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Provocações 

Para aquecer 



Vamos pensar em uma 
operação? 

Resolvam             305 - 128 

 

• Se não puder “armar a conta”  nem desenhar, nem 
usar material dourado. Como resolver? 

• O que muda na diferença se somarmos 100 ao 305? 

• O que muda se somarmos 100 ao 128? 

• O que muda se somarmos 100 ao minuendo e ao 
subtraendo? 



Vamos pensar em uma 
equação? 

Resolvam             2x – 4 = 0 
 

• O que muda se no lugar do sinal – colocarmos +? 

• O que muda se no lugar do = colocarmos ≠ ? 

•  O que muda se no lugar do = colocarmos  > ? 

• Vamos resolver errado? 

• Vamos fazer uma lista de dicas para não errar esse 
tipo de equação? 

 



 Agora um jogo: adivinhe os números 

 

Tenho esses números: 2,3,4,5,7, 8 e 9 

Vou escolher 4 sem que vocês saibam.   

Vamos ver quem adivinha os números. 

Só pode fazer uma pergunta: há dois números 
cujo produto seja... 

Eu respondo sim ou não 

Por minhas respostas e suas perguntas alguém vai 
adivinhar os números. 

Vamos lá? 

 



Parando para pensar 

 

•  Quais situações seriam “problemas”? 

• Por quê? 

• O que foi diferente de uma aula 
comum? 

• Que efeitos a falta das ações 
“incomuns” pode trazer? 

  

 



Atitudes negativas ou crenças 

• Visões em torno da atividade matemática, seu ensino e sua 
aprendizagem 

• Forma de conhecimento pessoal e subjetivo 

• Construídas por experiências, informações, percepções 

• Relacionadas – sistemas de crenças 

• Permeiam o currículo 

 

Estudos diversos  

Ponte (1994),Chacón (1998), Törner (1999); Smole e Diniz 
(2001); Callejo e Vila (2001); Van de Walle (2009) 

 

 
 

Crenças 



Atitudes negativas ou crenças 

 Influência na forma de ensinar e aprender 

Regulam decisões  

Regulam estruturas de conhecimento; afetam práticas e 
pensamento – força inerte 

Interferem na avaliação 

Círculo difícil de romper  - mas possível 

 

 

Crenças 



Crenças 

Matemática e 
problemas 

Solucionadores de 
problemas 

Processo de resolução 

Cálculo Para poucos Agilidade 

Obter respostas corretas Agilidade  (ser rápido é 
ser bom) 

Forma única 

Só o professor pode 
dizer se a respostas está 
ou não correta 

Não é preciso pensar 
muito, se você for bom 

Seguir modelos ou 
memorizar estratégias 

Pouca relação com 
pensamento ou 
investigação 

Autoridade for a de mim Não há espaço para 
tentativa e erro 

Atividade solitária Criação fora de mim Uma conta resolve 

Produção de respostas 
curtas 

Dificilmente se supera 
uma dificuldade 

Linearidade e resposta 
única 



 Mudanças exigem..... 

 mudanças na forma de considerar problema 
  

 

 

 
 
 



 Mudanças exigem..... 

 mudanças 

  

 

 

Na forma de conceber problema 

 
 
 



Romper com estereótipos 

-Numérico ou algébrico 
 
-Solução Única 
 
-”Bem comportado” 
 
-Foco na resposta 



 

  

  

 

   

  



 

 
 

Vamos bagunçar um pouco isso? 



 Joao, Ana, Claudia, Ellen e Rodrigo são irmãos. Sabemos que: 

Joao não é o mais velho; 

Cláudia não é  a mais moça; 

João é mais velho do que Cláudia; 

Ana é mais velha do que Ellen; 

Rodrigo é mais velho do que Cláudia e mais moço do que João; 

Você pode descobrir em que ordem nasceram esses cinco irmãos? 

 

 

 
 



Considerar como problema toda situação que permita algum 
questionamento ou investigação: 

• atividades planejadas 

• jogos  

• Tratamento da informação 

• Espaço e forma  

 

Foco: desencadear no aluno a necessidade de buscar uma solução com os 
recursos de que ele dispõe no momento.  

Sobre a resolução de problemas  



Não é simplesmente uma tarefa matemática 

É uma ferramenta para pensar matematicamente ambiente de 
aprendizagem 

 

 

  sujeitos autônomos, críticos, capazes de perguntar, interpretar, 
explicar, ter seu próprio critério e modo de resolução 

O que é um problema? 



 Mudanças exigem..... 

 mudanças na forma de compreender a aprendizagem 
  

 

 

 
 
 



• Somente as situações que, de modo específico, 
problematizam o conhecimento levam à aprendizagem. 
Não é qualquer proposta ou qualquer interação em sala de 
aula, portanto, que promove a aprendizagem. 

 

• Acontecimentos desafiadores, difíceis, estimulantes, 
emocionalmente estimulantes são associados a 
envolvimento e memória, do que aqueles que são neutros 

  

Lima (2007) e Medina (2010) 
 

Como aprendem – contribuições da Neurociência 



Smole e Diniz (2001),van de Walle (2009), Onuchic e Allevato (2005)  

aprender com problematizações - através - por problemas 

 

Tem papel importante nos anos iniciais por auxiliar, favorecer,  

propiciar caminhos para a alfabetização matemática nesse sentido 

amplo. 

 

Atividade essencial para organizar ensino  

             e aprendizagem 
 

Aposta 



Características de uma atividade 
problematizadora 

 



No modelo “tradicional” existem apenas duas ações quando 
trabalhamos com situações-problema: 

1. Propor problemas 

2.Resolver os problemas propostos  

 

Na perspectiva metodológica da Resolução de Problemas propomos a 
inclusão de outras duas ações: 

3. Questionar as respostas obtidas 

4. Questionar a situação-problema original. 

 

 

 

A perspectiva metodológica da Resolução de problemas 



• O resolvedor faz seu caminho 

• A forma de resolver é o foco tanto 
quanto a resposta em si 

• Aproximações sucessivas 

 

Melhor caminho para resolver  



No hotel fazenda “Paraíso das Aves”, a 
equipe de lazer programou uma oficina de 
massinha para 6 crianças. O monitor 
distribuiu igualmente 24 massinhas.  
Quantas   massinhas   cada criança 
recebeu? 

 



Utiliza os números que 

aparecem no problema, mas não 

faz a operação correta. 

RESOLUÇÃO DOS ALUNOS 



Compreende  o  problema  e  distribui (um a 

um) subtraindo para obter o resultado. 

Desconhece a sentença matemática. 



Há a compreensão porque 

apresenta a solução com 

desenhos.  Não representa 

com algoritmo. 



Usa os dados do problema , 

representa com desenhos e 

responde corretamente.          

Desconhece a estrutura do 

algoritmo.  



Usa os dados; faz a sentença 

matemática; não posiciona os 

números adequadamente. 



Compreende o problema (sabe 

repartir), mas desconhece a 

sentença matemática. 



Sentença matemática correta. Resultado: 

quantas vezes o 4 cabe no 24. A resposta 

não coincide com o registro. 





•  qualidade da aula: tarefas acessíveis; tarefas ricas   

• um bom projeto de problemas: tipologias diversas; discussão e análise 
de estratégias; modo de perguntar; ter espaço para formulação de 
problemas; arquivo/banco de problemas. 

• formas de organização da tarefa: ambiente de discussão; trabalho em 
pequenos grupos; comunicação; reflexão; desenvolvimento da 
criatividade   

 
 

Implicações importantes  



 Papel do professor: 

• Modelo de conduta metacognitiva 

• Orientar mais que indicar caminho 

• Perguntar; incitar e questionar (fazer refletir) 

• Animar e propiciar 

• Duvidar, refletir, explorar, experimentar e conjecturar 

  

Implicações importantes  



 

  

  

 

“a resolução de problemas é a própria razão do ensino de matemática” 
 

 

  

 

O ensino de Matemática deve permitir o acesso às idéias matemáticas e 
desenvolver nos estudantes habilidades para pensar analiticamente. 

Assumindo que  



  

 Como pode mudar sua aula? 



  

 

Envolve os alunos 

Desenvolve habilidades associadas ao raciocínio lógico 
dedutivo 

Desenvolve crenças positivas 

Cria ambiente favorável ao desenvolvimento da linguagem 

 

 

 
 

 

Muda porque… 



Aprender uma matemática de mais qualidade 

 

 Sentir-se seguro da própria capacidade de construir 
conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a auto-
estima e perseverança na busca de soluções 

 

 
 

 

Muda porque 



Obrigada  
Katia Stocco Smole 

katia@mathema.com.br 


