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ANÁLISES E REFLEXÕES DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO METODOLOGIA NO ENSINO 

DE MATEMÁTICA 

 

RESUMO- O presente trabalho aborda o uso da Metodologia da Resolução de Problemas no ensino de 
Matemática. O principal objetivo é analisar, refletir e expor propostas pedagógicas no ensino de 
matemática, sendo a metodologia da resolução de problemas o principal encaminhamento pedagógico. 
Dessa forma, a metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica de quatro trabalhos publicados no Banco 
de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, 
realizadas no período de 2015 a 2018, onde são relatas experiências de campo, apresentando as 
principais características, a metodologia, os resultados obtidos e possíveis melhorias a serem feitas por 
educadores que se sintam inspirados a utilizar tais atividades em sala de aula, ou até mesmo em 
pesquisas futuras. As principais referências utilizadas são as Diretrizes Curriculares Para a Educação 
Básica da Disciplina de Matemática (2008), Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), Dante (2003), 
Polya (1985) e Onuchic (1999). Desse modo, esse trabalho serve como fonte de inspiração para o 
professor de matemática inovar suas aulas e estimular o pensamento lógico e habilidades de resolução 
de problemas de seus alunos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Matemática. Resolução de Problemas. Ensino e Aprendizagem. 

 

 

 



 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho classifica-se como um artigo de revisão bibliográfica, onde 

foram analisadas ao todo quatro pesquisas publicadas no período de 2015 a 2018, tais 

buscas foram realizadas no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES pelo site 

http://www.periodicos.capes.gov.br/. 

Assim sendo, a seleção de tais trabalhos se deu pelo interesse de buscar 

analisar experiências atuais e reais de pesquisas na área da matemática com o uso da 

resolução de problemas em salas de aula, as palavras-chave inseridas foram: 

Resolução de Problemas, Ensino e Aprendizagem, Educação Matemática e suas 

combinações.  

 Nas Diretrizes Curriculares Para a Educação Básica da Disciplina de 

Matemática (2008) os conjuntos numéricos e operações estão presentes no Conteúdo 

Estruturante Números e Álgebra, além disso, espera-se que no Ensino Fundamental os 

alunos compreendam os conceitos da adição, subtração, multiplicação, divisão, 

potenciação e radiciação de números pertencentes aos conjuntos dos naturais, inteiros, 

racionais, irracionais e reais e suas propriedades.    

Em relação aos problemas é necessário que o aluno realize a escrita de uma 

situação problema na linguagem matemática e tenha a oportunidade de utilizar os seus 

conhecimentos matemáticos adquiridos para resolver questões propostas. Desse modo, 

o professor deve propiciar um ambiente estimulador que possibilite a interação dos 

grupos a fim de tornar as aulas mais dinâmicas (BRASIL, 2008).    

Além disso, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) a resolução de 

problemas faz parte do eixo organizador do processo de ensino e aprendizagem de 

Matemática, onde a situação-problema é o ponto de partida da atividade matemática e 

não a definição. Assim sendo, ao aplicar tal metodologia o aluno deve ser levado a 

questionar a sua realidade formulando e resolvendo problemas, utilizando a 

criatividade, o pensamento lógico, a intuição e a análise crítica.    



 

 

 

 

A prática pedagógica do professor deve ter como objetivo a formação de um 

indivíduo ativo e crítico na sociedade, porém outro processo presente no cotidiano dos 

docentes é a avaliação, assim como diz os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN):                                                                                                       

              

[...] a avaliação é parte do processo de ensino e aprendizagem. Ela incide 

sobre uma grande variedade de aspectos relativos ao desempenho dos 

alunos, como aquisição de conceitos, domínio de procedimentos e 

desenvolvimento de atitudes. Mas também devem ser avaliados aspectos 

como seleção e dimensionamento dos conteúdos, práticas pedagógicas, 

condições em que se processam o trabalho escolar e as próprias formas de 

avaliação (BRASIL, 1998, p.57). 

Por fim, essa pesquisa tem como objetivo principal analisar, refletir e expor 

propostas pedagógicas no ensino de matemática, sendo a metodologia da resolução de 

problemas o principal modo de trabalho. Dessa forma, são relatas experiências de 

campo, realizadas nos últimos cinco anos, apresentando as principais características, a 

metodologia, os resultados obtidos e possíveis melhorias a serem feitas por educadores 

que se sintam inspirados a utilizar tais atividades em sala de aula, ou até mesmo 

pesquisas futuras. 

2. DESENVOLVIMENTO  

2.1  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Segundo Dante (2003), temos que um exercício serve apenas para praticar um 

determinado processo, isto é, o aluno lê o enunciado extrai os dados necessários para 

praticar uma ou mais fórmulas matemáticas. Já um problema é a descrição de uma 

situação onde se procura algo desconhecido e não se tem previamente nenhum 

algoritmo que garanta sua resolução. A resolução de um problema-processo exige certa 

dose de iniciativa, e criatividade aliada ao conhecimento de algumas estratégias.    

Além disso, diante dos estudos realizados por Polya (1985): 

 

Temos um problema sempre que procuramos os meios para atingir um 

objetivo. Quando temos um desejo que não podemos satisfazer 

imediatamente, pensamos nos meios de satisfazê-lo e assim se põe um 

problema. A maior parte da nossa atividade pensante, que não seja  



 

 

 

 

 

simplesmente sonhar acordado, se ocupa daquilo que desejamos e dos 

meios para obtê-lo, isto é de problemas (POLYA, 1985, p.13). 

É importante que os professores que desejam trabalhar com tal metodologia em 

sala de aula estejam conscientes que tal trabalho deve ter como objetivos: desenvolver 

o raciocínio logico do aluno, fazer o aluno pensar de uma forma produtiva e dar 

oportunidade de aplicações de conhecimentos já adquiridos.  

Apesar de existirem inúmeras pesquisas e trabalhos relacionados à metodologia 

de Resolução de Problemas, em resumo podemos concluir que:  

  

É importante ter a visão de que compreender deve ser o principal objetivo 

do ensino, apoiados na crença de que o aprendizado de matemática, pelos 

alunos, é mais forte quando é autogerado do que quando lhes é imposto 

por um professor ou por um livro-texto. Quando os professores ensinam 

matemática através da resolução de problemas, eles estão dando a seus 

alunos um meio poderoso e muito importante de desenvolver a sua própria 

compreensão. À medida que a compreensão dos alunos se torna mais 

profunda e mais rica, sua habilidade em usar matemática para resolver 

problemas aumenta consideravelmente. (ONUCHIC, 1999; p. 208)  

 

2.2  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa iniciou-se com um estudo bibliográfico sobre a Metodologia da 

Resolução de Problemas e o seu uso em sala de aula, assim sendo, a principal 

ferramenta de pesquisa utilizada se deu por meio de pesquisas no Banco de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES, onde foram inseridas as palavras-chave: Resolução de Problemas, Ensino e 

Aprendizagem, Educação Matemática e suas combinações. 

Logo após o levantamento foram selecionadas apenas as pesquisas que 

abordavam o tema de maneira adequada e com registros qualitativos, nesse sentido, 

foram analisadas três dissertações e uma monografia, no período de 2015 a 2018, a 

escolha desses trabalhos se deu pelo interesse de buscar analisar experiências atuais 

e reais de pesquisas na área da matemática com o uso da resolução de problemas. 

Esse trabalho caracteriza-se como pesquisa qualitativa, pois se buscou analisar, refletir 



 

 

 

 

e descrever todo o processo utilizado nas experiências educacionais e não só o 

resultado obtido.  

Segundo Medeiros (2000), os passos de uma Pesquisa Bibliográfica 

compreendem: 

 

[...] escolha do assunto, elaboração do plano de trabalho, identificação, 

localização, compilação, fichamento, análise e interpretação, redação. O 

assunto será delimitado e preciso; ao geral, amplo, será preferido o restrito. 

Exige, portanto, que seja escolhido assunto condizente com a capacidade 

do pesquisador, de acordo com suas inclinações e gosto pessoais. Outros 

fatores que devem ser considerados: tempo para realizar a pesquisa e 

existência de bibliografia pertinente ao assunto. Evitem-se assuntos pouco 

aprofundados ou sobre os quais pouco foi escrito, isto é, cujo conhecimento 

é ainda duvidoso e superficial.  Depois de escolhido o assunto, passa-se 

para sua delimitação, o que vem a constituir-se no tema. (MEDEIROS, 

2000, p. 40-41). 

 

2.3  ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

A monografia intitulada de “Resolução de Problemas como Metodologia no 

Ensino Fundamental II – Uma Revisão Sistemática no ENEM” teve como objetivo 

principal catalogar as produções acadêmicas nos Encontros Nacionais de Educação 

Matemática (ENEM). 

 Assim sendo, a autora realizou um mapeamento de títulos com o tema 

“Resoluções de Problemas no Ensino Fundamental” disponível no banco de dados da 

Sociedade Brasileira de Educação Matemática–SBEM disponível no site 

http://www.sbembrasil.org.br/sbembrasil/, e também em anais de um dos congressos 

mais importantes da área de educação matemática, o ENEM (Encontro Nacional de 

Educação Matemática).  

 As palavras chaves utilizadas foram “resolução de problemas” e os artigos 

catalogados fazem parte do período de 1987 a 2013, segundo a autora, tal pesquisa 

servirá como fonte de pesquisa para professores do ensino básico que buscam 

atividades de Resolução de Problemas e também para alunos que queiram pesquisar 

sobre o tema, para finalizar foram selecionados apenas trabalhos que falavam sobre a 

resolução de problemas como uma metodologia no Ensino Fundamental II (SANTOS, 

2015). 



 

 

 

 

 Além disso, a análise dos artigos se apresenta separada por ordem de 

apresentação, e contém o título, autor, instituição do autor, palavras chaves, resumo 

dos autores e descrição da atividade. Logo após, é apresentado uma análise e a 

descrição das atividades produzidas, fazendo com que seja possível observar como o 

uso da metodologia era utilizado nas aulas de matemática do Ensino Fundamental II. 

 Assim sendo, a autora conclui que a metodologia de resolução de problemas 

ainda é uma prática que se apresenta muito pouco dentro das salas de aula, e quando 

utilizada não atinge o principal objetivo de potencializar as capacidades cognitivas do 

aluno, nesse sentido, é necessário que o docente valorize os conhecimentos prévios 

dos seus alunos. A partir do estudo foi possível notar que houve um aumento 

significativo na produção e pesquisa no assunto ao longo dos anos, porém há muito 

que evoluir em relação à teoria e prática. 

O trabalho intitulado de “A formulação e resolução de problemas geométricos 

com base em sólidos geométricos” ocorreu em uma escola de Campina Grande-PB 

juntamente com alunos do 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública, onde foram 

desenvolvidas cinco tarefas de forma sequencial em 10 horas/aula, no período de 

quatro meses, de Junho à Setembro do ano letivo 2015. 

 Segundo Souza (2016): “a questão norteadora foi a seguinte: Como é o 

processo de formulação e resolução de problemas geométricos por alunos do 3º Ano do 

Ensino Médio, com base em atividades com materiais manipulativos?” 

Consequentemente essa questão levou a formulação do seguinte objetivo geral: 

“Analisar o processo de formulação e resolução de problemas geométricos por alunos 

do 3º Ano do Ensino Médio de uma escola pública de Campina Grande-PB, com base 

em atividades com materiais manipulativos.” (SOUZA, 2016). 

 Em relação à metodologia aplicada, que se caracteriza como qualitativa 

interpretativa iniciou-se com um estudo bibliográfico e aprofundamento teórico sobre o 

assunto abordado, posteriormente, aplicou-se algumas atividades realizadas em 

pequenos grupos de alunos que envolviam a manipulação de Sólidos geométricos e 

Sólidos de Platão. Assim sendo, a coleta de dados se deu por meio de uma entrevista 

semiestruturada com o professor da turma e com uma das alunas do grupo que se 

destacou, a observação participante, vídeo e áudio gravações, registros gravados e 

escritos dos alunos. 



 

 

 

 

 No decorrer do trabalho é possível notarmos que a preocupação maior da autora 

foi analisar o processo integrado, isto é, o ambiente da sala de aula, a relação entre a 

turma e o professor, a metodologia utilizada pelo docente, entre outros fatores. 

 Segundo Marconi & Lakatos (2003) citado por Souza (2016, p. 52), “quanto aos 

objetivos, caracteriza-se como um estudo exploratório descritivo, pois têm por objetivo 

descrever completamente determinado fenômeno, como, por exemplo, o estudo de um 

caso para o qual são realizadas análises empíricas e teóricas”. 

 De acordo com o estudo, as principais conclusões obtidas foram que houve um 

destaque de uma aluna, que realizou todos os problemas com êxito, em relação ao 

professor regente, o mesmo não acompanhou a turma durante todo o ensino médio, 

isto é, o último ano seria o primeiro contato com os alunos e o foco era os conteúdos 

que possivelmente seriam cobrados no ENEM. Além disso, o ensino se apresenta de 

uma forma tradicional, consequentemente, não há interesse e estímulos para que o 

gosto e a criatividade dos alunos se despertem para a matemática. 

 As dificuldades encontradas foram à falta de conhecimento prévio sobre a 

Geometria, o trabalho em grupo, interpretação e formulação dos problemas, porém 

todos os fatos foram solucionados, pois a autora possuía um planejamento qualificado 

para resolver essas situações já previstas. Assim sendo, no decorrer do trabalho é 

possível notarmos que são apresentadas somente as respostas formuladas pelos 

Grupos 02, 04 e 05, pelo fato dos demais não conseguirem concluir todas as atividades 

propostas. Nesse sentido, a autora alega que a pesquisa merecia um estudo mais 

profundo no sentido de escolher adequadamente os problemas propostos e uma 

reflexão juntamente com os envolvidos sobre as dificuldades encontradas. 

 É possível notarmos que a falta de socialização da turma com essa metodologia 

empregada é alarmante, porém à vontade e a curiosidade de realizar tais atividades é 

evidente, assim é interessante que o professor regente utilize todos os meios 

disponíveis para qualificar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos em 

Matemática. 

A dissertação “O ensino da geometria através de resolução de problemas: 

explorando possibilidades na formação inicial de professores de matemática” teve como 

objetivo (re)construir conhecimentos geométricos utilizando a Metodologia de Ensino-

Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas. Assim a 



 

 

 

 

pergunta norteadora da pesquisa foi: “Quais as principais contribuições da Metodologia 

de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Geometria através da Resolução de Problemas, 

durante um curso de extensão, para a formação docente de um grupo de licenciandos 

em Matemática?”.  

Desse modo, foi realizado um curso de extensão na UEPB - Universidade 

Estadual da Paraíba, Campus Campina Grande, formado por 19 estudantes do curso 

de Licenciatura em Matemática e um professor já formado, estruturado em 10 

encontros, com carga horária de 40 horas presenciais e 20 horas de atendimento, tendo 

como total 60 horas, as aulas presenciais foram realizadas em encontros semanais, 

acontecendo nas quartas feiras à tarde, começando às 14:00h e terminando às 18:00h. 

Assim sendo, a pesquisa de campo foi de cunho qualitativo e a coleta de dados ocorreu 

através de observação, material escrito pelos alunos-participantes, gravações, 

filmagens, questionário e caderno de bordo, além dos problemas propostos no curso de 

extensão.  

 Em relação ao conteúdo programático, foi dividido por encontro e na seguinte 

ordem: Perpendicularismo de reta e plano; Congruência e semelhança de triângulos; 

Grafos; Círculo e circunferência; Posição relativa entre reta e plano; Fórmula de Euler, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras, Teorema do ângulo externo; Paralelepípedo 

e pirâmide; Cilindro; Cone e esfera; Topologia. A autora apresenta 14 problemas 

ilustrados no decorrer do trabalho, os quais foram utilizados no projeto, onde é possível 

notarmos os objetivos propostos. 

 Segundo a autora Brasil (2017), os objetivos do projeto foram: 

 
[...] o de (re)construir conhecimentos geométricos, no sentido de que a 

reconstrução poderia partir de alunos que já tinham algum conhecimento 

sobre geometria e a construção direcionada aqueles alunos que não 

tiveram conhecimento da Geometria anteriormente, ou não conhecem os 

conteúdos que iremos abordar durante o curso. Outro de nossos objetivos é 

levar o aluno a construir novas ideias sobre a geometria, com o intuito de 

oferecer uma forma de ensino renovada da Geometria para os seus futuros 

alunos, que possam ver o ensino dessa parte da Matemática como uma 

forma possível em sala de aula. E por fim, pretendemos analisar e avaliar 

como esses alunos-participantes irão reagir com esse novo ambiente sendo 

apresentado do ensino da Geometria através da Resolução de Problemas 

(BRASIL, 2017, p.124). 



 

 

 

 

No decorrer do projeto foi possível observar que tal experiência possibilitou aos 

participantes uma troca de experiência e participação bem-sucedida, pois os mesmos 

iam à lousa e demonstravam interesse em defender suas respostas. Além disso, criou-

se um elo entre a Metodologia aplicada, a Geometria e a Formação de Professores. 

 Por fim, diante das reflexões realizadas em cada debate ficou evidente que 

houve uma evolução nos alunos, uma vez que os mesmos conseguiram repensar nas 

diferentes maneiras de se ensinar e aprender Matemática. Essa experiência na 

formação inicial faz com que se crie uma base sólida nos futuros professores, 

instigando-os a analisar e refletir sobre o seu papel em sala de aula, encorajando-os a 

inovar a sua prática pedagógica. 

Na dissertação apresentada como “Resolução de Problemas e Avaliação 

Conceitual: uma experiência no ensino de função afim”, segundo Mello (2018), o 

objetivo principal foi trabalhar a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avalição através 

da Resolução de Problemas no ensino de função Afim. 

A pesquisa ocorreu juntamente com os quarenta e dois alunos do 1º ano do 

curso técnico jurídico do Ensino Médio do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus 

de Palmas, durante o mês de abril de 2017 em seis aulas de 45 min. Vale ressaltar que 

a professora pesquisadora desconhecia os alunos, isto é, não era professora regente 

dessa turma.  

Para coletar os dados foram utilizados os seguintes instrumentos: problema 

gerador; diário de campo; ficha de avaliação; questionário aplicado aos alunos (pós-

aplicação da proposta); questionário aplicado aos professores (pré-aplicação da 

proposta) e atividades complementares (resolvidas pelos alunos e corrigidas pela 

professora). 

Além disso, a autora utilizou a Triangulação de métodos para a análise dos 

dados obtidos, que de acordo com Marconi e Lakatos (2011, citados por MELLO, 2018): 

 

A técnica da triangulação é a combinação entre diversas metodologias no 

estudo de um fenômeno. Descrevendo, explicando e compreendendo o fato 

pesquisado ao máximo. Há quatro tipos de triangulação: fontes (diferentes 

relatos), métodos (dados coletados por varias metodologias),investigadores 

(dados de diferentes pesquisadores) teorias (positivismo e construtivismos 

ou outras) (MARCONI E LAKATOS, 2011, p. 285). 

 Assim sendo, segundo Marcondes (2016, citado por MELLO, 2018): 



 

 

 

 

 
A opção pela Análise por Triangulação de Métodos, significa adotar um 

comportamento reflexivo-conceitual e prático do objeto de estudo da 

pesquisa sob diferentes perspectivas, o que possibilita complementar, com 

riqueza de interpretações, a temática pesquisada, ao mesmo tempo que 

possibilita e aumenta a consistência das conclusões (MARCONDES; 

BRISOLA, 2010, p. 2016). 

Em relação à Metodologia de Resolução de Problemas, houve uma compactação 

das dez etapas propostas por Onuchic e Allevato (2011), fazendo uma adaptação para 

quatro momentos. Nesse sentido, a pesquisa teve cunho qualitativo, houve um estudo 

bibliográfico com o objetivo de delinear historicamente essa metodologia, e a avaliação 

foi amplamente estudada procurando sempre responder às expectativas do estudo e as 

condições que compõem o Projeto Politico Pedagógico da instituição (PPP) do IFPR.  

 A autora relata que é necessária a aplicação de diferentes encaminhamentos 

metodológicos nas aulas de matemática, pois só assim é possível desvendar dados 

suficientes para ter uma conclusão mais precisa da percepção dos alunos quando 

submetidos a tais experiências. 

 É possível concluir que a maioria dos alunos se interessou pelo problema 

gerador exposto, o trabalho em grupo ocorreu de maneira satisfatória e a conquista da 

confiança e autonomia foi visível nas atitudes da turma. Apesar de todos os obstáculos 

que a pesquisa apresenta os resultados foram surpreendentes, o professor precisa 

acreditar que tais metodologias de ensino fazem a diferença no processo de ensino e 

aprendizagem. 

3. CONCLUSÃO 

Esse trabalho classifica-se como um artigo de revisão bibliográfica, onde foram 

analisadas ao todo quatro pesquisas publicadas no período de 2015 a 2018, tais 

buscas foram realizadas no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Assim sendo, a seleção de 

tais trabalhos se deu pelo interesse de buscar analisar experiências atuais e reais de 

pesquisas na área da matemática com o uso da resolução de problemas em salas de 

aula. 



 

 

 

 

O principal objetivo foi analisar, refletir e expor propostas pedagógicas no ensino 

de matemática, sendo a metodologia da resolução de problemas o principal modo de 

trabalho. Dessa forma, foram relatadas experiências de campo, apresentando as 

principais características, a metodologia, os resultados obtidos e possíveis melhorias a 

serem feitas por educadores que se sintam inspirados a utilizar tais atividades em sala 

de aula, ou até mesmo em pesquisas futuras. 

Observando as práticas realizadas é possível notarmos que a aprendizagem 

matemática deve ser enriquecida por meio de tarefas e atividades desafiadoras, 

desenvolvendo a criatividade, o pensamento logico e a indução dos alunos. Assim 

sendo, o professor de matemática deve enxergar na metodologia da resolução de 

problemas uma rica potencialidade a ser explorada em suas aulas, proporcionando um 

ambiente estimulador de conhecimentos. 

Em suma, tal estudo deixa evidente que o uso da metodologia de resolução de 

problemas é válido para ser usada como ponto de partida de ensino e aprendizagem de 

conteúdos da disciplina de matemática. A inovação é enriquecedora, mesmo diante das 

inevitáveis dificuldades é necessário possibilitar o desenvolvimento das capacidades 

intelectuais e emocionais da turma, gerando a autonomia e habilidades de resoluções 

de problemas em seu cotidiano. 
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