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FONTEQUE, Viviane Bergamini.  A criatividade na formulação de problemas de alunos do
ensino fundamental I e II: um olhar metodológico em sala de aula. 2019. 101p. Dissertação
(Mestrado  Profissional  em  Ensino  de  Matemática)  -  Universidade  Tecnológica  Federal  do
Paraná. Londrina, 2018.

RESUMO

Esta  dissertação  voltou-se  a  investigar  como  alunos  formulam  problemas  quando  a  eles  é
apresentada uma situação para a qual têm de criar uma proposta de formulação de um problema,
mais especificamente, se dedicou a responder à questão: Quais aspectos de criatividade emergem
quando  alunos  de  um quarto  e  de  um sétimo  anos  do  Ensino  Fundamental  elaboram seus
problemas de Matemática? Para tanto, foram aplicadas atividades com alunos de um quarto ano
do Ensino Fundamental I e com alunos de um sétimo ano do Ensino Fundamental II. As duas
turmas para as quais foram aplicadas as atividades de formulação de problemas pertencem à rede
municipal e estadual, respectivamente, do munícipio de Londrina, cidade em que a pesquisadora
atua como professora e pedagoga. Para as análises, nos apoiamos em Gontijo (2006) no que tange
à capacidade criativa, à abundância de ideias e respostas incomuns, mais especificamente, no que diz
acerca dos aspectos de criatividade denominados fluência, flexibilidade e originalidade. Os resultados
obtidos com esta  pesquisa denotam que  as  produções dos alunos,  principalmente do sétimo ano,
consideram os conteúdos matemáticos estudados no momento da coleta de dados, o que demonstra
pouca liberdade para pensar contextos e procedimentos diferentes; que os enunciados que consideram
as experiências/vivências  dos  alunos indicam aspectos  de criatividade  e  são  mais  frequentes  nas
produções  dos  alunos  dos  quartos  anos;  que  a  elaboração  de  problemas  tem  potencial  para
desenvolver aspectos de criatividade, principalmente devido ao fato de que não existem solicitações
rígidas, nem mesmo procedimentos determinados à priori; e que a criatividade se manifesta tanto nos
momentos  de  formulação  quanto  nos  momentos  de  resolução  de  um  problema,  não  precisando
acontecer em uma para se manifestar também na outra.

Palavras-chave: Formulação de problemas, Resolução de problemas, Criatividade.
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FONTEQUE, Viviane Bergamini.  The creativity in the formulation of problems of students
of fundamental  teaching  i  and  ii:  a  methodological  look  in  a  classroom.  2019.  101p.
Dissertation (Professional Master in Teaching Mathematics) - Federal Technological University
of Paraná. Londrina, 2018.

ABSTRACT

This dissertation turned to investigate how students formulate problems when they are presented
a  situation  for  which  they  have  to  create  a  proposition  of  formulation  of  a  problem,  more
specifically, it was dedicated to answer the question: What aspects of creativity emerge when
students  of  a  quarter  and  a  seventh  year  of  elementary  school  elaborate  their  problems  of
Mathematics?  For  that,  activities  were  applied  with  students  of  a  fourth  year  of  Elementary
School I and with students of a seventh year of Elementary School II. The two classes for which
the  problem formulation  activities  were  applied  belong  to  the  municipal  and  state  network,
respectively, of the city of Londrina, city in which the researcher acts as teacher and pedagogue.
For the analysis, we rely on Gontijo (2006) regarding creative ability, abundance of ideas and
unusual responses, more specifically about the aspects of creativity called fluency, flexibility and
originality.  The  results  obtained  with  this  research  indicate  that  the  students'  productions,
especially in the seventh year, consider the mathematical contents studied at the moment of data
collection, which shows little freedom to think about different contexts and procedures; that the
statements  that  consider  the  experiences  /  experiences  of  the  students  indicate  aspects  of
creativity and are more frequent in the productions of the students of the fourth year; that the
elaboration of problems has the potential to develop aspects of creativity, mainly due to the fact
that  there  are  no  rigid  requests,  or  even  procedures  determined  a  priori;  and  that  creativity
manifests itself both in the moments of formulation and in the moments of solving a problem, not
needing to happen in one to manifest also in the other.

Keywords: Problem formulation, Problem solving, Creativity.

8



LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Problema elaborado pelo aluno A4T4............................................................51

Figura 2 - Problema elaborado pelo aluno A12T4..........................................................51

Figura 3 - Problema elaborado pelo aluno A18T4..........................................................52

Figura 4 - Problema elaborado pelo aluno A1T4............................................................53

Figura 5 - Problema elaborado pelo aluno A6T4............................................................54

Figura 6 - Problema elaborado pelo aluno A3T4............................................................56

Figura 7 - Problema elaborado pelo aluno A24T7..........................................................59

Figura 8 - Problema elaborado pelo aluno A7T7............................................................60

Figura 9 - Problema elaborado pelo aluno A7T7............................................................61

Figura 10 - Problema elaborado pelo aluno A2T7..........................................................62

Figura 11 - Problema elaborado pelo aluno A4T7..........................................................64

Figura 12 - Problema elaborado pelo aluno A22T7........................................................65

Figura 13 - Problema elaborado pelo aluno A1M4.........................................................67

Figura 14 - Problema elaborado pelo aluno A4M4.........................................................68

Figura 15 - Problema elaborado pelo aluno A7M4.........................................................69

Figura 16 - Problema elaborado pelo aluno A9M4.........................................................70

Figura 17 - Problema elaborado pelo aluno A10M4.......................................................71

Figura 18 - Problema elaborado pelo aluno A10M4.......................................................72

Figura 19 - Problema elaborado pelo aluno A21M4.......................................................73

Figura 20 - Problema elaborado pelo aluno A3M7.........................................................75

Figura 21 - Problema elaborado pelo aluno A7M7.........................................................76

Figura 22 - Problema elaborado pelo aluno A9M7.........................................................77

Figura 23 - Problema elaborado pelo aluno A23M7.......................................................78

Figura 24 - Problema elaborado pelo aluno A24M7.......................................................79

Figura 25 - Produção A7T7............................................................................................82

Figura 26 - Produção A24T7..........................................................................................82

Figura 27 - Produção A9M7............................................................................................83

Figura 28 - Produção A7M7............................................................................................83

Figura 29 – Produção A6T4............................................................................................84

Figura 30 – Produção A11T4..........................................................................................85

Figura 31 – Produção A5M4...........................................................................................85

Figura 32 – Produção A17M4.........................................................................................86

Figura 33 – Produção A4T7............................................................................................87

Figura 34  – Produção A22T7.........................................................................................87

Figura 35 – Produção A6M4...........................................................................................88

Figura 36 – Produção A14M4.........................................................................................88

9



Figura 37 – Produção A18M4.........................................................................................89

Figura 38 – Produção A3M4...........................................................................................90

Figura 39 – Produção A14T4..........................................................................................90

Figura 40 – Produção A9T4............................................................................................91

Figura 41 – Produção A22T4..........................................................................................91

10



LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Problemas elaborados pelos alunos do 4º ano - Tirinha...............................50

Gráfico 2 - Problemas elaborados pelos alunos do 7º ano – Tirinha..............................58

Gráfico 3 - Problemas elaborados pelos alunos do 4º ano – Música.............................67

Gráfico 4 - Problemas elaborados pelos alunos do 7º ano – Música.............................75

11



LISTA DE FIGURAS

Tabela 1 - Classificação dos problemas elaborados pelos alunos do 4º ano – Tirinha .. 49

Tabela 2 - Classificação dos problemas elaborados pelos alunos do 7º ano – Tirinha .. 57

Tabela 3 - Classificação dos problemas elaborados pelos alunos do 4º ano – Música . 66

Tabela 4 - Classificação dos problemas elaborados pelos alunos do 7º ano – Música . 74

12



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.........................................................................................................................14

2 FORMULAÇÃO DE PROBLEMAS......................................................................................17

2.1 PROBLEMAS E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.........................................................................................18
2.2 ACERCA DAS AÇÕES DE PROFESSORES E ALUNOS EM ATIVIDADES DE FORMULAÇÃO E RESOLUÇÃO DE

PROBLEMAS............................................................................................................................................................................21
2.3 A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NOS DOCUMENTOS OFICIAIS QUE ORIENTAM O ENSINO DE 
MATEMÁTICA

25
2.4 ELABORAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA...................................................28

3 UM OLHAR METODOLÓGICO PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS – A
QUESTÃO DA CRIATIVIDADE..............................................................................................32

4 ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO.........................................................................38

4.1 A ESCOLHA DAS ATIVIDADES...............................................................................................................42

5. ANÁLISE DAS PRODUÇÕES: O QUE SE PODE DIZER SOBRE OS PROBLEMAS
ELABORADOS PELOS ALUNOS............................................................................................48

5.1 TIRINHA – QUE PROBLEMAS ELABORARAM OS ALUNOS DO QUARTO ANO?...............................................49

5.2 TIRINHA – QUE PROBLEMAS ELABORARAM OS ALUNOS DO SÉTIMO ANO?.................................................57

5.3 MÚSICA – QUE PROBLEMAS ELABORARAM OS ALUNOS DO QUARTO ANO?................................................66

5.4 MÚSICA – QUE PROBLEMAS ELABORARAM OS ALUNOS DO SÉTIMO ANO?.................................................74

6 AFINAL, O QUE SE PODE DIZER ACERCA DAS PRODUÇÕES DOS ALUNOS AO
ELABORAREM PROBLEMAS DE MATEMÁTICA?..........................................................81

6.1 Agrupamento 1: as produções consideram os conteúdos matemá3cos estudados no momento da coleta de

dados.....................................................................................................................................................................81

6.2 Agrupamento 2 – Enunciados que consideram as experiências/vivencias dos alunos denotam aspectos de

cria3vidade e são mais frequentes nas produções de alunos dos quartos anos..................................................84

6.3 Agrupamento 3 – A elaboração de problemas tem potencial para desenvolver aspectos de cria3vidade...86

6.4 Agrupamento 4 – A cria3vidade se manifesta ora nos momentos de formulação e ora nos momentos de

resolução de um problema...................................................................................................................................89

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS...................................................................................................93

REFERÊNCIAS...........................................................................................................................96

APÊNDICES...............................................................................................................................100

APÊNDICE 1............................................................................................................................................100
APÊNDICE 2.........................................................................................................................................101

13



1 INTRODUÇÃO

A  escola  é  um  espaço  que  visa  proporcionar,  e  mesmo  potencializar,  situações  de

aprendizagem e troca de conhecimentos. Além disso, para ser viva e atuante, precisa proporcionar

momentos  de  criação,  troca,  inovação,  solução para  problemas  e  contar  com a versatilidade  dos

professores quanto aos conteúdos a serem trabalhados, os quais devem gerar inquietação no aluno

pela novidade que se apresenta e pelo esforço inerente ao seu entendimento e compreensão.

Contudo,  a  escola  parece  carecer  de  práticas  que  levem  os  alunos  a  construir  e  se

apropriar de conhecimentos matemáticos que não só possibilitem resolver exercícios de fixação

de conteúdos, como também investigar problemas, ou ainda, em criar espaços que possibilitem

discutir novas ideias e novos saberes e desenvolver a criatividade. Saberes estes que muitas vezes

são abafados pela necessidade de “vencer” os conteúdos do currículo básico e chegar  ao que

chamamos de fim do ano letivo com a sensação de dever cumprido, no entanto, sem explorar

saberes que poderiam estar contidos em atividades desafiadoras e inovadoras apresentadas aos

alunos.

Neste contexto de investigação, e diante de indagações oriundas da prática docente desta

pesquisadora, inquietou-nos pensar em uma proposta de pesquisa que, para além de apresentar

atividades  de  elaboração1 de  problemas,  possibilitasse  investigar  e  analisar  aspectos  de

criatividade presentes na formulação e resolução de problemas matemáticos.

Como a trajetória acadêmica e profissional desta pesquisadora, que há 15 anos é regente

de sala do Ensino Fundamental e por ter certa afinidade com a disciplina de Matemática, embora

tenha formação acadêmica em Pedagogia e Licenciatura em Ciências, surge a curiosidade e a

inquietação  quanto  a  saber  como  alunos  que  tradicionalmente  apenas  resolvem  exercícios

matemáticos se comportariam na formulação de problemas (ou exercícios2) quando lhes fossem

oportunizadas situações escolares que solicitassem isso.

1Neste trabalho, tomamos elaboração e formulação de problemas como sinônimos.

2 Embora nosso intuito inicial fosse que os alunos elaborassem “problemas”, cujo conceito e diferenciação de 
“exercícios” tecemos no decorrer deste trabalho, não seria possível afirmar, de antemão, que suas produções 
configurariam uma coisa ou outra.
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Também nos inquietava saber se ao formular estes problemas seria possível identificar

produções criativas e/ou se estes alunos apresentariam reproduções daquilo que habitualmente

encontramos em livros didáticos. Muitas vezes,  como regente de sala,  centramos esforços  na

execução de tarefas e exercícios para treinar os conteúdos e procedimentos explicados e, isso,

poderia influenciar as produções dos alunos.

O  objetivo  geral  deste  estudo,  portanto,  incide  em  investigar  quais  aspectos  de

criatividade emergem quando alunos de um quarto e de um sétimo anos do Ensino Fundamental

elaboram seus problemas de Matemática sem a interferência direta do professor. Esse interesse se

alinha à ideia de que a educação escolar precisa considerar que

Os  constantes  problemas  emergentes  nos  mais  diversos  contextos  sociais  requerem
sujeitos  inovadores  para  os  resolverem,  com  grande  capacidade  de  adaptação  às
constantes transformações, com versatilidade e disponibilidade para aprenderem novas
técnicas que lhes permitam habilmente tratar as questões com que se deparem, isto é,
dotados de um pensamento flexível, crítico, eficaz e criativo (AMARAL, 2016, p. 22
apud ALVARENGA & VALE, 2007).

Para isso, buscamos identificar as ideias de contexto (situação cotidiana ou matemática que o

aluno considerou na elaboração do problema), de estratégias de resolução e de operações matemáticas

empregadas  pelos  alunos  no momento  da  elaboração  e  resolução dos  problemas de  matemática;

inferir acerca de como a criatividade está presente nos momentos de formulação de problemas; e

verificar a relação dos conteúdos matemáticos e sua presença no cotidiano dos alunos.

Buscamos investigar, portanto, a seguinte interrogação:  Quais aspectos de criatividade

emergem quando alunos de um quarto e de um sétimo anos do Ensino Fundamental elaboram

seus problemas de Matemática?

Em  busca  de  compreender  e  conhecer  aspectos  de  criatividade  na  formulação  de

problemas, encontramos em alguns autores, apoio e motivação para aprofundar os estudos sobre

o tema. Nos amparamos, especificamente, em Gontijo (2006, 2007, 2012 e 2015) e em Amaral

(2016). No âmbito da formulação de problemas, utilizamos como aporte teórico a metodologia da

Resolução de Problemas, cujos autores discutem, mesmo que de modo tímido, a formulação de

problemas. Neste contexto, da Resolução de Problemas, destacamos Dante (2011), que afirma

que as crianças podem, em sala de aula, inventar os próprios problemas. Segundo o autor, “Isso

as motivará a ler, compreender e resolver os problemas, porque são seus” (DANTE, 2011, p. 65).
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Para  tanto,  foram  propostas  atividades  que  constituem  o  produto  educacional  desta

pesquisa, para os alunos dos respectivos anos escolares de duas escolas públicas de Londrina -

Paraná, uma municipal (do quarto ano) e outra estadual (do sétimo ano).

Esta dissertação está dividida em três capítulos. No primeiro capítulo, discutimos o conceito

de  problema,  apresentamos  a  metodologia  de  Resolução  de  Problemas  e  abordamos  a  ação  de

formular  problemas  na  perspectiva  dessa  metodologia.  Discutimos,  ainda,  como  os  documentos

oficiais que orientam o ensino de Matemática na Educação Básica abordam esse tema.

No segundo capítulo, discutimos a criatividade e apresentamos alguns de seus aspectos, os

quais fundamentam e possibilitam as análises desta pesquisa. No terceiro capítulo apresentamos

os encaminhamentos metodológicos que norteiam o estudo, bem como as análises realizadas a

partir de atividades desenvolvidas pelos alunos do quarto e do sétimo anos. Por fim, seguem as

considerações finais e as referências do trabalho.

O produto educacional desenvolvido nesta pesquisa pode ser encontrado no endereço: 

http://www.utfpr.edu.br/londrina/cursos/mestrados-doutorados/Ofertados-neste-  Campus/  

mestrado-em-ensino-de-matematica/dissertacoes     . Nele, apresentamos as atividades que 

originaram a produção de dados desta pesquisa, bem como teceremos considerações acerca de 

suas possibilidades como prática de sala de aula nos diferentes níveis de escolaridade. Tais 

atividades podem ser consideradas provocações, que usando de diferentes contextos – música e 

imagem, por exemplo – podem suscitar diferentes interpretações e inspirações nos alunos.
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2 FORMULAÇÃO DE PROBLEMAS

A  Formulação  de  Problemas  está  presente  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais

(BRASIL, 1997, p. 51, grifo nosso) como uma das incumbências do Ensino da Matemática na

Educação  Básica:  “Análise,  interpretação,  resolução  e  formulação  de  situações-problema,

compreendendo alguns dos significados das operações, em especial da adição e da subtração”.

Gontijo (2006) considera como um importante componente curricular de Matemática a

capacidade de perceber e formular um problema matemático. O autor reforça, ainda, que, quando

trabalhado  adequadamente,  um  problema,  por  mais  simples  que  seja,  “poderá  despertar  o

interesse pela  atividade  matemática  se  proporcionar  ao  aluno  o  gosto  pela  descoberta  da

resolução, estimulando, assim, a curiosidade, a criatividade e o aprimoramento do raciocínio,

ampliando o conhecimento matemático” (GONTIJO, 2006, p. 7). Nesta perspectiva, a formulação

de um problema novo ou a reformulação de problemas já  trabalhados em sala  de aula,  pode

acontecer antes, durante ou depois da solução de um problema.

No  que  diz  respeito  à  formulação  de  problemas,  haja  vista  a  carência  de  fontes  de

pesquisa, torna-se ainda mais complexa sua prática e um grande desafio às aulas de Matemática.

É necessário  estar  atento às  experiências  dos  estudantes,  às  relações  que estabelecem com a

Matemática,  bem  como  à  estruturação  do  currículo  (se  privilegia  a  criatividade  ou  a

memorização),  para  direcionar  mudanças  de  práticas  de  sala  de  aula  que  contemplem  a

formulação de problemas como uma prática das aulas de Matemática.

Gontijo (2006) discute aspectos relevantes quando nos deparamos com a necessidade de

formular  um  problema  matemático.  O  autor  abaliza  elementos,  dentre  os  quais  estão  a

compreensão do que seja o problema, a percepção de diferentes  problemas e a percepção de

situações matemáticas sob diferentes perspectivas.

A atividade de formular problemas pelo aluno é discutida também no artigo de Lima e

Segadas (2015), intitulado “Formulação de problemas envolvendo generalização de padrões por

alunos do Ensino Fundamental: análise de registros orais e escritos”. Segundo Lima e Segadas

(2015, p. 50):

[...] a atividade de formular problemas pelo próprio aluno é fundamental nas aulas de
matemática. Acreditamos que através dela poderemos observar se um aluno compreende
o que é um problema. [...] O ensino via resolução de problemas permite que o aluno faça
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mais que resolver problemas, pois possibilita que ele formule, construa e discuta 
problemas, desenvolvendo outras habilidades.

Lima e Segadas (2015) destacam que questionar a realidade formulando-se problemas e

tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade,  a intuição, a

capacidade  de  análise  crítica,  selecionando  procedimentos  e  verificando  sua  adequação,  são

atividades que necessitam estar constantemente presentes em sala de aula.

A capacidade de formular problemas matemáticos, segundo Silver (1994 apud GONTIJO,

2006 p. 8), está ligada diretamente à criação e à reformulação de um novo problema. Não se

tratando, portanto, de um dom inato, como cita Wechsler (apud LIMA, 2001, p.1): “a criatividade

pode ser desenvolvida e aumentada mediante programas educativos específicos, demonstrando

assim que todos possuímos potencial criativo, basta apenas querer desenvolvê-lo”.

Todavia,  discutir  a  formulação de problemas como uma prática de sala de aula,  pode

esbarrar na cultura escolar de enfrentamento de exercícios e no entendimento que docentes e

alunos possuem do que  seja  problema.  Por  isso,  na  próxima seção  discutimos o conceito  de

problema, bem como abordamos a metodologia da Resolução de Problemas, referencial teórico

que sustenta nosso entendimento de formulação de problemas.

2.1 Problemas e Resolução de Problemas

Resolver  um problema é encontrar  um caminho onde nenhum outro é  conhecido de
antemão, encontrar um caminho a partir de uma dificuldade, encontrar um caminho que
contorne  um  obstáculo,  para  alcançar  um  fim  desejado,  mas  não  alcançável
imediatamente, por meios adequados (POLYA, 2006, p.01).

A Matemática, na condição de disciplina escolar, deveria ter como uma de suas premissas

“desafiar o aluno a pensar”,  inclusive sobre situações para as quais não apresentam,  a priori,

ideias concretas sobre como proceder, tal como acontece, muitas vezes, ao tentar compreender e

solucionar  um problema (matemático).  De acordo  com os Parâmetros  Curriculares  Nacionais

(BRASIL, 1997, p.33), “um problema matemático é uma situação que demanda a realização de

uma sequência  de  ações  ou operações  para  obter  um resultado.  Ou seja,  a  solução não  está

disponível de início, mas é possível construí-la”.
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Sendo assim, um problema seria uma situação que requer do aluno uma descoberta, uma

inovação, e que por algum motivo interessa investigar. Onuchic e Allevato (2011, p.81) definem

que “um problema é tudo aquilo que não se sabe fazer, mas que se está interessado em fazer”. As

autoras ressaltam que na literatura há um esforço para definir o conceito de problema e que, neste

contexto,  é  possível  encontrar  adjetivações  como  problemas  de  fixação,  problemas  abertos,

problemas fechados, problemas padrão, problemas rotineiros, problemas de desafio, de quebra

cabeça,  entre  outros.  Reforçam  e  defendem  que  os  adjetivos  que  carregam cada  um desses

problemas levam ao mesmo fim que é a busca por uma solução, variando; no entanto, dentre

outros  aspectos,  o  contexto  inicial,  as  possibilidades  de  investigação  provocadas  pelos

enunciados e as estratégias utilizadas na busca por uma solução.

Dado o modo como, por vezes, as situações são trabalhadas rotineiramente nas aulas de

Matemática,  pode  parecer,  ao  aluno,  que,  ao  resolver  um “problema”,  faz-se  necessário,  ou

mesmo  obrigatório,  que  se  encontre  uma  única  solução,  apresente  algoritmo,  possibilite  a

aplicação de fórmulas conhecidas, traga em seu contexto a possibilidade de existência de uma

solução  e,  sobretudo,  propicie  chegar  a  uma  resposta  final  condizente  com  o  conteúdo

matemático estudado no momento. Neste contexto, “[...] os problemas não têm desempenhado

seu verdadeiro papel no ensino, pois, na melhor das hipóteses, são utilizados apenas como forma

de aplicação de conhecimentos adquiridos anteriormente pelos alunos” (BRASIL, 1997, p.32).

Embora não descartemos a possibilidade de atividades que tenham as características acima,

não podemos também afirmar que, em havendo estas características, tenhamos um problema a ser

resolvido. Isso porque o problema não tem para todos os alunos o mesmo significado e a mesma

dificuldade. Assim, “o que é problema para um aluno pode não ser para outro, em função do seu nível

de desenvolvimento intelectual e dos conhecimentos de que dispõe” (BRASIL, 1997, p.33).

Só há problema se o aluno for levado a interpretar o enunciado da questão que lhe é posta e a
estruturar  a  situação  que  lhe  é  apresentada;  aproximações  sucessivas  ao  conceito  são
construídas para resolver um certo tipo de problema; num outro momento, o aluno utiliza o
que aprendeu para resolver outros, o que exige transferências, retificações, rupturas, segundo
um processo análogo ao que se pode observar na história da matemática; o aluno não constrói
um conceito em resposta a um problema, mas constrói um campo de conceitos que tomam
sentido num campo de problemas (...), a resolução de problemas não
é uma atividade para ser desenvolvida em paralelo ou como aplicação de aprendizagem,
pois  proporciona  o  contexto  em  que  se  pode  aprender  conceitos,  procedimentos  e
atitudes matemáticas (BRASIL, 1997, p.32-33).
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Em sala de aula, portanto, faz-se necessário o desenvolvimento de ações, a exemplo de

relacionar  conteúdos,  valer-se  de  mídias  e  outros  recursos,  que  proporcionem  a  todos  a

possibilidade  de  resolver  problemas.  Até  porque  encontrar  a  resposta  correta  não  garante  a

apropriação dos conceitos que se espera de um “resolvedor” de problemas.

Em se  tratando  da  metodologia  Resolução  de  Problemas,  acreditamos  ser  importante

diferenciar um “problema matemático” de um “exercício matemático”, até porque é comum no

contexto da sala de aula,  ouvir de professores  a expressão “resolução de problemas” para se

referir a atividades de “resolução de exercícios”, o que difere ao menos no entendimento adotado

neste texto. De acordo com Ramos et al (2001):

O  exercício  é  uma  atividade  de  adestramento  no  uso  de  alguma  habilidade  ou
conhecimento matemático já  conhecido pelo  resolvedor,  como a aplicação de algum
algoritmo ou fórmula  já  conhecida.  Ou seja,  o  exercício  envolve mera aplicação  de
resultados teóricos enquanto o problema necessariamente envolve invenção e/ou criação
significativa (RAMOS et al, 2001, p.4).

Souza  (2005)  ressalta  que  o  estudante,  resolvedor  do  problema,  precisa  entender  o

problema,  conhecer  o  objetivo que  almeja  atingir  e  os  meios  de  que  necessita  para  isso.  O

enfrentamento do problema é que o torna verdadeiramente um problema.

No  exercício  matemático,  geralmente,  as  habilidades  utilizadas  estão  relacionadas  à

aplicação de formulas e/ou algoritmos conhecidos. Os problemas vão além da escolha da técnica

correta (se é que exista uma), como acontece nos exercícios, técnica esta que exige aplicação de

fórmulas,  algoritmos,  ou mesmo resoluções memorizadas.  Propomo-nos a pensar assim como

Souza (2005,  p.2),  para  o qual,  “um ensino sem a resolução  de problemas  não possibilita  o

desenvolvimento de atitudes e  capacidades intelectuais,  pontos fundamentais para despertar  a

curiosidade dos alunos e torná-los capazes de lidar com novas situações”.

Refletir  sobre  a  Resolução  de  Problemas  nesta  perspectiva  é  levar  o  aluno  a  buscar

estratégias,  ampliar  seu  pensamento,  ir  além dos  procedimentos  padronizados.  Souza  (2005)

afirma, ainda, que a Resolução de Problemas contribui para o aluno desenvolver seu pensamento

matemático, criar, recriar e não se esmerar apenas na reprodução ou imitação.

Resolver problemas é uma habilidade prática, como nadar, esquiar ou tocar piano: você
pode aprendê-la por meio de imitação e prática. (...) se você quer aprender a nadar você
tem de ir à água e se você quer se tornar um bom “resolvedor de problemas”, tem que
resolver problemas (POLYA apud RAMOS, 2001, p.10).
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Nessa perspectiva, ainda, em um processo contínuo e integrado, o ambiente escolar pode

possibilitar aos alunos o estabelecimento de conexões dos novos conceitos e problemas com as

situações já trabalhadas e resolvidas por eles.

Encontramos  em  Polya  (2006)  discussões  sobre  a  Metodologia  da  Resolução  de

Problemas. Essa metodologia busca desenvolver no aluno sua capacidade de gerenciar e alcançar

novos saberes que venham a contribuir para a formação de conceitos matemáticos no indivíduo.

Desse modo, Polya (2006) propõe quatro etapas para a resolução de um problema, sendo elas:

compreender o problema, estabelecer um plano, executar o plano, e examinar a solução obtida.

Essas fases interagem entre si e não necessitam que sejam seguidas linearmente, ou seja, pode-se

alterar a ordem das fases a qualquer momento do processo de resolução.

De todo modo, é importante destacar  que as ações precisam ser desempenhadas pelos

alunos com a orientação dos professores e não pelos professores com a observação dos alunos.

Portanto, formular e resolver um problema implica o empreendimento de esforços pelos alunos e

são nesses esforços que se concretizam aprendizagens, até porque, aprender é ação que depende,

essencialmente, daquele que se dedica à tarefa.

2.2  Acerca  das  ações  de  professores  e  alunos  em atividades  de  formulação  e  resolução  de
problemas

Polya  (2006)  destaca  que  cabe  ao  professor  questionar  os  alunos  buscando  atingir

objetivos para o sucesso da resolução de um problema. Isto feito, e assim que assimilados pelos

alunos  o  processo  de  resolução,  ou  como  podemos  definir,  a  metodologia  de  resolução  de

problemas, naturalmente o aluno passará a questionar situações que favoreçam esse aprendizado

e contribuam para o avanço nas etapas dessa metodologia.

O trabalho do professor, baseado na Resolução de Problemas, foca-se na ideia de que as

situações  propiciam  ao  aluno  a  possibilidade  de  questionar  e  de  buscar,  em  conhecimentos

anteriores, possíveis respostas para as próprias questões (GUIMARÃES e RODRIGUES, 2015).

É necessário  que as capacidades  intelectuais e  a  estruturação  do pensamento do aluno sejam

fomentadas por situações provocadas pelo professor no intuito de estimular estes alunos.

Quando o aluno fala, lê, escreve ou desenha, ele não só mostra quais habilidades e atitudes 
estão sendo desenvolvidas no processo de ensino, como também indica os conceitos que
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domina e as dificuldades que apresenta. Com isso, é possível verificar mais um aspecto
importante na utilização de recursos de comunicação para interferir nas dificuldades e
provocar cada vez mais o avanço dos alunos (NACARATO et al, 2015, p.45).

Torna-se  de  extrema relevância,  portanto,  refletir  acerca  da  importância  de mediar  as

ações  do  aluno  no  desenvolvimento  do  pensamento  matemático,  considerando  seus

conhecimentos prévios e estimulando-o a questionar suas respostas e a procurar por mais de uma

solução. Pensar a Resolução de Problemas como atividade prática diária de sala de aula implica a

necessidade de o professor estabelecer um rigoroso acompanhamento das ações dos alunos e do

cumprimento de metas.

Onuchic  e  Allevato  (2011)  alegam que  não  há  formas  rígidas  de  se  trabalhar  com a

Metodologia de Resolução de Problemas; entretanto, algumas estratégias sustentam esse trabalho

em sala de aula. Desse modo, criaram um roteiro com elementos que orientariam o professor para

o uso da Metodologia da Resolução de Problema: preparação do problema, leitura individual,

leitura em conjunto, resolução do problema, observação e incentivo, registro das resoluções na

lousa, plenária, busca de consenso e formalização do conteúdo.

Ainda  segundo  Onuchic  e  Allevato  (2011),  este  roteiro  criado  inicialmente  por  meio  da

participação  de  45  professores  de  um  Programa  de  Educação  Continuada,  no  ano  de  1998,  foi

reformulado e novos elementos foram incluídos no intuito de atender a demanda de prover os alunos

de conhecimentos prévios necessários ao desenvolvimento da metodologia, de modo que as etapas da

Resolução de Problemas, de acordo com este novo roteiro, seguiriam as seguintes fases:

� Preparação do problema: seleção, construção de um novo conceito, princípio ou
procedimento,  chamado  de  problema  gerador.  As  autoras  enfatizam  que  o
conteúdo matemático necessário para a resolução do problema ainda não tenha
sido trabalhado em sala de aula;

� Leitura individual: momento da entrega da cópia do problema para cada aluno 
para que seja feita a leitura;

� Leitura  em  conjunto:  neste  momento  a  leitura  acontece  de  maneira  coletiva.
Importante frisar que havendo palavras desconhecidas, surge, neste momento, um
problema secundário: entender o significado da palavra e seu uso no enunciado do
problema;
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� Resolução do problema: sanadas todas as dúvidas quanto ao enunciado os alunos 
iniciam a resolução do problema em grupos colaborativos e cooperativos3;

� Observação  e  incentivo:  a  função  do  professor  nessa  etapa  é  de  estimular  e

incentivar  o  trabalho  colaborativo.  Observando  e  incentivando  os  alunos,

mediando as conversas e trocas de ideais entre eles. Torna-se importante que o

professor  atenda aos alunos em suas dificuldades,  acompanhe as explorações e

oriente os alunos na resolução de problemas secundários que possam interferir na

resolução do problema primário.

� O registro das resoluções na lousa é o momento em que os grupos fazem o registro
não havendo preocupação com resoluções certas ou erradas, ou mesmo, resoluções
que apresentaram diferentes processos;

� Plenária: momento em que todos os alunos são convidados a defender suas ideias
registradas na lousa na resolução do problema. O papel do professor nesta etapa é
de guia e mediador;

� Busca do consenso: sanadas todas as dúvidas, o professor, juntamente com a turma, 
buscará consenso sobre o que consideram uma solução válida para o problema;

� A formalização do conteúdo é quando o professor registra,  de maneira formal,
organizada  e  estruturada  matematicamente,  os  conceitos,  os  princípios  e  os
procedimentos construídos durante a resolução do problema.

Embora o aluno seja o sujeito principal  do processo de aprendizagem, o professor  é

quem potencializa o desenvolvimento da atividade e as ações, inclusive cognitivas, dos alunos.

Considerado o administrador do ensino, o professor norteia sua prática a partir do conhecimento

do perfil e das necessidades de seus alunos. Ambos, alunos e professores, têm suas atividades

condicionadas à estrutura escolar (organização, recursos, ideologias) e às peculiaridades da

3 Entendemos cooperação e colaboração como termos distintos, mas inter-relacionados. Em relação à colaboração entre
sujeitos,  observamos  que  ela  acontece  na  interação  entre  eles;  porém pode  partir  de  ambas  as  partes  envolvidas  ou
unilateralmente. Por sua vez, entendemos que para haver a cooperação é importante que haja interação e colaboração, mas
é necessário que os sujeitos compartilhem objetivos e realizem ações em comum. Desse entendimento, podemos afirmar
que não há cooperação sem colaboração, mas pode haver colaboração sem cooperação.
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disciplina Matemática como pertencente a um conjunto de outras tantas disciplinas que integram

as grades curriculares (ONUCHIC e ALLEVATO, 2011, p.87-88).

Para o aluno, dentre  as atribuições  que competem a ele,  está  a  tarefa de recorrer  aos

saberes  prévios  no processo de compreensão de novos conhecimentos.  O trabalho em grupo,

neste sentido, tem sua relevância por proporcionar ao aluno a troca de experiências e de saberes.

O professor, além de ser o mediador, também é quem organiza o processo e fornece informações

necessárias  para  o  aluno  resolver  as  situações  propostas,  estabelecendo  condições  para  a

realização das atividades.

Nesse  papel  [de  mediador],  o  professor  é  responsável  por  arrolar  os  procedimentos
empregados e as diferenças encontradas, promover o debate sobre resultados e métodos,
orientar as reformulações e valorizar as soluções mais adequadas. Ele também decide se
é necessário prosseguir o trabalho de pesquisa de um dado tema ou se é o momento de
elaborar  uma  síntese,  em  função  das  expectativas  de  aprendizagem  previamente
estabelecidas em seu planejamento (BRASIL, 1997, p.31).

Em seu livro Formulação e Resolução de Problemas de Matemática – teoria e prática,

Dante (2011) enfatiza o quão complexa é a ação de ensinar a resolver problemas. Para ele:

Ensinar  a  resolver  problemas  é  uma  tarefa  mais  difícil  do  que  ensinar  conceitos,
habilidades e algoritmos matemáticos. Não é um mecanismo direto de ensino, mais uma
variedade de processos de pensamento que precisam ser cuidadosamente desenvolvidos
pelo aluno com o apoio e incentivo do professor (DANTE, 2011 p-35).

Dante (2011) ressalta ainda que o professor deve mediar as discussões de modo a dar

condições de os alunos desenvolverem várias estratégias para a resolução de problemas, visto que

não  há  uma  estratégia  que  seja  infalível  ou  ideal.  Sugere,  então,  que  sejam  apresentados

diferentes problemas, cujas soluções possam oportunizar diferentes estratégias de resolução.

Para a organização do trabalho pedagógico com alunos do Ensino Fundamental I4, dentre

os diversos aspectos a serem trabalhados para além dos conteúdos matemáticos, destacamos os

relacionados à resolução de problemas, ao cálculo mental, à linguagem matemática e às conexões

da Matemática com outras disciplinas e áreas do conhecimento.

4Entende-se o Ensino Fundamental I como sinônimo de Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o que contempla do
primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental da Educação Básica, conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, LDB 9394/96. Art. 32. Segundo o documento, o Ensino Fundamental e obrigatório, com duração de 9
(nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica
do cidadão. (BRASIL, 1996).
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2.3 A Resolução de Problemas nos Documentos Oficiais que orientam o Ensino de Matemática

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) apresentam, já no texto referente

ao primeiro ciclo do Ensino Fundamental5, o objetivo do ensino de Matemática, a saber, que as

crianças  sejam  capazes  de  resolver  problemas  e  construir  o  significado  das  operações

fundamentais,  buscando  reconhecer  que  uma  mesma  operação  está  relacionada  a  problemas

diferentes e o mesmo problema poderá ser resolvido por meio de diferentes operações.

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN, 2013) apresentam a Resolução de Problemas

como parte  integrante  das  atribuições  dos  docentes  que trabalham com alunos de  0  (zero)  a  17

(dezessete) anos. Para o documento, utilizar a Resolução de Problemas como metodologia implica

propor  atividades  de  Matemática,  cujas  situações  promovam  a  interação  da  Matemática  com  o

cotidiano do aluno, de forma a não limitar o conhecimento a definições formais preestabelecidas.

Corroborando  a  discussão,  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  de  Matemática

demonstram uma preocupação quanto ao uso do termo cotidiano. Segundo o documento:

Outra  distorção  perceptível  refere-se  a  uma  interpretação  equivocada  da  ideia  de
“cotidiano”, ou seja, trabalha-se apenas com o que se supõe fazer parte do dia-a-dia do
aluno. Desse modo, muitos conteúdos importantes são descartados ou porque se julga,
sem uma análise  adequada,  que não são de interesse para os alunos,  ou porque não
fazem parte de sua “realidade”, ou seja,  não há uma aplicação prática imediata.  Essa
postura  leva  ao  empobrecimento  do  trabalho,  produzindo  efeito  contrário  ao  de
enriquecer o processo ensino-aprendizagem (BRASIL, 1997 p-19).

Considerar o cotidiano do estudante vai além do contexto em que ele está inserido, ou

seja,  pensar  cotidianamente  implica  propiciar  avanços  dos  conteúdos abordados,  tornando os

conceitos espontâneos que os alunos trazem em conceitos científicos6. O entendimento do que

seja  cotidiano,  ou  seja,  sobre  aquilo  que  rotineiramente  acontece,  favorece  ao  professor

compreender como se dá a relação e a formação dos conceitos científicos.

5Os Parâmetros Curriculares Nacionais estão organizados em ciclos de dois anos, mais pela limitação conjuntural
em que estão inseridos do que por justificativas pedagógicas. Assim, o primeiro ciclo se refere à primeira e segunda
séries; o segundo ciclo, à terceira e à quarta séries; e assim subsequentemente para as outras quatro séries. (BRASIL,
1997, p.40)
6Os conceitos espontâneos são os formados a partir de situações concretas e de vivências dos sujeitos. Os conceitos
científicos, por sua vez, são os conceitos que surgem de ações intencionais, por meio da instrução, principalmente, de
instituições de ensino.
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Compreender o processo de formação de conceitos cotidianos é relevante uma vez que é
com  esses  conceitos  que  as  crianças  chegam  à  escola.  Talvez  as  dificuldades  de
aprendizagem enfrentadas no início da escolarização estejam relacionadas a conceitos
prévios,  conceitos  espontâneos  –  conceitos  surgidos  no  confronto  com  a  realidade,
internalizados sem a mediação intencional de outrem (CENCI e COSTAS, 2010 p.367).

Acreditamos que é neste sentido que a Resolução de Problemas deveria ser inserida no

ambiente escolar, trazendo para as salas de aula situações significativas para os alunos e, a partir

delas, avançar para outros contextos, outros saberes, outros conteúdos.

Assim,  proporcionar  aos  alunos,  sempre  que  possível,  a  resolução  de  problemas

matemáticos  é  possibilitar  que  estes  formulem  hipóteses,  busquem  validar  estratégias  e

resultados,  comparem  com  o  resultado  de  colegas  e,  consequentemente,  elaborem  novas

estratégias e procedimentos diversos de resolução. Estas são algumas das ações que identificamos

serem necessárias aos alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental realizar,  e que podem

tornar o trabalho com a Resolução de Problemas desafiador e estimulante. Além do que:

[...]  a valorização dos diferentes modos  de resolução apresentados pelas  crianças  inibe o
desenvolvimento  de algumas  atitudes  inadequadas  em relação  à  resolução  de problemas,
como, por exemplo, abandonar rapidamente um problema quando a técnica envolvida não
é identificada,  esperar  que  alguém resolva,  ficar  perguntando  qual  é  a  operação  que
resolve a situação, ou acreditar que não vale a pena pensar mais demoradamente para
resolver um problema (CAVALCANTI apud SEED, 2001, p-126).

Assim, situações problemáticas e significativas, como as que desencadeiam a Resolução

de Problemas, favorecem as condições para a iniciativa e as ações dos alunos e para a criação de

estratégias, sendo, dessa forma, fundamentais para incentivar o aluno a desenvolver hipóteses de

soluções.

Todo o trabalho com a Resolução de Problemas é um processo relativamente lento que

requer a análise do problema e sua interpretação. A decisão quanto aos caminhos que se pretende

seguir e as diferentes soluções que podem aparecer ao longo das tentativas de resolução podem

levar os alunos a dúvidas, incertezas, medos e frustações. Por isso, é importante que a atividade

realizada pelos alunos seja envolvente a ponto de a dedicação dos mesmos ser duradoura e o

interesse permanente.

Neste contexto, a busca por uma solução para o problema deve ser mais valorizada do que

a resposta em si. Isso implica ao professor considerar os caminhos e conhecimentos dos alunos na
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condição de revolvedores de problemas, bem como a compreensão e a percepção do erro pelo 

aluno, e a ação deste retornando ao processo para encontrar uma nova estratégia.

Todavia, conforme atentam os Parâmetros Curriculares Nacionais:

A prática mais frequente consiste em ensinar um conceito, procedimento ou técnica e depois
apresentar um problema para avaliar se os alunos são capazes de empregar o que lhes foi
ensinado. Para a grande maioria dos alunos, resolver um problema significa fazer cálculos
com os números do enunciado ou aplicar algo que aprenderam nas aulas. Desse modo, o que
o professor explora na atividade matemática não é mais a atividade, ela mesma, mas seus
resultados, definições, técnicas e demonstrações (BRASIL, 1997, p.32).

Ainda segundo o documento:

As necessidades  cotidianas fazem com que os alunos  desenvolvam uma inteligência
essencialmente  prática,  que  permite  reconhecer  problemas,  buscar  e  selecionar
informações, tomar decisões e, portanto, desenvolver uma ampla capacidade para lidar
com a atividade matemática.  Quando essa capacidade é potencializada pela escola, a
aprendizagem apresenta melhor resultado (BRASIL, 1997, p.25).

Quando se propõe ao aluno a resolução de um problema, o que o professor faz é colocá-lo

diante de uma situação para a qual precisa recorrer aos seus conhecimentos prévios7, bem como

estabelecer, dependendo da situação, conexões com situações extramatemáticas. Nesse sentido,

quanto mais um aluno resolve problemas, mais condições têm de resolver novos problemas, já

que seus conhecimentos prévios em uma nova situação abrangem os conhecimentos adquiridos

em situações anteriores.

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) para o ensino de Matemática para os

Anos Iniciais  do Ensino Fundamental, encontramos 5 vezes a palavra formular referindo-se à

formulação de problemas,  outras à formulação de hipóteses e à formulação de situações pelo

aluno. No entanto, o documento não traz orientações sobre como empreender atividades/ações

relacionadas  à  formulação  de  problemas  pelos  alunos.  Verifica-se,  assim,  que  é  cobrado  do

professor  que  realize  em suas  práticas  de  trabalho  a  resolução  e  formulação  de  problemas;

entretanto, não esclarece como pode se dar este processo no que diz respeito a formulação.

7 “O conhecimento prévio é o conjunto de ideias, representações e informações que servem de sustentação para essa nova
aprendizagem, ainda que não tenham, necessariamente, uma relação direta com o conteúdo que se quer ensinar”
(WEISZ e SANCHEZ, 2006, p.3).
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2.4 Elaboração e Resolução de Problemas na Educação Básica

Ainda que na Educação  Básica  o  ensino por  meio da Resolução de Problemas sejam

propostas desde os Parâmetros Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais, esta

temática  nos  parece  ser  pouco empreendida  nas  salas  de aula  efetivamente,  haja  vista  nossa

experiência docente.

Na  Educação  Básica,  as  atividades  que  envolvem  resolução  de  problemas  nos  Anos

Iniciais do Ensino Fundamental I são apresentadas, por vezes, numa perspectiva que compreende

a possibilidade de trabalhar com atividades lúdicas, abordando a literatura infantil, os jogos e a

manipulação de materiais didáticos (PARANÁ, 2010).

Entretanto, o uso de materiais alternativos não garante o aprendizado, nem mesmo que a

situação a ele relacionada configure um problema. Os materiais podem até favorecer o processo

de ensino, mas a presença do professor como mediador é fundamental para o sucesso do trabalho

com a metodologia da Resolução de Problemas.

A  Resolução  de  Problemas  como  estratégia  pode  tornar  as  aulas  mais  atraentes,
cooperativas, mais dinâmicas, fazendo com que os estudantes se relacionem com uma
maior  frequência  com  os  conteúdos  matemáticos.  Nessas  aulas,  o  professor  tem
fundamental  importância  na  escolha  dos  problemas  ou  na  aceitação  dos  problemas
propostos  pelo  aluno,  para  que  despertem  o  interesse  e  desafiem  a  curiosidade
(CHIRÉIA, 2013, p.3).

Nesta perspectiva, a Resolução de Problemas na Educação Básica necessita ser direcionada

para  a  relação  estabelecida  entre  professor  e  alunos,  em  que  haja  valorização  e  respeito  dos

conhecimentos  elaborados  pelos  sujeitos  aprendizes  envolvidos.  Embora  a  responsabilidade  pela

seleção e  preparação dos conteúdos da  aula  possa  ser  compartilhada  entre  professor  e  alunos,  o

docente precisa ser instigante e acentuar a curiosidade do aluno em procurar soluções no sentido de

ser protagonista do ensino e ao aluno ser protagonista da aprendizagem. Neste contexto, a dinâmica

do trabalho em grupo pode contribuir para o desenvolvimento de alunos mais autônomos.

A Resolução de Problemas pode se tornar ainda mais eficiente quando a dinâmica da aula
envolve o trabalho com pequenos grupos de alunos. O trabalho em grupo pode trazer uma
série de vantagens, como por exemplo, a possibilidade de observar as diferentes estratégias
adotadas pelos parceiros ao enfrentarem um mesmo problema. Nessa estratégia, a análise dos
procedimentos utilizados e a das atitudes tomadas pelos alunos se constitui em vasto material
para a avaliação da aprendizagem. A observação atenta do professor apontará para o quanto o
aluno compreendeu o problema e o quanto a resposta dada é adequada.
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Por conseguinte, as respostas dos alunos deixam de ser consideradas apenas como certas
ou erradas, uma vez que podem surgir da utilização de diferentes procedimentos e não
faz sentido destacá-las deles (CHIRÉIA, 2013 p-3).

Assim, todo trabalho deve ter  o enfoque metodológico que propicie  o aluno se sentir

motivado  nas atividades  que são propostas e  consequentemente  o  erro  deve  ser  tratado  com

respeito e confiança, garantindo aos alunos a possibilidade de refletirem sobre este.

Quanto  à  utilização  de  registros,  escritos,  orais  e/ou  pictóricos,  eles  favorecem  e

evidenciam os caminhos percorridos pelos alunos na trajetória da resolução do problema. Nos

Anos Iniciais do Ensino Fundamental estes registros são fundamentais, beneficiando a formação

do pensamento matemático (SEED, 2010). Com essa atuação intencional do professor em sala de

aula é possível contribuir para o distanciamento das práticas tradicionais do dia-a-dia da sala de

aula, em favor de novos horizontes pedagógicos de ensino.

A  metodologia  da  Resolução  de  Problemas  em  sala  de  aula  é  uma  possibilidade

emancipatória do ensino matemático. Propor situações novas e desafiadoras, fugindo da simples

reprodução de atividades matemáticas repetitivas sem que ofereça ao aluno a possibilidade de

resolução por meio de estratégias,  acertos e erros, tentativas de sucesso e insucesso são o fio

condutor para o trabalho com resolução de problemas.

Embora saibamos que o trabalho de sala de aula, em algumas situações, não dispõe de

condições  para  que o professor  possa realizar  na íntegra seu planejamento de ensino, muitas

vezes, por interferências que incluem indisciplina dos alunos; estrutura da escola; organização

pedagógica; formação continuada; entre outros fatores que interferem no trabalho pedagógico de

sala de aula, a proposta de Resolução de Problemas é uma temática que se sobrepõe a grandes

investimentos em materiais,  haja vista que a pré-disposição do professor  e principalmente do

aluno são fatores importantes para o bom desenvolvimento do trabalho. Este último é o sujeito

principal desse processo e a ação conjunta, viabilizando as práticas de trabalho na escola que

favoreçam o trabalho com Resolução de Problemas, refletindo assim bons resultados.

Conquanto discussões sobre a Resolução de Problemas no âmbito da Educação Básica e, mais

especificamente,  no  Ensino Fundamental,  sejam frequentes  na literatura,  tivemos dificuldades  de

encontrar  materiais  que  abordassem  a  formulação  de  problemas  como  prática  pedagógica,  na

perspectiva da metodologia Resolução de Problemas. Tanto que optamos por buscar, em um evento

consideravelmente importante para a área da Educação Matemática brasileira, o Encontro Nacional
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de Educação Matemática, especificamente sua décima segunda edição, se haviam trabalhos sobre

essa temática.

Foi possível comprovar que, nos relatos de experiências e comunicações apresentadas no

XII ENEM – Encontro Nacional de Educação Matemática (2016), poucos foram os pesquisadores

que se debruçaram sobre a questão da formulação de problemas de Matemática.  Os anais do

referido encontro e suas palavras  chaves possibilitaram-nos localizar  apenas 02 estudos sobre

formulação de problemas,  das 720 Comunicações  registradas e 01 estudo dos 463 Relatos de

Experiências  apresentados,  sendo  este  ainda  direcionado  a  alunos  de  graduação.  Esse  fato  é

interpretado  como  motivador  para  esta  dissertação,  porquanto  acreditamos  ser  um  trabalho

inovador no que diz respeito à formulação de problemas matemáticos no Ensino Fundamental

realizado com alunos de 4º e 7º ano.

No artigo intitulado “Implicações da criação e resolução de problemas na razão de ser da

atividade matemática”8, Carvalho  et al (2016) fazem uma inferência acerca dos resultados das

avaliações  de  larga  escala  quanto  à  aprendizagem dos  números  fracionários.  Entretanto,  não

aborda a formulação de problemas matemáticos com os alunos, neste caso, dos Anos Iniciais.

No artigo “Investigando a formulação e a resolução de problemas matemáticos na sala de

aula: utilizando a calculadora básica”9, Silva e Medeiros (2016) apresentam uma discussão sobre

a análise realizada com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental quando concebem, formulam e

resolvem problemas matemáticos a partir da calculadora básica. Este estudo foi realizado com

dados coletados em cinco sessões de formulação e resolução de problemas abertos. Neste caso, o

estudo nos trouxe luz para esta discussão, em razão de haver preocupação quanto a oferta de

situações que propiciem a formulação de problemas por alunos e não apenas a resolução como

temos visto frequentemente.

No  artigo  “A  produção  de  histórias  em  quadrinhos  para  a  resolução  de  problemas

matemáticos: o relato de uma experiência na iniciação à docência”10, Felix et al (2016) fazem uso

8CARVALHO, E.  F; NEVES, A.  S;  SOUZA, E.  S;  FARIAS,  L.  M. S. Implicações da criação e resolução de
problemas  na  razão  de  ser  da  atividade  matemática.  IN:  XII  Encontro  Nacional  de  Educação  Matemática.
Educação Matemática na Contemporaneidade: desafios e possibilidades. São Paulo, 2016.
9 SILVA, R. A; MEDEIROS, K. M. Investigando a formulação e a resolução de problemas matemáticos na sala de
aula: utilizando a calculadora básica. IN: XII Encontro Nacional de Educação Matemática. Educação Matemática
na Contemporaneidade: desafios e possibilidades. São Paulo, 2016.
10 FELIX, G. M; SODRÉ, G. M. L. A; SOUZA, L. M. C; FARIAS, D. M; COIMBRA, L. V; REZENDE, W. M.
A produção de histórias em quadrinhos para a resolução de problemas matemáticos: o relato de uma experiência na
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de história em quadrinhos como recurso para o ensino de Matemática. O artigo apresenta toda a

trajetória, desde como se deu a produção do material didático para o trabalho com os alunos do

Ensino Fundamental II até as experiências na produção deste material. O respectivo trabalho foi

desenvolvido com alunos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da UFF

(Universidade Federal Fluminense).

Para  além  de  constatar  o  pequeno  número  de  trabalhos  que  discutem  a  formulação  de

problemas  matemáticos  nesse  evento,  interessa-nos  investigar,  especificamente,  as  produções  de

alunos que formulam problemas em termos de aspectos de criatividade. Por isso, na próxima sessão,

discutimos criatividade e seus aspectos, os quais fundamentarão as análises desta pesquisa.

iniciação à docência. IN: XII Encontro Nacional de Educação Matemática. Educação Matemática na
Contemporaneidade: desafios e possibilidades. São Paulo, 2016.
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3 UM OLHAR METODOLÓGICO PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS – A 
QUESTÃO DA CRIATIVIDADE

Acreditamos que um problema, ainda que simples,  poderá despertar o interesse pela
atividade matemática se proporcionar ao aluno o gosto pela descoberta da resolução,
estimulando,  assim,  a  curiosidade,  a  criatividade  e  o  aprimoramento  do  raciocínio,
ampliando o conhecimento matemático. (GONTIJO, 2006, p. 7)

Interessa-nos,  de  modo  particular,  investigar  a  produção  de  alunos  ao  elaborarem

problemas matemáticos, principalmente em termos da manifestação de aspectos relacionados à

criatividade.  Face a tal inquietação, esta pesquisa também se fundamentou nas produções que

dizem acerca da criatividade matemática.

Em  artigo  intitulado  “Resolução  e  Formulação  de  Problemas:  caminhos  para  o

desenvolvimento da criatividade  em matemática”,  Gontijo  (2006,  p.4)  apresenta  um primeiro

modelo que descreve o processo criativo em Matemática. Modelo este, proposto por Hadamard11

e inspirado em Wallas12, que se baseia em quatro estágios denominados preparação, incubação,

iluminação e verificação.

Os estágios citados por Hadamard nos remetem a compreender organizadamente o processo

criativo que, segundo o autor, seriam fundamentais para a resolução de um problema. São eles: a

iniciação, ou preparação, é o momento em que o estudante (em se tratando do contexto escolar) visa

compreender o problema proposto. É neste contexto que coloca em ação seus conhecimentos,  de

conteúdo, de mundo e de estratégias de resolução. O segundo estágio denominado de incubação, por

sua vez, é o momento em que o problema é deixado de lado e a mente passa a se ocupar de outro

problema, ou seja, é um período em que não há esforço empregado diretamente na resolução do

problema. Há necessidade de distanciamento e isso poderá favorecer a resolução.

Frequentemente  nós  atingimos  melhores  resultados  iniciando  diversas  tarefas  em
sucessão, voluntariamente deixando-as inacabadas enquanto nos dirigimos às outras, do
que  tentando  terminar  um  trabalho  inteiro  de  cada  vez,  a  cada  momento  que  nos
debruçamos sobre ele (WALLAS, 1926, p. 84).

11 HADAMARD,  J.  (1954).  The  psychology  of  invention  in  the  mathematical  field.  New  York,  NY:  Dover
Publications.Poincaré, H. (1952). Science and method. New York, NY: Dover Publications, Inc.
12 WALLAS, G. Art of thought. London: Jonathan Cape, 1926 Hadamard, J. (1954). The psychology of invention in
the mathematical field. New York, NY: Dover Publications.Poincaré, H. (1952). Science and method. New York, NY:
Dover Publications, Inc.
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O  terceiro  estágio,  chamado  iluminação,  é  quando  a  solução  do  problema  aparece

subitamente, ou também conhecido como insight ou flash. De modo que este é o momento em que há

estabelecimento  de  associações  mentais  possibilitando  conexões  com  algo  já  anteriormente

aprendido. O último estágio consiste no momento em que o julgamento de possíveis aplicações dos

resultados encontrados é realizado, validando as soluções, bem como suscitando outros problemas.

A primeira dessas fases, a fase de iniciação, consiste no trabalho deliberado, consciente e
voluntário, na tentativa de resolução de um problema, por exemplo, através do recurso à
experiência  prévia.  Esta  é uma parte  importante  do processo criativo,  uma vez que gera
tensão no esforço de resolução, em que se criam as condições necessárias para a libertação
emocional que acontece no momento de iluminação. Após a primeira fase, se o indivíduo for
incapaz de solucionar o problema ao nível consciente (de acordo com a sua experiência e
conhecimento prévio), começa a trabalhar na tarefa a um nível inconsciente. É este momento
que marca a segunda fase, a incubação, o processo inventivo que está indissociavelmente
ligado ao esforço consciente e intencional que o precede. Após o período de incubação pode
ocorrer  a  iluminação,  que  marca  a  terceira  fase,  na  qual  se  faz  a  transição  entre  o
inconsciente  e  o  consciente,  resultando numa ideia  ou  solução  que emerge  na mente  do
solucionador, sendo esta experiência por vezes descrita como AHA! Independentemente do
impulso, a exatidão da ideia ou da solução emergente é avaliada durante a quarta e última
fase, a verificação. (AMARAL, 2016, p. 33).

Embora diretamente ligados à resolução de problemas matemáticos (e não à formulação

de problemas, foco desta pesquisa), estes estágios descrevem os processos criativos na resolução

de problemas matemáticos  e  podem indicar  a importância  de se refletir  sobre a  criatividade,

inclusive no âmbito do ensino de Matemática. Consideramos, ainda, que a resolução de problema

pode estar diretamente ligada à formulação desses problemas e que um trabalho que se atenta

para essa formulação pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento criativo.

O despertar da criatividade em Matemática caracteriza-se pela busca por soluções que não

estejam  diretamente  ligadas  à  aplicação  imediata  de  algoritmos,  bem  como  não  sejam

caracterizadas por resoluções-padrão. A criatividade, segundo Gontijo (2006), está relacionada às

situações, cuja capacidade de utilizar conhecimentos prévios seja valorizada de diferentes formas.

Para estimular a criatividade devemos estar atentos às experiências que os estudantes já
vivenciaram,  buscando  identificar  fatores  que  provocaram  estímulos  positivos  e
negativos  em  relação  à  matemática  e  como  estes  agem  na  construção  de  uma
representação positiva da mesma (GONTIJO, 2006, p. 9).

Ainda à luz de Gontijo (2006), verificamos que a criatividade em Matemática pode ser 

entendida:
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[...] como 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 sequência de ações (GONTIJO, 2006,
p.4).

Embora o conceito de criatividade Matemática não seja comum e acordado entre autores

que pesquisam essa temática, e ainda que não se tenha na literatura uma quantidade expressiva de

trabalhos que possam contribuir para o enriquecimento desta pesquisa, destacamos os trabalhos

de Amaral (2016), Dante (1980, 1988, 2011), Gontijo (2006, 2007, 2012, 2015), Onucchic (2011,

2018) e as contribuições de Polya (2006) – nosso referencial teórico de criatividade e Resolução/

Formulação de Problemas.

Compreender a criatividade no âmbito da Educação Matemática e, mais especificamente,

entender o processo criativo na formulação de problemas matemáticos, remete a analisar e pensar

a criatividade não apenas no âmbito da resolução matemática de questões; antes, porém, permite

pensar a criatividade no contexto da formulação de problemas, o que extrapola a definição de

criatividade em Matemática apresentada por Gontijo (2006).

Os  processos  cognitivos  que  envolvem a  formulação  de  problemas  matemáticos  com

alunos de Educação Básica,  nesta pesquisa, nomeadamente,  alunos de 4º e 7º ano do Ensino

Fundamental, orienta para que sejam consideradas as qualidades desse pensamento e a liberdade

que os alunos demonstram quando elaboram seus problemas.

Ainda se apoiando em Gontijo (2006), considera-se que a habilidade de criar um produto

original e não usual seria fonte de análise do pensamento criativo dos alunos que formularam os

problemas matemáticos.

Com aporte  em  Amaral  (2016),  verificamos  a  criatividade  como  uma  capacidade  de

inovação, com significado, relevância e utilidade. Essa criatividade que buscamos encontrar no

material analisado vai além da novidade, embora esteja atrelada à originalidade.

Amaral  (2016) permite refletir  sobre o fato de que a criatividade,  quando associada à

capacidade  de  pensar  fora  do  que  se  considera  expectável,  de  produzir  ideias  originais,  de

inventar e inovar, não é suficiente para que se considere criativa. Entretanto, ele reforça que essa

mesma ideia deve possuir o que chama de relevante, útil, eficaz, adequada e com significado.
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O ato criativo pode ser considerado um processo mental, envolvendo a geração de ideias
ou conceitos novos ou o estabelecimento de novas associações entre ideias ou conceitos
existentes,  manifestando-se  por  meio  de  resultados  criativos,  originais  e  úteis.
(AMARAL, 2016, p. 41-42).

Neste sentido, o autor entende que, quando examinadas várias definições de criatividade,

é possível destacar que o novo, o original, o útil e com valor social, num determinado momento,

trazem em sua essência determinadas características que servem como ponto de partida para a

formulação do que se pensa ser criatividade.

Alguns  autores  vinculam  a  criatividade  à  originalidade,  à  fluência  e  à  flexibilidade.

Torrance (1966),  por meio de testes de habilidade do pensamento criativo,  buscava avaliar o

desempenho  em  tarefas  verbais  e  figurativas  considerando  estes  três  itens  (originalidade,

flexibilidade e fluência). Conhecido por TTCT13, os testes de Torrance (1966) eram indicadores

de potencial criativo, o autor defendia as habilidades desse pensamento para indivíduos desde o

jardim de infância até a idade adulta.

Apesar de a sua investigação revelar que a criatividade não se desenvolvia de forma
linear,  ele  defendia  que  era  possível  a  utilização  de  atividades,  métodos  de  ensino,
elementos de motivação e procedimentos para a potenciar ao longo da vida e não apenas
na infância.  Para  ele,  a  criatividade  era  um fenômeno  ilimitado,  assumindo  que um
indivíduo podia ser criativo de forma crescente, processo no qual a prática seria central
para o seu desenvolvimento. Neste sentido, as escalas do TTCT foram definidas como
indicadores  do  potencial  criativo,  significando,  portanto,  a  maior  ou  menor
probabilidade de um comportamento criativo. (AMARAL, 2016, p. 35)

Neste  sentido,  o  pensamento  criativo  estaria  vinculado  ao  pensamento  divergente14,

embora  não  necessariamente  este  último seja  garantia  de  criatividade,  pois  conforme  afirma

Amaral  (2016),  o  pensamento  divergente  para  ser  criativo  necessita  de  que  seja  também

significativo, útil e relevante.

Amaral (2016) defende ainda que:

A flexibilidade de representação é uma caraterística do pensamento criativo que constitui 
um aspeto da criatividade com clara relevância na resolução de problemas matemáticos e

13 Teste Torrance de Pensamento Criativo (TTCT, abreviatura em inglês). O objetivo de Torrance foi desenvolver
um teste válido e confiável de habilidades de pensamento criativo que poderia ser administrado a indivíduos, desde o
jardim-de-infância até à idade adulta. (AMARAL, 2016, p. 35).
14 Pensamento  divergente  é  aquele  capaz  de  produzir  “uma  gama  de  soluções  apropriadas”.  O  pensamento
divergente seria responsável pelas soluções, “onde o problema está por ser descoberto e onde, ainda, não existe meio
conhecido de resolvê-lo”. Tal pensamento estaria associado ao levantamento de hipóteses, buscando mais de uma
solução para os problemas, isto é, “quantas soluções diferentes podemos imaginar para o problema” (PELAES, 2010,
p. 11).
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que consiste na capacidade de superar a rigidez de pensamento matemático e quebrar
conjuntos mentais formatados (HAYLOCK, 1997, apud AMARAL, 2016, p. 260 – grifo
nosso).

Gontijo  (2007) expõe,  a  partir  das  ideias  de  Mihaly  Csikszentmihaly15 (1996),  que  o

pensamento criativo, embora pareça ser ação individual por se manifestar enquanto ideia de um

sujeito, é, na verdade, uma construção que se dá na interação entre os pensamentos da pessoa e

um contexto sociocultural. Gontijo esclarece que para o referido autor:

Não há nenhuma maneira de saber se um pensamento é novo, exceto com referência a
alguns padrões, e não há nenhuma maneira de saber se ele é valioso até que passe pela
avaliação social. Portanto, a criatividade não acontece dentro da cabeça das pessoas, mas
na  interação  entre  os  pensamentos  de  uma  pessoa  e  um  contexto  sociocultural.  É
sistemático, em vez de um fenômeno individual (GONTIJO, 2007, p. 23).

Amaral  (2016)  vem  tratar  da  criatividade  ponderando  que  todos  os  indivíduos  são

criativos, sendo inegável que, no campo da resolução de problemas e, também, no campo da

formulação  de  problemas,  estes  indivíduos  devam partir  de  um conhecimento  inicial  que  os

levará ao pensamento criativo, ou seja, no ensino e aprendizagem da Matemática e nas soluções

dadas às situações que requeiram superação de desafios.

Na  resolução  de  problemas,  o  pensamento  criativo  oportuniza  ao  indivíduo  selecionar,

experimentar,  explorar  e  até  mesmo superar  conceitos  pré-estabelecidos e  em algumas situações

permitindo um pensamento que promova estratégias para solucionar o problema. Este pensamento

criativo é apontado por Amaral (2016) como aquele relacionado à capacidade de superar a rigidez de

pensamento e, por conseguinte, render-se à liberdade para usar múltiplas representações.

a criatividade tem um papel cada vez mais relevante tanto na realidade mundial como na
vida de cada pessoa, ora na melhoria do contexto social ora no progresso da humanidade
(Oliveira, 2010). Desta forma, ser criativo é uma caraterística fundamental, uma vez que
aumenta e favorece a capacidade de adaptação e a obtenção de sucesso do sujeito no
mundo atual,  face aos novos problemas e desafios com que se defronta (AMARAL,
2016 p. 38 apud CHÁVEZ-EAKLE, EAKLE & CRUZ-FUENTES, 2012).

15 Mihaly Csíkszentmihalyi nasceu em 29 de setembro de 1934, psicólogo reconhecido mundialmente por sua pesquisa
sobre a chamada psicologia positiva. Ele lecionou na Universidade de Claremont (Califórnia) e foi chefe do departamento
de psicologia da Universidade de Chicago e do departamento de sociologia e antropologia da Universidade Lake Forest. O
centro de interesse fundamental  de Mihaly Csíkszentmihalyi é o pensamento positivo e os aspectos que derivam dele:
criatividade, otimismo, motivação intrínseca e responsabilidade. Seu livro intitulado "Fluxo” (fluxo) tratou do conceito de
"estado  de  fluxo" e  tornou-se  uma obra  de referência  e  consulta  para  os  estudiosos  da psicologia  positivista.  Fonte:
http://trabalibros.com/escritores/i/4836/56/mihaly-csikszentmihalyi Acesso em 30 ago. 2018.
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Carvalho  (2015,  p.  45),  apoiado  em  Lubart  (2007),  assinala  que  a  maioria  dos

investigadores concebe a criatividade como “a capacidade de realizar uma produção que seja ao

mesmo tempo nova e adaptada ao contexto na qual ela se manifesta”. Portanto, seria considerado

novo um produto carregado de  ineditismo, ou seja,  percebido  por aqueles  que o consideram

original. Assim, sendo ele original, este produto precisa ainda ser adaptado, tornando-se útil para

aquilo a que se propõe e, consequentemente, validado por aqueles que o avaliam como produto

criativo.

Não são raros os exemplos de criações em diversas áreas que hoje são consideradas
produtos  de  valor  inestimado,  mas  que  não  tiveram esse  valor  reconhecido  quando
foram  apresentados  para  o  coletivo,  devido  a  não  validação  dessas  criações  pela
sociedade da época. Como exemplo, podemos citar Leonardo Da Vinci, que desenhou
vários projetos na área da engenharia, muitos dos quais só foram concretizados mais de
quatro séculos depois, como o helicóptero concebido pelo célebre inventor no ano de
1.510 e esquecido até o começo do século XX quando foi concretizado pelos irmãos
Wright. Vicent Van Gogh só teve suas obras reconhecidas cerca de uma década após ter
morrido em 1890. Sendo assim, para que um produto possa ser considerado criativo, ele
precisa  ser  concebido  num processo  sistêmico,  onde  concorra  todo  um conjunto  de
indivíduos  organizados  dentro  de  uma  cultura  e  de  um  contexto  histórico  para  a
aceitação ou rejeição dessa criação. (CARVALHO, 2015, p. 45-46)

Gontijo (2007) destaca que, para o caso da resolução de problemas, as atividades tratam

de habilidades  acadêmicas  e  criativas.  As habilidades  acadêmicas,  conforme destaca  o autor,

seriam aquelas diretamente ligadas ao pensamento lógico, ao domínio de conceitos e cálculos e a

capacidade de apresentar argumentos plausíveis por meio do raciocínio matemático. Quanto às

habilidades criativas, estas caracterizam-se pelo pensamento complexo, percepção de padrão, não

apenas de algoritmo e, por conseguinte, pelo pensamento original.

A capacidade criativa em Matemática também deve ser caracterizada pela abundância ou
quantidade de ideias  diferentes  produzidas  sobre  um mesmo assunto  (fluência),  pela
capacidade  de  alterar  o  pensamento  ou  conceber  diferentes  categorias  de  respostas
(flexibilidade), por apresentar respostas infrequentes ou incomuns (originalidade) e por
apresentar grande quantidade de detalhes em uma ideia (elaboração). (GONTIJO, 2006.
p. 233)

Nesta pesquisa, consideramos os aspectos apontados por Gontijo (2006) para analisar os

dados  produzidos  pelos  alunos  no  momento  de  elaboração  de  enunciados  de  atividades

matemáticas.
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4 ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO

Eu  acredito  na  intuição  e  na  inspiração.  A  imaginação  é  mais  importante  que  o
conhecimento.  O conhecimento  é  limitado,  enquanto  a  imaginação  abraça  o  mundo
inteiro, estimulando o progresso, dando luz à evolução. Ela é, rigorosamente falando,
um fator real na pesquisa científica. (EINSTEIN, 1931)16

Esta pesquisa tem caráter qualitativo e busca analisar os dados referentes aos aspectos da

criatividade presentes na formulação de problemas matemáticos realizada por alunos de 4º e 7º

anos, do Ensino Fundamental I e II, respectivamente, de duas escolas públicas do município de

Londrina-PR,  uma  municipal  e  outra  estadual,  intentando  investigar:  Quais  aspectos  de

criatividade emergem quando alunos de um quarto e de um sétimo anos do Ensino Fundamental

elaboram seus problemas de matemática?

Retomamos os aspectos já apontados por Gontijo (2006) para responder a esta questão, ou

seja, considerando a capacidade criativa, a abundância de ideias e respostas incomuns os quais

denominamos fluência, flexibilidade e originalidade respectivamente.

A pesquisa qualitativa,  na visão de Bogdan e Biklen (1994),  tem cinco características

básicas e de fundamental importância para o desenvolvimento deste tipo de pesquisa, a saber: a

pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como

instrumento principal; é uma pesquisa predominantemente descritiva; apresenta preocupação com

o processo, sendo este maior que o produto; a análise dos dados segue um processo indutivo e a

abordagem  dos  dados  pesquisados  deve  sempre  corroborar  a  perspectiva  dos  significados

atribuídos pelos participantes.

Os métodos qualitativos baseiam-se na observação, na entrevista aberta e no recurso a
documentos, ou seja, a pesquisa qualitativa envolve a aquisição dos dados descritivos,
obtidos através do contato direto do pesquisador com a situação investigada, enfatizando
o  processo  mais  do  que  o  produto  e  preocupando  em  traçar  a  perspectiva  dos
participantes. (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p.293)

Godoy (1995), ao discutir a abordagem qualitativa da pesquisa, atenta para a importância 

da criatividade e da imaginação para a compreensão de fenômenos e para a exploração de novos

16 Livro “Sobre Religião Cósmica e Outras Opiniões e Aforismos”, publicado em 1931.
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enfoques. O autor afirma que “considerando que a abordagem qualitativa, enquanto exercício de

pesquisa,  não  se  apresenta  como  uma  proposta  rigidamente  estruturada,  ela  permite  que  a

imaginação  e  a  criatividade  levem os  investigadores  a  propor  trabalhos  que  explorem novos

enfoques” (GODOY 1995, p. 23).

A coleta de dados aconteceu em duas escolas públicas da cidade de Londrina no ano de

2019,  localizada  no  norte  do estado  do  Paraná.  A pesquisa  foi  devidamente  autorizada  pela

direção das escolas (Apêndice 1) em concordância com alunos e pais, visto que os alunos são

menores  em  idade.  Foi  encaminhado  para  cada  família  um  termo  de  autorização  livre  e

esclarecido (Apêndice 2), que assinados, encontram-se em posse da pesquisadora.

A escola cuja coleta de dados se deu com os alunos do 4º ano é municipal e localiza-se na

periferia da cidade, em um bairro de classe média baixa. A turma é composta por 22 alunos com

idade entre 9 e 10 anos, dos quais 12 são meninos e 10, meninas. Na ocasião da coleta, a escola

contava com 8 turmas no período matutino, sendo 2 de 3º anos, 4 turmas de 4º anos e 2 turmas de

5º anos. A turma escolhida foi o 4º ano B e a escolha dessa turma ocorreu em razão da facilidade

de acesso para a aplicação das atividades de coleta de dados. Vale pontuar que essa facilidade

surgiu  em  virtude  de  a  pesquisadora  ser  professora  regente  da  turma  e  responsável  pelos

conteúdos de Matemática, Língua Portuguesa e Ciências ministrados durante todo o ano letivo.

A escola possui um IDEB17 de 6,5 pontos, resultado apresentado pelo INEP18 em 2017.

Este dado sinaliza que, em comparação ao índice 6,1 observado em todo o estado do Paraná no

ano de 2015, a escola apresenta resultados melhores que os apresentados pela maioria das escolas

do Estado.

A coleta  de  dados com os alunos do 7º  ano ocorreu em uma escola  estadual  da referida

cidade, localizada também em um bairro de periferia de classe média baixa. Entretanto, é uma escola

que atende a comunidade escolar em período integral, ou seja, presta atendimento das 8h às

17 Criado em 2007, o indicador combina os resultados do fluxo escolar, obtidos pelo Censo Escolar, com as médias de
desempenho  do  Saeb.  É  divulgado  a  cada  dois  anos  e  serve  como  ferramenta  para  acompanhamento  das  metas  da
educação.
18 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é uma autarquia federal vinculada
ao Ministério da Educação (MEC). Sua missão é subsidiar a formulação de políticas educacionais dos diferentes níveis de
governo com intuito de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país. Fonte: http://inep.gov.br/conheca-o-
inep     acesso em 27 de mai. 2018.
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17h com currículo integral oferecendo 14 disciplinas. A escola possui 7 turmas, duas de 6º, duas

de 7º, duas de 8º anos e 1 turma de 9º ano. A escolha da escola se justifica porque a autora atua

como pedagoga nesta instituição, o que facilitou o acesso aos alunos. A escolha da turma, por sua

vez, foi aleatória, sendo selecionada a turma conhecida por 7º ano A composta de 25 alunos, dos

quais 14 são meninos e 11 são meninas, com idade entre 12 e 13 anos. A consideração de uma

turma do 4º ano e outra do 7º ano, todavia, condiz com nosso interesse de investigar como a

tarefa de elaborar problemas a partir de contextos apresentados pela pesquisadora, se revelaria no

âmbito de alunos com idades diferentes, que vivenciam momentos escolares distintos.

Ressaltamos também nosso interesse na escolha das turmas de 4º e 7º anos por haver uma

diferença entre estes anos escolares, uma vez que se supõe que os alunos de 7º anos, por terem 3

anos a  mais de escolaridade,  apresentariam resultados mais elaborados para a  formulação de

problemas.

Essa segunda escola possui um IDEB de 5.4 pontos, resultado apresentado pelo INEP em

2017. Este dado demonstra que, em comparação ao índice 4,6 observado em todo o estado do

Paraná no ano de 2015, a escola também apresenta resultados melhores que a maioria das escolas

do estado para este nível de ensino.

As atividades foram aplicadas em momentos de aulas de Matemática e a pesquisadora foi

a responsável pela aplicação. Cada atividade proposta foi elaborada em folha própria ou utilizada

folha  almaço/sulfite  para  àquelas  de  caráter  livre.  Entregues  as  folhas  com  as  respectivas

atividades, os alunos foram orientados de forma que, para o registro das atividades, não haveria

certo e errado, preocupação apresentada pelos alunos logo após receberem as folhas.

Todavia, era fundamental que todos utilizassem como referência para a elaboração dos

problemas a imagem, a tirinha, a música ou o filme proposto como referência19.  No caso da

atividade livre, os alunos utilizaram-se, além de seus conhecimentos prévios, de temas de seus

interesses.

Inferimos que estas diferenças,  tanto de percurso educacional  quanto de idade, trariam

resultados significativos, face à diferença de escolaridade. Mas isso não se concretizou na análise

dos resultados a posteriori, da coleta de dados, como discutiremos mais à frente.

19 Apresentam-se as atividades no decorrer desse texto.
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No que diz respeito às dificuldades vivenciadas durante a aplicação das atividades e coleta

de dados, é possível dizer que com a turma de 4º ano não ocorreram dificuldades para a aplicação

das atividades. Atribui-se essa maleabilidade pelo fato de a pesquisadora ser a regente da turma e

ter acesso direto e diário com os alunos.

Todavia, com os alunos do 7º ano, verificamos haver certa resistência no momento da

aplicação das atividades. Essa resistência pode ser identificada em algumas atividades que nos

foram entregues sem ao menos a tentativa de formular o problema conforme proposto na ocasião.

Observamos que alguns alunos aparentavam descaso com a atividade, pouco interesse em realizá-

la ou mesmo em colaborar com a pesquisadora, ora por verbalizar não saber como fazer, ora por

indisciplina e, em outros momentos ainda, por não atribuir importância a uma atividade que não

renderia nenhuma nota para a disciplina de Matemática.

Conjecturamos essa falta de interesse também ao fato da pesquisadora ser a pedagoga da

escola  e  estar  diretamente  ligada  às  ocorrências  negativas  apresentadas  pelos  professores  no

cotidiano escolar. Atualmente, o papel do pedagogo nas escolas estaduais do Paraná relaciona-se

tanto aos  assuntos  relativos  à  indisciplina escolar,  quanto  à  intermediação  da  relação  escola-

família, aluno-professor, aluno-aluno.

Não  é  fácil  conduzir  a  organização  do  trabalho  pedagógico  da  escola.  Sabe-se  dos
enfrentamentos a que se deparam os pedagogos, e especificamente, o objeto da discussão, os
pedagogos da escola pública estadual. Um dos principais desafios é a grande quantidade de
atribuições vinculadas à figura desse profissional que na prática, muitas vezes, o transformam
em um profissional multitarefa, secundarizando o pedagógico em detrimento de ações pontuais
que aparecem cotidianamente na escola. (ZANLORENZI, 2011, p. 8)

Ainda que na prática vemos que a atuação do pedagogo nas escolas estaduais destoa do

que seria o ideal  para a função, cabendo a ele momentos de repreensão e punição, em geral,

ligadas à indisciplina escolar, cabe destacar que:

A  atuação  do  pedagogo  escolar  é  imprescindível  na  ajuda  aos  professores  no  seu
aprimoramento  do  seu  desempenho  na  sala  de  aula  (conteúdos,  métodos,  técnicas,
formas de organização da classe), na análise e compreensão das situações de ensino com
base nos conhecimentos teóricos, ou seja, na vinculação entre as áreas do conhecimento
pedagógico e o trabalho de sala de aula (LIBÂNEO, 1996, 27).

Por esta razão, acreditamos ter havido certa dificuldade na coleta de dados com os alunos da

turma do 7º ano, todavia, esta dificuldade não prejudica o resultado final das análises, porquanto a

amostra utilizada permite dar andamento à pesquisa. De todo modo, há o relato de muitos
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docentes, ainda, que conforme os alunos progridem em nível escolar, parecem apresentar menos

interesse pelas atividades escolares, o que também justificaria as atitudes dos alunos no momento

da coleta de dados.

4.1 A Escolha das Atividades

Apesar de árduo e solitário, o processo de pesquisar é também um desafio, pois a paixão
pelo desconhecido, pelo novo, pelo inusitado acaba por invadir o espaço do educador,
trazendo-lhe alegrias inesperadas (FAZENDA, 2002, p.10).

As atividades aplicadas  aos alunos foram escolhidas de modo a contemplar diferentes

contextos iniciais e, ainda, abarcar a relação que a Matemática pode estabelecer com a música,

com a imagem e etc. Desse modo, foram escolhidas atividades, sobre as quais descrevemos nesta

seção, considerando como motivação inicial, uma imagem, uma música e uma poesia.

A primeira atividade considerou uma imagem retirada do Domínio Público20 e a escolha pela

referida imagem se deu por se tratar de algo que poderia levar os alunos a reconhecerem diferentes

situações em que um vaso de flor poderia estar presente. Ao se observar um vaso de flor

é possível, acreditamos, imaginar diversas situações relacionadas à Matemática e estimular o 

pensamento criativo do aluno.

20 O  "Portal  Domínio  Público",  lançado  em  novembro  de  2004  (com  um  acervo  inicial  de  500  obras),  propõe  o
compartilhamento de conhecimentos de forma equânime, colocando à disposição de todos os usuários da rede mundial de
computadores - Internet - uma biblioteca virtual que deverá se constituir em referência para professores, alunos,
pesquisadores e para a população em geral. Disponível em:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
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Fonte: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=152601 
capturado em 26 jan. 2018.

A segunda atividade também considerou uma imagem retirada do site Domínio Público.

Trata-se de um submarino e a escolha se deu por ser uma imagem que, em nosso entendimento,

traria  curiosidade  e  remeteria  a  situações  que  envolvessem  água,  peixes,  praia,  sol,  calor.

Acreditávamos que para uma criança saber o que se passa em um submarino seria algo inusitado,

diferente, curioso e estimularia o pensamento criativo.
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Fonte: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=152600 
capturado em 26 jan. 2018.

A terceira atividade aplicada foi livre. Desse modo, apenas consistiu na entrega de uma

folha almaço/sulfite para os alunos e solicitado que eles elaborassem e resolvessem um problema

de Matemática a partir de um tema/assunto que os interessassem.

A 4ª atividade envolveu a música “Pomar”21 do grupo Palavra Cantada. Foi escolhida por

acreditarmos que quando se trabalha com o tema pomar remeteríamos o aluno a situações que

envolvessem a formulação de problemas que trariam como resultados conteúdos como dúzia,

dezena, sistema monetário, quantidade, peso, entre outras situações que envolvessem conteúdos

de unidades de medida.

21 O vídeo está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg  Acesso 25 out. 2018.
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Criando problemas matemáticos

Música: Pomar
Palavra Cantada

Baseado em seus conhecimentos matemáticos, faça uma leitura da música POMAR de,
elabore e resolva um problema de matemática. Sinta-se livre para criar um problema 
sobre qualquer situação que queira e que esteja relacionado à imagem. Utilize o espaço 
ao lado para escrever seu problema e resolvê-lo.

Pomar - Palavra Cantada

Banana, bananeira
Goiaba, goiabeira
Laranja, laranjeira

Maçã, macieira
Mamão, mamoeiro
Abacate, abacateiro

Limão, limoeiro
Tomate, tomateiro

Caju, cajueiro
Umbu, umbuzeiro
Manga, mangueira

Pêra, pereira
Amora, amoreira

Pitanga, pitangueira
Figo, figueira

Mexerica, mexeriqueira
Açaí, açaizeiro

Sapoti, sapotizeiro
Mangaba, mangabeira

Uva, parreira
Coco, coqueiro
Ingá, ingazeiro

Jambo, jambeiro
Jabuticaba, jabuticabeira

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg acesso em 26 jan. 2018.

A 5ª atividade envolveu uma tirinha de Peanuts. Foi retirada da internet e a escolha se deu

quando esta pesquisadora buscava uma imagem/tirinha que envolvessem crianças e ao mesmo

tempo apresentasse uma conotação de fácil entendimento.
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Fonte: 

A 6ª e última atividade aplicada foi  baseada na exibição do filme “Extraordinário”22,

lançado em dezembro de 2017, muito discutido entre os alunos. Por esta razão, e por se tratar de

um filme cuja discussão entre crianças e adolescentes foi muito observada pela pesquisadora, foi

que a escolha se confirmou. Para a realização desta atividade, também foi utilizada apenas uma

folha sulfite ou almaço.

A aplicação das atividades não seguiu a ordem disposta como 1ª a 6ª atividade, tendo em

vista que a aplicação dependia de alguns fatores, dentre eles a disponibilidade de TV e rádio para

a realização das atividades. Contudo, a definição de quais os tipos de atividades seriam aplicados

22 Sinopse: Auggie Pullman (Jacob Tremblay) é um garoto que nasceu com uma deformação facial. No filme, ele
irá frequentar uma escola regular pela primeira vez. Considerando as especificidades do contexto familiar e o desafio
de viver novas experiências, Auggie precisa se esforçar para superar dificuldades e transformar sua realidade.
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foi realizada juntamente como o orientador em reunião prévia, delimitando quais seriam e como

se daria a aplicação.

O cronograma de aplicação e coleta das atividades seguiu a seguinte ordem:

Data da Tipo de atividade Turma Quantidade de Alunos
aplicação alunos na turma presentes

22/02/2018 Imagem Submarino 4º ano 22 21

26/02/2018 Imagem Submarino 7º ano 25 18

01/03/2018 Livre 7º ano 25 24

28/03/2018 Música “Pomar” 4º ano 22 22

28/03/2018 Música “Pomar” 7º ano 25 16

03/04/2018 Tirinha 4º ano 22 21

04/04/2018 Tirinha 7º ano 25 19

09/04/2018 Filme “Extraordinário” 7º ano 25 17

13/04/2018 Filme “Extraordinário” 4º ano 22 20

17/05/2018 Imagem Flor 4º ano 22 21

17/05/2018 Imagem Flor 7º ano 25 22

23/05/2018 Livre 4º ano 22 16

Embora em todos os momentos da coleta de dados tenha havido dúvidas por parte dos

alunos quanto ao que estavam fazendo, insegurança sobre se o que faziam estava certo ou errado,

e se estavam procedendo como deveriam, frisamos que não deveriam se preocupar em relação a

isso, uma vez que o intuito não seria analisar gramática ou o resultado da operação Matemática

utilizada,  mas  sim  a  própria  elaboração  dos  problemas.  Conjecturamos,  todavia,  que  o

estranhamento dos alunos em relação às atividades propostas devia-se, em parte, ao fato de não

vivenciarem atividades abertas e de elaboração de problemas, como estas, em suas trajetórias

escolares.

Diante  disso,  para  os  propósitos  desta  dissertação,  selecionamos  duas  atividades  para

empreendermos nossas análises: a atividade da tirinha e a atividade da música aplicadas nas duas

turmas (4º e 7º ano).
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5. ANÁLISE DAS PRODUÇÕES: O QUE SE PODE DIZER SOBRE OS PROBLEMAS 
ELABORADOS PELOS ALUNOS

Para garantir o sigilo de identidade dos alunos participantes, cada uma das produções foi

nomeada da seguinte forma: A1T4 de modo que o A1 significa o “Aluno 1”, conforme lista de

chamada do professor regente; T é o tipo de atividade aplicada, neste caso especifico significa

“Tirinha”; e 4 representa que é um aluno do 4º ano do Ensino Fundamental I. Na coleta de dados

realizada com os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II  usamos a mesma sequência de

códigos, ou seja, A1T7 significa “Aluno 1 – atividade Tirinha – 7º ano”.

Consequentemente para a atividade com a música Pomar usaremos a letra M, de música.

Desta forma buscamos identificar qual atividade estamos analisando.

Nesta  seção,  apresentamos  as  análises  realizadas  a  partir  das  produções  dos  alunos

participantes da pesquisa, mais especificamente, problemas matemáticos formulados a partir de

atividades  tematizadas.  Como  tratam-se  de  produções  de  alunos  do  4º  ano  do  Ensino

Fundamental I e do 7º ano do Ensino Fundamental II, por vezes, a análise acabou por discutir as

diferenças e semelhanças apresentadas pelos alunos das duas turmas.

A primeira atividade analisada diz respeito a uma tirinha de Peanuts em cujo conteúdo

verificamos se tratar de uma conversa entre os personagens e seus gostos de leitura. O humor da

tira incide no fato de Snoopy optar por ler uma notícia sobre um cachorro morder o seu instrutor.

Um  ponto  interessante  é  que  em  nenhum  momento  a  tira  aborda  números,  dessa  forma,

empregamo-la como um suporte temático para que o aluno pudesse formular o problema.

Para a realização da atividade 2 foi selecionada a música Pomar, cantada a interpretada pelo

grupo Palavra Cantada. A escolha da música se justifica por se tratar de letra em cujo conteúdo são

citados os nomes de frutas seguidos dos nomes atribuídos à árvore que a produz. Com uma melodia

suave, a música é fácil de cantar e até mesmo de decorar uma vez que mantém uma estrutura fixa. Os

alunos ouviram-na por mais de três vezes, cantaram e depois foi apresentada a atividade.

Neste  texto  atemo-nos apenas  às discussões  advindas das  produções dos  alunos nas duas

atividades. Optamos por realizar uma análise local, no sentido de discutir cada atividade em relação

às produções de cada uma das turmas. Depois de realizadas as análises locais, empreendemos uma

análise global, visando construir agrupamentos que abarquem aspectos gerais da pesquisa.
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5.1 TIRINHA – QUE PROBLEMAS ELABORARAM OS ALUNOS DO QUARTO ANO?

Na atividade intitulada “Tirinha”, os alunos foram convidados a elaborar um problema

matemático a partir da interpretação da tirinha abaixo.

Fonte: http://leitoresautonomos.blogspot.com/2014/10/adoro-ler-quadrinhos.html capturado em 26/01/2018

As  produções  dos  alunos  denotam  diferentes  ideias,  tanto  de  contextos  quanto  de

conceitos matemáticos. O quadro a seguir busca agrupar tais contextos e conceitos considerando

o número  de  vezes  em que  cada  uma  figurou  nas  produções  dos  21  alunos  do  quarto  ano,

presentes na ocasião da realização da atividade.

AGRUPAMENTO CONTEXTO CONCEITOS PRODUÇÕES DOS ALUNOS

(NÚMERO DE CASOS)

Adição A4; A7; A8; A12; A16; A18

1 (10) Compra de livros Adição e subtração A1; A13; A14

Multiplicação A2

Doar Multiplicação A22
/distribuir/dividir e

2 (6) Divisão A3; A9; A21ganhar livros
Ler páginas de um Adição A10; A19
livro

3 (4) Elaborou enunciado sem relação com a tirinha A6; A11; A17; A20
(ideia de compra e venda de produtos
diversos)

4 (1) Não elaborou enunciado A5

Tabela 1 - Classificação dos problemas elaborados pelos alunos do 4º ano – Tirinha
Fonte: A autora, 2018.
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Tais informações também são apresentadas graficamente.

Problemas elaborados pelos alunos 4º ano - Tirinha

6

6

5

4

4

3

3 3

2

2

1

1 1 1

0

compra de livros compra de livros compra de livros não elaborou nenhuma relação ideia de ideia de divisão ideia de adição

(adição) (adição e (mul3plicação) nenhum enunciado com a 3rinha mul3plicação
subtração)

Gráfico 1 - Problemas elaborados pelos alunos do 4º ano - Tirinha
Fonte: A autora, 2018.

De  acordo  com  o  agrupamento,  percebe-se  que  metade  dos  alunos  formularam

problemas cujo enunciado contemplava a ação de comprar livros, ainda que tenham utilizado

operações matemáticas diferentes (adição, subtração, multiplicação e divisão). Apenas 4 alunos

elaboraram problemas sem relação alguma com a tirinha e, dentre as resoluções relacionadas à

tirinha, mas com ideias diferentes da compra de livros, 1 aluno utilizou a operação de multiplicar,

2 alunos utilizaram a ideia de divisão e 2 alunos a ideia de adição.

Dentre as produções que utilizaram a ideia de compra de livros, A4T4 utiliza a ideia de

adição, de juntar, como se vê abaixo. Embora o aluno A4 tenha obtido êxito na resolução, nos

chama a atenção a quantidade de livros proposto para a compra de apenas uma pessoa. Acredita-

se  que  o  aluno  não  se  preocupou  em pensar  a  situação  como uma situação  passível  de  ser

vivenciada ou, talvez, uma hipótese é a de que tenha procedido elaborando uma situação parecida

às encontradas em seus livros didáticos, nos quais onde não é raro alguém comprar 20 livros e 40

gibis.
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Figura 1 - Problema elaborado pelo aluno A4T4
Fonte: A autora, 2018.

“Carla comprou 20 livros e 40 gibis. Quanto Carla combrou âo total?
20 + 40 = 60
R: Carla comprou ão total 60 livros”

Identificamos  nesta  atividade  uma  preocupação  do  aluno  em organizar  o  espaço  a  ser

utilizado tanto na formulação do enunciado quanto  na disposição do cálculo realizado.  Para este

problema analisado não identificamos os aspectos buscados e apontados por Gontijo (2006) quanto a

fluência,  flexibilidade  e  originalidade.  A impressão que  nos dá  é  que  o  aluno se  preocupou em

atender ao proposto sem alterar a ideia de compra de livros ou algo que nos faça lembrar de livros.

Assim  como  a  produção  anterior,  A12T4  elaborou  situação  similar,  inclusive  com

números muito próximos dos utilizados pelo aluno A4:

Figura 2 - Problema elaborado pelo aluno A12T4
Fonte: A autora, 2018
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“Emso foi ao mercado e comprou 20 livros em quadrinhos sua irmã 30 
quantos quadrinhos eles compraram ao todo.
20 + 30 = 50
R: Eles compraram ao todo 50 livros em quadrinhos”

Verifica-se que a  formulação  do aluno foi  feita  de maneira objetiva.  O enunciado é

coerente, ele obteve êxito na operação aritmética e de forma clara elaborou a resposta. Porém o

aluno A12, assim como o aluno A4, não se preocupou em estabelecer uma relação do problema

com a realidade, demonstrando apenas a necessidade de registrar um cálculo numérico.

O aluno A18, por sua vez, apresenta a produção A18T4:

Figura 3 - Problema elaborado pelo aluno A18T4
Fonte: A autora, 2018

“Juliana rasgou o jornal e foi comprar 19 livros e mais 15 quantos ficara.
15 + 19 = 24
R: Ficou com 24 livros”

Ainda que a representação do desenho esteja condizente com a resposta fornecida pelo

aluno por extenso, o enunciado sugere a compra de duas quantidades de livros, 19 e 15, bem

como a ideia de somar estes valores. Todavia, não fica clara a relação entre o personagem rasgar

o jornal e ir comprar uma grande quantidade de livros. O que o contexto suscita, infere-se, é a

preocupação do aluno em justificar porque alguém compraria livros. No caso, alguém que tenha,

por algum motivo, rasgado seu jornal.

O registro da resolução mostra que o aluno faz uso da adição; porém, não considera o “vai

um” e, em vez de 34, obtém 24 como resposta. Uma possibilidade é o aluno, estando em vias de
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consolidação do algoritmo de adição e subtração, ter confundido o “vai um”, da adição, e o “risca

um” do fator  19,  da subtração (referente à troca de uma dezena por dez unidades),  como se

realizasse uma subtração com necessidade de troca.

Nesta produção, podemos inferir certa flexibilidade no que diz respeito ao modo como

A18T4 apresenta sua resolução, utilizando tanto do registro aritmético quando do registro figural.

Essa  complementaridade  de  registros  poderia  ter  contribuído  para  que  o  aluno  validasse  a

resposta, comparando as respostas obtidas via os dois registros. No entanto, isso não aconteceu

nesse caso. Inferimos que o aluno pode ter representado a resposta obtida via registro aritmético,

por meio de uma figura, em vez de ter resolvido a atividade também via a figura. Procedendo do

segundo modo,  teria  representado  as  duas  quantidades,  15 e  19  livros,  para  depois  somar  a

quantidade de imagens de livros. O que fez, todavia, foi representar 24 livros, resultado obtido

aritmeticamente (considerando o erro na soma).

As  habilidades  criativas  caracterizam-se  pela  percepção  de  padrões  e  de  relações,
usando  pensamento  complexo  e  não  algoritmo,  e  pela  capacidade  de  apresentar
pensamento  original,  usando  símbolos  matemáticos  que  resultam  em  mais  de  uma
estratégia de resolução e mais do que uma resposta correta. (GONTIJO, 2007, p. 160)

Para os problemas elaborados em que os alunos utilizaram das operações de adição e

subtração ao mesmo tempo, selecionou-se a produção A1T4 para descrição, pois nos chama a

atenção o contexto escolhido pelo aluno: sistema monetário. Entretanto o aluno não se atentou ao

fato de ter comprado dois livros de valores iguais para, posteriormente, retirar do montante que

possuía inicialmente.

Figura 4 - Problema elaborado pelo aluno A1T4
Fonte: A autora, 2018
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“Carlos foi a biblioteca e tinha 200 reais e comprou dois livros e cada livro era 
99 reais, quanto sobrol? 200-99=199 e 199-15=184
R: Carlos ficol com 184 reais”

Além disso, em vez de somar os valores dos dois livros e depois retirar esse valor do

montante inicial, opta por retirar do valor inicial o preço gasto com um livro, para depois retirar,

acredita-se,  o preço gasto  com o segundo livro.  Todavia,  não valida as operações realizadas,

prática pouco comum no contexto escolar, mas que, na situação da primeira operação, permitiria

ao aluno verificar a inconsistência de retirar 99 de 200 e ainda restar 199.

Neste caso entendemos estar à frente de um pensamento original, embora não tenha tido

sucesso na  resolução,  o aluno em nosso entendimento utilizou-se de uma situação proposta  para

inserir sistema monetário em sua formulação, ou seja, a habilidade criativa empregada caracteriza-se

pela percepção do aluno em fazer uso de conhecimentos anteriores como o sistema monetário.

Dentre os alunos que elaboraram problemas sem nenhuma relação com o enunciado,

apresenta-se a produção A6T4 para análise.

Figura 5 - Problema elaborado pelo aluno A6T4
Fonte: A autora, 2018

“D. Clara pediu um kit paixão + uma blusa + uma garrafinha + 3 brincos emportados. O 
kit custava 230, a blusa 30 a garrafinha 20 e os brincos 40, quantos reais Dona Clara 
gastou 230 + 30 + 20 + 40 = 320
R: D. Clara gastou 320 reais nas compras”
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É importante  pontuar  que  o  enunciado  dizia  que  deveria  ser  elaborado  e  resolvido  um

problema de Matemática sobre qualquer situação que tivesse relação ou fosse suscitada pela tirinha.

Nesse sentido, o aluno A6T4 inseriu ao seu problema elementos que não pertenciam ao universo

temático da tirinha, mas que, por certo, tinham relação com o cotidiano da criança. Além disso, pode-

se inferir que a situação representada pelo aluno tenha sido suscitada da interpretação da tirinha,

como se cada personagem estivesse lendo um material de seu interesse, assim como alguém

poderia estar lendo/vendo uma revista da “Avon” para fazer pedidos de compra. Essa hipótese é

corroborada  pela descrição  dos  produtos  apresentada  na  parte  inferior  da  figura  5,  tal  como

costumam aparecer neste tipo de revista.

Considera-se interessante a forma como esse aluno registrou o problema elaborado por

ele. O estudante, valendo-se de seus conhecimentos matemáticos e conhecimento deste tipo de

revista, cuidadosamente registrou por meio de ilustrações as informações contidas no problema.

Observa-se que na propaganda ilustrada pelo aluno o kit paixão possui o valor de R$

230,90, mas na operação Matemática o aluno não tem a preocupação de registrar os centavos do

produto, assim como é comum as pessoas se portarem ao considerar os centavos nos processos de

compra  e  venda.  Para a resolução  do problema era  necessário  realizar  uma adição,  operação

realizada pelo aluno com êxito.

Identificamos na produção o aspecto de criatividade denominado fluência, uma vez que

tal aspecto se caracteriza pela abundância ou quantidade de ideias diferentes produzidas acerca de

um  mesmo  assunto.  A  fluência  parece  ser  potencializada  quanto  mais  informações  e

conhecimentos  uma pessoa tiver  sobre  aquilo  que  discute.  A originalidade  também pode ser

identificada,  devido ao contexto  utilizado  pelo aluno para  a  elaboração  do problema ser  um

contexto destoante das demais produções.
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Para a ideia de divisão, apresenta-se a produção A3T4, na qual o aluno A3 utiliza a ideia

de comprar figurinhas de futebol para um álbum.

Figura 6 - Problema elaborado pelo aluno A3T4

Fonte: A autora, 2018

“O pai do Alyson comprou uma cartela de futebol mas o irmão de Alyson também queria 
Então Alyson dividio a sua cartela ele dividio 15 Para o seu irmão e ficou com 30 so que 
o amigo deli também quis então ele fes assim 15 Para cada Quantos ele o Alyson tinha.

30 + 15 = 45 e 45 + 15 = 60
R: Alyson tinha 60 cartelas”

Ressaltamos o desenvolvimento textual do aluno na formulação do problema e, em que

pese o fato  de se notar  faltarem dados numéricos  no problema,  ou mesmo uma organização

textual, a escrita denota a compreensão por parte do aluno do contexto que criou.

Embora a ideia de divisão esteja presente em todo o enunciado (que funcionou como

uma espécie de enunciado-resolução), no momento de proceder à resolução, o que o aluno utiliza

é a adição das cartelas que couberam a si, mais as de seu irmão e, depois, do resultado dessa

soma  com  a  junção  das  15  cartelas  de  seu  amigo.  Talvez  a  ideia  de  adição  é  que  tenha

prevalecido para o aluno no momento da resolução, o que justificaria a divisão em partes “não

iguais” entre os três envolvidos.

Novamente, embora a situação de cartelas de futebol, aparentemente, não tenha relação

direta com a tirinha, é possível que a interpretação da tirinha tenha suscitado a ideia de álbum de

figurinhas (confusão com a imagem do jornal), até por conta da copa do mundo de 2018 ter feito
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dessa prática, de comprar cartelas de figurinhas para o preenchimento de um álbum, uma prática

comum entre as crianças.

Ainda  que  não  apresente  grande  número  de  ideia,  a  que  chamamos  de  fluência,

atribuímos ao problema elaborado características criativas diante do que buscamos identificar, de

modo que se apresentou original a proposta do aluno na correlação que faz entre a tirinha e o

álbum de figurinhas.

5.2 TIRINHA – QUE PROBLEMAS ELABORARAM OS ALUNOS DO SÉTIMO ANO?

O quadro a seguir  busca agrupar os contextos  e conceitos u5lizados pelos alunos do sé5mo ano ao

elaborarem um problema matemá5co inspirados pela Tirinha. São, ao todo, 19 produções nesta a5vidade.

AGRUPAMENTO CONTEXTO CONCEITOS PRODUÇÕES DOS ALUNOS

(NÚMERO DE CASOS)

Possuir livros, Fração A10; A16;

juntar, calcular o1 (7) Adição e multiplicação A2; A4; A11; A13
dobro e triplo de
livros Multiplicação A21

Observação de Raiz quadrada A24

2 (3) quantidade de
revistas e leitura de Divisão A17; A19
livros

3 (7) Elaborou enunciado sem relação com a tirinha A1; A3; A5; A14; A15; A18;
A22

4 (2) Não elaborou enunciado A7; A12;

Tabela 2 - Classificação dos problemas elaborados pelos alunos do 7º ano – Tirinha
Fonte: A autora, 2018

Tais informações também são apresentadas graficamente.
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Problemas elaborados pelos alunos 7º ano - Tirinha
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Gráfico 2 - Problemas elaborados pelos alunos do 7º ano – Tirinha
Fonte: A autora, 2018

De acordo com a classificação construída é possível verificar  que,  diferentemente dos

alunos do 4º ano, os alunos do 7º ano não fizeram relação direta com situações de compra de

livros a partir da imagem proposta.

Entretanto,  em relação aos conteúdos matemáticos,  permaneceram as ideias básicas de

adição, divisão e multiplicação. Todavia, para estes alunos já com mais anos de escolaridade,

observou-se a tentativa de inclusão de conteúdos como fração e raiz quadrada na elaboração dos

problemas.

Escolheu-se para a análise o problema do aluno A24T7 cuja ideia de raiz quadrada nos

chamou a atenção.
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Figura 7 - Problema elaborado pelo aluno A24T7
Fonte: A autora, 2018

“Quantas revistinhas de quadinho tem na imagem [que] tem raiz quadrada? Qual? Se não
tem qual é o resultado x 5
Assinale a resposta correta
a) 7, não 35 b) 9, sim 45 c) 8, sim, 3 d) 16, não 39 7 revistas 
não têm raiz
7x5 = 35”

De  fato,  o  enunciado  elaborado  pelo  Aluno  24  está  confuso.  No  que  diz  respeito  à

estrutura  do  enunciado  (A24T7),  há  de  se  considerar  três  aspectos  importantes.  O  primeiro

referente ao enunciado não antecipar se a resposta à primeira questão é afirmativa ou não, já que

o aluno questiona “quantas revistinhas de quadrinho tem na imagem que tem raiz quadrada?

[...]  Se  não tem...”, como  quem  almeja  deixar  uma  dúvida.  O  segundo  aspecto  refere-se  à

estrutura da questão ser de alternativas (a, b, c e d), o que pode significar o contato dos alunos do

sétimo ano com enunciados com essa composição.  Finalmente,  o terceiro  aspecto refere-se à

parte em que o aluno requer, caso não haja revistas com raiz, que o resultado seja multiplicado

por  5,  caraterizando  um tipo  de  questão,  comum em alguns  vestibulares,  em que  depois  de

encontrar  uma solução,  o  solucionador  precisa,  ainda,  “fazer  alguma  coisa”  com o  primeiro

resultado, mesmo que não haja justificativa, ou mesmo sentido, em se fazer isso.
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Em relação  à  resolução  empreendida  pelo  aluno,  é  possível  identificar  que,  como  na

imagem aparecem 7 jornais, 6 com os personagens e um no chão, existem 7 “revistas” que não

possuem  a  imagem  de  raiz  quadrada.  Depois  disso,  bastou  considerar  7  x  5  para  findar  a

resolução. Todavia, há de se perguntar o porquê de o aluno ter considerado a expressão “raiz

quadrada”. Será que era o conteúdo estudado pelo aluno no momento desta coleta de dados e por

isso julgava que precisava considerar o conteúdo de algum modo? Será que era um conceito

matemático que interessa o aluno, ou ainda, que ele julgava chamar a atenção dos que fossem

conhecer seu enunciado? Embora se tenha vislumbrado estas duas possibilidades, infere-se que a

primeira seja a mais coerente, considerando dados que ainda serão apresentados nesta pesquisa.

Diante disso, inferimos ser um problema categorizado neste pesquisa como criativo, de

modo que o aluno apresentou respostas incomuns, ainda que não tenha sido claro. Demonstra

também certa flexibilidade ao realizar uma mudança de significado ou de interpretação para a

tirinha proposta.

A decisão de que tipo de método e/ou procedimento a ser utilizado poderá ser tomada a
partir  dos  conhecimentos  e  experiências  anteriores  que  os  alunos  apresentam,
especialmente decorrentes do trabalho já desenvolvido para resolver problemas similares
ou que tiveram contato. (GONTIJO, 2007, p. 17)

O aluno A7T7 não elaborou um problema, ou ainda, elaborou um problema sem enunciado,

talvez porque esteja  acostumado a lidar  com situações  cujos  enunciados parecem desnecessários,

como quando precisa simplificar uma expressão, calcular as raizes de uma equação, dentre outras

situações. Embora tenha sido solicitado pela pesquisadora e descrito na atividade a necessidade de

elaboração e resolução de um problema matemático, o aluno A7T7 apenas registra e resolve uma

situação de potenciação. No entanto, também não obtém êxito na resolução da situação proposta.

Figura 8 - Problema elaborado pelo aluno A7T7
Fonte: A autora, 2018
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Entende-se haver uma deficiência quanto a conteúdos básicos considerados necessários

para crianças neste nível de ensino, pois a atividade criada exigia apenas que as operações de

multiplicação fossem resolvidas adequadamente. Todavia, assim como manifestado na produção

de A24T7, A7T7 também denota a preocupação do aluno em utilizar um conteúdo matemático,

ou que acredita conhecer, ou que represente um conteúdo estudado no momento da coleta de

dados. Afinal, no sétimo ano já devem ter construído um entendimento de aula de Matemática

que  os  permita  conceber  que,  se  o  professor  dá  um  enunciado  ou  tarefa  para  resolverem,

certamente utilizarão o conteúdo matemático estudado no momento imediatamente anterior. Isso

porque os conteúdos são trabalhados, geralmente, de modo linear, sem que um interfira no outro.

Cabe atentar, ainda, que os conteúdos de potenciação (de frações, inclusive) e radiciação são,

comumente, abordados em um mesmo momento escolar.

Ainda em uma situação de fração o aluno A16T7 elaborou um problema em que solicita

que a resolução seja realizada utilizando a representação fracionária.

Figura 9 - Problema elaborado pelo aluno A7T7
Fonte: A autora, 2018

“Charlie Brown tem um livro com 18 páginas ele já leu 11. Transforme o que ele já leu em 
forma de fração. Quantos falta para ele ler.
11/18 18 – 11 = 07
Falta 7 páginas”

Entende-se que o aluno está em vias de consolidação do conceito de fração no que diz

respeito à ideia parte-todo. Isso porque, embora tenha elaborado um problema coerente e com os

dados necessários para empreender uma resolução, bem como tenha registrado corretamente a
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fração correspondente ao número de páginas  lidas pelo número total  de páginas do livro,  no

momento de calcular quantas páginas ainda falta ler, não procedeu mais usando a representação

fracionária.  Desse modo, para a resposta ao problema o aluno realiza uma subtração simples.

Todavia,  o comando para a  resolução foi  cumprido, pois  no enunciado é solicitado que seja

transformado em fração a quantidade de página lidas, mas a quantidade faltante para ler não há

necessidade que seja registrada em número fracionário.

Este enunciado remete ao aspecto de flexibilidade,  devido à solicitação de representar

uma situação apresentada em língua natural,  na forma de fração, o que demanda entender os

significados  de  numerador  e  denominador  da  fração  em  relação  ao  contexto  utilizado.

Consideramos  certa  originalidade,  também,  no  que  diz  respeito  aos  conteúdos  matemáticos.

Todavia, reconhecemos que:

A decisão de que tipo de método e/ou procedimento a ser utilizado poderá ser tomada a
partir  dos  conhecimentos  e  experiências  anteriores  que  os  alunos  apresentam,
especialmente decorrentes do trabalho já desenvolvido para resolver problemas similares
ou que tiveram contato. (GONTIJO, 2007, p. 17)

Outro problema que nos chamou a atenção pela carência de informações no enunciado, foi

o problema do aluno A2T7. Como se pode observar, o enunciado é bastante simples e as opções

de resposta não exigem nenhum cálculo ou raciocínio por  parte  do resolvedor.  Basta  apenas

contar os personagens presentes na imagem e assinalar a resposta correta.

Figura 10 - Problema elaborado pelo aluno A2T7
Fonte: A autora, 2018

“Quantas pessoas neste quadrinho tem?
a) 1 b) 5 c) 8 d) 10 e)2

0
f) 6”
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Porquanto, constata-se certa dificuldade do aluno na elaboração de enunciado que venha a

exigir algo inovador ou mesmo desafiador. Cabe destacar que trata-se de um aluno do sétimo

ano, e que mesmo que situações  simples como a deste caso já tenham sido vivenciadas  pelo

aluno, possivelmente no nível escolar que cursa, já tenha realizado situações que favoreçam o

pensamento matemático mais elaborado e com certo grau de dificuldade. Essa produção pode

denotar,  ainda,  a  fragilidade  do  ensino  de  Matemática  no  que  tange  à  ação  de  “elaborar

problemas de Matemática”. Geralmente, os alunos estão habituados a ler enunciados e a resolver

os problemas, e não a criá-los. Além disso, as situação escolares são, muitas vezes, diretivas, no

sentido apresentar um caminho bem estruturado de resolução, dificultando o desenvolvimento e a

manifestação de aspectos da criatividade. Por sua vez,

a capacidade criativa em Matemática também deve ser caracterizada pela abundância ou
quantidade de ideias  diferentes  produzidas sobre  um mesmo assunto  (fluência),  pela
capacidade  de  alterar  o  pensamento  ou  conceber  diferentes  categorias  de  respostas
(flexibilidade), por apresentar respostas infrequentes ou incomuns (originalidade) e por
apresentar grande quantidade de detalhes em uma ideia (elaboração). (GONTIJO, 2007,
p. 17)

A produção A4T7 é interessante quanto ao cuidado demonstrado em seu enunciado. O

aluno A4 detalhou a quantidade de assuntos que cada personagem estaria lendo e solicita que seja

feita a adição para se checar quantos foram os assuntos. Entretanto, o enunciado solicita que seja

verificado se a resposta permite calcular a sua raiz quadrada. Também nos chama a atenção o fato

de solicitar o tipo de número que a resposta traz, ou seja, se o mesmo é Real, Natural, Racional,

Irracional ou Inteiro.
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Figura 11 - Problema elaborado pelo aluno A4T7
Fonte: A autora, 2018

“A turma do Charlie Brown está lendo vários assuntos de quadrinhos e revista.
Caio leu 3 revistas, Nathallia 5, Gyovana 10, Lia 8, Charlie 2 e Snup 2. Some
quantas revistas todos leram ao total e responda se ela é (R) Real, (N) Natural, (Q)
Racional, (I) Irracional, (Z) inteiro. E responda a sua raiz quadrada
3+5+10+8+2=28
28 = R,N,I,Z
R: 28, R,N,I,Z e não tem raiz exata”

Embora a resolução tenha sido relativamente simples, envolvendo apenas uma operação de

adição  com  números  de  até  uma  dezena,  a  resposta  solicitada  no  enunciado  exigia  outros

conhecimentos. Ignorando o fato de o aluno não ter somado um dos valores,  o que o enunciado

sugere,  novamente,  é  que  o  aluno  buscou  considerar  conteúdos  de  seu  conhecimento,  talvez

estudados/revisados naquele nível de ensino, até porque “raiz quadrada” figura novamente. Todavia,

no que diz  respeito aos conjuntos numéricos,  o aluno denota conhecer que um número pode ser

considerado pertencente a mais de um conjunto, no entanto, considera 28 um número irracional, o

que não é  correto.  Provavelmente por não haver raiz  exata  (2√7).  Uma atividade como essa,  de

elaboração de enunciados e resolução dos mesmos, pode contribuir ao professor que, atento para os

entendimentos apresentados pelos alunos nas atividades, empreenda atividades que contribuam para a

discussão desses jeitos de entender e lidar com os conteúdos matemáticos.

Sendo  assim,  compreendemos  este  problema  como  original  em  vitude  de  apresentar

detalhes quanto a classificação do tipo de número seria o proposto pelo aluno para a resposta

correta.

O problema elaborado pelo aluno A22T7 não possui nenhuma relação direta com a tirinha

apresentada,  no entanto,  o  problema traz  um enunciado  que  remete  à  ideia  de adição.  Há a

necessidade de compreender que a proposta do problema é encontrar um resultado que seja uma

sequência numérica de 20 em 20 números, se considerarmos a resposta apresentada pelo aluno.
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Figura 12 - Problema elaborado pelo aluno A22T7
Fonte: A autora, 2018

“Na página de esportes um dos atletas correu 50km e o atleta que ficou em segundo lugar 
correu 30km. Então quantos quilômetros o atleta que ficou em terceiro lugar correu?
50 – 20 = 30 Então 30 – 20 = 10
R: o atleta que ficou em terceiro lugar correu 10km”

Nesse enunciado, o aluno aproveita a fala de um personagem, sobre o gosto em relação à

página de esportes, para considerar o contexto de uma competição de corrida. Embora um atleta,

em uma competição, possa correr as distâncias consideradas, dificilmente as colocações se darão

pela  quantidade  de  quilômetros  percorridos.  No  que  diz  respeito  à  Matemática  presente  na

resolução, o aluno considera que a diferença entre os três primeiros colocados se dá em uma

mesma razão, por isso, 50, 30 e 10 Km. Percebe-se que o resultado (e a estratégia) é antecipada

pelo aluno, tanto que utiliza o número 20 na primeira diferença  em vez de fazer  50-30, por

exemplo, para encontrar o valor 20 e utilizá-lo apenas na segunda diferença. Enunciados como

este  sugerem,  ainda,  que  alguns  alunos  já  estão  habituados  a  enunciados  que,  embora

contextualizados, não representam os contextos utilizados.
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5.3 MÚSICA – QUE PROBLEMAS ELABORARAM OS ALUNOS DO QUARTO ANO?

Para a realização da atividade, valemo-nos da música Pomar, cantada a interpretada pela

dupla Palavra Cantada. A escolha da música se justifica por se tratar de letra em cujo conteúdo

são citados os nomes de frutas seguidos dos nomes atribuídos a árvore que as produzem. Com

uma bela melodia, a música é fácil de cantar e até mesmo de decorar, uma vez que mantém uma

estrutura fixa.

Os alunos ouviram-na por mais de três vezes, cantaram e depois foi entregue a folha de

atividade para a formulação dos problemas. A autora agrupou os problemas elaborados pelos 23

alunos do 4º ano como demonstra a tabela abaixo.

AGRUPAMENTO CONTEXTO CONCEITOS PRODUÇÕES DOS ALUNOS

(NÚMERO DE CASOS)

Ideia de Adição A1; A3; A11; A12; A14; A20

1 (9) Subtração A18feira/mercado/sacolão

Multiplicação A14; A21

Ideias diversas Divisão A21
envolvendo frutas em

Multiplicação A5; A172 (14) operações de juntar,
acrescentar, tirar e Adição e Subtração A2; A4; A6; A7; A8; A9;
uso do sistema A10; A13; A16; A19; A22
monetário.

Tabela 3 - Classificação dos problemas elaborados pelos alunos do 4º ano – Música
Fonte: A autora, 2018.

Apresentamos tais dados também na representação gráfica que segue.
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Problemas elaborados pelos alunos 4º ano - Música
12

10 11

8

6

6
4

2

1 1 2

0
adição subtração divisão mul�plicação adição e subtração

Gráfico 3 - Problemas elaborados pelos alunos do 4º ano – Música.

Fonte: A autora, 2018.

Inerente  à  classificação  dos  problemas  qualificados  como  Música,  encontra-se  a

incidência de problemas de adição e subtração. Embora os alunos tenham feito referência direta

com situações as quais se denominam mercado, sacolão ou feira, visto que para estes problemas a

operação de adição tenha sido recorrente, a ideia da operação de adição nos faz imaginar que seja

mais segura para alunos dessa faixa etária.

O aluno A1M4 elaborou a seguinte questão:

Figura 13 - Problema elaborado pelo aluno A1M4
Fonte: A autora, 2018.

“O Marcos foi ao mercado e ele tinha 100$R e comprou maça e abacate a maça é 
15 reais e o abacate é 25 reais quantos sobol? caucule 100 – 40 = 060

R: Ele ficou com 60 reais”
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Valendo-se  da  operação  de  subtração,  o  aluno  elaborou  um  problema  com  dados

completos necessários para a resolução. Para saber o valor gasto com as frutas o aluno utilizou o

cálculo mental para a operação de juntar e representou a operação de subtrair, com resposta por

extenso, obtendo êxito.

É importante pontuar  que a  ilustração  apresentada  pelo aluno não tem relação com o

problema formulado, uma vez que o problema não apresenta quantidade de frutas, mas sim, faz

uso de sistema monetário. A relação, na imagem, está na representação das plantas frutíferas da

maçã e do abacate. Ainda, o aluno denota desconhecer os valores cobrados na compra de cada

fruta, uma vez que 25 e 15 reais, são valores altos e distantes do que se pratica no mercado.

Todavia,  verifica-se que a estrutura da questão, bem como a possibilidade de apresentar uma

solução, estão bem construídas, representando, inclusive, uma estrutura e um contexto similar aos

que, geralmente, são apresentados nos livros didáticos e nas aulas de Matemática.

O aluno A4M4 elaborou o seguinte problema:

Figura 14 - Problema elaborado pelo aluno A4M4
Fonte: A autora, 2018

“João comprou 8 bananas e 9 maçãs e quanta ele tem ão total?
R: Al total tem 17 frutas”

Verifica-se que o aluno não soube ou não sentiu segurança para preencher o quadro valor-

lugar construído por ele, mas representou por desenho a quantidade de frutas citadas no problema

formulado e obteve êxito no cálculo final. Cerca de 14 crianças utilizaram o contexto de adição de
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duas  quantidades  de  frutas,  o  que  faz  desse  contexto  o  mais  usual  dentre  os  advindos  da

inspiração da atividade da “música”.

O fato de o aluno ter apresentado um quadro valor-lugar pode denotar sua intenção de

apresentar um enunciado que fosse validado pelo professor, uma vez que usa da mesma estrutura,

inclusive de resolução, que a cultura da sala de aula apresenta como correta para caracterizar uma

questão de Matemática.

Neste caso especificamente, a preocupação do aluno em desenhar o problema formulado e

encontrar uma possível solução nos evidencia certa flexibilidade de pensamento, vez que faz uso

do registro do algoritmo e figural.

Considerando  um contexto de pomar,  o  aluno A7M4 formulou um problema sobre  a

quantidade de pés de fruta em um determinado local. Embora os números presentes no enunciado

não tenham relação direta com a música, nem mesmo seja apresentado o porquê de seu João

querer ter 32 pés de fruta em sua propriedade, a estrutura da questão permite uma interpretação e

uma resolução, como apresentado pelo aluno.

Figura 15 - Problema elaborado pelo aluno A7M4
Fonte: A autora, 2018

“No pomar de seu João tem 10 pés de frutas variadas então quanto falta para chegar 
ao 32?
32 – 10 = 12
R: No pomar de seu João vai faltar 12 pés de frutas”
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O  aluno  elaborou  um  problema  cuja  ideia  matemática  é  a  de  subtração,  mais

especificamente a ideia de “completar”, o que denota certa originalidade, quando comparada essa

resolução com as demais apresentadas pela turma que, em sua maioria utilizou adição, ou a ideia

de “retirar” da subtração. Entretanto na sua resolução não obteve êxito quando realizou o cálculo.

Destaca-se, no entanto, que os contextos utilizados pelos alunos do quarto ano parecem,

de fato, serem imaginados/construídos por esses alunos, como se os mesmos visualizassem os

problemas que formulam, tornassem “concreto”, também pelo desenho, suas criações. Infere-se

que  isso se verifica  pelos desenhos feitos  pelas  crianças,  que representam,  a  seu modo,  não

apenas  o  contexto  inicial  de  apresentação  da  atividade,  mas  a  apropriação  que  realizam  ao

formularem uma questão matemática.

O aluno A9M4, por sua vez, elaborou o seguinte problema:

Figura 16 - Problema elaborado pelo aluno A9M4
Fonte: A autora, 2018

“Eu tinha 10 manguea ganhei 11 macieira. Quantos pomares eu ganhei.
10 + 11 = 21
R: Eu ganhei 21 Pomares”

Verifica-se que o aluno, possivelmente, desejou mencionar a quantidade de frutas e não

de pés de fruta. Afirma-se isso por que a ilustração feita por ele indica frutas, embora não tenham

sido desenhadas as frutas inerentes a quantidade mencionada.
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Por meio da operação de adição e da resposta por extenso verifica-se que obteve êxito na

resolução, mas é preciso comentar o emprego da palavra “pomares” que corrobora que o aluno

não compreende o que seja um pomar.

Destaca-se, novamente,  a importância da imagem feita pelo estudante,  que permite ao

professor/pesquisador compreensões mais aprofundadas sobre o problema que elaborou. Trata-se,

portanto, de uma representação importante para materializar o pensamento do aluno. Portanto,

original aos olhos dessa pesquisadora.

Embora a Matemática seja baseada em normas que devem ser aprendidas, é importante
que os alunos se movam para além delas e que sejam capazes de se expressarem em
linguagem  matemática.  Neste  sentido,  é  preciso  valorizar  o  pensamento  criativo  e
inovador, a flexibilidade para lidar com desafios, a abertura à novidade, a coragem para
enfrentar o inesperado e a habilidade para propor soluções inovadoras (AMARAL, 2016,
p.54 apud Alencar, 2008).

No próximo problema, elaborado pelo aluno A10M4, é utilizada a ideia de “retirar” da

subtração.

Figura 17 - Problema elaborado pelo aluno A10M4
Fonte: A autora, 2018

“Eu tinha 21 banana e comi 14 banana conto cobou?
21 – 14 = 07
R: Aprol 7 banana”

Verifica-se que os dados numéricos necessários para a resolução do problema proposto

foram empregados. A operação de subtrair foi realizada com êxito e o aluno fez uso do quadro

valor-lugar para resolver a operação. O problema pode ser considerado “padrão”, uma vez que
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situações como estas são comumente utilizadas em sala de aula, bem como o uso do quadro de

valor-lugar para realizar  a operação também denota a cultura escolar  em que este aluno está

inserido, o que nos leva a inferir que este esquema seja utilizado com frequência nas aulas de

Matemática.  Além disso, não é causa de estranhamento para o aluno, o fato de que ele teria

comido  14  bananas,  o  que  denota  um  contexto  que,  embora  pudesse  ser  real,  parece  não

representar o que de fato poderia acontecer.

Para além desses contextos mais comuns ao vivenciado nas aulas de Matemática ou vistos

em livros didáticos, um estudante, o A17M4, formulou um problema que vislumbrou um aspecto

relacionado à música “pomar”, mas que fugia do óbvio, denotando certa originalidade no que diz

respeito ao contexto da questão.

Figura 18 - Problema elaborado pelo aluno A10M4

Fonte: A autora, 2018

“Um rapas no sentro canta amusica pomar ele ganha 10 R: por dia? Quanto ele 
ganharia se cantase 5 dias.
10 x 5 = 50
R: Ele ganharia 50 reais se cantase 5 dias”

Considera-se que o aluno demonstrou criatividade na elaboração do problema, pois criou um

cenário contextualizado em que o personagem está  inserido.  Além disso,  ele empregou os  dados

numéricos necessários para a problemática e fez uso da multiplicação para a resolução, obtendo êxito

na resposta. Neste caso, a imagem feita pelo aluno denota a construção do contexto de um menino

que canta para ganhar dinheiro. Mesmo que utilize a canção “Pomar” para isso, nada se
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observa no desenho que lembre frutas, como fizeram as demais crianças. Trata-se, portanto, de

um enunciado original.

Já o aluno A21M4 apresenta certa originalidade, não no enunciado da questão, que aliás,

denota certa confusão, mas na resolução empreendida.

Figura 19 - Problema elaborado pelo aluno A21M4

Fonte: A autora, 2018

“Para o problema formulado acima tem-se a seguinte transcrição: “Se eu tenho 2 pés 
de macieira e 10 maçã quantas maçã para quada arvories? ligue para saber.
10 + 2 = 12
R: 12 no total, 5 maçã para 2 árvories”

O aluno elaborou um problema com dados numéricos necessários e um comando diferente

dos até então apresentados pelos demais alunos, visto que ele remete a operação de divisão. Embora

realize a resolução por meio de uma atividade de “ligar”, representada pelo desenho, no momento da

resolução o aluno equivocou-se na operação aritmética utilizada e não percebeu o equívoco, uma vez

que a resposta por extenso é ambígua pois apresenta dois valores distintos.

Embora  o  aluno  não  tenha  percebido  a  confusão  nas  resoluções,  mais  uma  vez  a

representação pictórica, frequente na turma do quarto ano, poderia ter desencadeado uma reflexão

acerca do porquê as respostas obtidas via “conta” e via “desenho” ficaram diferentes. Percebe-se

que o aluno não identificou que a ação realizada no desenho se relaciona à operação de divisão e

que a soma de 10+2 (ao invés de 10:2) não faria sentido no contexto.
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Ainda que tenha se equivocado aparentemente na resolução do problema, notamos 

aspectos de fluência e flexibilidade na formulação do problema, pois a

criatividade deve ser compreendida sob a perspectiva do processo de produção matemática e
sob a perspectiva do produto elaborado. O primeiro aspecto refere-se ao processo cognitivo
envolvido  no  fazer  matemático,  concentrando-se  nas  qualidades  do  pensamento  que  o
qualificam como criativo. Isto pode estar relacionado com a facilidade e a liberdade para
mudar  de  uma  operação  mental  para  outra,  ou,  ainda,  pela  habilidade  de  analisar  um
problema  sob  diferentes  caminhos,  observando  características  específicas  e  identificando
semelhanças e diferenças entre os elementos envolvidos. Pode-se ainda compreender este
primeiro aspecto como uma combinação entre idéias matemáticas, técnicas ou abordagens
utilizadas de formas não usuais. (GONTIJO, 2006, p. 5)

5.4 MÚSICA – QUE PROBLEMAS ELABORARAM OS ALUNOS DO SÉTIMO ANO?

A aplicação dessa atividade na turma de sétimo ano foi realizada de modo similar ao que

foi feito no quarto ano. A autora disponibilizou a música para que os alunos pudessem ouvir a

melodia e se familiarizar com o tema proposto. Alguns alunos citaram já conhecer a letra da

música,  outros relataram ser a primeira vez que tiveram contato com ela.  Em seguida, foram

entregues as folhas aos alunos e solicitado que elaborassem problemas matemáticos utilizando a

canção que acabaram de ouvir como referência.

Assim como nas primeiras discussões,  busca-se agrupar as formulações dos 16 alunos em um quadro,

diante dos contextos e conteúdos u5lizados.

AGRUPAMENTO CONTEXTO CONCEITOS PRODUÇÕES DOS ALUNOS

(NÚMERO DE CASOS)
Adição e subtração A3; A4; A8; A15; A21; A23

1 (9) Juntar, comparar,
acrescentar, tirar e
multiplicar frutas Multiplicação A16; A17; A22

Pomar – juntar Fração A14

2 (4) frutas e
transformar o Raiz quadrada e
resultado em A7; A9; A24;potenciação

3 (3) Elaborou enunciado sem relação com o A1; A5; A20
conteúdo música (ideia de sistema
monetário, divisão, potenciação)

Tabela 4 - Classificação dos problemas elaborados pelos alunos do 7º ano – Música
Fonte: A autora, 2018
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As informações da tabela 4 seguem representadas no gráfico 4 a seguir.

Problemas elaborados pelos alunos 7º ano - Música

6
6

5

4

3
3 3 3

2

1

1
0

fração adição e subtração mul�plicação raiz quadrada e s/ relação com a música

pontenciação (adição e subtração)

Gráfico 4 - Problemas elaborados pelos alunos do 7º ano – Música
Fonte: A autora, 2018

O problema formulado pelo aluno A3M7 solicita um cálculo simples de adição, assim

como os problemas formulados por tantos outros alunos. No entanto, os números considerados no

enunciado são maiores do que os utilizados pelos alunos do quarto ano, o que pode ter relação

com o fato de estarem no sétimo ano e lidarem com maior naturalidade com números da ordem

das centenas de milhares.

Figura 20 - Problema elaborado pelo aluno A3M7

Fonte: A autora, 2018
“Havia no pé de goiabeira 800 goiabas. No pé de abacate havia 672 abacates. Quantas
frutas haverá no total?
800 + 672 = 1472
R: Haverá 1.472 frutas”
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Neste caso especificamente não identificamos aspectos de criatividade. A situação muito

se  assemelha  a  exercícios  realizados  comumente  em  sala  de  aula.  Enquanto  o  enunciado

elaborado pelo estudante A3M7 tem relação com um contexto factível, mesmo se tratando de um

contexto pouco elaborado, outros alunos do sétimo ano tentam, necessariamente, “contextualizar”

e relacionar à música “pomar”, os conteúdos matemáticos que estudam no momento. É o caso do

enunciado elaborado pelo aluno A7M7:

Figura 21 - Problema elaborado pelo aluno A7M7

Fonte: A autora, 2018

“Renato tem (3/2)4 de maçãs, já Julia tem (5/3)2 goiabas e Antônio tem (6/4)3 açaís.
Quantas frutas eles tem juntos?
R: (3/2) x (3/2) x(3/2) x (3/2) = 
81/16 (5/3) x (5/3) = 25/9
(6/4) x (6/4) x (6/4) = 216/64 
81/16 + 25/9 + 216/64 = 322/89
216 + 81 + 25 = 322 64 + 16 + 9 = 89”

Verificamos que o aluno fez uso de potenciação de frações para a elaboração e resolução

do problema. Infere-se que este seja o conteúdo trabalhado pela professora regente à época da

aplicação desta atividade, que constituem nossos dados.
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Embora tenha obtido sucesso na resolução dos cálculos de potenciação, quando passa para

a  etapa  de  soma  de  fração  o  aluno  evidencia  desconhecer  que  para  a  soma  de  fração  há  a

necessidade  de  se  utilizar  frações  com  mesmos  denominadores  –  frações  equivalentes  às

utilizadas inicialmente – para somar os numeradores.

Ainda que tenha demonstrado conhecimento sobre o conteúdo potenciação e elaborado um

problema com riqueza de detalhes, considera-se que este aluno não se apropriou de todo conteúdo

matemático necessário para resolver o problema proposto, bem como utilizou um contexto numérico

que pouca relação (ou nenhuma) tinha com o contexto do enunciado. Possivelmente, o estudante não

tenha ideia de quantas frutas, aproximadamente, representam cada um dos resultados obtidos (por

exemplo, 81/16 maçãs, representam um pouco mais de 5 maçãs).

Nesta situação, se por um lado é possível afirmar que encontramos traços de originalidade,

uma vez que fração e potenciação evidenciam e possibilitam a apresentação de uma abordagem

diferente da maioria das abordagens empreendidas, por outro lado é possível dizer, também, que

por  ter  utilizado  um  conteúdo  estudado  no  momento  pela  turma  e  a  situação  ter  ficado

relativamente artificial por conta disso, a produção não seja original.

Nessa mesma linha de utilizar um “conteúdo do momento” do ano letivo, o estudante

A9M7 apresenta a seguinte formulação:

Figura 22 - Problema elaborado pelo aluno A9M7

Fonte: A autora, 2018

“Avia a quantidade de √100 Péras nuna Pereira e naceu mais √81 Peras. Quantas Peras
tem? √100 = 10 √81 = 9
10 + 9 = 19 Tem 19 Peras no Pe de Pereira”
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Observa-se  que  o  aluno  insere  raiz  quadrada  no  enunciado  demonstrando  possuir

conhecimento deste conteúdo, tanto que obtém sucesso na resolução. Mas para além de criticar o

distanciamento do número real de peras em uma pereira, destaca-se o entendimento desses dois

últimos  estudantes  em,  necessariamente,  apresentarem enunciados  que  utilizem os  conteúdos

estudados  no  momento.  Afinal,  poderiam pensar  “porque  estamos  fazendo  uma atividade  de

Matemática cujo conteúdo não tenha relação com o que estudamos agora? ”. Isso porque “sempre

fazemos assim, primeiro um conteúdo, atividade avaliativa, outro conteúdo...”. Essa inferência

denota, por um lado, a compreensão dos alunos do sétimo ano de como “funcionam” aulas de

Matemática,  e  por  outro,  o  quão  nossos  estudantes  estão  realizando  atividades  sem  se

questionarem o porquê, sem pensarem nos porquês.

Na mesma linha de contextos que não representam situações possíveis, o aluno A23M7

apresentou o seguinte problema:

Figura 23 - Problema elaborado pelo aluno A23M7

Fonte: A autora, 2018

“Em um pé de banana foi retirado 50 caxos e em um pé de maçã foi recolhido 150 maçãs
quantas frutas recolhidas ao todo
150 + 50 = 200
foram recolhidas 200 frutas”

O problema elaborado pelo aluno A23M7 ainda que seja uma adição simples de se resolver 

para alunos de 7º ano, nos chama a atenção o fato de o aluno considerar a possibilidade de retirada
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de 50 cachos de banana de um único pé da fruta. Além disso, ele passa a considerar um cacho de

banana como sinônimo de uma fruta, de modo somar estes 50 cachos com as 150 maças, para

dizer quantas frutas foram recolhidas, o que deveria, no mínimo, causar certo estranhamento por

parte do aluno.

Também com certa confusão no enunciado, confundindo “goiaba” e “banana”, o aluno

A24M7 elaborou o seguinte problema:

Figura 24 - Problema elaborado pelo aluno A24M7

Fonte: A autora, 2018

“João foi ver quantos cacho tem em uma arvore de Goiaba. Ele viu 12 cacho e cada cacho
é 5 Banana
5 x 12 = 60
R 60 Bananas”

Observamos que o aluno ao elaborar o problema não se preocupou em revisar o enunciado

após  sua  formulação.  Isto  é  possível  de  se  comprovar  quando  ele  relata  que  o  personagem

verificou  numa  árvore  de  goiabas  a  quantidade  de  cachos  de  banana.  Tampouco  evidencia

conhecer como se produz a fruta banana. A operação Matemática utilizada (multiplicação) foi

corretamente aplicada na operação proposta, entretanto o enunciado não corresponde à realidade.
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Portanto,  nessa formulação,  não há evidências  em nosso entendimento de aspectos de

fluência, flexibilidade e originalidade que, segundo Gontijo (2006), nos remetem à criatividade.

Para Amaral (2017):

O desenvolvimento da criatividade na educação matemática não é um problema que se
restrinja à aprendizagem da Matemática, é, também, um problema de desenvolvimento
humano individual. Como seres sociais, tememos a diferença, mas o seu reconhecimento
a nível  individual  é  essencial  (Hansen-Smith,  2008).  Para  que  os  alunos  se  sintam
realizados  e  sejam  bem-sucedidos  é  basilar  que  a  aprendizagem  contemple  o
desenvolvimento livre das ideias, respeitando as caraterísticas intelectuais de cada um e
estimulando o desejo de aprender, criando condições que promovam a motivação e a
criatividade matemática. (AMARAL, 2017 p. 55)

O que se pode dizer acerca do desenvolvimento da criatividade em sala de aula, é que

momentos que possibilitem aos alunos pensar sobre um problema, com tempo para se dedicar à

reflexão e debater ideias, é condição primeira. Neste sentido, a metodologia da Resolução de

Problemas parece ser adequada, assim como provocar situações em que os alunos precisem, para

além de resolver  um problema,  elaborar  seu enunciado.  Nas análises  até  aqui  empreendidas,

parece-nos que a ação de elaborar um problema está intimamente relacionada à antecipação de

sua solução, ou seja, é possível que os alunos pensem na solução do problema como um todo

antes mesmo de escrever o seu enunciado.

80



6 AFINAL, O QUE SE PODE DIZER ACERCA DAS PRODUÇÕES DOS ALUNOS AO
ELABORAREM PROBLEMAS DE MATEMÁTICA?

Para a análise das produções dos alunos ao elaborarem e resolverem problemas, buscamos

estabelecer, a partir das reflexões já empreendidas na seção 5, agrupamentos que representem o

observado/inferido,  inclusive no que diz respeito  aos  aspectos  de criatividade que emergiram

neste contexto. Para tanto, consideramos as produções dos alunos do quarto e do sétimo anos.

Para ilustrar cada agrupamento, apresentamos exemplos da produção de alunos. Todavia, não as

discutimos individualmente como na análise local.

Considerando as referidas produções, construímos quatro agrupamentos/considerações:

i) as produções consideram os conteúdos matemáticos estudados no momento da coleta de

dados;

ii) enunciados que consideram as experiências/vivências dos alunos denotam aspectos de 

criatividade e são mais frequentes nas produções de alunos dos quartos anos;

iii) a elaboração de problemas tem potencial para desenvolver aspectos de criatividade;

iv) a criatividade se manifesta ora nos momentos de formulação e ora nos momentos de 

resolução de um problema.

Passaremos a apresentar, brevemente, cada uma delas.

6.1 Agrupamento 1: as produções consideram os conteúdos matemáticos estudados no momento

da coleta de dados

Inferimos a preocupação dos alunos em elaborar problemas que “combinem” ou “considerem”

o conteúdo estudado no momento da coleta de dados. Embora nosso foco tenha sido voltado para

identificar aspectos de criatividade nos problemas formulados pelos alunos e, dentre estes aspectos,

respectivamente,  buscar aspectos de originalidade, fluência e flexibilidade, chamou-nos a atenção

algumas  situações  que  identificamos  com  certa  frequência  quando  realizada  a  análise,  pois

percebemos a preocupação dos alunos, mais evidentemente, nos alunos do sétimo ano, voltada

à necessidade de formularem os problemas de modo que os conteúdos, que na ocasião eram 

trabalhados pela professora regente de matemática, fossem expressos nos problemas.

81



Isso pode denotar pouca ousadia por parte dos alunos no que diz respeito à criação. Por

vezes,  ignoravam  o  contexto  inicial,  provocativo,  para  apresentar  expressões  matemáticas  a

serem simplificadas, tal qual possivelmente vivenciam em sala de aula, mas que nenhuma relação

tinha com a proposta; em outras vezes,  consideravam a proposta,  mas escolhiam quantidades

irracionais, por exemplo, para representar uma quantidade inteira, como no caso da quantidade de

frutas, denotando pouca reflexão do que se propõe no enunciado.

É importante refletir até que ponto as nossas práticas escolares tem contribuído para 

formar alunos com pouca iniciativa e dependentes das ordens/orientações dos professores.

Atentamos, ainda, para o fato de que tanto os alunos do quarto quanto os alunos do sétimo

anos não estavam inseridos em práticas de formulação de problemas, o que pode ter causado

certo estranhamento e dificuldade em relação às atividades propostas.

Esse agrupamento pode ser exemplificado nas produções dos alunos: A7T7; A24T7; 

A7M7; A9M7.

Figura 25 - Produção A7T7
Fonte: A autora, 2018

“�67�
6 �	�67�	.	�

6
7�	.	�

6
7�	.	�

6
7�	.	�

6
7�	.	�

6
7�	� 824,033

27,216

Figura 26 - Produção A24T7
Fonte: A autora, 2018

“Quantas revistinhas de quadinho tem a imagem mais em raiz quadra? Qual? Se não + 
tem qual é o resultado. Assinale a resposta correta:
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A) 7, não 35
B) 9, sim 45
C) 8, sim, 3
D) 16, não 39

7    Revista não tem raiz 7x5 = 35”

Figura 27 - Produção A9M7
Fonte: A autora, 2018

“Avia a quantidade de √100 Peras numa Pereira e naceu mais √81. Quantas Peras tem? √100 = 10 √81=9

10+9 = 19 Tem 19 peras no Pe de Pereira”

Figura 28 - Produção A7M7

Fonte: A autora, 2018

3 4 5 2

“Renato tem � � de maçãs, já Julia tem � �

2 3

tem juntos?

R: (3/2) x (3/2) x (3/2) x (3/2) = 81/16

6	3

goiabas e Antonio tem �4� açaís. Quantas frutas eles
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(5/3) x (5/3) = 25/9

(6/4) x (6/4) x (6/4) = 216/64

81/16 + 25/9 + 216/64 = 322/89

216+81+25 = 322 64+16+9 = 89”

6.2 Agrupamento 2 – Enunciados que consideram as experiências/vivencias dos alunos denotam

aspectos de criatividade e são mais frequentes nas produções de alunos dos quartos anos

Do  conjunto  de  produções,  foi  possível  identificar  que  aqueles  enunciados  que

consideravam as experiências dos alunos e seus conhecimentos prévios acerca dos contextos ou

dos conteúdos  matemáticos,  apresentavam,  em sua  maioria,  aspectos  de  criatividade  como a

fluência,  relacionada a quantidade de ideias sobre um mesmo assunto/conteúdo; flexibilidade,

relacionada à apresentação de maneiras de resolução ou representações distintas; e originalidade,

relacionada às produções com ideias que fogem do habitual. Não necessariamente todas elas ao

mesmo tempo.

É possível verificar na análise de alguns problemas, especialmente dos alunos do quarto ano,

que as formulações evidenciam situações que supomos ser de momentos vivenciados por eles em

situações do dia-a-dia. Isto pode ser percebido nos alunos: A6T4; A11T4; A5M4; A17M4

Figura 29 – Produção A6T4
Fonte: A autora, 2018
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“D. Clara pediu um kit paixão + uma blusa + uma garrafinha + 3 brincos emportados. O 
kit custava 230, a blusa 30 a garrafinha 20 e os brincos 40, quantos reais Dona Clara 
gastou 230 + 30 + 20 + 40 = 320
R: D. Clara gastou 320 reais nas compras”

Figura 30 – Produção A11T4
Fonte: A autora, 2018

“Minha mãe foi no mercado e comprou 5 pacote de bala e dentro dos saquinhos vem 
7 5+5+5+5+5=25
R: vem 25 balas juntos em cada saquinho”

Figura 31 – Produção A5M4
Fonte: A autora, 2018

“A minha mãe comprol 6 duzias de uva. Quatas uvas vão ficar?

6x6 = 36

R: A Minha mãe comprol 36 uvas”
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Figura 32 – Produção A17M4
Fonte: A autora, 2018

“Um rapas no sentro canta amusica Pomar ele ganha 10R: por dia? Quanto ele ganharia se cantase 5 dias.

R: Ele ganharia 50 reais se cantase 5 dias

10x5 =50”

6.3 Agrupamento 3 – A elaboração de problemas tem potencial para desenvolver aspectos de

criatividade

A elaboração de problemas tem potencial para desenvolver os aspectos de criatividade,

pois, ao formular o problema matemático, foi possível observar que o aluno conseguiu buscar

inferências fora do contexto de sala de aula e, a partir de tais inferências, formulou problemas, os

quais julgamos criativos por apresentarem ao menos um aspecto aos quais estamos procurando,

na maior parte dos casos, a originalidade.
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Isto pode ser percebido nos alunos: A4T7; A22T7; A6M4; A14M4; A18M4

Figura 33 – Produção A4T7
Fonte: A autora, 2018

“A turma do Charlie Brown está lendo vários asuntos de quadrinhos e revista. Caio leu 3 revistas, Nathallia
5, Gyovana 10, Lia 8, Charlie 2 e Snup 2. Some quantas revistas todos leram ao total e responda se ela é (R)
Real, (N) Natural, (Q) Racional, (I) Irracional, (Z) inteiro. E responda a sua raiz quadrada.

3+5+10+8+2=28 28= R, N, 1, 2

R: 28, R, N, I, Z e não existe raiz exata.”

Figura 34  – Produção A22T7
Fonte: A autora, 2018
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“Na página de esportes um dos atletas correu 50km e o atleta que ficou em segundo lugar correu 30km. 
Então quantos quilômetros o atleta que em terceiro lugar correu?
50 – 20 = 30 então 30 – 20 = 10
R: o atleta que ficou em terceiro lugar correu 10km”

Figura 35 – Produção A6M4
Fonte: A autora, 2018

“1 Se eu tenho 3 peras, 7 bananas, 8 laranjas, 7 maças, 2 abacaxis, 1 melancia e 15 uvas quantas frutas eu 
tenho?
R: 40 frutas, porque: 15 + 8 + 7 + 1 + 2 + 4 +3 = 40

2 Se eu tenho 7 laranjas em uma mão e na outra 4 maçãs quantas frutas eu tenho na minha mão?
R: 11 frutas porque 7 + 4 = 11

3 Se eu tinha 50 frutas e vendi a metade, quantas frutas eu vendi a metade, quantas frutas eu tenho e qual é a
metade de 50?
R: você tem agora então 25 frutas e a metade de 50 é 25.”

Figura 36 – Produção A14M4
Fonte: A autora, 2018
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“Aninha mae foi ao açaí com 1018 e a maça estava 10 reais com 5 maça e o caju estava dois cajos está 15 
reais?
251 + 56 +60 = 1018 5 + 10 = 60 151+10 = 251 151+5 = 651 151+10+5 = 751 251+651=902
Ela comprou tudo sobo nada”

Figura 37 – Produção A18M4
Fonte: A autora, 2018

“Gilermi foi para o mercado e comprou 50 Bananas e comeu 6 contos ficaram.
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 
C C
Deu 15 bananas”

6.4 Agrupamento 4 – A criatividade se manifesta ora nos momentos de formulação e ora nos

momentos de resolução de um problema

Foi  possível  identificar  aspectos  de  criatividade  em  diferentes  momentos,  tanto  na

formulação quanto na resolução dos problemas. Isso remete à importância de propiciar diversas

situações  de  aprendizagem  para  as  quais  os  alunos  tenham  de  enfrentar  um  problema  que

interesse o suficiente para ele se dedicar a investigá-lo.

Isto pode ser percebido nos alunos: A3M4; A14T4;; A9T4; A22T4.
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Figura 38 – Produção A3M4
Fonte: A autora, 2018

No sacolão esta na oferta de fruta e nos queremos saber canta frutas tem Banana 27, goiaba 30, laranja 40,
maças 81, uva 184, e o açaí 200. Quantos tem au todo 200 + 184 + 81 + 40 + 30 + 27 = 552

R: ou todo tem 552 frutas

Figura 39 – Produção A14T4
Fonte: A autora, 2018

“Um cara esta fendeno livro com 16 livros custam 24 reais e a senhor tem 51.

51 + 24 = 75 51 – 24= 33
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Figura 40 – Produção A9T4
Fonte: A autora, 2018

“Snop gardou 10 livros em cada prateleira deve ter 5. Quantas prateleiras vou precisar?
R: Precisará de 2 prateleiras.”

Figura 41 – Produção A22T4
Fonte: A autora, 2018

“ Eu comprei 5 livros de 7 reais. Quantos que 
gastei? 5 x 7 = 35 R: Ela gastou 35 reais”

Eu tinha 20 livros de para o meu irmão 7 quantos que eu 
fique 20 – 7 = 13 R: Ele ficou com 13 livros”

Dito de outra forma, verificamos que a criatividade não é para poucos, e portanto, é inerente

ao aluno, mas nem sempre há possibilidade de ser desenvolvida ou não é observada de perto pelo

professor, tal qual buscamos fazer neste trabalho. Assim, tanto na formulação dos problemas,
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quanto na resolução, em que pese o fato de terem sido observados equívocos no que se refere à

ortografia  e,  sobretudo,  às  operações  aritméticas,  a  criatividade  esteve  presente  em algumas

produções e em certa medida.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste  trabalho,  apresentamos  de  maneira  sucinta  os  estudos  teóricos  realizados  em

Formulação e Resolução de Problemas. Também, as análises aqui apresentadas contemplam parte

das atividades que foram aplicadas e desenvolvidas pelos alunos. É preciso pontuar, no entanto,

que todas as atividades constituem o produto educacional  da pesquisa e se configuram como

sugestões de propostas  que,  esperamos,  possam ser adaptadas  para outras  salas de aula,  bem

como inspirar a tantos professores que, criativos, podem construir outras atividades.

Realizadas  as  análises  das  produções  “por  atividade”  e  por  ano  escolar,  buscamos

identificar e registrar uma análise local dessas produções, por meio da qual intentamos apresentar

indícios  dos  aspectos  da  criatividade  presentes,  principalmente  no  que  tange  ao  aspecto

“originalidade”.  Considerando  ainda  nossa  questão  de  pesquisa,  a  qual  buscava  identificar

aspectos de criatividade manifestados na produção de alunos de quarto e sétimo anos do Ensino

Fundamental  ao formularem problemas de matemática,  bem como o referencial  teórico sobre

formulação de problemas, inferimos que a prática de formular problemas, além de possibilitar ao

professor conhecer como pensam os alunos acerca dos conteúdos matemáticos, contextos extra

matemáticos e acerca da estrutura de um problema, parece constituir-se como prática pedagógica

que  possibilita  o  aparecimento/desenvolvimento  de  aspectos  da  criatividade.  Isso  se  revelou,

principalmente, na turma do quarto ano do Ensino Fundamental I.

Ainda  que prematuro  dizer,  em razão  de ser  apenas  uma pesquisa de  Formulação  de

Problemas  no  que  diz  respeito  à  identificação  de  aspectos  de  originalidade,  fluência  e

flexibilidade,  notadamente  a  motivação  com  a  qual  os  alunos  do  quarto  ano  realizaram  as

atividades nos sugere que as demais idades escolares, não apenas do Ensino Fundamental I, mas

consequentemente  do Ensino Fundamental  II,  quando motivados a  formular  problemas,  estas

turmas  evidentemente,  e  por  conseguinte,  poderão  obter  sucesso  e  alcançar  os  aspectos  que

buscamos em razão de que quanto mais se pratica a Formulação de Problemas e paralelamente

sua resolução, mais manifestado encontraremos e originalidade nas atividades de cada aluno.

Durante a aplicação das atividades/coleta de dados desta pesquisa, os alunos do quarto ano,

chegaram a manifestar verbalmente quando a pesquisadora entregava as folhas contendo a proposta

de atividade, que já sabiam do que se tratava e até sorriam afirmativamente dizendo “ah professora,
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já sei o que é pra fazer neh, é aquele negócio de inventar problema de matemática” (aluno A4)

(registro realizado em diário de classe da professora).

Certamente esta fala, e outras de mesmo cunho, manifestadas pelos alunos do quarto ano

permitem concluir  que  a  motivação  com que  os  alunos  realizavam a atividade  resultava  em

problemas  formulados com maior  possibilidade de  identificação  dos  aspectos  buscados  nesta

pesquisa (originalidade, fluência e flexibilidade).

Diante disso, ressaltamos que a Formulação de Problemas não minimiza os conteúdos

trabalhados  em  sala  de  aula,  bem  como  a  necessidade  identificada  por  muitos  professores

regentes quanto ao uso de exercícios de fixação de conteúdos; entretanto, é mais uma proposta de

trabalho cujo foco é o despertar para a criatividade dos alunos em sala de aula, evidenciando

habilidades e incluindo capacidades inovadoras.

Ao investigar “quais aspectos de criatividade emergem quando alunos de um quarto e de um

sétimo  anos  do  Ensino  Fundamental  elaboram  seus  problemas  de  Matemática”  utilizando  as

produções de alunos e o referencial teórico adotado, é possível afirmar que as produções dos alunos,

principalmente  do  sétimo ano,  consideram os  conteúdos  matemáticos  estudados  no  momento  da

coleta de dados, o que denota pouca liberdade para pensar contextos e procedimentos diferentes; que

os enunciados que consideram as experiências/vivências dos alunos denotam aspectos de criatividade

e são mais frequentes nas produções dos alunos dos quartos anos; que a elaboração de problemas tem

potencial  para  desenvolver  aspectos  de  criatividade,  principalmente  devido  ao  fato  de  que  não

existem solicitações rígidas, nem mesmo procedimentos determinados à priori; e que a criatividade se

manifesta tanto nos momentos de formulação quanto nos momentos de resolução de um problema,

não precisando acontecer em uma para se manifestar também na outra.

Tais resultados nos levam a corroborar com a afirmação de Gomez (2007), de que:

A criatividade desenvolve-se em ambientes de resolução de problemas que incentivam
os alunos a ver a essência e os detalhes dos conteúdos trabalhados, a ver conexões e
inter-relações  entre  diversas  áreas,  a  absorver  e  reagir  a  novas  ideias  e  a  incluir
elementos de surpresa no seu trabalho (GOMEZ, 2007, apud AMARAL, 2016).

O objetivo inicial desta pesquisa era identificar os aspectos de criatividades presentes em

alunos de quarto e sétimo ano do Ensino Fundamental; todavia, esperamos contribuir, ainda, no

que tange à formação de professores que atuam com esta faixa etária,  bem como despertar o

interesse destes não só para o uso de nosso Produto Educacional, como também para a criação de
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outras  propostas.  Desejamos,  também, que  novos campos  de  investigação  na Formulação  de

Problemas possam ser ampliados por futuras pesquisas e, principalmente, novas práticas.

Acreditamos que a pratica de formular problemas ainda se constitui em caminho a ser

pensado e praticado por professores da Educação Básica. Todavia, esta pesquisa trouxe grande

contribuição a esta pesquisadora, pois enquanto professora regente de Ensino Fundamental I tal

prática não se fazia constante nas aulas de matemática, sobretudo no estímulo aos alunos para

pensar, formular e resolver um problema.
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APÊNDICES

APÊNDICE 1

AUTORIZAÇÃO

Eu _________________________________________, abaixo assinado, responsável pela

__________________________________,  autorizo  a  realização  do  estudo  “O  que  denotam

saber alunos de 4ª e 7º ano quando elaboram problemas de matemática”, a ser conduzido

pelos pesquisadores Rodolfo Eduardo Vertuan e Viviane Bergamini Fonteque.  Fui informado

pelo  responsável  do  estudo  sobre  as  características  e  objetivos  da  pesquisa,  bem como  das

atividades que serão realizadas na instituição na qual represento.

Londrina, ______ de ______________ de _________.

_________________________________________________

Assinatura e carimbo do responsável institucional
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APÊNDICE 2

TERMO DE CONSENTIMENTO E TERMO DE CONSENTIMENTO PARA USO DE
IMAGEM E SOM DE VOZ

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO
(Para pais e/ou responsáveis)

Título do Projeto: O que denotam saber alunos de 4ª e 7º ano quando elaboram problemas de
matemática.
Investigador (a): Rodolfo Eduardo Vertuan e Viviane Bergamini Fonteque.

Local da Pesquisa: Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Londrina.

Endereço: Estrada dos Pioneiros, 3131 - Jardim Morumbi, Londrina - PR, Fone (43) 3315-6100

O que significa o consentimento?
O consentimento significa que você concorda que o (a) /criança/jovem pelo qual é responsável faça parte
de um grupo de crianças/jovens, para participar de uma pesquisa. Serão respeitados seus direitos e os
direitos dessa criança/jovem e você receberá todas as informações por mais simples que possam parecer.
Para isso, basta ligar para um dos responsáveis pela pesquisa, Viviane Bergamini Fonteque, cujo telefone
é (43) 99900-5024.
Pode  ser  que  este  documento  denominado  TERMO  DE  CONSENTIMENTO  LIVRE  E
ESCLARECIDO contenha palavras que você não entenda. Por favor, peça ao responsável pela
pesquisa ou à  equipe do estudo para  explicar  qualquer  palavra  ou informação  que você não
entenda claramente.
Informação ao participante da pesquisa:

a) Apresentação da pesquisa
O (a) criança/jovem pelo qual você é responsável está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa,
cujo  objetivo  é  analisar  as  características  existentes  nos  conhecimentos  aplicados  quando
elaboram/formulam  problemas  matemáticos.  Caso  concorde,  ele  (a)  participará  de  seis  atividades  de
formulação de problemas matemáticos envolvendo poema, música, tirinha, imagens e uma atividade livre.
As atividades serão aplicadas  e recolhidas pela professora  regente e  não serão utilizadas para fins de
aprovação ou reprovação escolar.

b) Desconfortos, Riscos e Benefícios
Conforme aponta o inciso V da Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de
Saúde, “toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados”, já que envolve
questões de caráter pessoal e coletivo. O pesquisador responsável suspenderá a pesquisa imediatamente ao
perceber algum risco ou dano à saúde física ou psíquica, ou ainda à dimensão moral do sujeito participante
da pesquisa, decorrente da mesma, não previsto no (s) termo (s) de assentimento e/ou consentimento. Os
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participantes não pagarão e não serão remunerados por sua participação e poderão, sem qualquer ônus,
desistir em qualquer momento da pesquisa.

c) Confidencialidade
A pesquisa não divulgará nomes, garantindo o anonimato.

d) Critérios de inclusão e exclusão
Para a realização deste estudo serão convidados alunos do quarto ano do ensino fundamental I e
aluno do sétimo ano do ensino fundamental II.

e) Ressarcimento e indenização.
Estão assegurados o ressarcimento e indenização provenientes de custos ou danos gerados ao
participar dessa pesquisa.

f) Contato para dúvidas
Se você ou os responsáveis por você tiver (em) dúvidas com relação ao estudo, direitos do participante, ou no
caso de riscos relacionados ao estudo, você deve contatar o investigador do estudo ou membro de sua equipe:
Viviane Bergamini Fonteque, Rua Cacilda Nasralla Neme, 757 - Cabo Frio - Londrina/PR - celular
(43) 99900-5024 E Rodolfo Eduardo Vertuan, Rua General Estilac Leal, 984, Centro, CEP 85900120,
Toledo-PR, (45) 3379-6818. Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como um paciente de pesquisa, você
pode contatar o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) da Universidade Tecnológica
Federal  do  Paraná.  O  CEP  é  constituído  por  um  grupo  de  profissionais  de  diversas  áreas,  com
conhecimentos científicos e não científicos que realizam a revisão ética inicial e continuada da pesquisa
para mantê-lo seguro e proteger seus direitos.

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA:

Eu li e discuti com o investigador responsável pelo presente estudo os detalhes descritos neste documento.
Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que posso interromper a participação do jovem pelo
qual sou responsável a qualquer momento sem dar uma razão, bem como o respectivo jovem pode fazer o
mesmo. Eu concordo que os dados coletados para o estudo sejam usados para o propósito acima descrito.

Eu  entendi  a  informação  apresentada  neste  TERMO  DE  CONSENTIMENTO  E  TERMO  DE
CONSENTIMENTO PARA USO DE IMAGEM E SOM DE VOZ. Eu tive a oportunidade para fazer
perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas.

Eu receberei uma cópia assinada e datada deste DOCUMENTO DE CONSENTIMENTO INFORMADO.

____________________________________________________________________________
NOME ASSINATURA DATA

____________________________________________________________________________
NOME DO INVESTIGADOR ASSINATURA DATA
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