas é fundamental para a 

formação de um professor comprometido com o ensino. Entretanto, a Resolução de 

Problemas, como outras metodologias alternativas, demandam mais planejamento e tempo 

na aplicação em sala de aula. Poderíamos dizer que, da mesma forma, é maior e são 

melhores os resultados deste trabalho. Verificamos, com esta experiência de aplicação e 

avaliação da metodologia da resolução de problemas, que ela pode ser usada para motivar 

e despertar o interesse na busca por soluções, criar um ambiente propício à discussão, e 

favorável à construção de ideias e conhecimentos matemáticos. 

 A vivência da experiência nos revelou muitas situações não previstas. Neste texto, 

procuramos trazer algumas evidências no sentido de discutir os objetivos propostos.  

Haveria outros aspectos presentes nos registros, que poderiam ilustrar questões sobre a 

capacidade criativa e reflexiva dos sujeitos. Para finalizar, destacamos a experiência com a 

Resolução de Problemas que, trata-se de uma metodologia eficiente. Com um 

planejamento coerente, podemos desenvolver nos alunos a capacidade de analisar e 

interpretar outras e diferentes situações do contexto. Com isso, preparando-os para resolver 

os diversos problemas encontrados fora da escola. 

  

5. Referências 

 

CARAÇA, Bento de Jesus. Conceitos fundamentais da matemática. 2. ed. Lisboa, 

Gradiva, 1998.  

 

BRITO, Márcia Regina Ferreira de. Solução de Problemas e a Matemática Escolar. 

Campinas: Alínea, 2006. 

 

MANDEL, Ambrogio Giacomo.  A filosofia da matemática. Lisboa: Edições 70, s/d. 



V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVIII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul – 05 a 07 de maio de 2014

 
  

 

MARINCEK, Vania. Aprender Matemática Resolvendo Problemas. Porto Alegre: 

Artmed, 2001. 

 

PATROCÍNIO, Antônio Carlos do. A prática da resolução de problemas. Disponível 

em: <http://www.ime.unicamp.br/erpm2005/anais/m_cur/mc11.pdf>. Acesso em: 10 nov. 

2012. 

 

POLYA, George. A Arte de Resolver Problemas. Rio de Janeiro: Interciência, 1986. 

 

POZO, Juan Ignácio (org). A solução de problemas: aprender a resolver, resolver para 

aprender. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 


