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Na verdade, trata-se de uma das partes da 

Matemática de valor e beleza reconhecidos 

desde antes de Cristo, pela notável cultura grega 

da época. Por quê? Porque a Geometria 

constitui-se um ótimo estímulo para a dedução 

de certas propriedades comuns a ela e que 

jamais poderiam ser aceitas se apenas as 

observássemos. E, se deduzir é uma das 

principais qualidades de “ser racional”, o 

estudo da Geometria o fará mais racional ainda!  

Osvaldo Sangiorgi 



RESUMO 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo (re)construir conhecimentos geométricos utilizando a 

Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de 

Problemas. Para isso foi oferecido um curso de extensão com vinte vagas para alunos da 

Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual da Paraíba e Universidade Federal de 

Campina Grande, denominado: O Ensino da Geometria no contexto da Resolução de Problemas 

visando a Teoria e a Prática. Como metodologia científica da pesquisa empregou-se o esboço 

das dez atividades apresentado por Romberg (2007). O referencial teórico utilizado para o 

desenvolvimento desta pesquisa ficou baseado em Formação Inicial do Professor de 

Matemática, Resolução de Problemas e Geometria. A pesquisa de campo, foi de cunho 

qualitativo, onde os instrumentos utilizados consistiram de observação, material escrito pelos 

alunos-participantes, gravações, filmagens, questionário e caderno de bordo, além dos 

problemas propostos no curso de extensão. Inicialmente, apresentou-se a Metodologia de 

Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas no curso. 

Nessa metodologia o problema é o ponto de partida para construção do conhecimento 

matemático, sendo o gerador de novos conceitos, procedimentos e conteúdos geométricos. Os 

próprios participantes, licenciandos em Matemática e um professor, puderam participar durante 

os dez encontros para (re)construir conhecimentos geométricos em relação  a geometria: 

Perpendicularismo de reta e plano, Congruência e semelhança de triângulos, Grafos, Círculo e 

circunferência, Posição relativa entre reta e plano, Fórmula de Euler, Teorema de Tales, 

Teorema de Pitágoras, Teorema do ângulo externo, Paralelepípedo e pirâmide, Cilindro, Cone 

e esfera, e Topologia. Os resultados indicaram que a referida metodologia, trabalhada no curso 

de extensão, proporcionou aos alunos-participantes experienciar um novo caminho para 

trabalhar a Geometria através da Resolução de Problemas, possibilitou aos licenciandos troca 

de experiência e participação produtiva durante o curso de extensão. Os alunos-participantes 

iam a lousa sem nenhum problema defender suas soluções, estavam demonstrando refletir sobre 

a sua prática e/ou futura prática em sala de aula. Percebemos então que o nosso trabalho criou 

um elo entre a Resolução de Problemas, a Formação Inicial de Professores e a Geometria, além 

do interesse demonstrado pelos conteúdos trabalhados. Dessa forma esta pesquisa contribuiu 

na formação desse grupo de licenciandos. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Resolução de Problemas. Formação Inicial dos Professores de 

Matemática. Ensino de Geometria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 

 

The main goal of this paper was to (re)construct geometric knowledge utilizing the 

Methodology of Teaching-Learning-Evaluation of Mathematics through Problem Solving. For 

that a extension course was offered with twenty vacancies to students in Mathematics 

Graduation from the Universidade Estadual da Paraiba and Universidade Federal de Campina 

Grande, called: Geometry Teaching in the context of Problem Solving having in mind both 

Theory and Practice. As scientific methodology for the research was employed the outline of 

the ten activities presented by Romberg (2007). The theoretical reference used to develop the 

research was based on Initial Formation of the Mathematics Professor, Problem Solving and 

Geometry. The field research was of qualitative nature, where the tools utilized were 

observation, written material by the students-participants, audio recordings, filming, 

questionnaire and log book, plus the problems proposed on the extension course. Initially, the 

Methodology of Teaching-Learning-Evaluation of Mathematics through Problem Solving was 

presented in the course. In this methodology the problem is the starting point to the construction 

of mathematical knowledge, being the generator of new concepts, procedures and geometric 

content. The participants, themselves being Mathematics graduates and a teacher, had the 

chance to participate during ten encounters in the (re)construction of geometric knowledge in 

relation to geometry: Perpendicularity of Straight and Flat, Congruence and Triangles 

similarities, Graphs, Circle and Circumference, Relative Position between Straight and Flat, 

Euler’s Formula, Tales’ Theorem, Pythagorean Theorem, External Angle Theorem, 

Parallelepiped and pyramid, cylinder, Cone and Sphere, and Topology. The results indicated 

that the referred methodology, worked on in the extension course, provided students-

participants with the experience of a new way to work on Geometry through Problem Solving, 

made possible for the graduates to share experiences and productive participation during the 

extension course. The students-participants would go up to the board, without any trouble, to 

defend their solutions, showing reflection about their practice and/or future practice in the 

classroom. We noticed then that our work created a bond between Problem Solving, the Initial 

Formation of Teachers and Geometry, besides the interest shown for the contents seen. This 

way, this research contributed in the formation of this group of graduates. 

 

Keywords: Problem Solving. Initial Formation of Mathematics Teachers. Geometry Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Observando as formas que existem ao nosso redor, nos objetos, nas plantas, nos seres 

humanos podemos encontrar muito a dizer sobre a Geometria. O contato com ela é forte, e 

considerável desde a infância, na observação e na manipulação de objetos, ela carrega uma 

bagagem ilustrativa em diversos sentidos e justamente isso não pode ser perdido. 

 No ensino de Geometria também é difícil encontrar em sala de aula aplicações reais, 

mas é comum deparar-se com desconsiderações em relação às tentativas em busca de soluções, 

as respostas que são apresentadas através de desenhos, que são primordiais na Geometria e 

muitas vezes exaltam muito mais o entendimento do aluno do que uma solução repleta de 

números. É preciso ter percepção geométrica, raciocínio geométrico e linguagem geométrica, 

esses são fatores primordiais na relação entre a realidade e a formalidade, e que pouco têm sido 

desenvolvido nas escolas devido à pouca existência do estudo da Geometria (LORENZATO, 

1995). 

 Nesse sentido, o ensino da Geometria precisa ser renovado, um dos pontos à serem 

refletidos deste ensino perante a Educação Matemática é a forma como os professores ensinam, 

que bem sabemos são os resultados de como foram ensinados. Para isso, a nossa maior 

preocupação é a formação que esses futuros professores de Matemática estão tendo na formação 

inicial e podermos contribuir positivamente com ela. 

 

VIVÊNCIA E TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

 

 Nos anos iniciais o interesse pela Matemática não foi destacado, porém sempre existiu 

o fascínio pelo estudo, isso é um fato. Meus pais que sempre me acompanharam costumam 

dizer que fui uma das poucas crianças que choraram para ficar na escola, por isso fui 

matriculada na escola ainda muito nova, todas as lições passadas para casa foram feitas sem 

precisar que ninguém mandasse. Os anos se passaram sem reprovações, mesmo com a pouca 

idade o empenho nunca faltou.  

 Durante o Ensino Fundamental as particularidades sobre o estudo continuaram as 

mesmas. Uma situação bastante marcante nessa época foi sempre a presença da minha mãe 

durante as atividades, em especial as de Matemática, com muita paciência, tirando dúvidas 

minha e do meu irmão. No Ensino Médio foi possível perceber que a Matemática tinha posição 

diferente pra mim entre as demais disciplinas, mesmo sem o contato com tantos encantos que 

a Matemática possui e tantos meios de torná-la mais atrativa, o interesse era incentivado pela 
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forma como um dos professores de Matemática explicava os conteúdos. Ao chegar ao terceiro 

ano do Ensino Médio, em 2010, tomei gosto pela Matemática, conseguia ajudar os colegas nas 

atividades e chegando ao último bimestre não precisava mais ter preocupação com notas. Esse 

era um ano de decisão para a escolha da profissão, a Matemática ocupou a segunda opção dessas 

escolhas, isso graças a um dos professores de Matemática do terceiro ano que me serviu de 

exemplo. 

 No ano de 2010, fiz o ENEM1, a primeira opção foi Engenharia Civil que sempre foi 

um sonho de infância, e a Matemática foi como segunda opção, porque tinha domínio e aptidão. 

A escolha para ser professora não esteve nos projetos de vida, mas após o resultado negativo 

na primeira opção do ENEM e o positivo na segunda, decidi por cursar Licenciatura em 

Matemática, na Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, com início no primeiro semestre de 

2011, apenas para o tempo não passar sem nenhuma produção enquanto esperava o próximo 

ENEM. E nesse “passa tempo” a Matemática foi assumindo o seu espaço na minha vida. 

 O primeiro ano de curso, em 2011, não foi de total convencimento, a licenciatura tinha 

textos de educação, por exemplo, os de Sociologia, Filosofia e de Educação Matemática, e 

poucos eram os componentes curriculares que estavam chamando minha atenção, enxergava a 

Matemática até então apenas para fazer contas, e contas que não cansava de fazer, era adepta 

das listas e as repetia várias vezes, era isso que me chamava atenção. Foi quando ocorreu mais 

certeza de que era preciso fazer o ENEM novamente para fugir das disciplinas de educação que 

não despertavam tanto interesse naquele momento, pois os meus objetivos eram outros. Após 

tentar outro ENEM e não obter êxito, recorri a uma prova de transferência de curso para 

Engenharia Civil e também não foi positivo. Foi então que comecei a pensar se não estava 

lutando contra o próprio destino e resolvi abrir minha mente para o Curso de Licenciatura em 

Matemática por completo, e as visões começaram a mudar, já estava com 50% do curso 

concluído e os estágios começaram a aparecer na grade curricular. 

  No decorrer do curso, com a vivência dos estágios, ida à congressos, monitoria, PIBID, 

bagagens essas que podem parecer pouca coisa, foram fundamentais para firmar as minhas 

escolhas, foram primordiais para fazer com que os interesses começassem a tomar destino e ter 

fundamento. Os estágios começaram e mesmo que a princípio fosse somente observação, 

percebi o que de fato é ser professor, as felicidades e tristezas do cotidiano escolar, e também 

as salas dos professores demonstraram muitas realidades desconhecidas até o momento. Cada 

                                                           
1 ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio. 
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um dos estágios eram como desafios todos os dias, os medos de encontrar o inesperado, de não 

ser quem os alunos esperavam, de não conseguir fazer bem o meu papel. 

No período em que começaram os estágios surgiu à oportunidade da seleção de 

monitoria para Desenho Geométrico, disciplina que despertava bastante interesse por ser o 

primeiro contato com a Geometria durante a graduação. A aprovação foi mais uma 

oportunidade de está em sala de aula, não como professora de fato, pois um monitor não pode 

assumir esse papel, mas como auxiliar, que de toda forma ajudava nas dúvidas que os alunos 

vinham a ter. Durante o período como monitora foi aberta seleção para o PIBID (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência) e foi preciso interromper o trabalho como 

monitora, o programa trouxe bastante experiência em relação à docência, oficinas, convivência 

com o ambiente escolar, planejamento, escrita, publicações, trabalhos em grupo, cada um 

desses fatores foram fontes de conhecimento para minha formação inicial. 

Durante todas as experiências vividas foi notável perceber o poder que a Matemática 

tem na vida do aluno, seja esse poder positivo ou não, o desejo de fazer aquelas situações 

mudarem foram tomando conta da vontade de abandonar o curso. O meu trabalho de conclusão 

de curso – TCC, que já havia sido definido na área de Matemática Pura acabou dando lugar 

para a Educação Matemática, devido tudo que fui vivenciando e a influência de alguns 

professores que tive durante a graduação, a forma que conseguia visualizar a mudança no ensino 

básico era com a Educação Matemática, com o professor conhecendo as teorias aliadas às 

práticas do ensino da Matemática, a minha orientadora do TCC também foi uma fonte de 

inspiração para minhas decisões, antes de ser minha orientadora foi minha professora. 

Em 2014, ao concluir a graduação, a vontade de fazer algo que pudesse ajudar na 

visualização da Matemática continuou, assim surgiu o interesse por fazer o mestrado em 

Educação Matemática. Isto se justifica para a busca por mais conhecimentos que possam ser 

transmitidos para futuros professores, para descobrir ainda mais a importância das disciplinas 

da Educação Matemática e deixar também a nossa contribuição para Formação Inicial de 

Professores de Matemática. Acreditei sempre que de nada vai servir para o aluno o professor 

ter o domínio do assunto e não conseguir fazer com que o aluno compreenda o que ele tenta 

transmitir.  

Sabemos que não existe um manual para ser um bom professor, mas podemos buscar 

conhecimentos que compartilhados possam mudar o exercício da docência de muitos 

profissionais. Foi com esse intuito que no Curso de Verão de 2015, oferecido pelo Programa de 

Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática – PPGECEM da UEPB, tive 

conhecimento da seleção para aluno especial da disciplina Tópicos em Ensino de Matemática: 
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Educação Matemática Pós-Crítica, Resolução, Proposição e Exploração de Problemas, me 

inscrevi e fui aprovada. Enquanto cursava essa disciplina que foi de grande importância 

acadêmica e social, foram abertas as inscrições para o Curso de Mestrado em Educação 

Matemática no PPGECEM, da UEPB, no qual fui aprovada, e o curso me ensinou diversos 

conhecimentos novos, que com certeza estão sendo e serão sempre primordiais para minha 

formação enquanto profissional. 

 

JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

Sabemos o quanto é exigido de um professor, o quanto esse profissional já tem 

responsabilidades da própria profissão e ainda as que são adicionadas pela sociedade. Por tantas 

cobranças a atuação do professor acaba deixando lacunas quando se encontra em sala de aula, 

seja perante os alunos, aos conteúdos ou até a si mesmo.  

As inquietações para desenvolver esta pesquisa se justificam pelas vivências durante a 

graduação, as participações e o contato com a Geometria nas disciplinas oferecidas pela grade 

curricular do curso de Licenciatura em Matemática, nas oficinas e minicursos desenvolvidos no 

PIBID e o auxílio prestado na monitoria da disciplina de Desenho Geométrico, que foi para 

mim um desafio, que exigia muita leitura e muita reflexão. Essas vivências foram essenciais 

para perceber que a Geometria precisa de um pouco mais de atenção, de uma posição mais 

forte, tanto no currículo da Formação Inicial de Professores de Matemática quanto no Ensino 

Básico. Foi possível sentir as carências que existem numa Geometria mais atrativa em sala de 

aula, manipulável, com situações reais para dar sentido ao seu estudo. 

 Então, acredito ser importante ampliar a discussão sobre Geometria, pensando na 

Formação Inicial de Professores ao relacionar a Geometria do curso superior com a Geometria 

Básica. Durante a graduação, os procedimentos metodológicos, para ensinar Geometria eram 

muito mais voltados às construções geométricas no sentido de identificar propriedades, 

verificar os axiomas e as demonstrações, entretanto não havia por parte do professor 

preocupação em fazer compreender suas propriedades geométricas, isto me levou a fazer uma 

investigação sobre o Ensino da Geometria. 

Neste caso, para que a Geometria chegue de forma diferente para os alunos do Ensino 

Básico, seria preciso contribuir na Geometria que é ensinada durante a Formação Inicial desses 

Professores de Matemática. Portanto, esses motivos nos levaram a ter preocupação com a 

Formação Inicial de Professores de Matemática, mais especificamente no Ensino da Geometria, 
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em como o professor tem posicionado a Geometria que vê no Ensino Superior, e como 

aproveitá-la durante as suas aulas do Ensino Básico. 

Por isso, para que possamos nos envolver com os alunos do curso de Licenciatura em 

Matemática, e despertar nesses licenciandos em Matemática a importância de ensinar 

Geometria de forma diferente, propomos um Curso de Extensão, denominado O Ensino de 

Geometria no contexto da Resolução de Problemas visando a Teoria e a Prática, para que os 

alunos tivessem um suporte a mais e uma nova visão da sua posição em sala de aula sobre a 

Geometria já durante a sua formação inicial, para que carreguem bons resultados para exercer 

sua profissão enquanto professores no Ensino Básico. Assim, a problemática da pesquisa 

começou a ser delineada. 

Optou-se em adotar uma pesquisa qualitativa, pois se pretendeu compreender elementos 

de uma situação que envolve o cotidiano do futuro professor de Matemática. A pesquisadora 

esteve inserida no contexto da pesquisa participando com o grupo de licenciandos em 

Matemática em um grupo cooperativo e colaborativo, desenvolvendo assim o papel de 

pesquisadora.  

A seguir, apresentamos o objetivo e a estrutura desta pesquisa, evidenciando todo o 

embasamento teórico. 

 

OBJETIVO DA PESQUISA 

 

A pesquisa aqui apresentada está relacionada ao Curso da Metodologia de Ensino-

Aprendizagem-Avaliação da Matemática através da Resolução de Problemas na Educação 

Matemática. Seu foco é analisar as contribuições pelos participantes do Curso de extensão, 

formado por um grupo alunos de Licenciatura em Matemática, num movimento da teoria e 

prática das atividades de Geometria. Nesse sentido, o objetivo geral é (re)construir 

conhecimentos geométricos, fazendo uso da Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação 

de Matemática através da Resolução de Problemas. A seguir apresentamos os objetivos 

específicos para atender ao foco desta pesquisa. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Levar o aluno-participante, licenciando em Matemática, a construir novas ideias sobre 

diferentes conteúdos da Geometria, a fim de que possa desenvolver uma forma de ensino 

com compreensão. 

• Analisar as contribuições da Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de 

Matemática através da Resolução de Problemas durante o curso de extensão, para a 

formação docente de um grupo de licenciandos em matemática da UEPB e UFCG. 

• Avaliar como os alunos-participantes do curso de extensão se comportam diante de um 

ambiente de Resolução de Problemas e o interesse desses alunos em relação a Geometria. 

 

PERGUNTA DA PESQUISA 

 

Gamboa (2013) diz que a pergunta tem força de direcionar o caminho e dar força na 

perspectiva de avançar, de ir além das respostas encontradas, de novo a pergunta tem a força de 

levar o caminho adiante.  

Desse modo, a uma pergunta norteadora da presente pesquisa foi definida após 

relacionarmos o nosso fenômeno de interesse e o modelo modificado, com ideias de “outros” 

em nossa pesquisa: Quais as principais contribuições da Metodologia de Ensino-

Aprendizagem-Avaliação de Geometria através da Resolução de Problema, durante um curso 

de extensão, para a formação docente de um grupo de licenciandos em Matemática? 

 

ESTRUTURA DO TEXTO 

O texto está estruturado da seguinte forma:  

No capítulo 1 – Introdução - Há uma breve discussão sobre a importância da Geometria. 

Ainda nessa introdução, é feita uma apresentação da vivência e trajetória profissional da 

pesquisadora, em seguida justifica-se as contribuições desta investigação para o ensino da 

Geometria através da Resolução de Problemas. Concluindo-se com apresentação dos objetivos 

do trabalho e a pergunta da pesquisa. 

 No capítulo 2 – Metodologia da Pesquisa - Apresentaremos inicialmente a natureza 

teórico-prática da pesquisa científica, em seguida discutiremos as dez atividades de Romberg, 

juntamente com as contribuições de Onuchic e Noguti. Destacamos também as primeiras 

atividades do nosso trabalho inseridas no esboço de Romberg.  
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No capítulo 3 – Formação Inicial de Professores - Neste capítulo apresentaremos um 

breve percurso histórico da profissão docente, falaremos de forma sucinta sobre o surgimento 

do interesse pela formação inicial de professores, sobre as modificações sofridas e as conquistas 

alcançadas; em seguida iremos tratar sobre a formação de professores de modo geral, 

discutiremos os saberes docentes na formação inicial do professor de Matemática e os saberes 

profissionais dos docentes; também apontaremos algumas características sobre a prática 

reflexiva do professor de Matemática; iremos expor o que alguns autores dizem sobre a 

formação e o desenvolvimento profissional desses professores; elencaremos algumas normas 

para o desenvolvimento profissional dos professores de Matemática e como promover esse 

desenvolvimento, por fim, uma visão da nossa pesquisa no cenário das pesquisas já realizadas. 

No capítulo 4 – Resolução de Problemas - Neste capítulo apresentaremos inicialmente 

um histórico das reformas e da Resolução de Problemas no Século XX; discutiremos a visão de 

alguns autores sobre a Resolução de Problemas; em seguida falaremos sobre a Resolução de 

Problemas como metodologia enfatizando o Ensino-Aprendizagem-Avaliação da Matemática 

através da Resolução de Problemas; também discutiremos a Resolução de Problemas no 

desenvolvimento profissional e por fim, descreveremos a visão que temos da nossa pesquisa no 

cenário das pesquisas já realizadas. 

No capítulo 5 – Geometria - Neste capítulo inicialmente apresentaremos considerações 

que diversos autores oferecem sobre a Geometria e também sobre o seu ensino, em seguida 

iremos apresentar observações que realizamos dos livros de Geometria, que categorizamos em 

três grupos: Livros de Geometria resgatados da antiguidade; livros específicos para o professor; 

e livros didáticos de Geometria, sendo eles os que são utilizados como livros texto em 

disciplinas de Geometria no curso de licenciatura em Matemática, como também livros que não 

são usados corriqueiramente e sugerimos que recebam uma atenção maior. Por fim, a nossa 

pesquisa no cenário das pesquisas já realizadas. 

 No capítulo 6 – Modelo Modificado e a Pergunta da Pesquisa - Avaliando os três 

capítulos anteriores, Formação Inicial de Professores, Resolução de Problemas e Geometria, o 

modelo preliminar ao ser relacionado com esses três eixos, se modificou, ou seja, esse modelo 

modificado nos guiou até o final deste trabalho. Em seguida apresentamos nossa pergunta da 

pesquisa apoiada nesse quadro teórico. 

 No capítulo 7 – Estratégias e Procedimentos da Pesquisa – Segundo Bloco de Romberg 

- Neste capítulo, apresentaremos as atividades 5 e 6 do segundo bloco de Romberg. Esse bloco 

nos direciona para que as decisões sejam tomadas e postas em prática tendo sempre como foco 
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as evidências que serão coletadas. Detalharemos cada procedimento posto em ação antes de 

coletar nossas evidências. 

No capítulo 8 – Aplicação do projeto no curso de extensão – 3º bloco de Romberg - 

Neste capítulo, antes de apresentar como aconteceu cada um de nossos encontros explanaremos 

um pouco sobre a abordagem metodológica realizada no desenvolvimento da pesquisa de 

campo, e posteriormente apontamos e discutimos os procedimentos metodológicos utilizados 

para coleta de dados. Em seguida, descrevo o contexto do estudo no qual essa pesquisa está 

inserida, como aconteceu cada um dos nossos encontros e as descrições detalhadas de como foi 

realizada a coleta de dados durante a aplicação do projeto de pesquisa. Para finalizar realizamos 

uma discussão sobre a análise dos dados coletados.  

 Por fim, realizamos as considerações finais desse trabalho. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

“É principalmente através dos livros que nos relacionamos com mentes 

superiores... Nos melhores livros, grandes homens falam conosco, oferecem 

suas opiniões preciosas, e abrem a alma para nós... Os livros são verdadeiros 

niveladores...” 

William Ellery Channing 

 

O objetivo desse capítulo é apresentar e discutir a opção metodológica escolhida por 

nós, relacionando com as ciências sociais e a Metodologia Científica, ou seja, a construção do 

conhecimento para o desenvolvimento dessa pesquisa.  

 Ao iniciarmos este trabalho de Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Ciências e Educação Matemática - PPGECEM, houve necessidade de 

compreendermos as perspectivas e os fundamentos de uma metodologia de pesquisa. Durante 

nossa formação universitária da graduação ficou uma lacuna, onde não houve muita 

preocupação com questões dessa natureza. Desse modo procuramos respostas para as 

perguntas: O que significa fazer pesquisa científica e como desenvolver um trabalho científico? 

Porque é importante para o pesquisador adotar uma linha metodológica de pesquisa? Estas 

inquietações ou questões, discutiremos ao longo do capítulo.  

 Neste capítulo apresentaremos inicialmente a natureza teórico-prática da pesquisa 

científica de Antonio Raimundo Santos, em seguida discutiremos as dez atividades de Thomas 

A. Romberg, juntamente com as contribuições de Onuchic e Noguti, e descreveremos nosso 

trabalho inserido no esboço de Romberg. Para finalizar compilaremos alguns trechos sobre 

métodos de pesquisa. 

 

2.1 A NATUREZA DA PESQUISA CIENTÍFICA 

 

Santos (2007) diz que, atualmente estamos interessados na geração de autonomia 

intelectual, na capacidade de pensar por conta própria a ser possibilitada aos estudantes e 

profissionais, principalmente aos que estão em formação, ou formados, em nível superior. 

Desse modo, existe o interesse pela autonomia intelectual, ou seja, fazer com que as pessoas 

desenvolvam seus próprios pensamentos e que a criatividade se torne prioridade. Assim, 

desenvolvemos uma pesquisa com um grupo de licenciandos em Matemática para atender a 

grande demanda das licenciaturas. 



24 
 

O motivo que nos levou a realizar essa intervenção junto aos licenciandos em 

Matemática pode ser justificado quando Santos (2007) fala que chegamos a desenvolver a triste 

figura do “analfabeto funcional”, o diplomado que não conhece a fundo sua arte. 

O termo “analfabeto funcional” utilizado por Santos faz referência aos profissionais que 

têm a formação acadêmica, mas não conhecem a sua profissão. Se buscarmos pensar sobre o 

que acontece para que sejam encontrados casos assim, podemos destacar os processos de 

formação que nem sempre atendem ao currículo de forma fiel, geralmente os conteúdos são 

apresentados superficialmente e os alunos por não terem o hábito de pesquisar acham que o que 

foi apresentado é o suficiente. Assim, gostaríamos de contribuir com os licenciandos em 

Matemática na compreensão da importância do conceito “Geometria” através de Resolução de 

Problemas. 

Afinal, Santos (2007) afirma que o que sustenta a ideia de universidade, desde o início 

do século XIII, na Europa Medieval, quando o modelo surgiu, é que ela seja uma corporação 

autônoma tanto de professores quanto de alunos que se encarreguem de recolher, organizar, 

transmitir e criar, seja descobrindo ou inventando, a ciência do Homem. Como expõe o autor, 

a universidade sempre teve o objetivo de ser transformadora, através das descobertas e 

contribuições intelectuais. O que nos resta pensar é: porque não desenvolver essa autonomia 

desde a formação inicial? Por isso escolhemos contribuir com a formação inicial de professores, 

as mudanças oferecidas em sua formação leva como consequência para os alunos da educação 

básica uma aprendizagem mais concreta, facilitadora para quando chegarem ao Ensino 

Superior. 

  

2.2 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA CIENTÍFICA 

 

Santos (2007, p. 13) inicia falando das visões distorcidas que as pessoas tem em relação 

a Pesquisa Científica, ele diz que “a maioria dos estudantes, profissionais e até mesmo 

professores é, ainda hoje, vítima de preconceitos em relação à pesquisa científica. A dificuldade 

para o aprendizado da pesquisa científica parece ser de natureza ‘cultural’, mais do que de 

natureza técnica”. A pesquisa científica é considerada por muitos apenas como normas da 

ABNT2, para estética e padrão de trabalhos. 

Assim, Santos (2007, p. 13-14) mostra que partindo de interpretações equivocadas, são 

notáveis quatro efeitos: 

                                                           
2 ABNT – Associação Brasileira de Normas e Técnicas 
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• Trata de que geralmente não é percebido que a pesquisa científica inicialmente produz 

o conhecimento para o pesquisador e somente depois um texto escrito para o leitor, para 

isso são necessárias duas competências: a habilidade de produzir conhecimentos e a 

habilidade de apresentar conhecimentos por escrito; 

• Os trabalhos acadêmicos são feitos como cortes de trabalhos de outros; 

• Ultimamente os trabalhos acadêmicos estão se reduzindo à apresentação de resultados 

partindo de uma coleta de dados; 

• E por fim, a apresentação gráfica, que vem tomando o espaço das disciplinas de 

metodologia científica, quando a pesquisa científica não se resume somente as normas 

da ABNT, embora também faça parte. 

Santos (2007) pensando na construção de desenvolver o crescimento pessoal, oferece 

contribuições para o pesquisador em si, foi um estudo de muita importância e esclarecimento 

para pontos que realmente não foram apresentados para nós em momentos anteriores. 

Para Santos (2007), a pesquisa científica pode ser caracterizada como atividade 

intelectual intencional que tem como objetivo responder às necessidades humanas. Ainda para 

esse autor, pesquisar é o exercício intencional da pura atividade intelectual, visando a melhorar 

as condições práticas de existência.  

O autor trata da pesquisa como algo que não é um dever, mas um prazer em realizar, em 

contribuir para a Humanidade, e cada contribuição dessa deve ser considerada. Tendo essas 

premissas em mente, Santos (2007) enfatiza que qualquer tentativa, seguida de avanços ou 

fracassos científicos, ainda assim é um pedaço da história de uma necessidade humana, dividida 

e reconhecida por meio dos diferentes nomes com que se identificam as diversas ciências. 

De acordo com Santos (2007), independente dos resultados da pesquisa, sejam eles bons 

ou ruins, sejam avanços ou fracassos, continuam sendo um pouco da história das necessidades 

humanas, são contribuições que podem ser importantes. Mesmo que o resultado da pesquisa 

não seja o esperado, ainda assim pode servir como auxílio para pesquisas futuras, pode despertar 

o interesse de outros pesquisadores para tentar encontrar uma solução, de todas as formas as 

pesquisas são importantes para a Humanidade. Em diversas áreas os fracassos nas pesquisas 

são divulgados, porém nas pesquisas da área de Educação geralmente encontramos apenas as 

partes positivas, e os fracassos são omitidos, quando na verdade se forem divulgados podem 

servir para solucionar outros problemas. 

 O autor ressalta então os dois níveis de pesquisa científica: a pesquisa acadêmica e a 

pesquisa “de ponta”. 
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A pesquisa acadêmica é, pois, uma atividade pedagógica que visa a despertar 

o espírito de busca intelectual autônoma. É necessário que se aprendam as 

formas de problematizar necessidades, solucionar problemas, indicar 

respostas adequadas etc. A pesquisa acadêmica é, antes de tudo, exercício, 

preparação. O resultado mais importante não é a oferta de uma resposta 

salvadora para a Humanidade, mas a aquisição do espírito e método da 

indagação intencional (SANTOS, 2007, p. 26). 

 

O autor afirma ainda que pesquisa acadêmica seria um dos primeiros contatos do 

estudante com o ato de pesquisar, um momento de reconhecimento, de primeiras experiências, 

que pode ir despertando a autonomia intelectual que é procurada hoje em dia entre os 

indivíduos. De acordo com Santos (2007) é uma preparação, ou seja, é o ponto de partida de 

pesquisas futuras, a maneira de o pesquisador ganhar experiência sobre pesquisar, não visando 

somente resultados promissores e positivos, mas sim aprendendo a questionar, a gerar perguntas 

importantes e que de alguma forma seja útil para as necessidades humanas. 

Já a Pesquisa “de ponta”, 

[...] caracteriza-se como atividade típica do indivíduo que, tendo dominado as 

respostas comuns, já incorporadas à rotina de uma ciência ou profissão, parte 

em busca do novo, do ignorado, com intenção e método. A pesquisa “de 

ponta” é tentativa de negação/superação científica e existencial, a oferta de 

um dado novo para a Humanidade (SANTOS, 2007, p. 27). 

 

A pesquisa “de ponta” pode ser considerada mais evoluída, do ponto de vista de Santos 

é a busca pelo novo, coisas inéditas, que podem ter sido ignoradas até hoje, pode servir para 

negar ou até mesmo para superar fatos científicos e existenciais, sendo sempre importantes 

coisas novas ligadas as necessidades humanas, isto pretendemos fazer ao longo desta pesquisa. 

Santos (2007), explica que o objetivo maior de qualquer movimento intelectual é sempre 

atingir a “ponta”, ou seja, atingir o estágio da oferta de respostas inéditas a uma necessidade da 

Humanidade. É possível notar que em todos os momentos que o autor se refere à pesquisa traz 

junto o motivo fundamental que é o da preocupação com as necessidades humanas, isso tem 

ajudado bastante a nossa pesquisa no fato de querer ainda mais que ela oferte contribuições para 

ajudar os outros. 

No presente trabalho, estivemos considerando a proposta Metodológica de Romberg, 

portanto, a Metodologia Científica que Santos apresenta foi importante para entender o que é 

fazer pesquisa. Nesse sentido Onuchic e Noguti (2014) também questionam, como fazer 

pesquisa? Quais são as atividades que um pesquisador desenvolve ao longo de sua pesquisa? 

Tentando responder a esses questionamentos agora nos apoiaremos nessa proposta que 

Romberg apresenta. 
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2.3 A PROPOSTA METODOLÓGICA DE ROMBERG 

 

Romberg (2007) em seu artigo “Perspectivas sobre o Conhecimento e Métodos de 

pesquisa”, justifica a importância da pesquisa em Educação Matemática, identificando-a como 

parte do conhecimento científico. O autor nesse artigo procurou identificar nas Ciências Sociais 

(Sociologia, Antropologia, Psicologia, entre outros), as amplas tendências de pesquisa 

relacionadas ao estudo do ensino e da aprendizagem em ambientes escolares e determinou como 

estas tendências têm influenciado o estudo da Matemática nas escolas.  

Procurando entender a base dessas tendências, o autor descreve no seu artigo: (1) 

algumas características da Educação Matemática como um campo de estudos; (2) o autor 

esboça dez atividades que todo pesquisador deveria seguir, ainda resume uma variedade de 

métodos de pesquisa. 

 

2.3.1 A Educação Matemática como campo de estudo 

 

Romberg (2007), diz que é importante considerar a Educação Matemática como um 

campo de estudo, ainda citando Shulman afirma que, a escola é complexa; assim, as 

“perspectivas e os procedimentos de investigação escolar de muitas disciplinas têm sido 

utilizados para investigar as questões que surgem e que são inerentes aos processos envolvidos 

no ensino e na aprendizagem de matemática nas escolas”.  

Nesse sentido, ao estudar esse artigo, nos chamou atenção quando ele apresenta o 

diagrama da matemática escolar de E. G. Begle na figura 2, por tratar a escola, a Matemática, 

o professor e o estudante como um contexto social envolvendo justamente esses subconjuntos, 

por exemplo, preparar o estudante para sociedade, se for um estudante do Ensino Médio o papel 

da escola é capacitar para força do trabalho ou continuar seus estudos numa instituição superior. 
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Figura 1: O diagrama de matemática escolar de E. G. Begle (1961) 

 
Fonte: O diagrama destacado por Romberg (2007, p. 95) 

 

Romberg (2007) completa essa ideia nossa afirmando que, esse diagrama foi desenhado 

para apresentar um ponto de vista a respeito do ensino de matemática através do 

desenvolvimento de cinco pontos básicos: 

1) As escolas foram criadas por grupos sociais para preparar seus jovens para serem 

membros da sociedade. 

2) Um sólido ensino de matemática é abordado a partir de uma preocupação sobre que 

ideias de matemática são ensinadas e que usos são indicados. 

3) O ensino de matemática pode ser eficaz se o aprendiz for levado em consideração. 

4) Um ensino de matemática eficiente pode ser realizado através da consideração de 

aspectos de educação. 

5) Os professores são os gerentes e guias que fazem o processo educacional funcionar.  

Ainda o autor, a partir dos pontos acima citados, diz que, inúmeras questões podem ser 

levantadas, como conjecturas, propostas e investigações que podem ser então conduzidas. Por 

exemplo, ele apresenta seis questões e dentro delas duas nos chamou a atenção: 

• Por que a geometria Euclidiana é ensinada por um ano inteiro em escolas 

americanas? 

• Que impacto no ensino o isolamento de um professor tem em relação ao trabalho 

de outros professores de matemática?  

A primeira questão nos levou a refletir como a Geometria é ensinada no Brasil, sendo 

apresentada de forma fragmentada já no Ensino Básico, isto acaba sendo sobreposta por outros 

conteúdos ou são apresentadas no final do último bimestre do ano letivo e, portanto não são 
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abordados ou estudados. Essa primeira questão que Romberg apresenta tem a ver com nossa 

ideia inicial da pesquisa. 

Já na segunda questão que Romberg apresenta, nos chamou atenção a importância de 

ter um trabalho colaborativo e cooperativo, nesse sentido também estamos pensando na nossa 

pesquisa de campo, nos apoiarmos em um trabalho que envolva a troca de ideias através de 

situações-problema, visando a sua aplicação. 

 

2.3.2 Esboço das dez atividades que Romberg apresenta para pesquisa 

 

Romberg (2007) explica que o termo pesquisa faz referência a processos, ou seja, as 

coisas que se faz, não os objetos que alguém pode tocar e ver. O autor ainda diz que as atividades 

envolvidas durante uma pesquisa incorporam mais características de uma arte do que de uma 

disciplina puramente técnica. Partindo desta ideia da pesquisa enquanto uma arte Romberg 

apresenta as dez atividades de uma pesquisa em um esboço.  

 

Figura 2: Esboço com as dez atividades dos pesquisadores segundo Romberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atividades de pesquisa apresentado em um esboço por Romberg (2007, p. 98) 
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Após a apresentação do esboço, Romberg (2007) diz que não existe nada de exclusivo 

nesta lista de atividades, realmente, quase todo texto de métodos de pesquisa resume um 

conjunto semelhante de atividades, assim como Santos (2017) apresenta seu fluxograma.  

Nesse sentido, a interação entre fatores tais como a intenção do investigador, as 

suposições, as conjecturas, a disponibilidade de informações, os métodos e outros, não podem 

ser separados na prática.  

O autor trata,  

As quatro primeiras atividades são as mais importantes, pois elas são 

envolvidas com situar as ideias de alguém sobre um particular problema no 

trabalho de outros estudiosos e decidir o que investigar. As duas atividades 

seguintes envolvem a tomada de decisões sobre que tipo de evidência coletar 

e como aquilo deve ser feito. O próximo passo é coletar dados, e os últimos 

três têm a ver com dar sentido às informações coletadas e relatar os resultados 

para outros (ROMBERG, 2007, p. 98-99). 

 

1. Identificar o fenômeno de interesse – Romberg (2007) diz que toda pesquisa 

começa com uma curiosidade, uma inquietação, sobre um fenômeno particular do mundo real. 

Seria o ponto inicial da pesquisa, o que levaria o pesquisador a desenvolver uma investigação. 

Qual motivo o inquieta e não lhe é fornecida resposta de forma mais simples. 

2. Modelo Preliminar – Para Romberg, um pesquisador faz suposições sobre aspectos 

importantes como variáveis identificadas a partir do fenômeno de interesse e de como estes 

aspectos estão relacionados, depois ilustra em um modelo. Assim, o autor diz ainda que um 

modelo é simplesmente um conjunto de descrições de variáveis-chave e as relações implícitas 

entre elas, para ele a criação de um modelo preliminar usualmente ajuda especificar as variáveis 

que se acredita estarem trabalhando na situação real, ou seja, cada variável-chave torna-se um 

assunto específico de pesquisa. 

3. Relacionar as ideias dos outros – Romberg ressalta que é uma atividade importante 

examinar o que outras pessoas pensam sobre o fenômeno de interesse e determinar se suas 

ideias podem ser usadas para esclarecer, ampliar ou modificar o modelo proposto. Nesse 

sentido, relacionar as ideias dos outros é o referencial teórico que usualmente na pesquisa 

conhecemos. 

4. Perguntas ou conjecturas – Romberg trata sobre as perguntas como um ponto-chave 

no processo de pesquisa, pois conforme se examina o fenômeno de interesse, uma quantidade 

de perguntas aparece consequentemente. O autor diz também que, melhor do que levantar 

questões interessantes, é levantar conjecturas, uma ou mais, que são suposições ou predições 

fundamentadas sobre o que seria necessário para responder as questões. 
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5. Selecionar estratégias de pesquisa – Romberg apresenta essa atividade como o 

momento da decisão sobre que métodos utilizar e acrescenta que eles seguem diretamente das 

questões que se seleciona da visão de mundo, do modelo preliminar que foi construído para 

explicar o “fenômeno de interesse” e da conjectura que se faz sobre a evidência necessária. 

6. Selecionar procedimento da pesquisa – Sobre esse passo, Romberg afirma que, é 

nele em que as técnicas usualmente ensinadas em cursos de métodos de pesquisa são 

importantes: como selecionar uma amostra, como coletar uma informação, como fazer a 

organização dessas informações coletadas, assim segue. De acordo com o autor, é nessa etapa 

que se analisa em que tempo as perguntas se encontram, dependendo pode ser utilizada a 

historiografia para coletar os dados, ou um estudo de caso, ou qualquer outra estratégia que se 

encaixe com a pergunta, por exemplo, a nossa pesquisa de campo foi de cunho qualitativo. 

7. Coletar evidências – Romberg ressalta que esse passo é mais direto, tendo decidido 

coletar certa informação para construir um argumento, considerando as perguntas que foram 

feitas. O autor diz que os procedimentos de coleta de dados, mesmo sendo complexos, podem 

ser planejados, esses procedimentos dependendo da situação investigada podem se expandir ou 

se tornar mais restrito. 

8. Interpretar evidências – Romberg separa essa atividade para análise e interpretação 

das informações que foram coletadas. Considera ainda que essas interpretações podem ser 

quantitativas, a partir do momento em que o pesquisador sintetiza os dados e realiza testes 

estatísticos, como também podem ser qualitativos, quando os números não são utilizados, esse 

é o caso da nossa pesquisa. É nessa etapa onde o pesquisador precisa saber quais das evidências 

coletadas tem relevância para a pesquisa, foi isso que aconteceu para que nossa pesquisa ficasse 

evidente. 

9. Transmitir resultados para outros – Fazer parte de uma comunidade de pesquisa 

implica numa responsabilidade de informar aos outros membros sobre a investigação terminada 

e procurar suas contribuições, tanto os elogios como as críticas, explica Romberg. Se as 

descobertas da pesquisa não forem declaradas, os leitores interpretarão partindo das suas 

próprias conclusões. 

10. Antecipar ações de outros – Para concluir, Romberg apresenta a última atividade 

que são os resultados de uma investigação, e diz que cada investigador está interessado no que 

acontecerá posteriormente e, portanto deveria antecipar algumas ações. 
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2.3.3 As contribuições de Onuchic e Noguti ao esboço de Romberg 

 

Onuchic e Noguti (2014) acrescentam novas ideias e mais uma atividade que elas 

chamam de “Modelo Modificado”. Desse modo, o esboço com as dez atividades de Romberg 

passa a ter onze atividades que recebe por nome “Fluxograma de Romberg-Onuchic”. 

No trabalho realizado pelo pesquisador, muitas vezes se torna importante 

estabelecer um plano de ação e, também, estratégias e procedimentos que o 

levem à solução do problema inicialmente proposto. Diante dessas 

necessidades, durante alguns anos de pesquisa, observações e uso do Modelo 

Metodológico de Romberg, os membros do GTERP3, que utilizaram e 

utilizam esse modelo para compor as suas dissertações e teses, perceberam 

que alguns passos poderiam ser alterados a fim de estabelecer um modelo mais 

completo para a realidade e os objetivos do grupo. Sendo assim, fez-se 

necessário que o novo modo de trabalho, em pesquisas científicas 

desenvolvidas pelo GTERP, fosse apresentado à comunidade científica, com 

as contribuições que foram sendo somadas ao Modelo de Romberg nesse 

tempo (ONUCHIC; NOGUTI, 2014, p.57-58). 

 

Figura 3: Fluxograma de Romberg-Onuchic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Apresentado por Onuchic e Noguti (2014, p. 59) 

                                                           
3Grupo de Trabalho e Estudos em Resolução de Problemas, coordenado pela Profa. Dra. Lourdes de la Rosa 

Onuchic, o grupo é composto por alunos e ex-alunos do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática 

da Unesp Rio Claro/SP. 
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Segundo Onuchic e Noguti, 

Ao Relacionar com ideias de outros o pesquisador deverá apresentar, em um 

texto, as contribuições de outros pesquisadores que ele julga importantes para 

sua pesquisa, sem, no entanto, discutir tais ideias. Trata-se de um momento 

em que o pesquisador “ouve” os outros sem se manifestar. Utiliza “recortes” 

de outros autores ou suas obras para que, num segundo momento, possa se 

apoiar nas ideias desses autores, para a construção de seu Modelo Modificado 

e da Pergunta da Pesquisa. O pesquisador deve estar a par de pesquisas já 

desenvolvidas, ou que estão em desenvolvimento, relacionadas ao seu tema 

de trabalho. Conhecendo o que outros pesquisadores pensam, suas ideias e 

concepções teóricas, ele terá subsídios para preencher eventuais lacunas de 

pesquisa e saberá como tais ideias e concepções podem ampliar, explicar ou 

modificar o seu Modelo Preliminar levando-o a um Modelo Modificado 

(ONUCHIC; NOGUTI, 2014, p. 61-62). 

 

Nesse sentido, a seguir apresentamos o Modelo Modificado. 

11. Modelo Modificado – Onuchic e Noguti (2014) apresentam o Modelo Modificado 

como uma nova atividade, e é importante que a partir do momento que tome conhecimento das 

ideias dos outros, o pesquisador perceba que seu Modelo Preliminar ainda não expressa 

fielmente as ideias da pesquisa ou possui poucas informações para ajudá-lo a formular uma 

Pergunta da Pesquisa. Com o Modelo Modificado a pesquisa já está definida, pronta para seguir 

os passos sem tantas alterações, a pesquisa já foi fundamentada para criar esse Modelo que será 

definitivo. Esse novo Modelo Modificado no Fluxograma de Romberg-Onuchic na verdade é a 

atividade quatro. 

Também Onuchic e Noguti (2014) fizeram contribuições com ideias nas atividades 

cinco e seis do esboço de Romberg. Elas dizem que essas atividades do Romberg estão 

direcionadas para a elaboração de um plano de ação e o objetivo desse plano está no Modelo 

Modificado e deve suprir os itens importantes que são apresentados nesse Modelo. 

A atividade cinco do Romberg é a seleção de uma estratégia geral, é o momento de 

escolher as melhores estratégias para utilizar e resolver o Problema Proposto, como são 

estratégias gerais, acabam se tornando amplas demais, o que levou o GTERP a propor 

complementos, que seriam as Estratégias Auxiliares Específicas, a diferença entre elas é que de 

acordo com Onuchic e Noguti (2014), a Estratégia Geral é escolhida para resolver o Problema 

e as Estratégias Auxiliares Específicas são para alcançar a Estratégia Geral. Após esse plano de 

ação já está encaminhado é preciso saber como colocá-lo em prática, nesse momento surgem 

os Procedimentos de Pesquisa. 

Onuchic e Noguti (2014), propõem na atividade seis de Romberg, que os Procedimentos 

de Pesquisa foram subdivididos também pelo GTERP, eles apresentaram a necessidade de 
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Procedimentos Auxiliares, onde os pesquisadores devem fazer um relato de como desenvolveu 

cada um deles, o que foi chamado de Procedimentos Auxiliares em Ação, que acontece antes 

de descrever o Procedimento Geral em Ação. Nesse momento é que o pesquisador irá 

considerar as leituras realizadas e colocar a sua voz no relato e na análise dos dados, que 

acontece posteriormente. 

 

2.4 A NOSSA PESQUISA APOIADA NO ESBOÇO METODOLÓGICO DE ROMBERG 

 

Nenhuma pesquisa é totalmente controlável, com início, meio e fim previsível, é 

impossível prever todas as etapas. O pesquisador está sempre em estado de tensão porque sabe 

que seu conhecimento é parcial e limitado. Dessa forma, podemos planejar por partes, mas 

jamais prever como será o fim, o caminho oferece mudanças constantemente, de acordo como 

o estudo teórico vai sendo desenvolvido o rumo da pesquisa pode sofrer alterações, o 

conhecimento vai deixando de ser tão limitado (GOLDENBERG, 2004). 

 

2.4.1 Nosso Fenômeno de interesse da pesquisa 

 

Sobre o Fenômeno de interesse, Onuchic e Noguti (2014) falam que se evidencia no 

envolvimento de professores, de alunos, de como eles se relacionam, de como os professores 

ensinam e qual o comportamento dos alunos e de como aprendem. Tem relação com o que 

inquieta o pesquisador, é a atividade que se descobre a motivação da pesquisa. 

A necessidade de ensinar conteúdos matemáticos de tal forma que os alunos tenham 

uma aprendizagem significativa, uma aprendizagem que possibilite o desenvolvimento do seu 

raciocínio, nos leva a procurar alternativas, uma possibilidade é através da resolução de 

problemas como metodologia de ensino.  

Em relação ao nosso fenômeno de interesse, queremos deixar claro que concordamos 

com as justificativas de Romberg sobre a escolha do Fenômeno, quando se refere à 

familiarização do pesquisador com o mesmo, se torna muito mais fácil falar e buscar 

explicações para o que inquieta particularmente. 

Entendemos com isso que, a Formação Inicial de Professores de Matemática é a nossa 

preocupação no sentido de que esses os licenciandos em Matemática saiam da rotina de apenas 

ver a teoria em sala de aula. Assim, fizemos a relação da Geometria aprendida no Ensino 

Superior com a Matemática que ensinarão no Ensino Básico. A mudança no Ensino Básico só 
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irá acontecer quando os professores em formação forem de fato apresentados as formas 

significativas de ensino. 

Desse modo, refletindo sobre nossa graduação, em relação ao ensino de Geometria, 

notamos que ela é vista em um grau mais avançado e acaba ficando muito distante da Geometria 

que ensinamos no Ensino Básico e motivados pela Metodologia de Ensino-Aprendizagem-

Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas, identificamos como nosso 

Fenômeno de Interesse: o Ensino de Geometria através da Resolução de Problemas. 

Justificamos a identificação do nosso Fenômeno de Interesse ao nos apoiarmos que na, 

Prática profissional, o professor atua em diversos níveis: conduzindo o 

processo de ensino e aprendizagem, avaliando os alunos, contribuindo com o 

projeto pedagógico da escola e com o relacionamento da escola com a 

comunidade. Logo, para ser professor de Matemática é necessário ter um 

profundo conhecimento da disciplina e ter, também, um conhecimento 

profissional que envolva o conhecimento didático, o conhecimento do 

currículo escolar e dos processos de ensino e aprendizagem (GIL et al, 2001, 

apud PONTE, 2002). 

 

Groenwald (2002) afirma que para entender essas exigências deve se levar em conta que 

os futuros professores necessitam apresentar competências e habilidades que permitam 

desenvolver um trabalho pedagógico com a intervenção eficaz e refletida. Assim, as habilidades 

que os professores dos cursos de Licenciatura devem levar seus alunos a desenvolver são, entre 

outras: de integrar vários campos da Matemática para elaborar problemas, resolver problemas 

e interpretar dados; de compreender e elaborar argumentação matemática; de trabalhar com 

conceitos abstratos da resolução de problemas; analisar criticamente textos geométricos como 

matemáticos e redigir formas alternativas. 

Em síntese, a necessidade de ensinar conteúdos matemáticos vai além de querer que o 

aluno aprenda matemática, reflete no sentido de querer que o aluno entenda que ele pode 

construir seu próprio conhecimento, que tenham uma aprendizagem significativa, uma 

aprendizagem que possibilite o desenvolvimento do seu raciocínio, e para que todas essas 

contribuições cheguem ao ensino básico é necessário apresentar essas possibilidades para os 

futuros professores. 

As crianças são incapazes de fazer qualquer coisa sem um conhecimento 

fundamental das habilidades e das ideias que são fundamentação de nosso 

mundo. Por muito tempo, muitos estudantes não têm conectado a matemática 

que eles estudam na escola com a do mundo de fora dele. Assim, a percepção 

deles é que a matemática não lhes faz sentido (ONUCHIC; HUANCA, 2013, 

p. 317). 

 

Para fazer com que os professores utilizem e conheçam novas metodologias que 

envolvam não só o professor, mas também o aluno, o ensino, a aprendizagem e a avaliação, é 
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fundamental que a formação inicial do professor de matemática crie laços entre a Educação 

Matemática e a Matemática, de forma também que a avaliação não ocorra somente pelo 

professor e ao final do processo. 

 

2.4.2 Nosso Modelo Preliminar da pesquisa  

 

Para Onuchic e Noguti (2014, p. 60), “O Modelo Preliminar funciona como um guia 

para o pesquisador no desenvolvimento da pesquisa, podendo sofrer alterações de acordo com 

os avanços da mesma”. Nesse sentido, esse Modelo serve como um roteiro para os primeiros 

passos do pesquisador em relação a sua pesquisa, ainda as autoras dizem que, partindo desse 

modelo pode-se originar uma pergunta sendo essa também preliminar, ou seja, a pergunta 

inicial que vai direcionar os primeiros passos da pesquisa. 

Após identificar o Ensino de Geometria através da Resolução de Problemas como nosso 

fenômeno de interesse, serão consideradas as variáveis-chave e o modo como ela se relaciona. 

A figura 5 explana esse processo. 

 

Figura 4: Nosso Modelo Preliminar da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Mediante nosso Modelo Preliminar, elaborado para esta pesquisa, originou-se uma 

pergunta preliminar que busque atender o nosso fenômeno de interesse e próprio modelo criado 

pela pesquisadora. 

Quais as principais contribuições da Metodologia de Ensino-Aprendizagem de 

Geometria através da Resolução de Problemas, durante um curso de extensão, para a 

formação docente de um grupo de licenciandos em Matemática? 

 

2.4.3 Nossas ideias com ideias de outros 

 

Partindo da pergunta preliminar encontramos a hipótese que segundo Goldenberg 

(2004) são afirmações provisórias a respeito de determinado acontecimento em estudo. É o que 

o pesquisador vê como resposta para sua pergunta inicialmente. 

Para que essa hipótese caminhe para a resposta verdadeiramente fundamentada 

precisamos de uma base teórica, e Goldenberg (2004) diz que, toda construção teórica é um 

sistema em que os eixos são os conceitos, unidades de significação que definem a forma e o 

conteúdo de uma teoria. Nesse sentido, essa construção teórica é uma das partes mais 

importantes de uma pesquisa. Goldenberg (2004) completa dizendo que, a leitura da 

bibliografia deve ser um exercício de crítica, na qual devem ser destacadas as principais 

categorias usadas pelos diferentes autores. Isso irá ajudar o pesquisador a definir qual caminho 

deseja tomar diante de sua temática, sabemos que para cada uma existem várias visões 

diferentes, mas o pesquisador precisa se fundamentar na que melhor define as suas ideias. Nessa 

perspectiva, pretendemos esclarecer após nossos levantamentos qual será a ideia de diferentes 

autores que melhor se adéqua a nossa. 

 Segundo Romberg, para estruturar o referencial teórico desta pesquisa devemos nos 

relacionar com outros pesquisadores. Em sua terceira atividade Romberg disse que, 

Uma atividade importante é examinar o que outras pessoas pensam sobre o 

fenômeno e determinar se suas ideias podem ser usadas para esclarecer, 

ampliar ou modificar o modelo proposto. [...]. Para fazer isso, o pesquisador 

deve reconhecer que cada investigador é um membro de um particular grupo 

de pesquisa que tem defendido uma determinada “visão de mundo”. Se 

alguém busca examinar a contribuição potencial das ideias de outros, deve 

relacionar aquelas ideias a uma particular visão de mundo (ROMBERG, 2007, 

p. 100). 

 

 Compreendendo o que os outros pesquisadores pensam, suas ideias e concepções 

teóricas, ele terá subsídios para preencher eventuais lacunas de investigação e saberá como tais 

ideias e concepções podem ampliar, modificar ou esclarecer o seu modelo preliminar. Nesse 
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sentido, de acordo com nosso modelo preliminar, identificamos a necessidade de nos 

aprofundarmos em três eixos temáticos: (1) Formação Inicial de Professores, neste contexto 

parte-se de uma concepção de formação de professores pautada na ideia do desenvolvimento 

profissional; saberes docentes e formação profissional; prática reflexiva do professor de 

Matemática; e algumas contribuições para a prática docente. (2) Resolução de Problemas, neste 

contexto já que pretendemos ministrar Tópicos de Geometria através da Resolução de 

Problemas é a forma que escolhemos para essa disciplina, em particular utilizando a 

Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de 

Problemas, capaz de gerar situações em sala de aula ou em contextos de Formação Inicial de 

Professores que possibilitem a construção de novos conteúdos geométricos e aprendizagens. 

(3) Geometria, neste contexto, os conteúdos trabalhos durante a Educação Básica são a base 

para construção dos conceitos necessários a Tópicos de Geometria. Sendo assim, procuraremos 

estabelecer os conteúdos que consideramos importantes para a realização dessa disciplina. 

Isto posto, iremos realizar uma pesquisa a respeito desses três eixos temáticos, seguindo 

o modelo de Romberg, vale lembrar que nesse momento ouviremos a voz de outros autores ou 

outras obras, sendo que nossa voz não aparecerá com intensidade, a menos da escolha dos 

autores e seus textos. 

A seguir apresentamos na forma de capítulos os três eixos temáticos citados acima: 

Capítulo II – Formação Inicial de Professores;  

Capítulo III – Resolução de Problemas;  

Capítulo IV – Geometria.   
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3 FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

 

“Educar para a manutenção da sociedade que aí está, ou educar para sua 

transformação. Na essência, reformar ou revolucionar”. 

Zanlorenzi 

  

O objetivo desse capítulo é discutir sobre a Formação Inicial de Professores, 

inquietações sobre essa área e ideias de autores que propõem que o professor no exercício de 

sua prática precisa ser muito mais reflexivo, além da preocupação com a construção do 

conhecimento e a importância do desenvolvimento profissional do futuro professor de 

Matemática. 

Neste capítulo apresentaremos um breve percurso histórico da profissão docente, 

falaremos de forma sucinta sobre o surgimento do interesse pela formação inicial de 

professores, sobre as modificações sofridas e as conquistas alcançadas; em seguida iremos tratar 

sobre a formação de professores de modo geral, discutiremos os saberes docentes na formação 

inicial do professor de Matemática e os saberes profissionais dos docentes; também 

apontaremos algumas características sobre a prática reflexiva do professor de Matemática; 

iremos expor o que alguns autores dizem sobre a formação e o desenvolvimento profissional 

desses professores; elencaremos algumas normas para o desenvolvimento profissional dos 

professores de Matemática e como promover esse desenvolvimento, por fim, uma visão da 

nossa pesquisa no cenário das pesquisas já realizadas. 

 

3.1 BREVE PERCURSO HISTÓRICO DA PROFISSÃO DOCENTE 

 

 Escrever historicamente a profissão docente não é tão fácil assim, nos questionamos, 

por exemplo, em que momento um professor se torna professor? Para responder a essa questão 

seria necessário perguntar a cada professor ou futuro professor. Seria no momento de escolher 

um curso, uma profissão?  

 Com relação a esses questionamentos, recorremos a Penin (2009) quando ela disse que, 

ainda que a atividade de ensino seja tão antiga quanto à humanidade, é possível identificar o 

início da profissão docente há pouco mais de 300 anos, no século XVIII, em um contexto 

sociopolítico, ou seja, o desenvolvimento da urbanização, fortalecimento das cidades, o 

questionamento da aristocracia, o aparecimento da burguesia revolucionária e suas lutas por 
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democratização. Nessa época, teve um papel de destaque o clamor por um ensino sistematizado 

das primeiras letras para toda a população. 

Neste contexto, percebemos que grandes conquistas não surgem do dia para a noite e 

com a formação de professores não seria diferente. Um longo período foi destinado para o 

desenvolvimento, para aceitação da necessidade de existir formação para professores, esse 

desenvolvimento ainda hoje é aprimorado, complementado no intuito de tornar o ensino e a 

aprendizagem cada vez mais central, oferecendo a devida importância tanto para crescimento 

pessoal, quanto intelectual e também de forma conjunta ao avanço mundial. 

  Desta maneira, para destacar que as lutas e investimentos na formação de professores 

ocorrem desde muito antes do que imaginamos e não são batalhas recentes por melhorias, mas 

sim lutas contínuas, acreditamos na importância de ressaltar fatores históricos sobre a formação 

de professores em outros países, para mostrar que os desenvolvimentos não ocorreram apenas 

no Brasil. Sendo assim, citaremos como exemplo, Portugal, através de  Nóvoa (1992) que 

apresenta fatos importantes sobre a história para consolidação da Formação de Professores no 

país. De acordo com os levantamentos do autor, construímos uma tabela que apresenta um breve 

resumo de seu estudo. 
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Tabela 1: Dados históricos da profissão docente com base em “Formação de professores e profissão 

docente” de Antonio Nóvoa 

 

Período Acontecimento 

Final do século XVIII - Os reformadores portugueses compreendiam que a criação de uma 

rede escolar significaria investimento no progresso. 

Metade do século 

XIX 

- Neste século foram introduzidos meios rigorosos para seleção e 

recrutamento de professores; 

- Ainda neste século o Ensino Normal ganhou lugar privilegiado. 

No século XX: 

- Em 1930 

 

- Em 1936 

 

- Na década de 40  

 

 

- Em 1960 

 

 

 

- Na década de 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Na década de 80 

 

 

 

- Década de 1990 

- O Estado Novo decidiu encerrar as Escolas Normais: 

- Foram encerradas as Escolas Normais Superiores; 

 

- Foram encerradas as Escolas Normais Primárias. 

 

- As Escolas Normais Primárias foram reabertas completamente 

modificadas. 

 

- Portugal surge em último lugar em relação à escolarização, 

alfabetização, etc; 

- Havia pouco mais de 6000 professores no ensino secundário. 

 

- Período em que se instituiu o debate da formação de professores; 

- Época marcada pela formação inicial de professores; 

- A intervenção do Banco Mundial que revelou-se decisiva para o 

lançamento de uma rede de Escolas Superiores de Educação. 

 

- Em 1974, o Ensino Normal primário ganhou impulso. 

 

- Resistência sobre as universidades responsáveis pela formação de 

professores. 

 

- Profissionalização dos professores; 

-Profissionalização em serviço; Formação em serviço; 

Profissionalização em exercício. 

 

- Em Portugal, ultrapassa a quantidade de 70000 professores do 

ensino secundário. 

- Década marcada pela Formação Contínua de professores. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Partindo das informações fornecidas por Antonio Nóvoa, podemos analisar esta tabela 

de datas e ter a certeza do quanto existiram lutas para inserir uma formação específica para 

professores, para que os professores conseguissem lecionar no Ensino Básico possuindo uma 

formação adequada, de qualidade, e que também não tivesse como base apenas suposições do 

que era ser um professor de fato. Conforme entendemos, naquela época era muito comum 

encontrar alguém com aptidão para ler, escrever, fazer cálculos básicos, ou seja, bastava ter 
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essas aptidões e já podia ser professor. Porém, não podemos pensar que certas práticas acabaram 

e que essas buscas por uma formação de excelência, com prioridades e bons objetivos pararam 

onde está datada na tabela acima. Voltaremos então a falar do Brasil.  

No caso brasileiro, de acordo com Penin (2009), desde o tempo de colônia, passando 

pelo Império, continuando na República e chegando aos anos 20 e 30 no século XX, a educação 

foi sustentada como uma exclusividade para poucos. Desde os jesuítas, nossos primeiros 

educadores, aconteceu grande improviso na educação, o ensino era oferta reservada acima de 

tudo às elites de cada época. As escolas, quando existiam, sobreviviam por iniciativas isoladas, 

muitas nas casas das próprias professoras. As exceções ocorriam em alguns centros urbanos. 

No caso da legislação, a preocupação com a democratização do ensino aparece já na 

Constituição Imperial, de 1812, possivelmente influenciada pela repercussão da Revolução 

Francesa e da Independência Americana, chegando ao acordo sobre a instrução primária 

gratuita a todos os cidadãos. 

Já na Constituição de 1934, Penin (2009) enfatiza que, fica estabelecida, além da 

gratuidade, também a obrigatoriedade. No entanto, nos anos 30, apenas 60% das crianças 

brasileiras estavam matriculadas na escola primária com duração de quatro anos. Apenas nos 

anos 40, com o estabelecimento dos sistemas estaduais de ensino, é que se inicia a organização 

do atendimento à população, dando abertura aos poucos para que a escola primária fosse além 

da elite. É também a partir dessa época que o país começa a se incomodar com seu atraso, pois 

havia poucos alunos na escola e bastante repetência. 

Continuando, Penin (2009), diz que, no início dos anos 80, 

A maioria da população brasileira não conseguia concluir o ensino 

fundamental obrigatório de oito anos e apenas 10% dos alunos matriculados 

no sistema escolar estavam no Ensino Médio. No início dos anos 90, embora 

a maioria das crianças permanecesse na escola por dez anos, a escolaridade 

média era de 3,5 anos. Apenas no final do século (1999) é que se alcançou o 

índice de 97% das crianças de 7 a 14 anos matriculadas no ensino fundamental 

de oito anos. Contudo, a repetência e o atraso escolar têm caminhado mais 

lentamente, e ainda representam um problema (PENIN, 2009, p. 18). 

 

Então, Penin (2009) acrescenta dizendo que, simultaneamente ao movimento de 

democratização do atendimento escolar às crianças, a afirmação da profissão docente foi se 

apresentando no mundo ocidental. Desse modo, a urgência de ter o professor como sujeito do 

ensino foi um dos marcos da própria epistemologização da área da pedagogia, assim como a 

definição de um lugar demarcado para que o ensino fosse ministrado, e as atividades 

examinatórias, no caso, a escola. 
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Segundo Penin (2009), apesar da longa história da docência e do surgimento do 

professor como sujeito do ensino, a sua profissionalização ocorre bem depois da de outras áreas. 

A autora expõe ainda, que no Brasil, os primeiros cursos de formação de professores para o 

ensino primário se instituíram em algumas capitais a partir de 1835, em nível secundário, com 

duração máxima de dois anos. Ela contribui dizendo então que, 

Apenas no início do século XX, essa formação ampliou-se para cidades do 

interior dos principais estados, sempre em nível secundário até a LDB de 

1996, que propugna a formação em nível superior. Já a formação de 

professores para o ensino secundário ocorreria somente na década de 30 do 

século XX, no Rio de Janeiro (Instituto de Educação do Distrito Federal) e em 

São Paulo (Instituto de Educação, que se funde com a USP). Esse atraso pode 

em parte ser explicado pelo fato de que, apesar da criação do Colégio Pedro II 

no Rio de Janeiro, em 1837 – que deveria servir de padrão a outros -, a 

instrução secundária ao longo do tempo só ocorria por meio de aulas avulsas 

e particulares (PENIN, 2009, p. 19-20).  

 

Até o início dos anos 70 do século XX, a maioria dos professores era formada em 

instituições públicas, apenas uma pequena quantidade, pelas confessionais, e em algumas 

particulares, fosse nos cursos de magistério para o ensino nas séries iniciais, ou nos cursos de 

Ensino Superior para as séries a partir da 5ª série. Desse modo, as críticas aos professores desse 

nível de ensino ocorriam de maneira pontual, focadas sobre aspectos peculiares de alguns, ou 

seja, não atingiam a profissão ou a profissionalidade.  

Nesse sentido, Penin (2009) esclarece que as representações sociais questionadoras do 

trabalho do professor e da escola básica e, logo depois, do professor e mesmo da profissão no 

Brasil começaram a aparecer a partir dos anos 80, declarando-se nos anos 90 e nos primeiros 

anos do novo milênio.  

Então, Penin (2009) deixa bem claro o que ocorreu paralelamente a esses 

questionamentos. 

Tais questionamentos ocorreram simultaneamente ao aparecimento e/ou 

fortalecimento de três movimentos. Primeiro, chamado de democratização da 

escola básica, representando o avanço desejável e necessário do processo de 

ampliação do acesso da população mais pobre à educação básica. Segundo, 

como consequência do primeiro, o aumento da demanda por professores e a 

progressiva pauparização da profissão. Terceiro, a instituição dos sistemas 

nacional e estaduais de avaliação de aprendizagem dos alunos, evidenciando 

o que uma parte significativa da população parecia já perceber, ou seja, a baixa 

qualidade dessa aprendizagem e, consequentemente, do ensino e da própria 

escola (PENIN, 2009, p. 20-21). 

 

Nesse contexto, ainda hoje avaliamos a aprendizagem, o ensino e a escola, no intuito de 

descobrir os motivos dos fracassos e também de deixar contribuições para melhorias. Hoje em 
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dia existem diversas pesquisas que podem ajudar a formação de professores, e assim ir aos 

poucos atingindo mudanças na escola básica.  

Desse modo, quando se escolhe uma profissão ou o destino te leva até ela, é preciso 

lutar por melhorias, saber o que já se passou para que não se repita, para assim procurar futuras 

soluções e não deixar que as coisas permaneçam sempre as mesmas. Por fim, Penin (2009) 

afirma que a relação entre pessoa e profissão ocorre ao longo da vida produtiva, num processo 

que é desenvolvido continuamente, contaminado de experiências, tanto estimulantes como 

tensas e conflituosas. Assim, o termo profissionalização indica o processo de formação de um 

sujeito em uma profissão, que se inicia com a formação inicial e atravessa todos os momentos 

de formação possíveis. Impossível que esse processo se dê sem que o sujeito se transforme. 

Logo, a formação inicial é de um mesmo processo de formação profissional, assim como a 

continuada. 

Nesta perspectiva, sabemos que não é fácil desenvolver novos caminhos e existem 

diversas rejeições que trataremos no decorrer deste capítulo, as quais se perpetuam desde os 

primórdios até os dias de hoje, como também as rejeições mais atuais. Além disso, também 

destacaremos os investimentos e novas descobertas para essa profissionalização, a qual 

daremos ênfase na formação inicial. 

 

3.2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Na nossa leitura sobre formação de professores encontramos uma observação 

interessante sobre a formação de educadores e professores, feita por Krasilchik (2009) quando 

diz que para todos os níveis de ensino é exigida atenção, cuidados e medidas que desempenham 

hoje lugar de realce na literatura nacional e internacional, nas políticas educacionais e nas 

atividades das instituições escolares. Ou seja, não é que exista prioridade para um nível de 

ensino ou outro, mas todos merecem atenção e dedicação. Para isso existem as pesquisas e 

atividades complementares realizadas pelos próprios professores que vêm tomando espaço em 

todo o mundo. Aliás, é difícil falar sobre formação de professores sem falar nas pesquisas que 

são realizadas diariamente e por diversos professores. 

Carvalho e Carvalho (2012, p. 72) dizem que,  

[...] no caso de uma prática que caminha no sentido de transformação da 

sociedade, o professor assume o dever de contestar a ordem estabelecida, não 

no sentido de manipulação e menos ainda de dominação, mas no sentido de 

aproximar, cada vez mais, o aluno, em conjunto consigo, da intimidade, da 

complexidade da teia de relações, da razão de ser do objeto em estudo.  
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Nesse sentido, quando o professor assume o papel transformador de práticas, ele tem o 

direito de questionar, de opinar, discutir, se posicionar sobre qualquer ordem apresentada para 

ele, é nesse despertar de vozes que se pretende estabelecer uma relação mais próxima entre o 

aluno e o objeto estudado, que é ele próprio. Um dos pontos chave para essas modificações 

parte do incentivo para que o professor tenha autonomia, e para chegar à sala de aula com esses 

fatores é fundamental uma formação de qualidade.  

Zanlorenzi (2007) entende que a luta característica em torno da educação deve acontecer 

no sentido de buscar uma educação que torne-se operacional a luta pelo ruir  dos mecanismos 

de poder, pelo combate a ausência de autonomia, pela estruturação de uma escola em que, se 

posicionem contra a ideia de linha de produção, professores e alunos, colaborem, de forma 

autônoma, busquem a construção de si mesmos. 

Portanto, fugir das formas mecânicas e previsíveis do ensino é um dos passos de 

interesse na formação de professores, a estimulação da autonomia de professores e alunos é um 

dos pontos mais ressaltados para ser implantado de forma geral na educação, é por essa luta que 

são esperadas soluções promissoras para a formação de professores, mudanças que acontecem 

gradativamente. Deste modo, fazer do aluno autônomo também é desenvolver nele futuramente 

um profissional questionador, que busca o novo, é daí que começam as características do futuro 

professor. 

No presente estudo, pudemos verificar em Krasilchik (2009) a justificativa do nosso 

pensamento em relação à autonomia, quando ela diz que é positivo certificar-se que cada vez 

mais são produzidos trabalhos e pesquisas com o objetivo de desviar o aluno dessa tradição de 

acumular fatos e informações separadas, com a finalidade apenas de tirar boas notas e alegrar  

professores e família, de melhorar sua postura perante a classe, e levá-lo a estudar ampliando e 

aprofundando seu conhecimento pelo simples fato de gostar e de ter o interesse de compreender 

as coisas ao seu redor. 

Nesta perspectiva, reverter esse quadro de desviar os alunos da tradição em que viveram 

a vida inteira não é um procedimento simples e compreendido por todos, diversos fatores levam 

os professores a não proporcionar mudanças, e isso não é culpa absolutamente do professor. 

São esses fatores positivos e negativos que precisam ser esclarecidos em uma formação de 

professores, eles precisam entender que o companheirismo entre as classes pode modificar a 

estrutura da formação docente. 

Assim, Carvalho e Carvalho (2012) enfatizam que a incumbência do professor nas 

escolas e instituições de Ensino Superior é a de discutir o próprio processo de educação, o que 

passa por estimular a curiosidade e a seriedade dos alunos, não garantindo, mas permitindo que 
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estes percebam que existem contradições na sociedade, possibilitando com isso que alguns 

continuem de maneira mais comprometida nesse processo de transformação. 

Deste modo, o papel do professor tanto da escola básica quanto das instituições de 

Ensino Superior é não permitir por meio de seus atos que os alunos se desvinculem das 

tentativas de mudança, da busca pelo conhecimento e para ter uma aprendizagem significativa, 

que seja notável a centralidade da aprendizagem e do quanto é interessante aprender 

diariamente com dedicação e com todos os esforços. 

O modelo pedagógico tradicional da universidade, traduzido pela “aula 

magistral” e pelas formas de controle e avaliação, ainda não teve sua lógica 

rompida, a despeito da incorporação de inovações de natureza tecnológica, 

representadas pela utilização dos meios [...] e recursos da informática. Essa 

lógica é a da transmissão de um saber “que encontra legitimidade em si 

mesmo”, porque é fruto da pesquisa (BIREAUD, 1995, apud CHAMLIAN, 

2009). 

 

Carvalho e Carvalho (2012) falam que não se pode resumir a formação de professores 

apenas ao que é considerado isoladamente pela Universidade ou pela Escola, mas propõe trazer 

para a discussão, o valor que é dado à docência, em cada campo.  

 

3.2.1 Os saberes na formação inicial de professores de Matemática 

  

Os saberes, segundo os autores que citaremos nesse subtópico, são desenvolvidos com 

a prática e para isso vamos elencar uma situação bastante corriqueira no campo docente que é 

sobre a necessidade de notar as diferenças existentes e que precisam ser reforçadas entre os 

bacharéis e os licenciados em Matemática. Onuchic e Huanca (2014) ressaltam que geralmente 

os professores do Ensino Superior são bacharéis, os quais sabemos que não possuem preparação 

em Educação Matemática. E os licenciados em Matemática acabam se tornando professores da 

Educação Básica e para trabalhar no Ensino Superior precisariam ter Mestrado ou Doutorado. 

Esses, quando licenciandos, deveriam reconhecer a Educação Matemática em suas duas 

vertentes: Matemática e também Psicologia, para poderem exercer de melhor forma sua 

profissão. 

  Desta forma, alguns bacharéis deixam lacunas no ensino, muitos deles conhecem 

profundamente sua disciplina, desenvolvem um nível altíssimo de pesquisa em sua área, mas 

não possuem conhecimento algum sobre como ensinar, eles fazem exatamente da forma que 

viram seus professores fazendo durante o seu bacharelado, isso pode deixar uma marca de 

exemplo também para os licenciandos, o que não será vantagem partindo do ponto de vista de 
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que eles vão ensinar no Ensino Básico, que requer ainda mais atenção durante o processo de 

ensino aprendizagem. 

Nesse sentido, Onuchic e Huanca (2014) dizem que, uma proposta de formação inicial 

precisa dar oportunidade aos professores, entre outras situações, de repensar e problematizar 

suas concepções sobre processos de ensino e de aprendizagem. Como podemos verificar a 

seguir, 

Diante da atenção voltada para o ensino, apresentou uma perspectiva sobre o 

conhecimento do conteúdo no ensino, a qual considerava importante na 

formação de professores, baseada em três categorias: conhecimento do 

conteúdo da matéria; conhecimento pedagógico do conteúdo; e conhecimento 

curricular (SHULMAN, 1986, apud ONUCHIC; HUANCA, 2014, p. 1023). 

 

Os autores citando Shulman, afirmam que, o conhecimento de certo conteúdo envolve 

o conhecimento e o entendimento da estrutura da matéria a ser ensinado, dos princípios de 

organização conceitual e de investigação que ajudam a compreender questões relacionadas ao 

seu campo histórico e filosófico. Nessa perspectiva, o conhecimento pedagógico do conteúdo 

corresponde ao ensino de um tópico de uma área específica de conteúdo por meio do uso de 

formas de representação de ideias, de analogias, ilustrações, exemplos, demonstrações e 

explanações, buscando sempre favorecer a aprendizagem. Assim para Onuchic e Huanca 

(2014), o conhecimento curricular envolve o conhecimento dos materiais e dos programas que 

se destinam a tópicos específicos de um conteúdo, os quais servem como ferramentas de ofício 

dos professores de Matemática. 

Onuchic e Huanca (2014) citando Niss, fazem referência ao projeto dinamarquês KOM e 

suas relações com a formação de professores, 

Quando se analisa a formação Matemática dos estudantes e a formação 

Matemática dos professores de Matemática, uma pergunta essencial se coloca: 

O que significa ser um bom professor de Matemática? 

Niss responde dizendo que um bom professor de Matemática é aquele que 

estimula o desenvolvimento de competências matemáticas em seus alunos e 

que, para isso, ele, o professor, também deve possuí-las. Além disso, o 

professor deve possuir competências didáticas como: competência curricular, 

competência pedagógica, competência em processos de aprendizagem, 

competência em avaliação e competência em desenvolvimento profissional 

(NISS, 2006, apud, ONUCHIC; HUANCA, 2014, p. 1024). 

 

Além disso, Onuchic e Huanca (2014, p. 1027) dizem que, “os professores precisam 

vivenciar experiências de superação de concepções errôneas adquiridas em sua formação 

inicial, a fim de que sejam capazes de diagnosticá-las, e de poder auxiliar seus futuros alunos”. 

Nesse sentido, Imbernón diz que, 

É importante, na formação inicial, partir das ideias prévias dos futuros 

professores, capacitá-los com ações que se apoiem em uma fundamentação 
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válida, evitando o paradoxo de ensinar a não ensinar e evitando que a 

formação se direcione a uma visão funcionalista, mecânica, rotineira, técnica, 

burocrática e não reflexiva da profissão (IMBERNÓN, 2010, apud, 

ONUCHIC; HUANCA, 2014, p. 1027). 

 

Dessa forma, Onuchic e Huanca (2014) advertem que os bacharéis, não se preocupam 

com o conteúdo matemático trabalhado na Licenciatura visando à formação de futuros 

professores do Ensino Básico e os licenciados, não são preparados para assumir as disciplinas 

matemáticas na graduação. Nesse sentido, a preocupação dos bacharéis está voltada para o 

desempenho da Matemática, de passar o conteúdo completo e por vezes acham que apenas isso 

é o suficiente, quando sabemos que na verdade um futuro professor precisa vivenciar tanto a 

matemática e seus conhecimentos específicos como maneiras de ensinar que sejam confortáveis 

para o aluno.  

Ainda os autores num dos capítulos “A licenciatura em Matemática: o desenvolvimento 

profissional dos formadores de professores”, publicado no livro Marcas da Educação 

Matemática no Ensino Superior, no ano de 2013, colocam algumas perguntas que podem ser 

inquietações de muitos pesquisadores sobre a formação de professores de Matemática. 

Como está nossa matemática? Como está nossa educação matemática? O que 

nós, pesquisadores, estamos produzindo nessa linha? Como nossa pesquisa 

acadêmica se relaciona com a educação básica? Há transferência do produto 

de nossas dissertações e teses para o trabalho do professor de matemática em 

sala de aula? Como concebemos a educação matemática no ensino superior? 

O que consideramos importante trabalhar, no processo de ensino e 

aprendizagem, com nossos alunos na licenciatura? Perguntamo-nos, também, 

se ser professor é uma profissão ou é apenas um ofício (ONUCHIC; 

HUANCA, 2013, p. 310). 

 

Todas essas perguntas fizeram parte de inquietações de nossa vida enquanto alunos da 

formação inicial, são perguntas que nos levaram a querer realizar a presente pesquisa, serviram 

de motivação. A pergunta que mais nos chama atenção é sobre como a nossa pesquisa, que foi 

desenvolvida no Ensino Superior, se relaciona com a educação básica. De modo geral, 

encontramos dificuldade em visualizar essa relação em algumas disciplinas da Matemática das 

licenciaturas e imaginamos que essa mudança muito se remete ao professor que forma novos 

professores de Matemática. 

Assim, Onuchic e Huanca (2013) explicam sua posição quanto aos formadores de 

professores, explicando que eles deveriam estar preparados da melhor forma possível em sua 

própria disciplina na graduação e que sejam capazes de fazer, sempre que possível, uma ponte 

de tópicos matemáticos com tópicos trabalhados nos Ensinos Fundamental e Médio.  
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Porém, não estamos afirmando que todos os assuntos precisam ter relação, sabemos que 

a Matemática é repleta de particularidades, na nossa pesquisa de campo tivemos a intenção de 

que pelo menos a maioria dos conteúdos de Geometria do Ensino Superior escolhidos tivesse 

algum tipo de relação com o Ensino Básico. Nesse sentido, para que todas essas observações 

sejam desenvolvidas no curso de formação de professores precisamos considerar seus saberes, 

suas particularidades enquanto seres humanos e profissionais. A seguir vamos expor 

explicações de Tardif que se direciona com bastante propriedade ao assunto. 

 

3.2.2 Os saberes profissionais dos docentes  

 

Quando falamos em saberes docentes podemos imaginar que sejam pontos apenas 

construídos dos professores consigo mesmo, sem influência dos alunos ou de demais fatores. 

Tardif (2014) explana que do seu ponto de vista a questão do saber dos professores não pode 

ser desprendido das demais dimensões do ensino, nem do estudo do trabalho realizado 

cotidianamente pelos professores de profissão, de maneira mais específica.  

Nessa perspectiva, os saberes são desenvolvidos da vivência, da prática, do convívio 

com os demais fatores que rodeiam o professor, não é possível desenvolvê-los sem levar em 

consideração o ambiente, os funcionários, os alunos, as necessidades, dificuldades e os demais 

fatores. Sabemos que é difícil para o professor deixar de lado todos esses elementos, são 

princípios que formam sua profissão e os seus saberes, que não são compostos apenas de 

conteúdos específicos de suas respectivas disciplinas. 

Na realidade, no âmbito dos ofícios e profissões, não creio que se possa falar 

do saber sem relacioná-lo com os condicionantes e com o contexto do 

trabalho: o saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no 

intuito de realizar um objetivo qualquer. Além disso, o saber não é uma coisa 

que flutua no espaço: o saber dos professores é o saber deles e está relacionado 

com a pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua 

história profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e 

com os outros atores escolares na escola, etc. Por isso, é necessário estudá-lo 

relacionando-o com esses elementos constitutivos do trabalho docente 

(TARDIF, 2014, p. 11). 

 

No contexto dos saberes do professor, é impossível não levar em consideração as 

relações. O professor lida com sentimentos e com os alunos que também possuem sentimentos, 

que têm família e que de alguma forma carregam influências para dentro da sala de aula, daí o 

professor precisa saber como considerar esses fatores, o trabalho docente é complexo e não leva 

somente em consideração as passagens de conteúdos, existem diversas considerações pelo 

caminho para chegar até aí. 
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Em suma, Tardif (2014) diz que o saber dos professores é plural, composto, 

heterogêneo, porque integra, no respectivo exercício do trabalho, conhecimentos e um saber-

fazer bastante diversos, oriundos de fontes variadas e, possivelmente, de natureza diferente. 

Dessa maneira, não existe uma única fonte de saberes, ou seja, eles são diversificados e suas 

origens também, cada um com suas contribuições e particularidades, por isso o professor 

precisa ser tão versátil.  

A nosso ver, são impostas diversas posições para os professores e para os futuros 

professores, inclusive na forma de conduzir os seus saberes.  

[...] o professor não passa de um boneco de ventríloquo: ou aplica saberes 

produzidos por peritos que detêm a verdade a respeito de seu trabalho ou é o 

brinquedo inconsciente no jogo das forças sociais que determinam o seu agir, 

forças que somente os pesquisadores das ciências sociais podem realmente 

conhecer (TARDIF, 2014, p. 230). 

 

A partir dessa visão, nos referimos à maneira como os professores precisam sempre 

utilizar informações fornecidas por outras pessoas. Assim, Tardif trata do assunto, afirmando 

que os professores não tem autonomia de expor suas próprias opiniões e acabam tendo que 

tomar conhecimento e utilizar verdades dita por outros. No caso de nossa pesquisa de campo 

fizemos o possível para mostrar aos futuros professores, pelo menos um pouco, a importância 

desses fatores através da Resolução de Problemas, ou seja, de demonstrar suas opiniões, de 

desenvolver a autonomia em seus pensamentos e assim, essa forma de ensino já ser levada para 

o Ensino Básico através deles. 

Os saberes dos professores, de acordo com Tardif (2014), estão habituados em sua 

história de vida e em sua experiência do encargo de professor. Portanto, eles não são somente 

representações cognitivas, mas possuem também medidas afetivas, normativas e existenciais. 

Eles agem como crenças e certezas pessoais a partir das quais o professor filtra e organiza sua 

prática profissional. 

De fato, nos saberes são carregados afetividades, esperança, aprendizado, e diversos 

sentimentos que remetem a história do professor tanto como profissional como pessoalmente, 

muitas das influências pessoais e sobre o seu tempo de aluno são levados para a constituição 

desses saberes docentes, os professores que serviram de exemplo para a sua vida, sejam eles 

lembrados com boas recordações ou não tão boas assim, ou seja, o professor vai filtrando e 

vendo o que melhor convém na sua prática e o que precisa melhorar. 

Tardif (2014) coloca então, que é preciso que a pesquisa nas universidades se apoie nos 

saberes dos professores com a intenção de compor um repertório de conhecimentos para a 

formação de professores. Consequentemente, é notável a necessidade de vincular a pesquisa 
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universitária com os futuros professores e seus saberes, só assim encontraríamos mais sentido 

em realizar pesquisas na formação inicial do professor de Matemática, para isso que existe a 

formação de professores. Logo, um dos objetivos seria alcançar cada dia a melhoria do Ensino 

Básico das escolas e para que isso ocorra é de suma importância ouvir os professores que estão 

em ação, saber o que faltou na sua formação, saber em que poderia melhorar a formação para 

melhorar o ensino nas escolas. 

Para facilitar a compreensão sobre saberes profissionais, Tardif (2014) disse que, 

Os saberes profissionais também são variados e heterogêneos porque não 

formam um repertório de conhecimentos unificado, por exemplo, em torno de 

uma disciplina, de uma tecnologia ou de uma concepção do ensino; eles são, 

antes, ecléticos e sincréticos. Um professor raramente tem uma teoria ou uma 

concepção unitária de sua prática; ao contrário, os professores utilizam muitas 

teorias, concepções e técnicas, conforme a necessidade, mesmo que pareçam 

contraditórias para os pesquisadores universitários. Sua utilização integrada 

no trabalho, em função de vários objetivos que procuram atingir 

simultaneamente (TARDIF, 2014, p. 263). 

 

 Dessa forma, os conhecimentos que os saberes formam são diversos e proporcionam 

novos a todo instante, não são limitados, os professores percorrem por um caminho bastante 

vasto de teorias e práticas, de acordo com cada necessidade da situação que vai aparecendo. 

Sabemos que o dia a dia do professor encontra diversas situações inusitadas, podemos planejar 

a aula mas jamais conseguimos prever como os alunos irão se comportar, como será 

desenvolvido o aprendizado, se os alunos irão entender ou não, se precisará atrasar o conteúdo, 

se acontecerá algum tipo de imprevisto. Ou seja, o professor é responsável por contornar 

situações do tipo, que não tem previsão, e o que dá base para essas soluções inusitadas são 

justamente seus saberes. 

Segundo Tardif (2014) os saberes profissionais dos professores não são apenas 

personalizados, eles também são situados, assim, construídos e utilizados em cargo de uma 

situação de trabalho particular, e é em relação a essa situação particular que eles ganham 

sentido. Ainda, o autor diz com isso que em cada situação na docência existem os saberes a 

serem desenvolvidos, então o saber que um professor desenvolve em determinada situação 

talvez não seja útil para outros. 

Por esse viés, Tardif (2014) destaca que a constituição dos debates sobre a natureza 

plural e heterogenia dos saberes docentes vem da ampliação dos papéis dos professores 

associados na formação para o magistério, especificamente sua participação nas comissões de 

elaboração e de avaliação de programas de formação e nas equipes de pesquisa sobre a formação 

e sobre o ensino. Nesse sentido, esse autor levanta diversas vezes a questão de envolver o 

professor que está em prática com a formação de professores, para assim elaborar e melhorar o 
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programa de formação inicial e continuada. Ele diz ainda que já é tempo de os professores 

universitários da educação começarem também a realizar pesquisas e reflexões críticas sobre 

suas próprias práticas de ensino. No entanto, os professores da graduação desenvolvem 

pesquisas com os alunos, com os professores do Ensino Básico, mas dificilmente voltam sua 

investigação para a sua própria prática. 

Sob esses aspectos, Tardif (2014) esclarece que se as suas investigações só oferecem 

bons resultados para os outros e não para nós mesmos, talvez isso seja a prova de que essas 

teorias não valem nada do ponto de vista da ação profissional. A nosso ver, podemos encontrar 

talvez pesquisas bem desenvolvidas, mas que na prática não se tornam efetivas, nem conseguem 

suprir as necessidades que mostram ser válidas para uma certa comunidade de pesquisa.  

Enfim, analisando os trabalhos de Tardif que tratam sobre saberes docentes, tivemos um 

olhar sobre o futuro professor e não só do lado profissional, na verdade escolhemos mexer com 

a licenciatura em Matemática, ou seja, influenciar na construção dos saberes em relação à 

Geometria. Por isso esses saberes estão sempre em construção e são variados. 

 

3.3 A REFLEXÃO NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

 

 Não é fácil implantar inovações e fazê-las executáveis na Formação de Professores, as 

mudanças assustam e a comodidade por continuar mantendo o seu trabalho sempre da mesma 

forma passa certa segurança e uma sensação de controle ao profissional. Porém, da mesma 

forma que alguns preferem essa situação de mesmice, outros professores e futuros professores 

preferem as mudanças, as inovações. 

Desse modo, Perez (1999) diz que, muitos são os educadores de matemática que 

percebem a importância das agências formadoras de professores de Matemática estarem 

disponíveis às inovações, para que possibilitem a formação de profissionais que tenham a 

missão de educar, em direção da conquista da cidadania, as crianças e os adolescentes das 

escolas públicas, homens do século XXI. Ou seja, que através de uma formação adequada e 

cada vez mais completa para futuros professores, façam com que eles tenham em seus 

pensamentos e ações uma educação voltada para formar cidadãos, que essa educação deixe 

marcas desde a infância até a vida adulta.  

Ainda nesse sentido de inovações constata-se, de acordo com Perez (1999), que é mais 

valorizado um trabalhador que tem ideias originais, inovadoras e que pode auxiliar com a 

resolução de situações-problema em diversas áreas, do que os que não demonstram criatividade 

em sua atividade. Dessa maneira, são procurados por profissionais que saibam lidar com a 
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autonomia, que questionam e procuram soluções de forma que possam auxiliar em problemas 

da sociedade e não apenas com a sua área de ensino. 

Por isso, Perez (1999) afirma que, a formação inicial é considerada muito importante 

para a incorporação de uma cultura profissional, isto é, para a conquista de características 

primordiais do professor de Matemática, por ser um período em que as virtudes, as manias e as 

rotinas, ganham espaço como processos comuns da profissão. Assim, podemos dizer que a 

formação inicial é justamente o momento em que as principais ideias do profissional precisam 

ser criadas e desmistificar a ideia de que esse futuro professor precisa seguir a prática dos que 

lhe ensinaram enquanto alunos, ou seja, é o momento do futuro professor ir construindo suas 

próprias características e pensamentos de carreira profissional. 

Além disso, Perez (1999) ressalta que, a formação inicial e permanente do professor de 

Matemática, de acordo com alguns autores, deve ser reorganizada no ponto de vista do 

desenvolvimento profissional para que se construa uma nova cultura profissional. De fato, a 

formação inicial é composta por diversas mudanças, e isso propõe também que o futuro 

professor se adeque e abdique de antigas práticas para acompanhar e sentir as necessidades da 

educação e assim, renovar sempre que necessário o papel do futuro professor de Matemática 

nas licenciaturas. 

 Falando ainda sobre o desenvolvimento profissional e sua importância, Perez (1999) 

esclarece que existem três eixos de investigação da perspectiva do desenvolvimento 

profissional que nos parecem fundamentais na formação do professor de Matemática para que 

se componha uma nova cultura profissional desse professor, os eixos são os seguintes: (1) 

ensino reflexivo; (2) trabalho colaborativo e (3) momentos marcantes. 

(1) Ensino Reflexivo – Perez (1999) apresenta este eixo, dizendo que é fundamental que o 

professor encare a reflexão sobre a sua própria prática para que assim seja capaz de 

tornar as decisões essenciais de modo relativo às questões que quer considerar, os 

projetos que deseja realizar, e ao modo como os pretende efetivar, deixando de ser um 

simples cumpridor e passando a ser considerado um profissional investigador. Portanto, 

a reflexão na e sobre a ação, é considerada um momento imprescindível para o 

desenvolvimento profissional do professor e para o desenvolvimento de uma nova 

cultura profissional. 

(2) Trabalho colaborativo – Na cultura do profissional do magistério, Perez (1999) aponta 

que existe uma presença forte do individualismo. Contudo, o trabalho individual tem 

sido concebido como um obstáculo não só ao desenvolvimento profissional do 

professor, mas também à constituição de um corpo de conhecimentos próprios à 
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profissão.  Consequentemente, o autor esclarece que o trabalho colaborativo se constitui 

desta forma, ao lado da prática reflexiva, como mais um elemento de importância 

imensa para o desenvolvimento profissional do professor de Matemática e para a 

construção de uma nova cultura profissional. 

(3) Momentos marcantes – Perez (1999) cita Canavarro (1994) quando diz que no decorrer 

da trajetória profissional do professor podem ocorrer fatos e momentos marcantes para 

a contribuição de seu desenvolvimento profissional. A chance de participar de projetos 

que abranjam a reflexão sobre a prática pedagógica, a colaboração e a discussão entre 

os professores, constituem-se em um exemplo dessa situação. 

Sendo assim, dentre esses três eixos de investigação, acreditamos que passamos por 

cada um deles de forma interligada, o trabalho colaborativo foi de bastante importância para a 

nossa pesquisa de campo, a importância de momentos que marquem a trajetória dos futuros 

professores de Matemática, porém o nosso maior foco foi no ensino reflexivo, no incentivo pela 

prática reflexiva do futuro professor. Para assim contribuirmos com a nova cultura profissional 

que Perez (1999) enfatiza bastante, 

A formação do professor de Matemática pode ter um novo significado à luz 

do desenvolvimento profissional. Acreditamos que o ciclo prática/reflexão 

coletiva sobre a prática possa desempenhar um papel importante na 

configuração de uma nova cultura profissional do professor, relacionada 

diretamente com a sua prática, servindo para gerar um poder interno que 

possibilite a colegialidade, não o privilégio (PEREZ, 1999, p. 277). 

 

Isto posto, sobre a prática reflexiva discutiremos as contribuições de alguns autores que 

nos levam a pensar sobre a importância de por em prática o incentivo às ações com reflexões e 

em como essa prática pode ser desenvolvida. O ensino reflexivo é um tema que vem 

influenciando na formação inicial de professores de Matemática de forma que o futuro professor 

é incentivado a avaliar e refletir suas ações diariamente em busca de melhores resultados da sua 

prática/futura prática. 

 

3.3.1 Professor reflexivo e professor pesquisador 

 

Para iniciar, citaremos Oliveira (2011) definindo o que significa o termo “reflexivo”, na 

condição de um adjetivo ou de um predicado, que tem provocado interesses e amplas discussões 

que se lançam à raiz de sua origem: a reflexão. Nesta perspectiva para a autora,  

A reflexão embute no professor a capacidade de dar valor à confusão, à 

incerteza e delibera o reconhecimento de um problema, que por sinal necessita 

de explicação, que não deverá ser tomada como única, em um sentido do 
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“centro para periferia” ou de que o mestre somente ensina e o aluno aprende 

(OLIVEIRA, 2011, p. 77). 

 

Sendo assim, questionamentos aparecem sobre o professor reflexivo e também sobre o 

professor pesquisador devido às mudanças que a prática proporciona. E assim, são levantadas 

dúvidas sobre quais as vantagens que podemos ressaltar desses tipos de professores para a 

melhoria da prática profissional do professor, Perez (2004) então fala sobre esse progresso 

profissional. 

Perez (2004) assegura que, investigar sobre a sua própria prática de formação é uma 

maneira para caminhar em direção ao progresso profissional. É considerada também a única 

forma de estabelecer uma relação harmoniosa no seu discurso e na sua ação. Entretanto, é 

comum encontrar professores que procuram outras realidades para pesquisar, eles desejam 

saber como as coisas funcionam em outras turmas, em outras escolas, em outras universidades, 

mas fica então a indagação de porque não buscar na sua própria prática motivos para pesquisar 

e melhorar o ensino e a aprendizagem.  

Com isso, Perez (2004, p. 252) enfatiza que “não basta conhecer proposições e teorias. 

É preciso estudo, trabalho e pesquisa para renovar e, sobretudo, reflexão para não ensinar 

apenas ‘o que’ e ‘como’ lhe foi ensinado”.  Além da reflexão nas pesquisas, Perez toca em outro 

ponto bastante importante, que é a influência de saber como ensinar, é comum levarmos para a 

prática a visão que temos dos professores que tivemos em nosso período enquanto alunos, são 

bagagens válidas, mas levando em consideração as incontáveis atualizações do sistema de 

ensino. Nesse caso, ficar preso a uma mesma prática por muito tempo pode se tornar um ponto 

negativo para o processo de ensino e aprendizagem. 

Portanto, é notável a necessidade da reflexão, que é o ato de refletir, de analisar, de 

pensar sobre o que foi feito. Assim, Perez (2004) diz que a reflexão é tida como um processo 

em que o professor analisa sua prática, compila dados, narra situações, elabora teorias, coloca 

em prática e avalia projetos e compartilha suas ideias não somente com os colegas mas também 

com os alunos, com a intenção de estimular discussões em grupo.  

Nesse sentido, a reflexão do professor ou futuro professor não é apenas um benefício 

para ele em particular, mas que causa impactos nos alunos, nos demais professores e na 

comunidade escolar como um todo, é uma prática que não é desenvolvida naturalmente, mas 

que muito pode contribuir para a educação se for estimulada. Assim, em nossa pesquisa através 

da Resolução de Problemas instigamos também essa reflexão, esse ato de deixar o comodismo 

de lado e refletir sua prática, mesmo que ainda não seja efetiva em sala de aula, mas que possa 

ajudar em sua formação para quando começar a atuar. 
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Neste contexto, para melhor desempenhar o processo de reflexão sobre a prática, Schön 

(1995 apud PEREZ, 2004, p. 256) “explicita duas maneiras de como o conhecimento em ação 

é desenvolvido e adquirido: a reflexão-na-ação e a reflexão-sobre-a-ação”. O autor explica 

cada uma delas de forma bem simples: 

• A Reflexão-na-ação: é a que ocorre simultaneamente à prática, na interação com as 

experiências, permitindo ao professor dialogar com a situação, ou seja, elaborar um 

diagnóstico rápido, improvisar e tomar decisões diante da ambiguidade, do inesperado 

e das condições efetivas do momento. Nesse sentido, a ação acontece juntamente com 

a reflexão. O autor diz ainda que a reflexão-na-ação ocorre nas relações com a 

experiência que resultam em formas frequentemente imediata e sem antecipação pelas 

quais se vê experiência diferentemente.  

• A Reflexão-sobre-a-ação: é a reflexão que ocorre após a ação.  Ou seja, o autor diz que 

a reflexão-sobre-a-ação se refere ao pensamento determinado e sistemático, que exige 

uma preparação e um período maior de avaliação, e é usualmente utilizada e entendida 

em programas de formação e em parte considerável da literatura sobre ensino reflexivo, 

é semelhante ao processo que ocorre quando se faz uma pausa e se atenta para o que se 

acredita ter ocorrido numa dada situação. Depois que a situação ocorre é que 

desenvolve-se o pensamento reflexivo, podendo desenvolver um pensamento mais 

aprofundado e fazer algum tipo de correção ao ato refletido. 

Segundo Perez, quando você investiga sua própria prática é uma forma de ser mais 

coerente no seu discurso, será possível defender aquilo que você pratica diariamente. Dessa 

forma, um professor que reflete é um professor que pesquisa, que investiga, ou seja, acreditamos 

na nossa pesquisa de campo, que os futuros professores reflitaram-na-ação-e-sobre-a-ação.  

Nesse mesmo viés, em uma entrevista concedida em 13 de setembro de 2001 pelo 

professor Antonio Nóvoa sobre “O professor pesquisador e reflexivo”, foram realizadas 

perguntas justamente sobre a prática reflexiva de um professor e também sobre o professor 

enquanto pesquisador. Nóvoa relata então que o paradigma do professor reflexivo faz referência 

do professor que reflete sobre a sua prática, que pensa, que cria em cima dessa prática, é o 

paradigma que atualmente é dominante na área de formação de professores. Já sobre o professor 

pesquisador Nóvoa (2001) esclarece que na verdade condiz a correntes diferentes do professor 

reflexivo, mas que quer dizer a mesma coisa. O fato é que o professor pesquisador é aquele que 

pesquisa ou que reflete sobre a sua prática.  

Nesta mesma perspectiva, Oliveira (2011) diz que,  
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Tal como a prática reflexiva, a investigação feita pelo professor ou as 

justificativas para que a mesma ocorra surge da necessidade de resolver 

problemas ou conflitos em situações reais ou práticas, que implica no 

entendimento do que está acontecendo em termos da situação, do 

reconhecimento de que toda situação é única e que conhecimentos ou 

pesquisas anteriores externamente à mesma não podem ser, como se presume 

no positivismo e na realidade técnica, transportados de uma situação a outra 

(OLIVEIRA, 2011, p. 80). 

 

 Os dois tipos de professor, o pesquisador e o reflexivo assumem papéis de excelência 

em sala de aula, conseguem pesquisar e refletir sobre a sua própria prática e consequentemente 

encontrar em que estão errando para assim poder concertar e o que já estão fazendo bem, podem 

manter para continuar obtendo êxito. 

Para encerrar este tópico nos apoiamos em Perez (2004, p. 261) quando aduz que, “o 

professor pesquisador e reflexivo é o profissional que consegue incorporar o ‘ensino adquirido 

pela sua experiência’, assim como pela experiência dos colegas”. 

 

3.3.2 O papel do professor na Educação Matemática 

 

Para falar do papel do professor podemos começar dizendo que nem sempre ele assume 

a função que lhe compete, os papéis diversas vezes são trocados e o professor acaba se 

dedicando ao ensino paralelamente aos demais aspectos que o rodeia, naturalmente o professor 

é encarregado de ações que competem à diretoria, aos psicólogos, aos médicos, aos amigos, aos 

pais, a educação familiar, entre outras funções. 

Neste sentido, Nóvoa (2001) comenta um pouco desse tema respondendo a um 

questionamento, “A sociedade espera muito dos professores. Espera que eles gerenciem o seu 

percurso profissional, tematizem a própria prática, além de exercer sua prática pedagógica em 

sala de aula. Qual a contrapartida que o sistema deve oferecer aos professores para que isso 

aconteça?” 

O autor responde da seguinte forma, 

As escolas, talvez, resumindo numa frase (...), as escolas valem o que vale a 

sociedade. Não podemos imaginar escolas extraordinárias, espantosas, onde 

tudo funciona bem numa sociedade onde nada funciona. Acontece que, por 

uma espécie de um paradoxo, as coisas que não podemos assegurar que 

existam na sociedade, nós temos tendência a projetá-las para dentro da escola 

e a sobrecarregar os professores com um excesso de missões. Os pais não são 

autoritários, ou não conseguem assegurar a autoridade, pois se pede ainda 

mais autoridade para a escola. Os pais não conseguem assegurar a disciplina, 

pede-se ainda mais disciplina  a escola. Os pais não conseguem que os filhos 

leiam em casa, pede-se a escola que os filhos aprendam a ler. É legítimo eles 

pedirem sobre a escola, a escola está lá para cumprir uma determinada missão, 
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mas não é legítimo que sejam uma espécie de vasos comunicantes ao 

contrário. Que cada vez que a sociedade tem menos capacidade para fazer 

certas coisas, mais sobem as exigências sobre a escola (NÓVOA, 2001, p.4). 

 

Desse modo, o autor, concorda sobre o quanto os professores e as escolas são 

sobrecarregados e ressalta que os professores nunca tiveram muitos privilégios financeiramente 

falando, mas apesar disso tinham reconhecimento e eram bem tratados em todos os lugares 

antigamente, isso acabava suprindo algumas deficiências que hoje são mais expostas. Antonio 

Nóvoa argumenta que ao pensar na profissão internamente pode destacar dois aspectos de 

grande importância: O primeiro é que os professores se organizem de maneira coletiva, como 

comunidade profissional. O segundo ponto - passa pelo que o autor denomina como 

conhecimento profissional.  

Portanto, são dois aspectos que podem ajudar nessa definição do papel do docente, ter 

uma organização de maneira coletiva, onde cada um saberia e assumiria o papel de sua 

competência, e o segundo que é ter o conhecimento sobre a profissão docente, conhecer sua 

profissão torna mais fácil de lutar pelo seu espaço corretamente. Essa falta de definição acaba 

acarretando problemas mais sérios com relação à aprendizagem, justamente pelo caminho a ser 

preenchido por outras ocupações. 

Consequentemente, essas contradições do ensino acabam tardando a construção do 

conhecimento, como bem coloca Oliveira (2011) ao dizer que, os conhecimentos passaram a 

ser desenvolvidos em períodos cada vez mais curtos. O processo de construção de 

conhecimento do professor também influencia no desenvolvimento humano, tanto no professor 

quanto no aluno, de forma pessoal e profissional, essa construção é uma forma de renovar e não 

permanecer apenas carregando as ideias de outros. A autora afirma então que,  

O processo de desenvolvimento humano é antes interpessoal para somente 

depois ser intrapessoal. Os significados culturalmente negociados, aliados ao 

estar em uma comunidade cultural, permitem que se passe a compreender, 

tanto de forma objetiva como de forma subjetiva, os conceitos, seus 

significados e sentidos em uma dada cultura e assim aumentar, em termos 

qualitativos, os níveis de envolvimento do homem, no que se refere à 

compreensão nessa cultura, em um movimento entre o que já existe, sua 

representação e significação, sua negação e, por fim superação (OLIVEIRA, 

2011, p. 57). 

 

Nesta perspectiva, de acordo com Perez (2004), diante de um progresso na 

conscientização da profissionalização do magistério, que retrata um profundo desagrado e 

descontentamento pela baixa aprendizagem dos alunos, acabamos sendo levados a sonhar com 

uma nova educação, que procure criar novos ambientes, e que favoreça as mudanças em atos e 

formação inicial e continuada de professores de Matemática. 
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Deste modo, Perez reforça para nós o porquê de nos dias de hoje existirem tantas 

preocupações com o objetivo de atingir uma educação renovada. Porém, sabemos que não é 

fácil definir o papel do professor em sala de aula e despertar em todos o interesse de um ensino 

renovador, é importante que investimentos ocorram na definição do papel do professor como 

também na importância de construir conhecimentos, de forma que  ao menos um pouco dessas 

reflexões sejam acrescentadas já na formação inicial dos professores. 

Partindo desses estudos, na realização da nossa pesquisa de campo, passamos para o 

aluno essa visão de melhorar particularmente, de se envolver verdadeiramente com o processo 

de ensino-aprendizagem para conseguir alcançar um avanço na educação como um todo, 

mesmo que o processo seja lento, mas vale considerar a importância da contribuição de cada 

um. Nesse sentido, Perez (2004) ressalta então sobre o suporte no processo de ensino-

aprendizagem que é abranger aluno, professor e saber matemático que é entendido como um 

dos principais projetos de verificação em Educação Matemática.  

Segundo Perez o tripé formado por aluno, professor e saber matemático é um dos 

principais campos de investigação na Educação Matemática. Dessa forma, o aluno tem um foco 

especial, porque precisamos saber se de fato a aprendizagem está sendo desenvolvida, caso 

contrário o processo de ensino será falho. O papel do professor também é extremamente 

importante porque é através da iniciativa dele e de seus conhecimentos que a sala de aula poderá 

receber novas características. E também, o saber matemático estará presente desde o início, pois 

sem ele não temos como educar matematicamente, é uma relação de dependência, a educação 

matemática necessita da matemática para existir e a matemática precisa da educação 

matemática para que o ensino obtenha êxito. 

Em suma, o professor imerso as suas diversas competências, deve assumir algumas 

como essenciais, e Perez (2004) destaca uma delas como sendo a chave da competência 

profissional que é justamente a capacidade de equacionar e resolver problemas da prática 

profissional. Um profissional é verdadeiramente competente se ele se interessar pela sua 

profissão além do que ele costuma fazer, o desenvolvimento das aulas já são naturais do 

profissional da educação, mas deve se preocupar também com o que acontece ao redor da sala 

de aula, com o porquê dos alunos se comportarem de tal forma, dos recursos que chegam até a 

escola, em que pode ser envolvida a sociedade com o ensino na sala de aula, não de forma que 

se sobrecarreguem para atingir esses fatores, mas que tenham conhecimento. É importante 

pensar no papel do professor e se preocupar com a construção do conhecimento desde a 

Formação Inicial de Professores de Matemática. 
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3.4 A FORMAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA 

 

 A importância da formação inicial de professores de Matemática não se prende apenas 

à conhecimentos iniciais ou superficiais, já é na formação inicial que o desenvolvimento desses 

profissionais deve começar. Pois, são diversas as preocupações que surgem a respeito de como 

o ensino de Matemática vai acontecendo, inúmeras são às preocupações que motivam a criar 

novos meios de ensino, preocupações com avaliações, com a interação dos professores, com o 

desempenho dos alunos, entre outras, porém pouco se faz para alcançar a mudança.  

Por isso, Nacarato (2011) diz, por exemplo, que raramente se debate a natureza das 

provas e o quanto seus formatos estão distantes daquilo que os educadores matemáticos têm 

feito como práticas de ensinar e de avaliar em matemática. As teorias geralmente enfeitam um 

cenário que foge da realidade da prática e as pesquisas tem deixado a desejar nesse sentido. O 

autor ressalta que, 

As pesquisas produzidas pelas universidades deixaram de ser referência para 

os projetos de formação. Criou-se uma dicotomia entre o conhecimento formal 

e o conhecimento prático – este recebendo maior atenção nas pesquisas. As 

pesquisas não se voltam mais para o professor: passaram a ser sobre o 

professor – em especial sobre os experts, os professores bem-sucedidos, seus 

saberes e seus fazeres (NACARATO, 2011, p. 31). 

 

Desse modo, Nacarato (2011) fala que os trabalhos têm sido feitos a partir de um 

professor ideal, para uma escola ideal. Se existem mudanças nas práticas docentes, o 

reconhecimento vai para os cursos, mas se não há, é porque o professor não soube aproveitar o 

curso que foi oferecido. É comum encontrarmos a culpa de tudo sendo voltada para os 

professores, quando sabemos que nem sempre eles são responsáveis pelo que não chegaram a 

conhecer, é nesse ponto que pretendemos deixar uma contribuição para os professores em 

formação, um conhecimento a mais para que eles possam dizer que já tiveram algum contato. 

Talvez pelo fato dos tantos dedos apontados para os professores como forma de 

julgamento, como forma de criar professores com perfis perfeitos que Nacarato (2011) expõe 

que essa perspectiva recebeu inúmeras críticas, pois o conhecimento produzido não é apenas o 

que é produzido na prática, ele precisa ser sustentado pela teoria. Assim, as pesquisas se 

formaram sobre a idealização de professores, de professores que conseguem dominar todo o 

conteúdo e conseguem transmitir todo ele como pede as ementas. 

Partindo dessa visão, Nacarato (2011) nos fala da importância dos grupos ou 

comunidades de investigação que podem se constituir em instâncias promissoras para o 
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desenvolvimento profissional do professor. Além da vontade de estar junto, de compartilhar, o 

grupo também precisa ter objetivos definidos, traçar metas, desenvolver projetos. Sobre a 

importância de grupos por experiência própria podemos citar o GPRPEM, nosso Grupo de 

Pesquisa em Resolução de Problemas e Educação Matemática, que muito nos ajuda nas 

discussões e compartilhamento de experiências para o nosso desenvolvimento profissional, 

ponto que deveria ser acrescentado desde a nossa formação inicial, elevando a importância de 

dividir experiências com os demais membros, expor nossos pontos de vista e debater as ideias 

de outros. 

 

3.4.1 Normas para o Desenvolvimento Profissional dos Professores de Matemática 

 

 O NCTM – National Council of Teachers of Mathematics (Conselho Nacional de 

Professores de Matemática) publicou em 1991, nos Estados Unidos o livro “Professional 

Standards for Teaching Mathematics” (Padrões Profissionais para o Ensino da Matemática), 

que foi traduzido em 1994 por João Pedro da Ponte.  

 O NCTM realizou a formalização das “Normas Profissionais Para o Ensino de 

Matemática” partindo do interesse no quadro de renovação pelo papel do professor e sua 

atuação. Essa publicação discute as principais questões referentes à preparação profissional do 

professor, suas funções e qual o seu lugar na mudança do ensino-aprendizagem da Matemática. 

Com isso, eles dividem a vida profissional dos professores regidos por duas tensões que são 

consideradas difíceis de equilibrar, uma delas é o investimento profissional e outra é a força 

que o profissional tem de reivindicar.  

O livro apresenta uma preocupação forte com o ensino da Matemática, e para isso 

destina atenção para os desenvolvimentos dos professores dessa disciplina. Desta forma, está 

dividido em: 

Normas para o Ensino da Matemática – Onde é apresentada “uma visão do que um 

professor de Matemática deve saber e ser capaz de fazer para ensinar Matemática de acordo 

com as propostas da Norma”. (NCTM, 1994, p. 5) 

Normas para a Avaliação do Ensino da Matemática – Traz a “visão do NCTM sobre 

a avaliação do ensino da Matemática. O pressuposto é que o principal objetivo de uma tal 

avaliação é a melhoria do ensino”. (NCTM, 1994, p. 6) 

Normas para o Desenvolvimento Profissional dos Professores de Matemática – 

“Exprime a visão do NCTM sobre o que significa uma boa preparação dos professores de 

Matemática desde o momento em que os futuros professores frequentam os seus primeiros 
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cursos de matemática nas instituições de formação até ao seu desenvolvimento”. (NCTM, 1994, 

p. 6) 

Normas para o Apoio e o Desenvolvimento dos Professores e do Ensino – 

“Descrevem as responsabilidades das pessoas que tomam decisões que afetam o ensino da 

Matemática”. (NCTM, 1994, p. 7) 

 Neste momento, iremos nos deter às Normas para o Ensino da Matemática, onde são 

apresentadas seis normas para o ensino da Matemática, baseadas em quatro pressupostos em 

relação a prática de ensino (1) o objetivo do ensino da Matemática é ajudar todos os alunos a 

desenvolver poder matemático; (2) O QUE os alunos aprendem está fundamentalmente 

relacionado com o modo COMO o aprendem; (3) Todos os alunos podem aprender a pensar 

matematicamente e (4) Ensinar é uma prática complexa e, consequentemente, não é redutível a 

receitas ou prescrições. Dessa forma, as normas são estruturadas de acordo com quatro 

categorias: as atividades (Norma 1 – Atividades Matemática Válidas), o discurso (Norma 2 – 

O Papel do Professor no Discurso; Norma 3 – O Papel dos Alunos no Discurso; Norma 4 – 

Ferramentas para Valorizar o Discurso), o ambiente (Norma 5 – Ambiente de Aprendizagem) 

e a análise (Norma 6 – Análise do Ensino e da Aprendizagem). 

 Das Normas referidas acima a que desenvolveremos será a Norma 2 na categoria do 

Discurso, que volta a sua preocupação para o Papel do Professor no Discurso. 

 Norma 2: O Papel do Professor no Discurso. De acordo com o (NCTM, 1994, p. 37), 

os professores de matemática devem dirigir o discurso colocando questões e propondo 

atividades que facilitem, promovam e desafiem o pensamento de cada aluno; ouvindo com 

atenção as ideias dos alunos; pedindo aos alunos que classifiquem e justifiquem as suas ideias, 

oralmente e por escrito; decidindo o que deve ser pesquisado mais em profundidade, entre as 

ideias que os alunos levantam durante a discussão; decidindo como e quando deve introduzir 

notações matemáticas e linguagem matemática a propósito das ideias dos alunos; decidindo 

quando deve fornecer informação, quando esclarecer uma questão, quando fornecer um 

modelo, quando ser diretivo, quando deixar o aluno lutar com uma dificuldade; gerindo a 

participação dos alunos na discussão e decidindo quando e como encorajar cada aluno a 

participar. 

 O NCTM (1994) acrescenta ainda que, o professor tem um papel crucial na condução 

do discurso tanto oral quanto escrito, de modo que contribua para a compreensão da Matemática 

por parte dos alunos. Apresenta também que um dos aspectos do papel do professor é provocar 

o raciocínio dos alunos na disciplina de Matemática; outro aspecto é ser ativo, mas de forma 
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diferente do discurso da aula tradicional e por fim, um terceiro aspecto é a condução do discurso 

na aula, mantendo o controle e organização da participação dos alunos. 

  

3.4.2 Como promover o desenvolvimento profissional do professor de Matemática 

 

O NCTM (1994), como apresentamos no subtópico acima, está divido em quatro seções 

e entre elas está contida as “Normas para o Desenvolvimento Profissional dos Professores 

de Matemática” a qual apresentaremos agora. 

 Esta seção está dividida em seis normas para o desenvolvimento profissional dos 

professores de Matemática, nela é apresentada a visão do NCTM sobre o que significa uma boa 

preparação dos professores de Matemática desde o primeiro contato com cursos de matemática: 

(1) Experimentar um bom ensino da Matemática; (2) Saber matemática e conhecer a 

matemática escolar; (3) Conhecer o modo como os alunos aprendem Matemática; (4) Conhecer 

a pedagogia da Matemática; (5) Desenvolver-se enquanto professor de Matemática; (6) O papel 

dos professores no desenvolvimento profissional.  

Ensinar Matemática é um empreendimento complexo. É preciso conhecer os 

alunos, saber matemática e saber ensiná-la e ter oportunidade de aplicar estes 

conhecimentos numa grande variedade de cenários pedagógicos. Além disso, 

requer uma compreensão profunda do efeito que têm, no ambiente de 

aprendizagem, fenômenos tão diversos como o nível sócio-econômico, a 

herança cultural, as atitudes e as concepções e o clima político. Acima de tudo, 

é um trabalho que implica o conhecimento crescente de si próprio, que alie 

sensibilidade e responsabilidade para com os alunos com o conhecimento, as 

capacidades, o discernimento e a predisposição para ensinar matemática 

(NCTM, 1994, p. 125). 

 

 Ser professor de Matemática é mais do que entrar e sair do ambiente escolar sem se 

envolver, existe a necessidade de aguçar o seu lado humano, se preocupar com o que acontece 

e além de ter foco na Matemática, precisa ter foco no aluno e conhecê-lo. Partindo deste 

pensamento, iremos expor de acordo com o NCTM (1994) um pouco de cada uma das normas 

desta secção: 

 Norma 1 - Experimentar um bom ensino da Matemática: De acordo com o NCTM 

(1994, p. 130) “As experiências por que passaram os professores de Matemática, enquanto 

alunos, têm uma ressonância profunda na educação que proporcionam aos seus alunos”. Desse 

modo a norma diz que os professores de Matemática e Educação Matemática envolvidos em 

programas de formação inicial e contínua devem apresentar um bom modelo do ensino da 

matemática, propondo atividades matemáticas adequadas; envolvendo os futuros e atuais 

professores no discurso matemático; realçando o discurso matemático através do uso de uma 
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grande variedade de ferramentas, incluindo calculadoras, computadores, modelos físicos e 

representações gráficas; criando ambientes de aprendizagem que apoiem e encorajem o 

raciocínio matemático e as tendências e aptidões dos professores para fazer matemática; 

encorajando os futuros e atuais professores a correr riscos intelectuais ao fazer matemática e a 

trabalhar cooperativamente, mas também de forma independente; e tendo expectativas positivas 

a este respeito; apresentando a matemática como uma atividade humana permanente; 

assegurando e apoiando a participação plena e o estudo continuado da matemática por todos os 

estudantes. 

 Norma 2 - Saber matemática e conhecer a matemática escolar: Segundo o (NCTM, 

1991, p. 132), “o conhecimento, quer do conteúdo, quer do discurso matemático, é uma 

componente essencial da preparação dos professores para a sua profissão”. De acordo com o 

NCTM a formação do professor de Matemática deve desenvolver o seu conhecimento do 

conteúdo e do discurso matemático, incluindo conceitos e procedimentos matemáticos e as 

conexões entre eles; múltiplas representações dos conceitos e dos procedimentos matemáticos; 

tipos de raciocínio matemático, formas de resolver problemas e de comunicar matemática 

eficazmente em diferentes níveis de formalidade; e, além disso, desenvolver as suas 

perspectivas sobre: a natureza da matemática, as contribuições de diferentes culturas para o 

desenvolvimento da matemática, e o papel da matemática na cultura e na sociedade; as 

mudanças na natureza da matemática e na forma como ensinamos, aprendemos e fazemos 

matemática como resultado da tecnologia disponível; a matemática escolar dentro da disciplina 

Matemática; a natureza mutável da matemática escolar, as suas relações com outras matérias 

escolares e as suas aplicações na sociedade. 

Norma 3 - Conhecer o modo como os alunos aprendem Matemática: Nesta norma o 

NCTM (1994, p. 149) apresenta que a “aprendizagem é um processo ativo, dinâmico e contínuo, 

que é ao mesmo tempo individual e social”. Sendo assim, o (NCTM, 1994, p. 149), traz que a 

formação inicial e contínua dos professores de Matemática deve fornecer múltiplas perspectivas 

acerca do modo como os alunos aprendem Matemática, desenvolvendo o conhecimento dos 

professores sobre os resultados da investigação sobre a aprendizagem de Matemática pelos 

alunos; os efeitos da idade, aptidões, interesses e experiência dos alunos na aprendizagem da 

Matemática; as influências da origem linguística, étnica e racial, e do sexo, na aprendizagem 

da Matemática; os processos de afirmar e defender a participação empenhada e o estudo 

continuado de Matemática por todos os alunos. 

 Norma 4 - Conhecer a pedagogia da matemática: Para o NCTM (1994, p. 157) esta 

norma apresenta “alguns componentes da pedagogia que são essenciais num ensino de 
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qualidade”. Expressam que a formação inicial e contínua dos professores de Matemática deve 

desenvolver nos professores conhecimentos e aptidões para usar e avaliar materiais e recursos 

para o ensino, incluindo tecnologia; modos de representação dos conceitos e procedimentos 

matemáticos; estratégias de ensino e modelos de organização da sala de aula; modos de 

estimular o discurso matemático e desenvolver na aula o sentido de comunidade matemática. 

Norma 5: Desenvolver-se enquanto professor de Matemática. O NCTM (1994, p. 167) 

mostra que essa norma “refere-se a questões que constituem o âmago do que é ensinar”. De 

acordo com o NCTM, a formação inicial e continuada dos professores de Matemática devem 

proporcionar para eles oportunidades para examinar e rever as duas ideias sobre a natureza da 

matemática, sobre como ser ensinada e sobre o modo como os alunos aprendem; observar e 

analisar as diversas abordagens do ensino e aprendizagem da Matemática, centradas em 

atividades, discurso, ambiente e avaliação; trabalhar com grande diversidade de alunos, 

individualmente, em pequeno grupo e com toda a turma, apoiados por profissionais da 

Educação Matemática e em colaboração com eles; analisar e avaliar a adequação e a eficácia 

do seu ensino; desenvolver predisposição para o ensino da Matemática.  

Norma 6 - O papel dos professores no desenvolvimento profissional: Segundo o 

NCTM (1994, p. 175) “o desenvolvimento profissional dos professores dentro e fora da sala de 

aula, é o resultado da sua reflexão e participação em oportunidades de formação que melhorem 

e ampliem o seu desenvolvimento e progresso”.  O NCTM expõe que, os professores de 

Matemática devem desempenhar um papel ativo no seu próprio desenvolvimento profissional, 

aceitando a responsabilidade de experimentar cuidadosamente abordagens e estratégias 

alternativas nas suas aulas; refletir sobre a aprendizagem e o ensino, quer individualmente, quer 

com colegas; participar em grupos de trabalho, seminários, cursos e outras oportunidades 

educacionais específicas para a matemática; participar ativamente na comunidade profissional 

dos educadores de matemática; ler e discutir ideias apresentadas em publicações profissionais; 

discutir com colegas questões relativas à matemática e ao seu ensino e aprendizagem; participar 

na proposta, elaboração e avaliação de programas para o desenvolvimento profissional 

específico para a matemática; participar nos esforços desenvolvidos pela escola, pela 

comunidade e a nível político, para conseguir uma mudança positiva na Educação Matemática. 

Concluímos que, o foco por diversas vezes está no aluno, não no professor, a 

importância de saber como os seus alunos aprendem, de como utilizar os conhecimentos 

matemáticos para ensinar da melhor forma, unir os alunos e conhecer as suas capacidades sem 

excluir nenhum deles, isso sim fará o ensino comum tornar-se um ensino eficaz, e para que isso 
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aconteça o professor precisa ter vontade de mudar a sua prática, vontade de evoluir a partir da 

reflexão. 

 As inquietações que foram surgindo durante a trajetória acadêmica levou-nos a focar 

nossa pesquisa como uma contribuição para o futuro professor de Matemática, devido às 

carências percebidas durante as vivências e as necessidades que sentimos de maior atenção no 

Ensino de Geometria.  

Através dos nossos estudos sobre algumas passagens históricas da formação de 

professores podemos afirmar que ficou mais claro o entendimento de como foi essa luta de 

consolidação, como também das reformas já desenvolvidas. Em relação aos saberes 

profissionais na formação inicial de professores de Matemática, pretendemos deixar claro a 

importância para os licenciandos em Matemática que existe uma formação inicial de qualidade. 

Pretendemos também ressaltar como é essencial ter autonomia sobre os seus saberes docentes 

e que eles precisam ser desenvolvidos de acordo com cada necessidade percebida de forma 

particular, que não existe uma receita certa para toda situação.  

Isto posto, acreditamos que para atingir cada um desses pontos precisamos estimular no 

futuro professor a prática reflexiva e também a vontade por novas descobertas. O professor 

precisa definir o seu papel na sociedade e considerar sempre a importância da construção do 

conhecimento e não apenas uma reprodução.  
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4 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

“Um plantador de esperança/ plantando em cada criança/ um adulto sonhador/ 

e esse cordel foi escrito/ por que ainda acredito/ na força do professor”. 

Bráulio Bessa 

 

Durante esse capítulo temos o objetivo de discutir sobre a Resolução de Problemas 

resgatando fatos históricos, apresentando concepções de alguns autores sobre essa área e qual 

o papel do professor perante essa Metodologia. 

Sendo assim, partindo da ideia de reflexão, de busca por um ensino com significado, 

neste capítulo apresentaremos inicialmente um histórico das reformas e da Resolução de 

Problemas no Século XX; discutiremos a visão de alguns autores sobre a Resolução de 

Problemas; em seguida falaremos sobre a Resolução de Problemas como metodologia 

enfatizando o Ensino-Aprendizagem-Avaliação da Matemática através da Resolução de 

Problemas; também discutiremos a Resolução de Problemas no desenvolvimento profissional 

e por fim, descreveremos a visão que temos da nossa pesquisa no cenário das pesquisas já 

realizadas. 

 

4.1 HISTORICAMENTE AS REFORMAS E A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO 

SÉCULO XX  

 

Os problemas ocuparam um lugar de destaque nos currículos desde a antiguidade, já a 

Resolução de Problemas não tinha esse espaço. Stanic e Kilpatrick dizem que “os problemas 

nos currículos remontam, pelo menos, tão longe como os antigos egípcios, chineses e gregos”, 

falam também que métodos particulares de Resolução de Problemas têm uma bagagem vasta 

(STANIC; KILPATRICK, 1989, p. 1). 

Desse modo, existiram diversas reformas no século XX, que caracterizaram o ensino de 

Matemática de algumas formas, uma delas segundo Onuchic e Alevatto (2004), foi apoiada em 

um trabalho por repetição, no qual o recurso à memorização de fatos básicos era tido como 

importante. Nesse caso, os alunos faziam uso desse recurso para se preparar para realização de 

provas, o que não ajudava muito a aprendizagem, tendo em vista que logo após se passar o 

exame eles já não sabiam mais sobre o referente conteúdo, em vez de aprender de fato, os alunos 

apenas decoravam o que achavam importante. 

Depois de ter passado alguns anos, ainda no século XX, de acordo com Onuchic e 

Allevato (2004) os alunos deviam aprender por compreensão, aqui os alunos já deviam entender 
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o que faziam. Embora seguisse um roteiro que não permitia muita influência do aluno sobre a 

aprendizagem, pois ele apenas escutava e repetia o que o professor falava, isso não fazia com 

que os alunos se sentissem livres para construir seu conhecimento da forma que melhor fosse 

de seu entendimento, pelo contrário, o que acontecia era uma espécie de treinamento. 

Onuchic e Allevato (2004) advertem que nenhuma dessas formas de ensino obteve 

sucesso em relação à aprendizagem dos alunos, contudo, isso não era generalizado, pois alguns 

alunos conseguiam aprender através dessas formas, mas a maioria não atingia esse nível. Sem 

o sucesso esperado, surgiu uma nova reforma e dessa vez já se falava um pouco sobre a 

Resolução de Problemas. 

Nessa época começou-se a falar em resolver problemas como um meio de 

aprender Matemática mas, na década de 60 e 70, o ensino de Matemática no 

Brasil e em outros países do mundo foi influenciado por um movimento de 

renovação conhecido como Matemática Moderna. Essa reforma que, como as 

outras, não contou com a participação de professores de sala de aula, deixava 

de lado as anteriores. Ela apresentava uma Matemática estruturada, apoiada 

em estrutura lógica, algébrica, topológica e de ordem, e enfatizava a teoria dos 

conjuntos. Realçava muitas propriedades, tinha preocupações excessivas com 

abstrações Matemáticas e utilizava uma linguagem universal, precisa e 

concisa. Entretanto, acentuava o ensino de símbolos e uma terminologia 

complexa que comprometia o aprendizado. (ONUCHIC; ALLEVATO, 2004, 

p. 214-215). 

 

Na nossa compreensão, nessa reforma o ensino era trabalhado com um excesso de 

formalização, distanciando-se das questões práticas. Nesse sentido, o ensino da Matemática 

sofre grande influência da Matemática Moderna, o que nos deixa um questionamento sobre qual 

o sentido de desenvolver reformas no ensino, sem que houvesse a influência de professores que 

estavam em exercício, talvez por isso não obtiveram êxito. E não só isso, a Matemática 

Moderna, por exemplo, teve a preocupação em estruturar a matemática, uma matemática mais 

avançada, com linguagem mais sofisticada, o que ficava um pouco longe da prática e da 

realidade de sala de aula. A formalização afasta um pouco os alunos da vontade de aprender, e 

quando são fornecidos em excesso os conceitos assustam ainda mais.  

Segundo Onuchic e Allevato (2004), os anos 70, foi um período de crescimento 

considerável com um currículo de Matemática, que de forma inicial foi para um aumento de 

testes de habilidades básicas e computacionais. Simultaneamente a isso, no início da década de 

70, aconteceram investigações sistemáticas sobre Resolução de Problemas e suas implicações 

curriculares. As autoras enfatizam ainda que a importância dada à Resolução de Problemas é 

recente, e apenas nessa década é que os educadores matemáticos aceitaram que o 

desenvolvimento da capacidade de resolver problemas era digno de mais dedicação.  
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Para Onuchic e Allevato, a determinação da Educação Matemática, referente à 

Resolução de Problemas, contempla uma tendência de reação a caracterizações passadas, que a 

ajustavam como um conjunto de fatos, como o domínio de procedimentos algorítmicos ou como 

um conhecimento a ser obtido por rotina ou por exercício mental. Elas dizem que, no fim dos 

anos 70, a Resolução de Problemas enfim ganha espaço em todo o mundo. 

Sendo assim, o caminho da Resolução de Problemas foi grande e muitas contestações 

aconteciam justamente pelos professores não saberem a forma certa de utilizá-la, acabavam 

caindo no método tradicional, tudo influenciou para que existisse uma preocupação com a 

Educação Matemática. Por esse motivo Onuchic e Allevato (2004) falam sobre essa 

preocupação, que foi tanto no Brasil quanto no mundo, e a necessidade de adaptar o trabalho 

escolar às novas tendências que pode melhorar as formas de se ensinar e aprender Matemática.   

Nos Estados Unidos, o NCTM, no documento An Agenda for Action, deu a essas 

preocupações diversas recomendações que serviam para o progresso da Matemática escolar nos 

anos 80. A seguir, discutiremos a Resolução de Problemas no currículo da Matemática, as 

diferentes trajetórias da Resolução de Problemas, e as três abordagens da resolução de 

problemas, que no final dos anos 80, especificamente em 1989, Schroeder e Lester apresentam. 

 

4.1.1 A Resolução de Problemas no currículo da Matemática 

 

Stanic e Kilpatrick (1989) relatam que apenas recentemente apareceram educadores 

matemáticos que foram aceitando a ideia de que o desenvolvimento da capacidade de Resolução 

de Problemas merece uma atenção especial. Tendo o foco sido mantido na Resolução de 

Problemas, o transformou-se num lema englobando diferentes visões da educação, da 

escolaridade, da Matemática e das razões porque devemos ensinar Matemática em geral e 

Resolução de Problemas em particular.  

Neste sentido, a Resolução de Problemas ficou sendo vista como foco da Educação 

Matemática, como justificativa para todos os acontecimentos. A dificuldade em entender o que 

é a Resolução de Problema se tornou vasta demais e embora tenha começado a ser inserida na 

sala de aula, fugiu um pouco do que foi proposto no currículo da Matemática. Assim, a proposta 

com a Resolução de Problemas não era separá-la em uma disciplina somente para resolver 

problemas, pelo contrário, o ideal seria fazer uso da Resolução de Problemas para ensinar a 

Matemática. 

Contudo, Stanic e Kilpatrick (1989) afirmam que principalmente no decorrer do último 

século, a demanda sobre o ensino da Resolução de Problemas passou da defesa de que se devem 
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apenas apresentar aos alunos problemas ou regras para a Resolução de Problemas particulares, 

para o desenvolvimento de abordagens mais gerais da Resolução de Problemas. Mesmo que o 

ensino da Resolução de Problemas esteja recebendo agora grande destaque, os educadores 

matemáticos não investigaram minuciosamente a razão porque devemos ensinar a Resolução 

de Problemas. Os autores então dizem que o papel da Resolução de Problemas da Matemática 

escolar é o resultado do conflito entre forças ligadas a ideias antigas e persistentes acerca das 

vantagens do estudo da Matemática e uma variedade de acontecimentos que se influenciaram 

uns aos outros e que ocorreram no princípio do séc. XX. 

Existiram alguns conflitos e acreditamos que muitas das causas deles sobre a utilidade 

da Resolução de Problemas parecem estar justamente na falta de informação, de formação e de 

experiência dos educadores sobre o uso da Resolução de Problemas. Esses fatores com certeza 

levam ao uso indevido, que pode resultar em observações positivas e negativas, não podendo 

julgar como um erro totalmente, pois todos serviram para compor novas formas da sua 

utilização para cada vez mais ir à busca do aperfeiçoamento. Stanic e Kilpatrick (1989) afirmam 

que a principal razão para ênfase dada pelos educadores matemáticos ao ensino da Resolução 

de Problemas é que, até o século XX, era assumido que o estudo da Matemática – de qualquer 

Matemática, não apenas daquela que agora consideramos problemas – melhoraria, de uma 

maneira geral, o pensamento das pessoas. 

Nessa época, muitas esperanças foram depositadas na Resolução de Problemas como 

solução para todos os resultados que já tinham sido cultivados no ensino da Matemática. Era 

depositado na Resolução de Problemas não só a vontade de mudar o estudante, mas mudar a 

pessoa, seus comportamentos, seus pensamentos, envolver sua mentalidade, ampliar visões. 

Então eram desejados mais do que um aprendizado intelectual da Matemática, a esperança era 

alcançar o comportamento das pessoas em forma de melhoramento usando a Resolução de 

Problemas e a Matemática. 

Desse modo, Stanic e Kilpatrick (1989) enfatizam que o virar do século assistiu a duas 

maneiras muito diferentes de ver as pessoas, a educação e também o currículo escolar. A teoria 

da disciplina mental, muitas vezes associada a uma visão elitista da educação, produziu uma 

visão profundamente positiva de inteligência humana. Mesmo os defensores da teoria da 

disciplina mental reconhecendo as nítidas diferenças que existem entre as pessoas, o que era 

muito importante para eles era que todas as pessoas nasciam com as mesmas faculdades; e era 

tarefa da escola evoluir essas faculdades que todos tinham. Pois todas as pessoas tinham as 

mesmas faculdades, os defensores da teoria da disciplina mental alegavam que quando se ia 



71 
 

decidir o que deveria ser ensinado e a quem, o que era bom para um estudante era bom para 

todos. Todos os alunos deviam ter acesso ao mesmo conhecimento e métodos de instrução. 

Dessa maneira, sabemos das diferenças entre as pessoas, entre os alunos. A Matemática 

é para todos, sem distinção os alunos devem ter contato, todos os alunos devem sim ter acesso 

ao mesmo conhecimento, o qual irão processar de formas diferentes, e nem sempre o mesmo 

método poderá ser utilizado, pois o que um aprende com a Resolução de Problemas, pode não 

se adaptar para outros alunos, isso vai partir do professor observar e mediar suas adaptações. 

 

4.1.2 Diferentes mudanças da Resolução de Problemas 

 

Os antepassados viam a Matemática, até mesmo a Matemática de alto nível, como 

pertinente para todos os estudantes e como um veículo essencial para desenvolver a capacidade 

de raciocínio dos alunos. E essa Matemática mais avançada para chegar aos alunos geralmente 

é levada através de aplicações. Citando Smith e outros educadores matemáticos, Stanic e 

Kilpatrick (1989) dizem que, muitos educadores matemáticos, não queriam dar um espaço 

muito amplo às aplicações porque os críticos do currículo escolar que não eram matemáticos 

também pediam que a Matemática escolar se tornasse mais relevante para a vida real.  

Isso quer dizer, fazer com que a Matemática tivesse ligação com o cotidiano, com 

situações cada vez mais próximas dos alunos, apresentar a Matemática ao alcance de suas mãos 

por fazer parte da realidade e do cotidiano, diversos temas podem ser trabalhados e isso pode 

acontecer trabalhando com problemas. Stanic e Kilpatrick (1989) falam que se observarmos a 

resolução de problemas nos currículos são revelados diversos temas. 

Stanic e Kilpatrick (1989) mostram então três temas gerais que caracterizam o papel da 

resolução de problemas nos currículos de Matemática das escolas:  

• Resolução de problemas como contexto; 

• Resolução de problemas como capacidade; 

• Resolução de problemas como arte.  

 

A Resolução de Problemas como contexto 

 Stanic e Kilpatrick (1989) explicam que a Resolução de Problemas nesse tema é dividida 

em pelo menos cinco subtemas: 

o Resolução de problemas como justificação. Os autores expõem que pelo menos 

alguns problemas relacionados de alguma forma com experiências do mundo 

real foram implicados no currículo para convencer os alunos e professores do 
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valor da Matemática. Esse subtema foi feito como forma de justificativa para 

ensinar a Matemática. 

o Resolução de problemas como motivação. Esse subtema está relacionado com o 

subtema anterior da justificação, porém além de usar a resolução de problemas 

como justificativa para ensinar Matemática o objetivo deste subtema era de atrair 

o interesse dos alunos. Usados como incentivo para os alunos continuarem suas 

atividades com Resolução de Problemas. 

o Resolução de problemas como atividade lúdica. Stanic e Kilpatrick (1989) 

relatam que os problemas desse subtema estão relacionados com os do subtema 

da motivação. Deste modo, na atividade lúdica os problemas são fornecidos não 

tanto para motivar os alunos a aprender, mas para permitir que eles tenham 

algum divertimento com a Matemática que eles já aprenderam. Foge um pouco 

dos outros subtemas justamente por não ficar no começo do processo de 

aprendizagem e sim quando o aluno já tem aprendido, e também os problemas 

podem ser variados, não necessariamente do mundo real. 

o Resolução de problemas como veículo. Os autores dizem que os problemas são 

fornecidos como veículo através do qual um novo conceito ou técnica deve ser 

aprendido. Ou seja, a resolução de problemas como um veículo, um condutor, 

para a aprendizagem de novos conceitos e técnicas, é responsável por 

proporcionar descobertas. 

o Resolução de problemas como prática. Stanic e Kilpatrick (1989) referem-se à 

resolução de problemas como prática tendo tido a maior influência no currículo 

da Matemática. Neste caso, os problemas apresentados demonstram mais do que 

as características particulares de todos os outros subtemas. A prática é necessária 

para reforçar capacidades e conceitos ensinados diretamente.  

Nesse sentido, a resolução de problemas como contexto ganhou o seu espaço, 

prevaleceu e teve sua importância, até diagnosticarem a Resolução de Problemas como 

capacidade, tendo um domínio mais considerável pelo menos para os que tinham por ela uma 

atenção diferenciada, Stanic e Kilpatrick afirmam que esses apostavam na Resolução de 

Problema como sendo mais do que um produto do estudo da Matemática. 

 

 A Resolução de Problemas como capacidade 

Para Stanic e Kilpatrick (1989) colocar a Resolução de Problemas na hierarquia das 

capacidades que os alunos adquirem, conduz à certas consequências para o papel da resolução 
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de problemas no currículo. Uma dessas consequências é que, dentro das capacidades gerais da 

resolução de problemas, são feitas distinções hierárquicas entre resolver problemas de rotina e 

problemas não rotineiros.  

Figura 5: A hierarquia de como os alunos resolviam os problemas  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Portanto, essa transição da Resolução de Problemas rotineiros para não rotineiros é 

desenvolvida pela capacidade que é adquirida.  Nesse caso, de acordo com Stanic e Kilpatrick 

(1989), conseguir essa resolução de problemas não rotineiros significava ter uma capacidade 

elevada, mas o problema que era mencionado é que para chegar nesse nível era preciso passar 

pelos problemas rotineiros que são precedidos pelo aprendizado de conceitos e capacidades 

básicas da matemática. Todos esses passos retardavam um pouco o contato com a resolução de 

problemas não rotineiros e também acabavam selecionando os que podiam resolver ou não, 

pois apenas alguns passavam por todos esses pré-requisitos. 

 

A Resolução de Problemas como arte 

A Resolução de Problema como arte, segundo Stanic e Kilpatrick (1989), surgiu da 

necessidade de trabalhar no sentido da arte justamente porque sentiram que a Matemática que 

estava sendo apresentada era uma Matemática acabada. Neste sentido, os autores afirmam que 

a Matemática acabada solicitava o raciocínio demonstrativo, enquanto fazer Matemática 

requeria raciocínio plausível. Se os alunos deviam usar raciocínio plausível, precisavam ser 

ensinados como poderiam e deveriam fazer isso. 

 George Polya4 via a Resolução de problemas como uma arte prática, aprendida por 

imitação, nem a resolução de problemas caminharia por si só, pois precisaria de orientações e 

nem a Matemática pela própria essência elevaria o nível de inteligência de alguém. Stanic e 

Kilpatrick (1989) dizem que, em vez disso Polya reconhecia que as técnicas de resolução de 

                                                           
4 George Polya foi um grande matemático, que realizou diversas investigações e muitas delas ligadas ao Ensino 
de Matemática, entre elas a que mais ganhou destaque foi por ter sido pioneiro na resolução de problemas e 
por todo o estudo que realizou sobre ela. 

 Aprenderem 

conceitos e 

capacidades 

matemáticas 

básicas 

Resolução de 

problemas 

não 

rotineiros 

Resolução de 

problemas 

rotineiros 
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problemas precisavam ser demonstradas pelo professor, discutidas com os alunos e praticadas 

pela compreensão e não mecanização. Também, George Polya observou que, embora os 

problemas de rotina pudessem ser usados para cumprir certas funções pedagógicas do ensino 

dos alunos, para seguir um procedimento específico ou usar uma definição corretamente, só 

através do uso prudente de problemas não rotineiros os alunos poderiam desenvolver a sua 

capacidade de resolver problemas (STANIC; KILPATRICK,1989). 

 Isto posto, de um jeito ou de outro a Resolução de Problemas não rotineiros foi ganhando 

cada vez mais o seu espaço, ou seja, dar significado, provocar o aluno, fazer ele se sentir 

desafiado a desenvolver problemas do seu dia a dia parecia ser sim um impulso para a 

aprendizagem de Matemática, era uma tentativa de ligar a abstração matemática à realidade do 

aluno. Mas sabemos que nem tudo tem só um lado positivo, e quando falamos no uso prudente 

de problemas não rotineiros e nos seus benefícios temos que pegar como exemplo o que eles 

podem causar se forem utilizados de forma inadequada, ou se não forem utilizados. 

 

4.1.3 As três abordagens da Resolução de Problemas 

 

Então, a década de 80 foi uma década de muitos investimentos intelectuais para a 

Resolução de Problemas, porém nem tudo mudou, Onuchic e Allevato (2004) esclarece que as 

diferentes concepções sobre o significado da Resolução de Problemas serem o foco escolar, fez 

o trabalho dessa época não chegar a um bom termo. Assim, podemos citar Schroeder & Lester 

(1989) quando apresentam três abordagens diferentes da Resolução de Problemas que foram: 

ensinar sobre resolução de problemas, ensinar a resolver problemas e ensinar matemática 

através da resolução de problemas.  

 

Primeira abordagem – Ensinar sobre Resolução de Problemas 

 Schroeder & Lester (1989) relatam que o professor que ensina sobre resolução de 

problemas busca ressaltar o modelo de Polya ou variações dele. Dessa forma, quando se tem 

um problema procura-se conscientemente alguma ação que possa ser apropriada para se chegar 

ao objetivo definido.  

Polya (1995) apresenta quatro passos que são as principais para resolver um problema: 

(1) Compreender o problema – O que se pede no problema? Quais são os dados e as condições 

do problema? É possível fazer uma figura, um esquema ou um diagrama? É possível estimar a 

resposta? (2) Elaborar um plano – Qual é o seu plano para resolver o problema? Que estratégia 

você tentará desenvolver? Você se lembra de um problema semelhante que pode ajudá-lo a 
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resolver este? Tente organizar os dados em tabelas e gráficos. Tente resolver o problema por 

partes; (3) Executar o plano – Execute o plano elaborado, verificando-o passo a passo. Efetue 

todos os cálculos indicado no plano. Execute todas as estratégias pensadas, obtendo várias 

maneiras de resolver o mesmo problema. (4) Fazer o retrospecto ou verificação – Examine se 

a solução obtida está correta. Existe outra maneira de resolver o problema? É possível usar o 

método empregado para resolver problemas semelhantes?  

 

Segunda abordagem – Ensinar para resolver problemas 

 Ensinar a resolver problemas, conforme Schroeder & Lester (1989) é quando o professor 

se concentra na forma como a matemática está sendo ensinada e o que dela pode ser aplicada 

tanto na solução de problemas rotineiros como de não rotineiros. Segundo os autores, nessa 

abordagem o professor tem bastante preocupação na capacidade que os alunos têm de transferir 

o que aprenderam partindo do contexto do problema para os outros. 

Consequentemente, no ensino para resolver problemas, Schroeder & Lester (1989) 

dizem que os alunos recebem muitas determinações dos conceitos e estruturas que estão 

estudando da matemática e muitas oportunidades para aplicar a matemática na resolução de 

problemas. Os autores afirmam que um forte seguidor desta abordagem pode argumentar que a 

única razão para aprender matemática é sendo capaz de usar o conhecimento adquirido para 

resolver problemas. 

 Desse modo, ao ensinar para resolver o problema, de acordo com Shoroeder & Lester 

(1989), os professores estão muito preocupados para desenvolver as capacidades dos alunos, 

para traduzir problemas do mundo real em representações matemáticas, e vice-versa. Porém, 

eles tendem a lidar com problemas e aplicações da matemática somente após esses conceitos 

matemáticos e habilidades a serem introduzidos, desenvolvidos e praticados. 

  

 Terceira abordagem – Ensinar através da Resolução de Problemas   

Segundo Schroeder & Lester (1989) os problemas são avaliados não apenas como um 

meio para aprender matemática, mas como o principal meio de aprender. Significa começar o 

ensino com uma situação problema, que devem de fato incorporar aspectos do tema que se 

deseja apresentar aos alunos posteriormente, será partir da situação real para a abstração da 

matemática e não o contrário como é feito normalmente. 

A aprendizagem da matemática desta forma pode ser vista consoante Schroeder & 

Lester (1989) como um movimento do concreto, um problema do mundo real que serve como 
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uma instância do conceito matemático ou técnica para o abstrato, uma representação simbólica 

de uma classe de problemas e técnicas para operação com esses símbolos. 

Ao se ensinar matemática através da resolução de problemas, os problemas 

são importantes não somente como um propósito de se aprender matemática 

mas, também, como um primeiro passo para se fazer isso. O ensino-

aprendizagem de um tópico matemático começa com uma situação-problema 

que expressa aspectos-chave desse tópico e são desenvolvidas técnicas 

matemáticas como respostas razoáveis para problemas razoáveis. Um objetivo 

de se aprender matemática é o de poder transformar certos problemas não 

rotineiros em rotineiros (ONUCHIC, 1999, p. 207). 

 

 Essa abordagem envolve os alunos e também o professor, isso nos chama atenção no 

fato de que não existe preocupação em só como está sendo ensinado ou como está sendo 

aprendido, existe um envolvimento entre essa relação do professor e do aluno com a matemática 

e essa interação acontece através da Resolução de Problemas, envolvendo também o mundo 

real, o cenário do aluno, tudo isso partindo de um problema proposto. 

 Assim, para Onuchic e Allevato (2004), é fundamental reconhecer que a Matemática 

deve ser trabalhada através da Resolução de Problemas, isto é, que tarefas que envolvem 

problemas ou atividades são como veículos pelos quais um currículo deve ser desenvolvido. 

Dessa forma, a aprendizagem será uma consequência. 

  

4.2 A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NOS DOCUMENTOS OFICIAIS 

 

De acordo com Onuchic e Allevato (2004) a partir do final da década de 80, os 

documentos do NCTM, dos Estados Unidos, buscando uma nova reforma para a Educação 

Matemática, publicou: 

• Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics, em 1989: 

Onuchic e Allevato (2004) explicam que essa publicação foi para falar aos que podem 

tomar decisões sobre o currículo de Matemática: professores, supervisores e promotores de 

materiais institucionais e currículo, e descreve a Matemática que todos os estudantes, devem 

saber e ser capazes de fazer. 

• Professional Standards for Teaching Mathematics, em 1991: 

De acordo com as autoras essa publicação ilustra caminhos por onde os professores 

podem direcionar as suas atividades em sala de aula, tendo ligação à aprendizagem do aluno 

com as descrições do Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics. 

• Assessment Standards for School Mathematics, em 1995: 
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As autoras explicam que essa publicação engloba os princípios em que professores e 

educadores podem se apoiar para construir práticas de avaliação com o objetivo de ajudar no 

desenvolvimento da Matemática para que seja forte para todos. 

Desse modo, Onuchic e Allevato (2004) alertam que esses Standards não tinham o 

intuito de dizer, como trabalhar esses documentos, mas na verdade queriam apresentar objetivos 

e princípios em defesa de que práticas curriculares, de ensino e de avaliação pudessem ser 

examinadas. Neste caso, a pretensão era de estimular todos os possíveis relacionados com os 

programas de Matemática em todos os níveis educacionais, isso inclui também os pais dos 

alunos. 

As autoras apresentam também uma nova conquista, realizada em 1990, o NSF 

(National Science Foundation) que custeou uma grande coleção, de projetos de materiais 

instrucionais. Deu-se origem a uma nova geração de currículos alinhados aos Standards. 

Segundo as autoras, em 1995, nos Estados Unidos, começou uma “guerra Matemática”. Então, 

o NCTM trabalhou sobre essas críticas e sugestões, e deu origem à publicação Principles and 

Standards for School Mathematics, lançada em abril de 2000, popularmente chamado de 

Standards 2000. 

Onuchic e Allevato (2004) relatam que os Standards 2000, apresentaram seis Princípios 

a serem seguidos, esses Princípios precisam estar ligados totalmente com a Matemática da 

escola, ou seja, aos programas escolares: Equidade; Currículo; Ensino; Aprendizagem; 

Avaliação; e Tecnologia. Também foram apresentados Padrões de Conteúdo, esses padrões 

descrevem o conteúdo que deve ser trabalhado, mas que os alunos também devem aprender: 

Números e Operações; Álgebra; Geometria; Medida; e Análise de Dados e Probabilidade. 

Esses conteúdos muitas vezes são utilizados também como pontos de sorteio para seleções na 

academia. E ainda, foram expostos Padrões de Processo, onde podemos encontrar a Resolução 

de Problemas, esses padrões destinam um caminho para adquirir conhecimento e usá-lo: 

Resolução de Problemas; Raciocínio e Prova; Comunicação; Conexões; e Representação. 

No caso do Brasil, apoiados nos Standards do NCTM, Onuchic e Allevato (2004) 

explicam que surgiram os PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais:  

• Em 1997 – PCN-Matemática – para o 1º e 2º ciclos – 1ª e 4ª séries; 

• Em 1998 – PCN-Matemática – para o 3º e 4º ciclos – 5ª e 8ª séries; 

• Em 1999 – PCN-Matemática – Ensino Médio. 

Os objetivos gerais da área de Matemática, nos PCN, buscam contemplar 

várias linhas para trabalhar o ensino de Matemática. Esses objetivos têm como 

propósito fazer com que os alunos possam pensar matematicamente, levantar 

ideias Matemáticas, estabelecer relações entre elas, saber se comunicar ao 
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falar e escrever sobre elas, desenvolver formas de raciocínio, estabelecer 

conexões entre temas matemáticos e de fora da Matemática e desenvolver a 

capacidade de resolver problemas, explorá-los, generalizá-los e até propor 

novos problemas a partir deles. (ONUCHIC; ALLEVATO, 2004, p. 218). 

 

Todas essas reformas serviram para aprimorar o ensino da Matemática, não foi do dia 

para a noite que começaram a ser seguidas, mas com os resultados vemos que até hoje servem 

como influência para direcionar o ensino e a aprendizagem da Matemática. Podemos destacar 

também a ênfase dada à Resolução de Problemas, que foi ganhando o seu espaço, mesmo que 

de forma distorcida inicialmente, quando o único objetivo era resolver o problema e encontrar 

soluções, mas foram essas contradições que levaram a um estudo mais aprofundado ajudando 

a formar a ideia e os princípios que existem no uso da Resolução de Problemas. 

Nesse sentido, ensinar Matemática através da Resolução de Problemas é uma 

abordagem coerente com as recomendações dos documentos do NCTM e dos PCN, pois 

conceitos e habilidades matemáticos são aprendidos no contexto da Resolução de Problemas. 

Assim, o desenvolvimento de processos de pensamento de alto nível deve ser realizado através 

da Resolução de Problemas, e o trabalho de ensino de Matemática deve acontecer num ambiente 

de investigação orientado em Resolução de Problemas (ONUCHIC; ALLEVATO, 2004). 

 

4.3 A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO METODOLOGIA 

  

Segundo Onuchic (1999) a importância concedida à Resolução de Problemas é recente 

e apenas nas últimas décadas é que os educadores matemáticos experimentaram aceitar a ideia 

de que o desenvolvimento da capacidade de se resolver problemas merecia mais atenção.  

 

4.3.1 O que é um problema?  

 

Após termos aprofundado e compreendido historicamente as reformas e a Resolução de 

Problemas no século XX, surge em nossa mente a seguinte questão: Afinal, o que é um 

problema?  

Brolezzi (2013) diz que geralmente, um problema é apresentado como um obstáculo 

que dificulta o caminho para onde se deseja chegar. Dessa forma, o autor compara o problema 

com um muro diante de nós, um impedimento. Essa visão de problema se perpetuou durante 

muito tempo e ainda hoje é considerada assim por alguns professores de Matemática.     
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Onuchic e Allevato (2004) explicam então que, existem diferentes concepções de 

problema. Para elas, problema é tudo aquilo que não sabemos fazer, mas que estamos 

interessados em descobrir.  

Em seguida, Antonio Brolezzi explana que, 

Um problema é uma espécie de ponte ligando duas situações: a que 

conhecemos e a que não conhecemos. Resolver problemas é construir pontes. 

Veja, não é problema uma situação que, mesmo parecendo difícil, possa ser 

resolvida de imediato, usando uma técnica simples. Ele tem que transmitir a 

sensação de um mar sem fim de possibilidades (BROLEZZI, 2013, p. 40). 

 

Seguindo essa perspectiva, o problema tem que transmitir leveza, de forma que não faça 

o aluno pensar que é incapaz, ele precisa se sentir motivado, desafiado, e para que isso aconteça 

da melhor forma, demonstrando ao aluno a sua importância na aprendizagem, à resolução do 

problema é o caminho. 

Também para Brozelli (2013) os bons problemas são aqueles que têm enunciado 

simples. Para resolvê-los é preciso fazer relação de elementos que, em geral, não estão 

relacionados. O autor diz ainda, que a dificuldade de resolver problemas está associada ao par 

concentração-distração. A atividade matemática exige e sempre vai exigir concentração. Mas 

os distraídos são os que normalmente percebem os detalhes insignificantes, aquelas fontes de 

distração que atrapalham a concentração. O paradoxo é que esses detalhes são, muitas vezes, o 

único caminho de resolver o problema. 

Para Hiebert et al. (1997 apud VAN de WALLE, 2009, p. 57) “um problema é definido 

aqui como qualquer tarefa ou atividade” na qual os estudantes não tenham conhecimento de 

nenhum método ou regra já apresentados ou memorizados e nem exista uma concepção por 

parte dos estudantes de que existe por acaso um método correto, específico para obter a solução. 

Já para Polya (2006, p. 136-137) um problema auxiliar ou um problema secundário é, 

Aquele de que tratamos, não por ele mesmo, mas porque esperamos que o seu 

tratamento nos auxilie a resolver um outro – o nosso problema original. Este 

último é o fim a que desejamos chegar; o problema auxiliar é o meio pelo qual 

tentamos chegar ao nosso objetivo. 

A concepção de um problema auxiliar constitui uma importante operação 

mental, visto que, a superioridade humana consiste em contornar obstáculos 

que não podem ser superados frontalmente, em conceber um problema 

auxiliar quando o original parecer insolúvel. Fazer aparecer um novo 

problema preciso, subserviente a um outro, é uma refinada manifestação de 

inteligência e aprender ou ensinar a manipular com inteligência problemas 

auxiliares é uma tarefa importante. 

As vantagens de que nos advêm da consideração de um problema auxiliar 

podem ser de várias espécies. Podemos utilizar o resultado do problema 

auxiliar e deduzir a partir daí todos os possíveis valores, e em outros casos, 

introduzir um problema auxiliar na esperança que ele seja instrutivo, que nos 

dê a oportunidade de familiarizarmo-nos com certos métodos, operações ou 
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instrumentos capazes de ser utilizados mais tarde na resolução do problema 

original. 

 

Carvalho (2010) diz então que, além dos problemas que envolvem as ideias de juntar, 

de comparação, de combinação, de transformação, há outros tipos de problemas que apresentam 

maior complexidade para o aluno resolver e que podem ser classificados da seguinte forma: 

Problemas não convencionais - também chamados de problemas heurísticos, por alguns 

autores. De acordo com Carvalho (2010), para resolver esse tipo de problema há necessidade 

de elaborar um raciocínio mais complexo, pois as operações não estão evidenciadas no 

enunciado. Esse tipo de problema desafia, estimula, incentiva o aluno a usar sua criatividade na 

elaboração de estratégias de resolução. 

Problemas do cotidiano - também chamados de problemas de aplicação, os quais 

Carvalho (2010), caracteriza como problemas que fazem parte do cotidiano da escola, do aluno. 

São os tipos de problemas mais interessantes, pois sua resolução envolve levantamento de 

dados, confecção de gráficos, tabelas, desenhos, aplicação das operações. Podem ser 

apresentados em forma de projetos envolvendo diversas áreas do conhecimento. 

Conforme Van de Walle (2009) as tarefas ou problemas podem e devem ser propostos 

com o objetivo de envolver os alunos no pensar e desenvolver a matemática importante que 

eles precisam aprender. Desse modo, essa proposição pode atingir alguns dos alunos como algo 

extremo ou irreal.  

Ainda, esse autor expõe que um problema voltado para a aprendizagem matemática 

também possui as seguintes características: 

• O problema deve começar onde os alunos estão.  

• O fato problemático ou envolvente do problema deve estar relacionado à matemática 

que os alunos irão aprender.  

• A aprendizagem matemática demanda justificativa e explicações para as respostas e os 

métodos. 

Dessa forma, um problema tendo como foco a aprendizagem do aluno, precisa ser 

preparado, pensado quais os objetivos que se quer atingir com ele e pensar como os alunos irão 

resolver esse problema. 

 

4.3.2 Concepções da Resolução de Problemas na Educação Matemática 

 

Segundo Romanatto (2012), para se caracterizar e entender um problema, é necessário 

destacar algumas afirmações ou definições, descritas no âmbito da Educação Matemática,  
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A Resolução de Problemas é um método eficaz para desenvolver o raciocínio 

e para motivar os alunos para o estudo da Matemática. O processo ensino e 

aprendizagem pode ser desenvolvido através de desafios, problemas 

interessantes que possam ser explorados e não apenas resolvidos 

(LUPINACCI; BOTIN, 2004, p. 1). 

 

Sabe-se ainda que, é muito recente na Educação Matemática o recurso da Resolução de 

Problemas como estratégia metodológica no trabalho docente e Polya (2006), em seu livro A 

arte de resolver problemas (How to solve it), foi o primeiro grande incentivador. Isso aconteceu 

ainda na primeira metade do século passado, como já foi discutido anteriormente.  

Já para Van de Walle (2009) ensinar com tarefas baseadas em resolução de problemas 

é manter o foco mais no aluno do que no professor. O ensino começa e se constrói com as ideias 

que os alunos possuem, ou seja, seus conhecimentos prévios. É um processo que requer 

confiança nos alunos, uma certeza de que todos eles podem criar ideias significativas sobre 

matemática. 

Nessa perspectiva, para Van de Walle (2009, p.59) não existem dúvidas de que ensinar 

por resolução de problemas é difícil. Dessa forma, 

As tarefas devem ser planejadas ou selecionadas a cada dia e a compreensão 

atual dos alunos e as necessidades curriculares devem ser levadas em 

consideração. Em geral, é difícil planejar com muita antecedência. Se você 

adotar um livro de ensino tradicional, será necessário fazer modificações. 

Contudo, há boas razões para prosseguir neste esforço. 

• A resolução de problemas concentra a atenção dos alunos sobre as 

ideias e em dar sentido às mesmas. 

• A resolução de problemas desenvolve nos alunos a convicção de que 

eles são capazes de fazer matemática e de que a matemática faz sentido. 

• A resolução de problemas fornece dados contínuos para a avaliação que 

podem ser usados para tomar decisões educacionais, ajudar os alunos a ter 

bom desempenho e manter os pais informados. 

• A resolução de problemas possibilita um ponto de partida para uma 

ampla gama de alunos. 

• Uma abordagem de resolução de problemas envolve os alunos de modo 

que ocorrem menos problemas de disciplina. 

• A resolução de problemas desenvolve o “potencial matemático”.  

• É muito divertida! 

 

Dessa forma, a Resolução de Problemas vista na Educação Matemática têm as suas 

particularidades e como foi dito por Van de Walle as tarefas devem ser planejadas, ensinar 

através da Resolução de Problemas não significa que o primeiro problema formulado será 

entregue para os alunos sem motivo ou sem preparação. Nesse seguimento, Butts (1997) 

apresenta algumas considerações sobre a formulação de problemas e sua importância para fazer 

com que os problemas sejam inseridos no ensino como uma boa motivação, para isso o autor 

apresenta o conjunto de problemas matemáticos dividido em subconjuntos: 
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Tabela 2: Conjunto de Problemas matemáticos segundo Butts (1997, p. 33-42) 

Exercícios de reconhecimento Pedem ao resolvedor para identificar um fato 

característico, uma definição ou enunciado 

de um teorema e na formulação de problemas 

agem justamente como testes desse tipo de 

recordação. 

Exercícios de algorítmicos São exercícios que podem ser resolvidos 

através de um passo-a-passo. 

Problemas de aplicação Os enunciados geralmente trazem estratégias 

de como resolver o problema, também 

apresentam manipulação de algoritmos. 

Problemas de Pesquisa Aberta Que não mostram no enunciado estratégia 

para resolver. 

Situações-problema Que trabalha com situações e não com 

problemas exatamente, partindo dele 

identificar o problema da situação. 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Estas então são formas de levar o aluno a se sentir motivado desde o momento em que 

ele tiver o primeiro contato com o problema, se a formulação for bem definida o aluno saberá 

em que cenário estará trabalhando mesmo que este não seja dito previamente. Resolver 

problemas envolve o pensamento, a criatividade, a reflexão, por isso alguns autores mencionam 

a resolução com lucidez e sem lucidez. Neste contexto, 

Resolver problemas sem lucidez, pode ser um processo difícil e enfadonho. 

Na melhor das hipóteses, pode levar a respostas algébricas ou numéricas que 

não têm significado específico, favorecendo assim a memorização mecânica 

de algoritmos ou fórmulas. O mais comum é que isso gere fracasso, frustração 

e uma aversão duradoura à matemática. Inversamente, a resolução lúdica de 

problemas associa-se a soluções elegantes, artifícios agradáveis e pouca ou 

nenhuma necessidade de saber mecânico (GOLDIN; MCCLINTOCK, 1997, 

p. 252). 

 

Em efeito, a resolução sem lucidez com toda certeza irá se tornar um procedimento 

temeroso por parte do aluno, não ajudará muito no processo de aprendizagem e 

consequentemente acabarão seguindo o distanciamento da aprendizagem significativa, 

continuarão mantendo os resultados previsíveis, sem muitas exigências de reflexão. Enquanto 

a resolução com lucidez é acompanhada de respostas criativas, de procedimentos criativos e 

são mais do que respostas porque são repletas de reflexões. 

Seguindo essa concepção, a Resolução de Problemas é um passaporte para melhorar o 

ensino de Matemática, como é dito por Van de Walle (2009) a maioria dos adultos reconhecerá 

que a matemática é um tema importante, mas poucos compreendem sobre o que trata a 

disciplina. Ou seja, para muitos dos alunos, a matemática é uma coleção de regras a serem 
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dominadas/decoradas, de cálculos aritméticos, de equações algébricas e de demonstrações 

geométricas. Neste caso, esta ideia está totalmente indo à contrapartida com uma visão da 

matemática que envolva dar significado aos objetivos matemáticos tais como dados, formas, 

variações ou padrões. 

Pois Van de Walle (2009) diz que os alunos atribuem apenas ao professor a 

responsabilidade de determinar se suas respostas estão corretas. Os alunos emergem dessas 

experiências com uma ideia fixa de que a matemática é uma série de regras arbitrárias, 

transmitidas pelo professor que por sua vez as obteve de alguma fonte extremamente 

inteligente. 

 Dessa forma, o professor através da Resolução de Problemas permitirá que os próprios 

alunos avaliem suas respostas, que aprendam respondendo em conjunto, sem que o professor 

ocupe mais a posição de mais inteligente da sala de aula. Para isso, os alunos poderão perceber 

através da Resolução de Problemas que eles estarão fazendo Matemática. E então, o que 

significa fazer Matemática? 

Se engajar na ciência dos padrões e da ordem - em fazer matemática – envolve 

esforço e demanda tempo. Há muitas ideias para aprender. Geralmente essas 

ideias aparecem em listas de “habilidades básicas”. [...] Entretanto, dominar 

esses conhecimentos pontuais e parciais não é mais fazer matemática do que 

tocar notas no piano seria fazer música (VAN DE WALLE, 2009, p. 32). 

 

Isto posto, é preciso destacar que a partir de década de 1990, uma nova concepção sobre 

a resolução de problemas passou a ser divulgada na literatura sobre Educação Matemática, bem 

como em documentos e propostas oficiais, que citam a Resolução de Problemas com uma 

metodologia que permite ao aluno a alegria de vencer obstáculos, elaborar ideias, vivenciando 

dessa forma o “fazer matemática”, pois os problemas são tomados como desafios. 

Nessa concepção, Romanatto (2012, p. 303) afirma que em relação à Resolução de 

Problemas, é possível admitir aos alunos o “fazer matemática”. Sabe-se que as disciplinas 

possuem um conhecimento e uma coerência original. Especificamente no caso da Matemática, 

no aspecto educacional existe uma condição especial à resolução de problemas. Conforme 

Descartes descreveu: “[...] não nos tornaremos matemáticos, mesmo que decoremos todas as 

demonstrações, se o nosso espírito não for capaz, por si, de resolver qualquer espécie de 

problema”. 

 Nesse sentido, o fazer matemática é um trabalho em conjunto entre os alunos e o 

professor, devendo ser criadas devem ser desenvolvidas situações agradáveis e estimulantes, e 

isso inclui a preparação do ambiente da sala de aula por parte do professor. 
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A sala de aula deve ser um ambiente onde fazer matemática não seja 

ameaçador e onde todos os estudantes sejam respeitados por suas ideias. Os 

alunos devem se sentir confortáveis em correr riscos e saber que eles não serão 

ridicularizados ao cometerem erros.  

O papel do professor é criar este espírito de pesquisa, de confiança e de 

experiência. Neste ambiente, os alunos são convidados a fazer matemática. Os 

problemas são apresentados e os alunos buscam soluções por eles mesmos. O 

foco está nos alunos ativamente compreenderem as coisas, testarem ideias e 

fazerem conjecturas, desenvolverem raciocínios e apresentarem explicações. 

Os alunos trabalham em grupos, em duplas ou individualmente, mas eles estão 

sempre compartilhando e discutindo suas ideias. O raciocínio é celebrado 

quando os alunos defendem seus métodos e justificam suas soluções (VAN 

DE WALLE, 2009, p. 33). 

  

Na concepção de Onuchic (1999, p. 204) “A verdadeira força da resolução de problemas 

requer um amplo repertório de conhecimento, não se restringindo às particularidades técnicas 

e aos conceitos, mas estendendo-se às relações entre eles e aos princípios fundamentais que os 

unifica”. 

Como consequência, estando o foco voltado para os estudantes, estes irão refletir, 

Assim, o foco estando nos estudantes eles vão refletir, desenvolver o seu raciocínio e sentir que 

também são capazes de fazer Matemática, por isso os grupos são essenciais, não será mais o 

professor quem vai responder para eles, mas sim uns aos outros, eles vão tirar dúvidas entre sim 

e propor cada um as suas ideias, vão se sentir mais a vontade para se arriscar e participar mais.  

 

4.3.3 Ensino-Aprendizagem-Avaliação da Matemática através da Resolução de 

Problemas 

 

 Onuchic (1999) indica que o ponto central de interesse em trabalhar o ensino-

aprendizagem de matemática através da Resolução de Problemas tem como base a crença de 

que a razão fundamental para esse tipo de ensino é a de ajudar os alunos a compreender os 

conceitos, os processos e as técnicas operatórias necessárias dentro do trabalho feito em cada 

unidade temática. Compreender é o principal objetivo. 

No que direciona o processo de ensino-aprendizagem, diversos autores da área da 

Educação Matemática evidenciam a Resolução de Problemas como metodologia de ensino, 

nesse contexto Romanatto (2012, p. 302-303) em seu artigo nos traz que: 

A resolução de problemas significa envolver-se em uma tarefa ou atividade 

cujo método de solução não é conhecido imediatamente. Para encontrar uma 

solução, os alunos devem aplicar seus conhecimentos matemáticos. 

Solucionar problemas não é apenas buscar aprender Matemática e, sim, fazê-

la. Os alunos deveriam ter oportunidades frequentes para formular, tentar e 

solucionar problemas desafiadores que requerem uma quantidade significativa 
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de esforço e deveriam, então, ser encorajados a refletir sobre seus 

conhecimentos. Assim, solucionar problemas não significa apenas resolvê-

los, mas aplicar sobre eles uma reflexão que estimule seu modo de pensar, sua 

curiosidade e seus conhecimento. 

 

 Parece-nos possível, agora, ver o Ensino-Aprendizagem da Matemática Através da 

Resolução de Problemas que ainda não havia sido inserido o termo avaliação, então vamos 

tratar das motivações para esse acréscimo e também das particularidades dos demais termos. 

 Onuchic e Allevato (2011, p. 80) apontam que ensino, aprendizagem e avaliação de 

Matemática podem ser tratados como três coisas diferentes, que não ocorrem obrigatoriamente 

ao mesmo tempo ou como decorrência uma da outra. No século XX, século de muitas reformas 

no ensino de Matemática, passou-se a entender, que ensino e aprendizagem deveriam ocorrer 

ao mesmo tempo. Partindo deste objetivo, o grupo de trabalho e estudo das autoras, o GTERP5, 

passou a utilizar essa composição de ensino-aprendizagem-avaliação. Portanto, as comunidades 

de pesquisa em Educação Matemática se interessaram em criar novos produtos com a intenção 

de melhoramento do ensino e da aprendizagem. Tais produtos, que podem ser novos materiais 

educativos, envolvem procedimentos para inventar partes e colocá-las juntas para formar algo 

novo. Assim, qualquer produto novo criado requer avaliação. 

Ao considerar o ensino-aprendizagem-avaliação, isto é, ao ter em mente um 

trabalho em que estes três elementos ocorrem simultaneamente, pretende-se 

que, enquanto o professor ensina, o aluno, como um participante ativo, 

aprenda, e que a avaliação se realize por ambos. O aluno analisa seus próprios 

métodos e soluções obtidas para os problemas, visando sempre à construção 

de conhecimento (ONUCHIC; ALLEVATO, 2011, p. 81). 

  
 Com isso, a possibilidade de desenvolver o ensino e a aprendizagem ao mesmo tempo 

deu origem à necessidade de avaliar. Quando mencionamos ensino, estamos destacando o papel 

do professor, a sua importância de condutor, a aprendizagem faz referência ao papel do aluno, 

que agora já não é mais um papel figurativo, e por fim a avaliação, que na verdade está presente 

durante todo o processo. A avaliação nessa metodologia não ocorre só para avaliar o aluno, 

ocorre também do aluno para o professor, é uma avaliação contínua de todos os componentes 

do processo. O aluno não será mais avaliado por testes avaliativos, pelo contrário, todo o seu 

esforço será considerado para avaliação, fazendo com que os alunos se sintam fundamentais 

nesse processo e também que o que fazem tem valor perante a aprendizagem. 

 Podemos assim, notar ainda mais, que o processo inteiro exige muito do professor, não 

é apenas chegar na sala de aula e entregar problemas para que os alunos resolvam e não se 

                                                           
5 Grupo de Trabalho e Estudo em Resolução de Problemas - GTERP 
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preocupar com mais nada. A Resolução de Problemas pede do professor preparação antes, 

durante e depois do processo. 

Na Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através 

da Resolução de Problemas o problema é ponto de partida e, na sala de aula 

através da resolução de problemas, os alunos devem fazer conexões entre 

diferentes ramos da Matemática, gerando novos conceitos e novos conteúdos 

(ONUCHIC; ALLEVATO, 2011, p. 81). 

 

Onuchic e Allevato (2011) explicam detalhadamente que o professor precisa preparar, 

ou escolher, problemas que sejam apropriados ao conteúdo ou ao conceito que pretende 

construir. Precisa deixar de ser o protagonista das atividades, passando para os alunos a maior 

responsabilidade pela aprendizagem que pretendem atingir. Os alunos, então, devem entender 

e assumir essa responsabilidade. Assim, é exigido de todos, mudanças de atitude e postura, o 

que, nem sempre, é fácil conseguir. 

Ao se imaginar uma sala de aula e como conduzir a Metodologia de Ensino-

Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas, Onuchic 

desenvolveu roteiros, o primeiro deles publicado em 1999, o segundo em 2011, com algumas 

alterações e então o mais recente, em 2014. 

A seguir compilamos o roteiro de atividades como dinâmica para sala de aula de 

Onuchic e Allevato (2011), o roteiro de atividades como dinâmica para sala de aula: 

1) Preparação do problema – Selecionar um problema, visando a 

construção de um novo conceito, princípio ou procedimento. Esse problema 

será chamado problema gerador. É bom ressaltar que o conteúdo matemático 

necessário para a resolução do problema não tenha, ainda, sido trabalhado em 

sala de aula. 

2) Leitura individual – Entregar uma cópia do problema para cada aluno e 

solicitar que seja feita sua leitura.  

3) Leitura em conjunto – Formar grupos e solicitar nova leitura do 

problema, agora em grupos.  

• Se houver dificuldade na leitura do texto, o próprio professor pode 

auxiliar os alunos, lendo o problema. 

• Se houver, no texto do problema, palavras desconhecidas para os 

alunos, surge um problema secundário. Busca-se uma forma de poder 

esclarecer as dúvidas e, se necessário, pode-se, com os alunos, consultar um 

dicionário. 

4) Resolução do problema – A partir do entendimento do problema, sem 

dúvidas quanto ao enunciado, os alunos, em seus grupos, em um trabalho 

cooperativo e colaborativo, buscam resolvê-lo. Considerando os alunos como 

co-construtores da matemática nova que se quer abordar, o problema gerador 

é aquele que, ao longo de sua resolução, conduzirá os alunos para a construção 

do conteúdo planejado pelo professor para aquela aula. 

5) Observar e incentivar – Nessa etapa, o professor não tem mais o papel 

de transmitir conhecimento. Enquanto os alunos, em grupo, buscam resolver 

o problema, o professor observa, analisa o comportamento dos alunos e 

estimula o trabalho colaborativo. Ainda, o professor como mediador leva os 

alunos a pensar, dando-lhes tempo e incentivando a troca de ideias entre eles. 
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• O professor incentiva os alunos a utilizarem seus conhecimentos 

prévios e técnicos operatórios, já conhecidas, necessárias à resolução do 

problema proposto. Estimula-os a escolher diferentes caminhos (métodos) a 

partir dos próprios recursos de que dispõem. Entretanto, é necessário que o 

professor atenda os alunos em suas dificuldades, colocando-se como 

interventor e questionar. Acompanha suas explorações e ajuda-os, quando 

necessário, a resolver problemas secundários que podem surgir no decurso da 

resolução: notação; passagem da linguagem vernácula para a linguagem 

matemática; conceitos relacionados e técnicas operatórias; a fim de 

possibilitar a continuação do trabalho.  

6) Registro das resoluções na lousa – Representantes dos grupos são 

convidados a registrar, na lousa, suas resoluções. Resoluções certas, erradas 

ou feitas por diferentes processos devem ser apresentadas para que todos os 

alunos as analisem e discutam. 

7) Plenária – Para esta etapa são convidados todos os alunos, a fim de 

discutirem as diferentes resoluções registradas na lousa pelos colegas, para 

defenderem seus pontos de vista e esclarecerem suas dúvidas. O professor se 

coloca como guia e mediador das discussões, incentivando a participação ativa 

e efetiva de todos os alunos. Este é um momento bastante rico para a 

aprendizagem. 

8) Busca do consenso – Depois de sanadas as dúvidas, e analisadas as 

resoluções e soluções obtidas para o problema, o professor tenta, com toda a 

classe, chegar a um consenso sobre o resultado correto. 

9) Formalização do conteúdo – Neste momento, denominado 

formalização, o professor registra na lousa uma apresentação formal – 

organizada e estruturada em linguagem matemática – padronizando os 

conceitos, os princípios e os procedimentos construídos através da resolução 

do problema, destacando as diferentes técnicas operatórias e as demonstrações 

das propriedades qualificadas sobre o assunto (ONUCHIC; ALLEVATO, 

2011, p. 83-85). 

 

No entanto, o desenvolvimento dessas atividades podem não acontecer em uma só aula, 

pode ser que o problema se estenda e dure mais de uma aula ou pode ser que seja solucionado 

antes do previsto, caberá ao professor ter um segundo plano para os dois casos, pois não existe 

um tempo determinado para Resolução de Problemas, isso pode ser considerado um dos 

empecilhos que alguns professores colocam para não implantar a Resolução de Problemas nos 

seus métodos de ensino. 

 Antes do Segundo Roteiro, de 2011, como foi mencionado anteriormente, Onuchic já 

havia desenvolvido outro, em 1999 e posteriormente ao de 2011 desenvolveu um Terceiro 

Roteiro, eles diferem em algumas atividades, pois ela foi percebendo que precisavam de 

aprimoramento de acordo com as necessidades que encontrava nas suas aplicações, segue a 

estrutura deles na tabela abaixo para que possamos ver as suas diferenças: 
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Tabela 3: Roteiros de atividades como dinâmica para sala de aula  

Onuchic (1999) Onuchic e Allevato (2011) Allevato e Onuchic (2014) 

Formar grupos – entregar 

atividades 

Preparação do problema Proposição do problema 

O papel do professor – lança 

questões e ajuda 

Leitura individual Leitura individual 

Resultado na lousa Leitura em conjunto Leitura em conjunto 

Plenária Resolução do problema Resolução do problema 

Análise dos resultados Observar e incentivar Observar e incentivar 

Consenso Registro das resoluções na 

lousa 

Registro das resoluções na 

lousa 

Formalização Plenária Plenária 

 Busca do consenso Busca do consenso 

 Formalização do conteúdo Formalização do conteúdo 

  Proposição e resolução de 

novos problemas 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 O primeiro roteiro (1999) como podemos ver era bem resumido, já começava por formar 

grupos e entregar atividades, o que não necessariamente seriam considerados problemas, 

também não existiam os momentos das leituras, que é de grande importância tanto para os 

alunos como para o professor, o momento da plenária também bastante significativo ainda não 

existia. Podemos observar que o primeiro roteiro com sete atividades difere bastante do segundo 

roteiro (2011), que já teve duas atividades a mais.  E ainda maior diferença do terceiro roteiro 

(2014), o mais atual, que tem dez atividades no seu total, todas elas criadas de acordo com as 

necessidades observadas. Do segundo para o terceiro roteiro é acrescentada uma atividade, que 

é a Proposição e resolução de novos problemas, que surge a partir do que foi desenvolvido em 

sala de aula, o professor pode propor novos problemas, tanto envolvendo alguma distração das 

soluções propostas pelos alunos, quanto sobre algum ponto que ele esperava esclarecer sobre o 

conteúdo e não foi possível. 

Em suma, a mudança na sequência “definições, propriedades, exercícios e problemas” 

para “problemas, definições, propriedades, exercícios e novos problemas” trouxeram 

modificações significativas no ensino da Matemática através de uma proposta metodológica da 

Resolução de Problemas como estratégias de ensino-aprendizagem-avaliação, pois os 

problemas deixaram de dar ênfase nos aspectos envolvendo regras, fórmulas e algoritmos para 

apresentarem uma metodologia interdisciplinar da matemática com o mundo ou mesmo do 

cotidiano, valorizando o meio em que vive. 

De acordo com Romanatto (2012, p. 303), é possível descrever que na resolução de 

problemas: 

[...] os alunos vão exercitar as suas mais diversas capacidades intelectuais 

como também mobilizar estratégias das mais diversas naturezas para 
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encontrar a resposta, tais como: criatividade, intuição, imaginação, iniciativa, 

autonomia, liberdade, estabelecimento de conexões, experimentação, 

tentativa e erro, utilização de problemas conhecidos, interpretação dos 

resultados, etc. Enfim, é o que a Matemática pode fazer pelo aluno e não o 

contrário. 

A resolução de problemas relaciona uma Matemática mais intuitiva, mais 

experimental com a Matemática formal. 

A resolução de problemas, como metodologia de ensino da Matemática, pode 

fazer com que os conceitos e princípios matemáticos fiquem mais 

compreensivos para os alunos uma vez que eles serão elaborados, adquiridos, 

investigados de maneira ativa e significativa. É a apropriação compreensiva 

do conteúdo, pois é uma Matemática mais qualitativa em destaque. 

 

Nesse sentido, a metodologia traz simultaneamente as principais dimensões do trabalho 

docente: o ensino, a aprendizagem e a avaliação. No entanto, o envolvimento dos alunos nas 

tarefas de resolução de problemas é diferente: uns mais, outros menos e alguns até indiferentes. 

Com isso, devem ser utilizados vários tipos de avaliação até mesmo aquelas mais formais.  

Essa metodologia de ensino pode ser operacionalizada nas aulas de 

Matemática a partir de alguns requisitos que são considerados essenciais para 

o seu sucesso. Se esses requisitos não forem atendidos, corre-se o risco de esse 

processo de ensinar e de aprender conteúdos matemáticos ser interpretado com 

referenciais inadequados, assim como, ser desenvolvido de maneira incorreta. 

Assim, primeiramente, concepções e conhecimentos presentes nos mais 

variados aspectos que envolvem o trabalho docente precisam ser modificados 

se não atendem a perspectiva dessa metodologia de ensino. 

Então, educação, Matemática, ensino, aprendizagem, avaliação, entre outros 

aspectos, necessitam ser entendidos de outra maneira. 

Desse modo, ao se apropriarem de concepções e conhecimentos coerentes 

com a metodologia de ensino através da resolução de problemas, os 

professores podem até mesmo em um simples exercício do tipo “adicione 30 

+ 28”, transformá-lo em um problema para os alunos ao solicitar que eles o 

resolvam de várias formas e as justifiquem (ROMANATTO, 2012, p. 304-

305). 

 

Portanto, na metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação da Resolução de 

Problemas se encontra explícito o trabalho do professor, por esse motivo, na aula de resolução 

de problemas, o docente deve estar preparado para o casual e, também, para situações adversas 

que podem surgir durante a procura das soluções para os problemas apresentados. 

O professor deve conduzir todo o processo, propiciando situações que admitam surgir 

diferentes estratégias de resolução de problemas em sala de aula, fazendo com que os alunos 

socializem e ao mesmo tempo comparem os procedimentos metodológicos usados, sempre 

proporcionando uma ênfase ao plano de resolução e não apenas à obtenção de respostas certas 

dos problemas. 
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4.4 A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 

 A fundamental importância de chegar até os alunos da Formação Inicial de Professores 

de Matemática e apresentar a Resolução de Problemas, é para que eles consigam desenvolver 

suas habilidades, se tornem mais reflexivos e assumam o papel de multiplicadores, 

multiplicadores já no Ensino Básico que é tão carente de novidades para o ensino de 

Matemática, talvez numa sala de aula com trinta alunos, onde só escutem falar de Problemas 

nas aulas de Matemática como aquelas questões “Desafio”, as quais o aluno que conseguir 

responder corretamente terá algum tipo de premiação. 

A Resolução de Problemas desempenha um papel importante na matemática 

e deveria ter um papel proeminente na educação matemática dos estudantes 

dos Ensinos Fundamental e Médio. No entanto, saber como incorporar a 

resolução de problemas de forma significativa no currículo de matemática não 

é necessariamente óbvio para professores de matemática. (O termo “resolução 

de problemas” refere-se a tarefas matemáticas que têm o potencial de 

proporcionar desafios intelectuais para melhorar o entendimento e 

desenvolvimento matemático dos estudantes) (CAI; LESTER, 2012, p. 148). 

 

O desafio intelectual a que se referem, faz com que o aluno se sinta estimulado a resolver 

e não que o aluno já saiba que não conseguirá solucionar o problema de forma alguma. Também 

existe outro caso que Cai e Lester (2012) mencionam que alguns problemas anunciados não são 

suficientemente desafiadores para os estudantes e, portanto, deveriam ser considerados apenas 

como exercícios para os alunos realizarem. São dois extremos, os problemas que são desafios 

e os que são apenas exercícios. 

Cai e Lester (2012) argumentam que quando os pesquisadores utilizam a expressão 

resolução de problemas eles estão fazendo menção a tarefas matemáticas que têm o potencial 

de proporcionar desafios intelectuais que podem melhorar o desenvolvimento matemático dos 

alunos. Os pesquisadores mencionados conseguem ver a resolução de problemas como esse 

desafio intelectual com o intuito de melhorar, de significar na aprendizagem dos alunos e 

dependendo do problema ele pode ir além do desenvolvimento matemático, atingindo outras 

áreas do conhecimento. 

Sobre as habilidades de resolução de problemas, segundo Cai e Lester (2012) existe 

pouca ou nenhuma evidência, de que as habilidades de resolução de problemas dos alunos 

melhoram quando isolam a resolução de problemas da aprendizagem de conceitos e 

procedimentos matemáticos. Isto é, a abordagem comum de ensinar primeiro os conceitos e 

procedimentos, depois, propor problemas de um passo com enunciados, destinados a praticar o 

conteúdo aprendido, e, portanto, ensinar resolução de problemas como um conjunto de 
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estratégias, tais como pedir para desenhar uma gravura ou adivinhar e confirmar e, por fim, se 

houver tempo, propor aos alunos problemas aplicados que exigirão a matemática aprendida na 

primeira etapa.  

É justamente o contrário disso que Onuchic propõe nos seus roteiros, ao afirmar que 

começando pelo problema, é essa condição que vamos defender também, o problema sendo o 

princípio para só assim definir, apresentar as propriedades e todas as demais formalidades 

pedidas da Matemática. Cai e Lester (2012, p. 153) acreditam que uma alternativa é fazer com 

que a resolução de problemas faça parte da aprendizagem da matemática.  

Escolher o problema ou tarefa é apenas uma parte do ensino com resolução de 

problemas. Há evidências consideráveis de que, mesmo quando os professores 

têm bons problemas, esses podem não ser implementados como pretendido. 

As reais oportunidades dos alunos de aprenderem dependem não só dos tipos 

de tarefas matemáticas que os professores colocam, mas também dos tipos de 

discurso em sala de aula que ocorrem durante a resolução de problemas, tanto 

entre professor e alunos como entre alunos. 

 

 Daí parte a importância do professor saber usar a metodologia de forma correta, para 

isso que trabalharemos com a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação da Matemática 

através da Resolução de Problemas, na Formação Inicial de Professores de Matemática, 

precisamos que eles conheçam a metodologia para que virem multiplicadores e levem para o 

Ensino Básico. 

Cai e Lester (2012) apontam que os professores devem aceitar que as habilidades dos 

alunos em resolver problemas normalmente se desenvolvem de forma lenta, exigindo, assim, 

uma atenção maior, em longo prazo, para tornar a resolução de problemas uma parte integrante 

do programa de matemática. Dessa forma, é necessário que os alunos desenvolvam habilidades 

primeiro, para que depois o professor possa considerar cada vez mais a resolução de problemas 

como integrante no ensino da matemática. Pra isso, Cai e Lester (2012) afirmam que os 

professores precisam ser estratégicos ao selecionarem tarefas apropriadas e conduzirem o 

discurso de sala de aula para tornarem máximas as oportunidades de aprendizagem.  

Ou seja, essa metodologia não vai tirar o trabalho do professor, mas irá fazer com que o 

professor mude de comportamento e que tenha um novo olhar para os alunos. Nesta perspectiva, 

Onuchic e Huanca (2013) dizem que não há dúvida de que ensinar com problemas é difícil. As 

tarefas necessitam de planejamento e seleção a cada dia, considerando sempre a compreensão 

dos alunos e as necessidades do currículo. A resolução de problemas destina o foco da atenção 

dos alunos nas ideias e no dar sentido a elas.  

Para seguir esse caminho, é importante trabalhar com a Metodologia de Ensino-

Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas. 
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Fundamentar a Resolução de Problemas nessas concepções e implementar a 

Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da 

Resolução de Problemas exige, do professor e dos alunos, novas posturas e 

atitudes com relação ao trabalho em sala de aula. O professor precisa preparar 

ou escolher problemas apropriados ao conteúdo ou ao novo conceito que 

pretende construir, precisa deixar de ser o centro das atividades, passando para 

os alunos a responsabilidade pela aprendizagem que pretendem atingir. Os 

alunos, por sua vez, devem entender e assumir essa responsabilidade. Esse ato 

exige de ambos, portanto, mudanças de atitude e postura, o que nem sempre é 

fácil conseguir (ONUCHIC; HUANCA, 2014, p. 1026). 

 

A Resolução de Problemas mantém o foco da atenção dos alunos sobre ideias e sobre o 

dar sentido a elas. Dessa maneira, a Resolução de Problemas desenvolve a convicção de que os 

alunos são capazes de fazer matemática e de perceber que a matemática faz sentido 

(ONUCHIC; HUANCA, 2014). 

 Assim, ainda de acordo com os autores, ao considerar o processo ensino-aprendizagem-

avaliação, isto é, tendo em mente um trabalho em que esses três elementos ocorrem 

simultaneamente, é esperado que, enquanto o professor ensina, o aluno, como um participante 

ativo, aprende, e que a avaliação se realize por ambos. O aluno analisa seus próprios métodos 

e soluções obtidas visando sempre a construção de conhecimento, como também poderá avaliar 

o professor e sua prática. O professor avalia seu comportamento enquanto mediador e também 

avalia os resultados qualitativos e quantitativos dos alunos (ONUCHIC; HUANCA 2014). 

Isto posto, é importante destacar que na Resolução de Problemas, o professor deve ter 

uma postura de mudança: ao invés de solicitar que os estudantes façam perguntas para que ele 

possa responder, o mais correto é o professor perguntar para que os alunos possam responder. 

Apresenta-se assim, um professor problematizador de conteúdos. Também, o professor deve 

estar habilitado para realizar perguntas aos seus alunos, para que os mesmos possam 

compreender o problema e se sentirem seguros para realizar perguntas ao professor quando 

necessário e entre eles mesmos. 

Nessa perspectiva, podemos identificar um ponto favorável para mudanças expressivas 

no trabalho do professor que leciona Matemática, ou seja, no primeiro momento não existe a 

necessidade de transformações radicais, mas sim de atitude em relação à prática diária, onde 

podem ir adicionando atividades não padronizadas ao currículo em cada aula. 

Outra condição importante para o professor implantar a metodologia de 

resolução de problemas em suas aulas é que ele mesmo deve ser um resolvedor 

de problemas. Assim, antes de utilizar essa metodologia, ele deve vivenciar a 

resolução de problemas para experimentar etapas ou aspectos que envolvem a 

resolução de um problema. Por exemplo, a questão da leitura de um problema 

pode ser um aspecto a ser considerado no trabalho com os estudantes. 

Dificuldades com o vocabulário ou com o simbolismo matemático podem ser 

determinantes para a compreensão ou não do enunciado do problema. O 
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exercício da mobilização de capacidades intelectuais e dos conhecimentos 

matemáticos é imprescindível na busca da solução de um problema. A 

comunicação matemática na exposição do raciocínio, que levou a resposta ao 

problema, precisa ser expressa para possibilitar a legitimação ou a refutação 

da resolução. Nesse contexto, o professor sendo também um resolvedor de 

problemas pode entender melhor, especialmente, as dificuldades que os 

estudantes enfrentam diante de uma tarefa ou atividade cuja solução é 

desconhecida (ROMANATTO, 2012, p. 305). 

 

Conforme Romanatto (2012) o professor deve ter uma constante reflexão em relação a 

Resolução de Problemas sobre os trabalhos concretizados em sala de aula. Em diversas 

oportunidades, essa reflexão deve ser efetivada por meio de especialistas que possam validar as 

suas experiências bem-sucedidas e também qual o melhor caminho se deverá seguir para se 

superar as dificuldades que surgem ao se utilizar esse tipo de metodologia. O professor que não 

tem esses períodos de reflexão pode ficar desestimulado perante alguma dificuldade no decorrer 

do trabalho e desistir de trabalhar com essa metodologia, o que ocasionaria um grande prejuízo 

para os alunos. 

Nesse sentido, cabe ressaltar que o papel do professor é essencial, em concordância com 

Romanatto (2012), pois deve propor bons problemas, deve acompanhar e orientar a busca de 

soluções, coordenar discussões entre soluções diferentes, valorizar caminhos diferentes que 

chegaram à mesma solução, validando-os ou mostrando situações em que o raciocínio utilizado 

pode ser funcional. 

Ainda, esse autor diz que, o professor necessita trabalhar as soluções individuais, em 

grupo e coletivas, sendo as últimas àquelas aceitas pela comunidade dos matemáticos. Portanto, 

é tarefa prioritária do professor organizar, sintetizar, formalizar os conceitos, princípios e 

procedimentos matemáticos presentes nos problemas apresentados. 

Até o momento no cenário das ideias de outros pesquisadores originou-se uma pergunta, 

Porque através da Resolução de Problemas? Essa ideia de trabalhar através da Resolução de 

Problemas é justamente o que desenvolvemos na nossa pesquisa de campo atendendo nosso 

projeto de pesquisa. 

 São muitos os fatores que levaram a ensinar matemática através da Resolução de 

Problemas, de acordo com os estudos que realizamos até aqui, podemos dizer que a 

compreensão, o foco no aluno e a construção do próprio conhecimento foram pontos fortes para 

o desenvolvimento do ensino da Matemática através da Resolução de Problemas.  

Nesse sentido, podemos citar Allevato e Onuchic (2014), quando afirmam que a busca 

por renovadas formas de realizar o ensino, a aprendizagem e a avaliação em Matemática, e a 

necessidade de desenvolver estudos nesses ambientes apontam que as pesquisas devem ser 
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orientadas de modo que problemas relacionados à complexidade do ensino e à aprendizagem 

de Matemática sejam propostos para uma sociedade em mudança. Desse modo, os problemas 

propostos para avançar no ensino, na aprendizagem e na avaliação de forma simultânea não 

podem e não são aleatórios, a complexidade e exigência do raciocínio nesses problemas é 

justamente o que fará o aluno construir e desenvolver o seu conhecimento. Portanto, 

concordamos com as ideias dessas autoras. 

Pensando na nossa pesquisa de campo, consideramos o problema como ponto de partida 

e orientação para a aprendizagem da Geometria estudada na Licenciatura em Matemática. 

Dessa forma, a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da 

Resolução de Problemas mostrou que a Resolução de Problemas se constituirá em um contexto 

bastante propício à construção e talvez reconstrução de conhecimentos geométricos, e 

colocando o aluno no centro das atividades do curso que oferecemos, sem prescindir do 

fundamental papel desempenhado pela pesquisadora como organizadora e mediadora no 

decurso das atividades.  

Como cientistas matemáticos, como pesquisadores de educação matemática, 

como professores universitários e professores do ensino básico, devemos 

observar nossas pesquisas, na graduação e na pós-graduação, relacionadas ao 

trabalho de sala de aula, como parte de um empreendimento que nos leve a 

aprender a nos comunicarmos e a colaborarmos uns com os outros 

(ONUCHIC, 2013, p. 92). 

 

Onuchic (2013, p. 91) dispõe que a “Educação Matemática está modelada para produzir 

conhecimento matemático apropriado, com compreensão e habilidades, para diferentes 

populações de estudantes”. A autora diz também que a Educação Matemática “é uma ciência 

social, com seus próprios padrões de evidência, métodos de argumentação e construção de 

teorias, discurso profissional, etc”. Nesse contexto, pretendiamos com nossa pesquisa contribuir 

na área da Educação Matemática visando a Formação Inicial. 

Em nosso entendimento, no cenário das pesquisas já realizadas, a Resolução de 

Problemas é capaz de aos poucos ir mudando essa visão do ensino da Geometria que foi criada 

e desenvolvida durante anos, dependerá também de como o professor ou futuro professor irá 

mudar sua postura perante o ensino da Geometria. Reforçamos essa ideia quando se coloca a 

questão da resolução de problemas associada à criatividade. Com isso, queremos estabelecer 

um novo modelo de pensar do futuro professor em relação ao ensino de Geometria e outras 

áreas da Matemática. 

Identificamos-nos com as ideias de Van de Walle (2009) quando ele afirma que, os 

alunos fazendo matemática em um ambiente que estimule a correr riscos e promover a 
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participação cooperativa e colaborativa são gratificantes. Nesse sentido, pretendemos que a 

Geometria se torne um empreendimento excitante, quando os alunos começam a vivenciar 

nesse ambiente novo desenvolvem mais autoconfiança, ou seja, os alunos se comunicam mais, 

compartilham mais ideias, oferecem sugestões e desafiam ou defendem as soluções de outros 

colegas. 

 Ocorre que, vendo todas as exigências que são colocadas sobre o professor para ensinar 

através da Resolução de Problemas parece até impossível de realizar. É então que Van de Walle 

(2009) nos encoraja a não desistir, relatando que nós não podemos imaginar o ensino de 

matemática como algo fácil, ou seja, apenas demonstrar as regras e apresentar exercícios. O 

que esse autor sugere é que devemos criar uma cultura e um ambiente de sala de aula nos quais 

os alunos estejam fazendo matemática de ponta com compreensão. Com isso, fizemos na nossa 

pesquisa de campo com que os futuros professores refletissem sobre a teoria e a prática que é 

oferecida pelo curso de Licenciatura em Matemática, consequentemente, o que queríamos era 

que eles fizessem ligações usando a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de 

Matemática através da Resolução de Problemas, entre os conteúdos do curso superior com os 

conteúdos do Ensino Básico em relação à Geometria. 

 Dessa maneira, no que se refere ao curso que oferecemos aos futuros professores em 

relação à Geometria, diante dos estudos na Resolução de problemas, ele representará uma 

possibilidade para se planejar alternativas metodológicas e pedagógicas para uma maior 

participação dos alunos nas aulas, com abordagens envolvidas em situações-problema, que não 

precisam estar restritas a uma mecanização. Pretendemos, em conjunto com os futuros 

professores, refletir sobre as potencialidades do ensino da Geometria através da Resolução de 

Problemas. 

 Diante dos estudos sobre Resolução de Problemas realizados para o nosso trabalho, 

gostaríamos de esclarecer que existem outras perspectivas a serem seguidas, a Resolução de 

Problemas é um campo bastante amplo dispondo de diversos caminhos, a Metodologia de 

Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas é uma 

delas e foi a qual trabalhamos em nossa pesquisa de campo, porém não é a única.  

Como foi mostrado e discutido a força no ensino através da resolução de problemas, 

além de termos considerado o ensino para resolver problemas e sobre a Resolução de Problemas 

na nossa pesquisa, também existe, por exemplo, a exploração de problemas dentre outros. Não 

iremos entrar em detalhes pois o nosso objetivo é o ensino através da resolução de problemas, 

porém deixando para o leitor a informação de que existem outras vertentes. 
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5 GEOMETRIA 

 

“Uma pessoa que nunca cometeu um engano, é porque nunca tentou fazer 

nada”.  

Albert Einstein 

 

Neste capítulo temos o objetivo de apresentar considerações sobre a Geometria e como 

vem sendo abordada nos livros que geralmente são utilizados no Curso de Licenciatura em 

Matemática, para isso iremos descrever algumas bibliografias e dentre elas algumas não são 

frequentemente utilizadas, também apresentaremos nosso olhar para cada um dos livros 

selecionados. 

Inicialmente apresentaremos considerações que diversos autores oferecem sobre a 

Geometria e também sobre o seu ensino, em seguida iremos apresentar observações que 

realizamos dos livros de Geometria, que categorizamos em três grupos: Livros de Geometria 

resgatados da antiguidade; livros específicos para o professor; e livros didáticos de Geometria, 

sendo eles os que são utilizados como livros texto em disciplinas de Geometria no curso de 

licenciatura em Matemática, como também livros que não são usados corriqueiramente e 

sugerimos que recebam uma atenção maior. Por fim, a nossa pesquisa no cenário das pesquisas 

já realizadas. 

 

5.1 O ENSINO DE GEOMETRIA 

 

 O ensino da Geometria tem tanta importância como qualquer outra parte da Matemática, 

são muitos os obstáculos encontrados para não inseri-la no ensino e são diversas as causas dos 

erros cometidos, desde as licenciaturas, alunos, professores, até pesquisadores. No decorrer 

deste tópico apontaremos alguns desses erros e possíveis soluções.  

 Nesse sentido, o contato estabelecido entre os alunos das séries iniciais até o curso 

superior em relação à Geometria começa bem cedo, antes mesmo de qualquer tipo de 

formalização, eles ainda não têm conhecimento dessa relação e talvez isso acabe sendo perdido 

pelo modo como a formalização é estabelecida com o passar dos anos no ensino formal. Dessa 

forma, a tendência por diversas vezes é de que os conhecimentos prévios que os alunos possuem 

acabem sendo desconsiderados quando entram na sala de aula e isso influencia muito para 

afastar do aluno a sua autonomia.  

Bunt (1963) fala que para os alunos do Ensino Básico existem apenas duas alternativas, 

uma delas é aprenderem várias definições, axiomas e coisas parecidas decorando, esperando 
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que um dia venham a compreendê-las, ou então concluem que a Geometria é um assunto que 

só pode ser compreendido por alunos especialmente dotados para isso. 

 Partindo dessa ideia, são justamente essas compreensões que não queremos que 

cheguem ao Ensino Básico, por isso pretendemos apresentar a Geometria de uma forma 

diferente para os futuros professores, esses que terão contato direto com os alunos do Ensino 

Básico. Para isso, levaremos o ensino de Geometria para a formação inicial através da 

Resolução de Problemas.  

 Dessa maneira, problemas de Geometria criativos podem levar à resolução criativa de 

problemas criativos, Milauskas relata que,  

Tenho convicção de que o aluno aprende a resolver problemas resolvendo 

problemas de qualidade. O treinamento, aliado ao contato com problemas fora 

dos padrões, estimula o aluno a exercer suas faculdades de resoluções de 

problemas. Enfatizar resolução de problemas não significa simplesmente 

inserir alguns “problemas especializados” aqui e ali na sala de aula. Ao 

contrário, a resolução de problemas deveria ser o tema subjacente das aulas 

de Matemática. Toda tarefa escolar deveria incluir problemas planejados para 

estimular a flexibilidade e o raciocínio. Os problemas deveriam utilizar 

capacidades adquiridas em outras disciplinas, assim como encorajar os 

aprendizados de técnicas de resolução bem fundadas e o uso de habilidades de 

raciocínio de alto nível. A Matemática torna-se mais significativa para o aluno 

que está constantemente em contato com uma ampla variedade de problemas. 

Ele estará mais capacitado a se adaptar a novas situações e a abordar novos 

problemas com segurança (MILAUSKAS, 1994, p. 86). 

 

 Neste contexto, acrescentar a Resolução de Problemas ao ensino de Geometria é uma 

alternativa para fazer com que ela se torne mais atrativa, que o futuro professor se torne mais 

reflexivo e que perceba mais os seus alunos em sala de aula. Isso não quer dizer que todos os 

obstáculos serão abolidos, sabemos que as dificuldades do ensino não se concentram apenas na 

forma como o professor ensina, mas podemos aos poucos ir buscando soluções e uma formação 

mais adequada.  

Falando ainda sobre as dificuldades em relação ao ensino, Elon Lages Lima no livro 

Matemática e Ensino, conta que foi entrevistado pelo Jornal do Brasil e também duas vezes 

pela TV Educativa do Rio de Janeiro, ele resumiu essas duas entrevistas e apresentou algumas 

de suas respostas, destacaremos algumas delas aqui, que falam da Matemática como um todo, 

portanto inclui a Geometria. 

Os motivos para o mau desenvolvimento no ensino da Matemática são diversos, mas 

existem os que mais se destacam, Lima (2004) apresenta três deles, os quais classifica como os 

principais: 



98 
 

• Pouca dedicação aos estudos não somente por parte dos alunos, mas também da 

sociedade que os cerca, partindo da própria família; 

• A falta de preparação dos professores nas licenciaturas e nas escolas; 

• O fato de o conhecimento matemático ser, por natureza, encadeado e 

cumulativo. 

Nesse sentido, o autor afirma que, a pouca dedicação dos alunos em Matemática ocorre 

na maioria dos casos, na verdade raro mesmo é encontrar alunos que se dediquem por gostar e 

não apenas pra obter notas em Matemática. Ainda existe a exaltação da inteligência de alunos 

com boa nota em disciplinas como Matemática ou Física, coisa que deveria ser considerada 

comum, assim como é tratado em outras situações. Desse modo, esse fator não é somente um 

problema com o aluno, vem também da própria família, sofre influência da sociedade toda, 

sempre existem os comentários feitos por todos os lados sobre o quanto Matemática é a 

disciplina que reprova e como ela se encaixa na pior categoria de disciplinas vistas na escola. 

Além desses fatores psicológicos e de dedicação envolvendo os alunos e a sociedade, 

vem a parcela de culpa do professor, aquele que teve uma formação, mas não tem preparação 

para ensinar Matemática e mesmo assim está em sala de aula, muitas vezes pulando conteúdos, 

entre eles a Geometria, ou fazendo com que os alunos sintam ainda mais a Matemática como 

objeto de punição no dia a dia escolar.  

Finalmente esse autor traz que, se o conhecimento não for encadeado e cumulativo os 

alunos não aprendem conteúdos que muitas vezes são base para vários outros conteúdos, 

provavelmente terá dificuldades também futuramente. Nesse contexto, Lima (2004) assegura 

que a perseverança e a ordem no trabalho são qualidades essenciais para o estudo da 

Matemática, ou seja, não se trata de talentos e que não se nasce dotado deles. Também isso quer 

dizer que não existem alunos específicos para aprender Matemática, pelo contrário, todos os 

alunos estão no direito e com total possibilidade de aprender sem precisar de nenhum talento 

específico, não são apenas grupos determinados que podem aprender e fazer Matemática.  

Lima (2004) ainda fala que tudo isso gera uma síndrome, que é chamada “Síndrome da 

ansiedade matemática”. Ele alega que são várias as origens dessa síndrome e uma das que mais 

se repetem é justamente a tentativa de aprender um assunto sem estar preparado para ele. Outra 

delas é percorrer os anos escolares passando por professores incapazes, que muitas vezes usam 

a arrogância, a ironia e a humilhação como fachada para a sua ignorância, e com isso provocam 

repulsa à matéria que deviam ensinar. Existe também simplesmente a preguiça de pensar. Sobre 

essa síndrome, Elon (2004) ainda acrescenta que os alunos acabam sentindo certo orgulho em 
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dizer que não conseguem aprender Matemática, coisa que não acontece com outras disciplinas 

onde os alunos se envergonham em desconhecer alguma particularidade. 

 Sendo assim, acreditamos que o ponto de partida para mudanças consideráveis no ensino 

de Geometria está na formação inicial do professor de Matemática, mostrar logo durante a 

formação inicial que ser professor é viver totalmente fora do comodismo, isso vai desde a 

preocupação com os alunos até as preocupações com os livros que trabalhará em sua disciplina.  

 Lima et al. (2006) chama atenção para outro fator importante durante o ensino da 

Geometria, que é sobre como os alunos se surpreendem quando descobrem que a Geometria se 

baseia em algumas noções para as quais não são apresentadas definições e em algumas 

propriedades que não são apresentadas demonstrações. Com isso, é significativo que o professor 

esclareça que isto ocorre em qualquer teoria matemática. Nesse sentido, nem sempre o professor 

terá uma explicação demonstrativa para tudo, pra mostrar como surgiu ou porque surgiu certa 

propriedade, é importante deixar claro para o aluno que muitas coisas surgiram das necessidades 

durante a história humana. Se o futuro professor tiver convicção dessas explicações e souber 

preparar os alunos desde os anos iniciais a sua caminhada com a Matemática, especialmente 

com a Geometria, terá todos os motivos para ser mais leve. 

O estudo da Geometria deve possibilitar aos alunos o desenvolvimento da 

capacidade de resolver problemas práticos do quotidiano, como, por exemplo, 

orientar-se no espaço, ler mapas, estimar e comparar distâncias percorridas, 

reconhecer propriedades de formas geométricas básicas, saber usar diferentes 

unidades de medida. Também é um estudo em que os alunos podem ter uma 

oportunidade especial, com certeza não a única, de apreciar a faceta da 

Matemática que trata de teoremas e argumentações dedutivas. Esse estudo 

apresenta dois aspectos – a geometria que leva à trigonometria e a geometria 

para o cálculo de comprimentos, áreas e volumes (OCEM6, 2016, p. 75). 

 

 São esses os fatores que a maioria dos Educadores Matemáticos desejam, conseguir 

despertar no aluno o lado significativo da aprendizagem, alcançar um desenvolvimento da 

Geometria que foi interrompido por inúmeros motivos e que acabam não deixando ser 

estabelecida essa relação com o dia a dia do aluno. É possível abrir um pouco desse leque de 

possibilidades para desenvolver a autonomia desses futuros professores em sala de aula, para 

que eles possam vivenciar a Geometria ao ensinarem, e mostrar que vale a pena observar mais 

os livros em busca de mais informações, em busca de problemas novos para os alunos. É 

importante mostrar que não é preciso se sentir aprisionado todos os dias do ano letivo no mesmo 

conteúdo exigido por uma instituição escolar, existem outras formas, outros materiais, 

construções e manipulações que podem ajudar muito a aprendizagem. 

                                                           
6 Orientações Curriculares para o Ensino Médio. 
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5.2 UM OLHAR DESCRITIVO DE ALGUNS LIVROS DE GEOMETRIA 

 

 Para trabalhar na pesquisa de campo escolhemos alguns livros de geometria, ou seja, 

estivemos em busca por novas formas de enxergar os conteúdos, extrair dos livros o que muitas 

vezes é desconsiderado no dia a dia no ensino de Geometria. A seguir, categorizamos os livros 

escolhidos em três grupos: Livros de Geometria resgatados da antiguidade; livros específicos 

para o professor; e livros didáticos de Geometria. 

 

5.2.1 Livros de Geometria resgatados da antiguidade 

 

 Apresentaremos nesse subtópico, dois livros considerados antigos, mas que são 

extremamente atuais para o ensino de Geometria na nossa compreensão. 

 

Introdução ao curso de Geometria Plana - Livro 1 

De autoria Lucas N. H. Bunt, um holandês, o livro 1, de 1963, em sua apresentação 

inicial traz informações sobre o autor e relata o motivo de sua vinda ao Brasil. Bunt foi 

convidado pelo INEP para realizar um estudo sobre o ensino de Matemática no Brasil e 

apresentar sugestões para o seu aperfeiçoamento, enquanto preparava o relatório desse estudo 

concluía este livro. A introdução fala um pouco sobre a Geometria e o uso do livro “Elementos” 

de Euclides, fala também sobre como a Geometria era ensinada antigamente e como eram 

apresentados sistemas matemáticos rígidos. Em seguida, apresenta um pouco sobre os doze 

capítulos do livro e de que se trata cada um deles. 

Em nossas observações percebemos que esse livro em especial foge um pouco dos 

padrões encontrados, é um livro mais antigo em comparação aos demais que serão 

mencionamos durante este tópico, e tem uma abordagem bastante diferente. O livro é dividido 

em níveis, de acordo com o que os alunos vão aprendendo em cada capítulo a linguagem vai 

subindo de nível, as demonstrações se tornam mais formais, o número de exercícios vão 

aumentando e pedindo um pouco mais de atenção, ou seja, será um aprendizado gradativo. 

 Na introdução do livro 1, o autor trata sobre a divisão de níveis. No capítulo um, por 

exemplo, são apresentadas introduções intuitivas de ponto, reta, plano, entre outros, nesse 

momento o autor deixa claro que ainda não vai lidar com definições, são intuições partindo de 

exemplos. No capítulo dois já são usadas definições, é feito também o estímulo para que os 
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alunos aprendam a construir, ou seja, usar sempre o compasso e a régua nas aulas. A partir do 

capítulo quatro são feitos exemplos com cálculo modelo, que são formas de ensinar o aluno a 

dar o valor exato de algumas expressões do tipo “dados”, “a calcular”, entre outras, ou seja, 

saber onde colocar as informações referentes a cada uma delas. No quinto capítulo já são 

proporcionadas oportunidades do aluno poder escrever transformações de forma adequada. No 

capítulo seis, provas são feitas através de exemplos. Já no capítulo sete são ensinadas formas 

de demonstrar de maneira mais formal, onde a dificuldade é gradual e assim seguem os demais 

capítulos ensinando a realizar construções, e fazer provas através de atividades. 

 No livro 1, as atividades são feitas de forma matemática, mas que não tem um rigor tão 

expresso, ensinam muito a como chegar ao rigor de demonstrações e de forma que realmente 

não vai assustar os alunos pela sua maneira suave de começar nos primeiros capítulo, não 

acontece nada como um impacto na aprendizagem do aluno em relação a Geometria.  

Enxergamos o livro como realmente um curso de introdução, pois assume bem essa 

posição quando o autor sabe tratar o aluno que ainda não teve contato com o rigor matemático 

mais avançado. Embora entre as atividades não tenhamos encontrado problemas 

contextualizados do mundo real, o livro consegue se sobressair por todas essas outras 

qualidades e especificidades que mencionamos há pouco. 

 

Matemática curso moderno – Livro 2 

Osvaldo Sangiorgi, autor deste livro 2, publicado em 1971, destinou a obra para os 

ginásios da época. 

O livro 2 é dividido em 6 capítulos e cada um deles são divididos em partes, a partir do 

terceiro capítulo a Geometria começa a aparecer na seguinte ordem: estudos das figuras 

geométricas; estudo dos polígonos e da circunferência; e os apêndices com transformações 

geométricas planas. 

Em nossas observações, foi notável o impacto com a diferença de como o autor trata o 

conteúdo, já de início, faz uma breve apresentação de como está estruturado o livro, como se 

estivesse falando para o professor e para o aluno. Na parte da Geometria ele se expressa da 

seguinte forma: “Finalmente, vem o ‘bom bocado’ do livro: o estudo da Geometria. Agora, não 

será mais preciso que você “decore” enfadonhos teoremas e mais teoremas, contra o que, 

erradamente, alguns colegas mais adiantados costumavam ‘preveni-lo’”.  

 Observando, percebemos que o livro tem uma apresentação totalmente diferente das que 

encontramos em outros livros, a preocupação em avisar ao aluno que ele não precisará mais 

decorar os teoremas e que a Geometria será a melhor parte do livro é uma forma muito distinta 
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de apresentação. No decorrer dos capítulos é possível encontrar ilustrações e observações que 

facilitam o entendimento do aluno, como também momentos em que o autor fala sobre a prática 

demonstrativa e explica que não existem receitas para isso, mas deixa dicas de como o aluno 

pode construir demonstrações cada um do seu jeito. O livro 2 traz curiosidades e conteúdos da 

Matemática mais elevada que não encontramos em outros livros didáticos comparados com a 

atualidade. Também, responde questionamento e propõe testes, não é um livro repleto de 

exercícios. 

 

5.2.2 Livros específicos para o professor  

 

 Iremos expor nosso olhar e descrição de dois livros que ressaltam a importância de se 

preocupar não apenas com a Matemática e com a Geometria, mas também com a forma como 

ela é levada para sala de aula. São livros voltados para o ensino, para auxiliar o professor de 

Matemática. 

 

Aprendendo e Ensinando Geometria - Livro 3 

Mary Montgomery Lindquist e Albert P. Shulte organizadores deste livro 3, publicado 

em 1994, traduzido por Hygino H. Domingues, tiveram como objetivo, através do livro, 

incentivar os alunos a resolver problemas por meio da geometria e de suas aplicações. A 

estrutura do livro 3 traz uma apresentação sucinta, mostrando que é composto por uma 

coletânea de 20 artigos escritos por especialistas. 

Durante o nosso olhar, pudemos identificar no livro 3 que é destacada uma preocupação 

com o ensino da Geometria desde o título. Os artigos abordam diversos temas que podem ser 

ligados à Geometria como também caminham por todos os níveis de ensino, desde o ensino 

infantil até a formação de professores. Os artigos trazem propostas de ensino e de como podem 

ser aplicados alguns recursos em sala de aula de forma que envolva o aluno. 

Assim, selecionamos alguns artigos de interesse para nossa pesquisa de campo e ao 

observar percebemos que os autores tem uma preocupação com a compreensão que o aluno 

deveria ter no decorrer da aprendizagem. Também, são apresentadas dificuldades que podem 

ser as de muitos outros professores. O livro 3 apresenta possíveis soluções que podem ajudar 

muito no ensino e na aprendizagem. 

Nos chamou atenção que, o livro 3 traz capítulos voltados para a resolução de 

problemas, onde em um deles existe uma lista de exercícios acompanhada de dicas para 
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solucionar cada um dos problemas, o que pode ajudar com certeza o professor de Matemática, 

seja do ensino superior ou não, pois antes da lista se encontram argumentos sobre a geometria. 

Por fim, podemos dizer que se o livro 3 fosse utilizado durante o ensino de Geometria 

no curso superior, poderia servir efetivamente como um apoio para o entendimento da 

Geometria, pois levanta questões auxiliares sobre ensinar essa disciplina. O livro é voltado para 

a área de Educação Matemática, que por vezes é desconsiderada em diversos livros que tratam 

dessa parte mais pura da Matemática. Dessa forma, são expostas informações ricas para a área, 

que poderia perfeitamente caminhar em paralelo com um livro específico da Geometria, ou seja, 

com os livros didáticos. 

 

Matemática e Ensino - Livro 4 

Elon Lages Lima, autor deste livro 4, publicado em 2004, voltado para professores de 

Matemática, estruturou-o em 17 capítulos, com uma nota introdutória feita por Nuno Crato, que 

escreveu sobre a emoção de encontrar com Elon pessoalmente.  

O primeiro capítulo apresenta uma entrevista virtual sobre o ensino de Matemática; dos 

capítulos dois à sete os conteúdos tratados são sobre Geometria, os quais vamos nos deter; já 

os capítulos dezesseis e dezessete, apresentam a atualização do ensino da Matemática e uma 

continuação de respostas a questionamentos sobre o ensino, intitulado de “a sopa rala da 

educação”. 

Na observação deste livro 4 pudemos perceber que os capítulos são independentes e por 

mais que seja um livro escrito por um autor e pesquisador matemático, traz preocupações com 

o Ensino de Matemática, em como ensiná-la e em que estado se encontra o ensino. O livro 4 

relata com um resumo as entrevistas que foram realizadas com o autor e que foram publicadas 

no Jornal do Brasil e duas vezes pela TV Educativa. São essas demonstrações de preocupações 

com o ensino e com a Matemática expressas pelo autor, que tornam o livro 4 mais harmônico 

no sentido de que não está concentrado em apenas passar o conteúdo, mas na forma como está 

sendo transmitido e principalmente na forma como os professores tem se preparado para 

ensinar. 

No decorrer do livro 4 não são apresentados exercícios, pois não é um livro 

propriamente de realização de exercícios, mas de esclarecimento, de auxílio aos professores, 

imagens ilustrativas e diferentes definições, o livro 4 mostra assuntos que provavelmente não 

são apresentados em outros livros didáticos normalmente, como é o caso do capítulo sobre 

Grafos que não está em nenhum dos outros livros que selecionamos. Também destacamos como 
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interessante os títulos dos capítulos que são apresentados como questionamentos, o que induz 

o leitor a querer saber a resposta da inquietação proposta. 

 

5.2.3 Livros didáticos de Geometria 

 

 Debateremos sobre alguns livros didáticos sobre Geometria, esses livros são 

normalmente citados nas ementas das disciplinas de Geometria no curso de Licenciatura em 

Matemática. 

 

Fundamentos de Matemática Elementar - Livro 5  

Os autores Osvaldo Dolce e José Nicolau Pompeo, têm como objetivo neste livro, dar 

ao estudante uma visão geral de Matemática ao nível da escola do 2 º grau. 

O livro 5 é estruturado em dezenove capítulos, quarenta e um exercícios resolvidos, 

novecentos e setenta e um exercícios propostos com resposta e trezentos e sessenta e sete testes 

de vestibulares com respostas.  

Durante nossa observação, percebemos que o livro 5 segue praticamente a mesma linha 

em todos os capítulos, com definições, propriedades, demonstrações, teoremas, notas e 

exercícios, entre os exercícios alguns estão resolvidos e esclarecem a resolução de outros. As 

listas de exercícios não se encontram apenas no final dos capítulos, mas entre os tópicos de 

conteúdos. Os exercícios pedem por demonstração, por provas e para verificar a veracidade de 

algumas afirmações. Nas últimas páginas do livro encontra-se uma coletânea de questões de 

vestibulares, ao observar percebemos que tem poucas demonstrações e existe muita 

mecanização, ou seja, treino, treino e mais treino, através de exercício. 

O livro 5 traz uma leitura simples e clara, apresentam resumos, mas não apresenta 

demais diálogos com o leitor que não seja sobre a geometria em si, não apresenta ideias sobre 

o ensino da geometria, nem mesmo pequenos textos sobre qualquer tema que envolva a 

geometria. O texto como um todo é bastante utilizado, porém para o uso nas licenciaturas que 

precisam de um pouco mais de preocupação sobre como esse ensino de geometria chegará na 

sala de aula do Ensino Básico não atende. O livro 5 poderia ser utilizado como livro 

complementar e não como livro para formação do futuro professor. 
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Geometria Euclidiana Plana - Livro 6 

João Lucas Marques Barbosa é uma forte referência nas disciplinas de Geometria do 

curso superior, e é justamente esse seu público alvo, alunos do curso de Licenciatura em 

Matemática.  

Este livro 6 traz um breve levantamento sobre os prefácios e introduções de outras 

edições que foram sofrendo modificações até chegar nesta edição 10. O livro é dividido em dez 

capítulos, que trabalham com pontos chaves da Geometria Plana. 

Em nossa observação identificamos que, o livro 6 contém material padrão de geometria 

plana, segue um padrão também na linguagem que usa bastante o rigor matemático, o livro 6 

apresenta diversos axiomas, definições, proposições e realiza inúmeras provas, o uso do 

compasso e da régua é estimulado para desenvolver construções.  

Embora o livro 6 tenha um rigor matemático, ele oferece uma leitura bastante clara e é 

um dos livros mais utilizados nos cursos de Licenciatura em Matemática, o que não impede do 

professor utilizar outros livros e textos para auxiliar o ensino da Geometria. Sobre os exercícios 

propostos, eles seguem a mesma estrutura de demonstrações da parte teórica, e os termos mais 

encontrados nas listas de exercícios são “determine”, “prove”, “mostre”, “demonstre”, 

“generalize”. 

Ao final da lista de exercícios são propostos alguns problemas que exigem mais atenção 

e criatividade dos alunos levando em consideração o que já foi estudado. Depois dos exercícios 

e problemas o autor faz alguns comentários que abordam temas como curiosidade sobre jogos 

lúdicos, um pouco de história, sobre demonstrações, e particularidades até do próprio tema do 

capítulo. 

 

A Matemática do Ensino Médio - Livro 7 

Elon Lages Lima, Paulo Cezar Pinto Carvalho, Eduardo Wagner e Augusto César 

Morgado, autores deste livro 7, tiveram o objetivo de alcançar professores do Ensino Médio e 

estudantes de Licenciatura em Matemática. 

Este livro 7 é dividido em duas partes. A primeira parte retrata a Matemática Discreta, a escrita 

desta parte foi de responsabilidade do professor Augusto César Morgado, contendo os assuntos 

de Progressão (envolvendo aplicações em Matemática Financeira), Análise Combinatória e 

Probabilidade. A segunda parte que fala sobre Geometria Espacial, a qual vamos nos deter, foi 

escrita por Paulo Cezar Pinto Carvalho e Eduardo Wagner. O livro 7 é dividido em doze 

capítulos, sendo do 1 ao 6 pertencentes a primeira parte, e a segunda parte contendo do 7 ao 12.  
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Durante a apresentação do livro 7 os autores refletem sobre a importância dos 

professores orientarem os alunos em suas resoluções de problemas para que eles saibam o que 

estão fazendo, orientam também sobre o uso de fórmulas e como é fundamental ter o uso 

consciente das definições, elas podem ajudar muito nas demonstrações. 

O primeiro capítulo da segunda parte fala sobre “Pontos, retas e planos”, antes de 

começar o conteúdo, os autores apresentam uma introdução falando de modo geral como é 

difícil a transição do plano para o espaço, e da relação que os alunos têm desde bem cedo com 

a Geometria Plana, o contato com o desenho, mesmo que ainda não saibam que se trata de 

geometria, eles convivem com objetos que remetem a ideia de figuras geométricas 

constantemente. Com isso o professor já pode ir incentivando o uso da Geometria Plana na vida 

do aluno. Sabemos que não é uma coisa que o aluno utilizará se não houver estímulo, sem o 

conhecimento ele não identificará nada de Geometria ao seu redor, aí entra o papel do professor. 

O livro 7, além de postulados, teoremas, axiomas (que não são aconselháveis o uso do 

termo axiomas ao menos no ensino médio, de acordo com os autores), traz muito da importância 

de construir as coisas junto com os alunos, de realizar provas em que os alunos participem e 

alguns tópicos começam com perguntas que podem ser utilizadas para refletir o conteúdo antes 

de introduzi-lo, embora tenha uma escrita com rigor matemático muito forte o livro apresenta 

sempre figuras que ajudam a esclarecer as explicações. 

Outro ponto forte no livro 7 é que eles apresentam algumas sugestões de como trabalhar 

atividades em sala de aula, sugestões de como o professor pode executar essas atividades e 

como estimular os alunos diante delas, como por exemplo, o uso de figuras que podem motivar, 

não apresentar o conteúdo de forma sistemática desde o início.  

Os exercícios e problemas propostos no livro 7 pedem muito da matemática, mas entre 

eles trazem questões que envolvem outras áreas do conhecimento, ainda não apresentam muitos 

problemas como esperamos que um dia isso ocorra, mas já tem alguns problemas que o 

professor pode selecionar para estimular os alunos mostrando essa matemática rigorosa sendo 

usada para resolver problemas. Citamos apenas o capítulo sete em nossas observações, porém 

os demais capítulos são bastante semelhantes a este. 

O livro 7 por ser da Sociedade Brasileira de Matemática, é de se esperar abri-lo e 

encontrar apenas e diretamente uma matemática somente rígida, mas pelo contrário, o livro 7 

apresenta diálogos de como é importante mostrar para os alunos a geometria de forma clara e 

começar mantendo os níveis separados, os alunos do ensino médio podem sim ver 

demonstrações e provas, mas de forma que não assustem, com termos que não sejam tão 

formais. Acreditamos que se esse tipo de livro for levado para licenciatura de forma que essas 
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sugestões e conhecimentos não sejam ignorados, podem ajudar muito os professores em 

formação a conhecer mais um pouco sobre o ensino da geometria e leva-los a pensar em como 

podem desenvolver sua prática em sala de aula. São fragmentos do livro que são importantes e 

enriquecedores e por vezes são ignorados, sendo levado para os licenciandos apenas a 

formalidade e o rigor da matemática. 

 

Geometria Euclidiana Plana - Livro 8 

Elaine Quelho Frota Rezende e Maria Lúcia Bontorim Queiroz, apresentam o livro 8 

para Graduação em Matemática e áreas afins, também para especializações, relatam que foi 

resultado das notas de aula de quando ministravam disciplinas que tinham conteúdos de 

Geometria Plana e Desenho Geométrico. 

O livro 8 é dividido em quatorze capítulos, sendo os sete primeiros voltados para a 

Geometria Plana e os sete restantes referentes a Construções Geométricas. O livro 8 como um 

todo traz exemplos, problemas resolvidos, problemas propostos e exercícios. Ao final dos 

capítulos são apresentadas notas históricas. 

As autoras tiveram a felicidade do livro 8 ser fruto de suas experiências, de poderem 

sentir as necessidades que encontravam em sala de aula, e pela falta de outros livros puderam 

compor um com várias informações que ajudam aos futuros professores, pois o livro 8 serve 

também como guia para esses professores em formação, tem alguns roteiros e dialoga com o 

leitor dizendo quais os materiais que o professor poderia utilizar em algumas situações.  

 A apresentação do livro 8 é bastante completa e deixa bem nítido do que se trata, 

trazendo informações importantes sobre os motivos que levaram a escrita de explicações sobre 

os capítulos. Os capítulos seguem uma estrutura semelhante. Inicialmente falam sobre o que se 

trata o capítulo em uma pequena introdução, e no decorrer dos tópicos vão aparecendo 

postulados, definições, teoremas, demonstrações, muitos dos exercícios são puramente 

matemáticos, do tipo: demonstre, verifique, mostre, prove, determine, outros são para construir 

e retificar. Os problemas propostos servem para a fixação da teoria apresentada no decorrer do 

capítulo, incentivando a busca por soluções através do raciocínio e da criatividade, também faz 

a utilização de definições e resultados de capítulos anteriores, bem como incentiva a utilizar 

recursos metodológicos. 
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5.2.4 Nossas conclusões desses livros que categorizamos em três grupos 

 

 No decorrer das observações foi possível observar o quanto os livros apresentam formas 

diferentes de abordar a Geometria, foi possível enxergar as diferenças entre os livros mais 

antigos e os mais atuais, também as diferenças consideradas entre a Geometria e o Ensino de 

Geometria, e diferenças entre as situações-problema e os problemas da Geometria.  

 O que mais nos chamou atenção nessas observações foi ver que os livros apresentam, 

mesmo que em alguns deles ainda de forma tímida, considerações importantes sobre a 

aprendizagem da Geometria, essa era uma das nossas preocupações.  É satisfatório ver que aos 

poucos está ficando entendido que é preciso mais do que demonstrações e definições, é 

necessário ter uma variedade de livros, ou seja, o incentivo de fazer com que os futuros 

professores tenham acesso a essas leituras introdutórias dos livros, como também leituras 

históricas que alguns livros apresentam. Com isso, esperamos sinceramente que estas 

considerações não estejam sendo omitidas em sala de aula para exaltar diretamente os 

conteúdos específicos. 

 Além das relações já citadas, outro ponto ao qual chamamos bastante atenção é dos 

problemas encontrados nos livros, em alguns deles são raras situações-problema encontradas, 

a maioria das listas intituladas “Problemas” não trazem muito do cotidiano, isso ainda é 

preocupante, porém não impede que o professor utilize outras formas para diversificar o ensino 

em sala de aula. 

Para melhorar o ensino da Geometria, alguns livros didáticos já mudaram o programa 

de ensino para o ano letivo, mas alguns professores ainda pulam esses conteúdos para 

abordarem apenas no final dos bimestres ou do ano, julgam a Geometria apenas como um 

complemento que só é apresentada aos alunos se o tempo permitir. Para que isso não ocorra, 

alguns livros já trazem a Geometria intercalada entre os outros conteúdos, ou até mesmo de 

forma aplicada. 

Sabemos que o problema com a Geometria é bem maior do que conseguimos visualizar 

normalmente, ela é desfocada desde a formação de professores, o que dificulta muito um bom 

ensino. Por muitas vezes, ela não é presente como deveria ser durante a formação do licenciando  

de Matemática, o que ocasiona sempre o mesmo questionamento “Como ensinar o que não 

conheço bem e o que não tenho habilidade?”, sempre existem motivos que afastam a Geometria 

do ensino. 

A geometria euclidiana tem sido menos ensinada nos últimos anos do que há 

vinte anos. A razão desse declínio deve ser buscada não na insatisfação quanto 
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a seu conteúdo, mas antes nas dificuldades conceituais causadas pelas 

argumentações lógicas que constituem a essência da geometria euclidiana. A 

maioria das dificuldades que se observam nos alunos em sala de aula está 

relacionada com a maneira de organizarem raciocínio e construírem 

argumentações lógicas (DREYFUS; HADAS, 1994, p. 59). 

 

Nesse sentido, para que aconteça uma mudança no ensino da Geometria, que seja 

realmente significativa, é preciso um interesse maior pelo assunto, é necessário esforço, 

obviamente toda mudança exige tempo, boas ideias, determinação e o principal é fazer com que 

cada nova consideração chegue até os futuros professores de matemática, pois é o meio mais 

direto de chegar até o Ensino Básico que precisa muito de um suporte maior. O professor sempre 

será a peça fundamental para que essas mudanças aconteçam, por isso é preciso uma boa 

formação, boas condições de trabalho e recursos. Nessa perspectiva, foi realizada a observação 

dos livros sobre o Ensino da Geometria e também queríamos ver como os autores desses livros 

abordam a Geometria.   

Ao finalizarmos a nossa pesquisa bibliográfica ou relacionar nosso fenômeno de 

interesse com ideias de outros, estamos convencidos que utilizando a Metodologia de Ensino-

Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas poderemos 

contribuir na formação inicial em relação à Geometria. 

Com esse intuito, oferecemos para um grupo de licenciados em Matemática um curso 

de extensão para dar suporte no ensino da Geometria que eles vivenciam na graduação, nesse 

sentido de mostramos possibilidades para um ensino significativo de Geometria, para que os 

licenciandos em Matemática ofereçam no Ensino Básico o ensino de Geometria desde os anos 

iniciais a partir do aprendizado que tiveram durante a graduação. Um curso de Geometria 

deveria começar com uma situação-problema, onde os alunos no nosso caso, licenciandos, 

tenham a oportunidade de construir ou reconstruir conceitos, demonstrações, argumentações, 

representações, etc, que a Geometria oferece.  
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6 MODELO MODIFICADO E A PERGUNTA DA PESQUISA 

 

“Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer 

nada, não existirão resultados”. 

Mahatma Gandhi 

 

Após o estudo realizado nos três capítulos anteriores, esclareceu-se e definiu-se melhor 

a presente pesquisa. Dessa forma, vimos a necessidade de apresentar um novo modelo que é 

uma evolução do Modelo Preliminar e nos guiou este estudo até o fim. O qual será aqui 

nomeado de Modelo Modificado. Neste capítulo, também apresentaremos a nossa Pergunta da 

Pesquisa seguindo as atividades de Thomas A. Romberg. 

 

6.1 A INFLUÊNCIA DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA NA NOSSA PESQUISA  

 

 Após a investigação feita sobre os três temas identificados e já apresentados nesta 

pesquisa: Capítulo III – Formação Inicial de Professores; Capítulo IV – Resolução de 

Problemas; e Capítulo V – Geometria, entendeu-se que é necessário reavaliar o Modelo 

Preliminar e, consequentemente, elaborar um novo modelo e definir a pergunta da pesquisa. 

Dessa maneira, apresentaremos o que nos fez realizar mudanças no nosso modelo. 

No Capítulo III, Formação Inicial de Professores, diante do nosso estudo foi possível 

firmar a vontade de contribuir nesses futuros professores de Matemática, devido às 

necessidades encontradas na graduação, ou seja, desejamos despertar a autonomia sobre os seus 

saberes docentes e que esses saberes precisam ser desenvolvidos de acordo com cada 

necessidade percebida, de forma particular estimulando no futuro professor a prática reflexiva 

e também a vontade por novas descobertas, de forma que o futuro professor defina o seu papel 

na sociedade e considere sempre a importância da construção do conhecimento e não apenas 

uma reprodução. 

Para isso, o que as Licenciaturas precisam, como acrescenta Carvalho e Carvalho (2012, 

p. 38) “[...] é ir além e formar professores que sejam suficientemente competentes para poderem 

participar e saber que é necessário manter a análise crítica também no que se refere ao seu 

constante ir e vir entre a prática profissional nas escolas e atividades das associações livres”.  

Ainda nesse capítulo III, verificou-se que foram aprofundados os conhecimentos em 

uma perspectiva de formação que daria oportunidade aos futuros professores, entre outras 

situações, de repensar e problematizar suas concepções sobre o processo de ensino-

aprendizagem-avaliação e que se lhes possibilitaria, ao participarem do curso, tornar-se pessoas 
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que pudessem contribuir coletivamente para a sua formação inicial. Além disso, nesse estudo, 

tomou-se conhecimento das normas do desenvolvimento profissional do professor de 

Matemática, apresentada pelo NCTM. 

No Capítulo IV, Resolução de Problemas, desenvolvemos um aprofundamento dos 

conhecimentos sobre a Resolução de Problemas e sobre suas perspectivas em âmbito nacional 

e internacional. Ademais, relacionando nossas ideias com a de outros, percebemos que a 

Resolução de Problemas vai além do problema em si, também a encontramos em outras áreas 

do conhecimento como auxílio para resolver os problemas que vão surgindo.  

As ideias socioconstrutivistas da aprendizagem partem do princípio de que a 

aprendizagem se realiza pela construção dos conceitos pelo próprio aluno, 

quando ele é colocado em situação de resolução de problemas. Essa ideia tem 

como premissa que a aprendizagem se realiza quando o aluno, ao confrontar 

suas concepções, constrói os conceitos pretendidos pelo professor. Dessa 

forma, caberia a este o papel de mediador, ou seja, de elemento gerador de 

situações que propiciem esse confronto de concepções, cabendo ao aluno o 

papel de construtor de seu próprio conhecimento matemático (OCEM, 2006, 

p. 81). 

 

Além de enfatizar a construção do conhecimento através da Resolução de Problemas, 

as orientações também destacam nesse trecho o papel do professor enquanto mediador, onde o 

aluno quem será o construtor do seu próprio conhecimento por meio das situações geradas pelo 

professor. Assim, o aluno estará fazendo matemática através da Resolução de Problemas. 

  Nesse sentido, para Saviani (2000) os problemas, de modo geral, envolvem o 

desconhecimento da resposta e a vontade de encontrá-la. Seguindo essas afirmações e 

definições, pode-se destacar esses aspectos como decisivos para o trabalho docente com a 

metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de 

Problemas nas aulas de Matemática. Então, 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. 

Desse modo, o que demorou a ser entendido é que a Resolução de Problemas pede muito 

mais do que uma solução, ela considera os passos para alcançar os resultados, o caminho que 

foi percorrido, as tentativas, as estratégias, a lógica do raciocínio, todos os fatores qualitativos 

influenciam mais do que apenas obter o resultado correto. 

Ao se ensinar matemática através da resolução de problemas, os problemas 

são importantes não somente como um propósito de se aprender matemática, 

mas, também, como um primeiro passo para se fazer isso. O ensino-

aprendizagem de um tópico matemático começa com uma situação-problema 

que expressa aspectos-chave desse tópico e são desenvolvidas técnicas 

matemáticas como respostas razoáveis para problemas razoáveis. Um objetivo 

de se aprender matemática é o de poder transformar certos problemas não 
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rotineiros em rotineiros. O aprendizado, deste modo, pode ser visto como um 

movimento do concreto (um problema do mundo real que serve como 

exemplo do conceito ou da técnica operatória) para o abstrato (uma 

representação simbólica de uma classe de problemas e técnicas para operar 

com esses símbolos) (ONUCHIC, 1999, p. 207). 

 

Nessa perspectiva, no ensino da Matemática a Resolução de Problemas pode ser 

utilizada para dar início à construção de um novo conhecimento, ou seja, começando o conteúdo 

com uma situação-problema, isso não chega a ser necessariamente uma regra, mas para o aluno 

é primordial saber lidar com problemas, e saber também que existem representações concretas 

para as abstrações vistas em sala de aula. É fazendo uso dessas relações, que podemos atrair o 

aluno para aprender Matemática, relacionar a Matemática vista em sala de aula com a vida do 

aluno pode aumentar consideravelmente a compreensão e a atenção dele perante a disciplina de 

Matemática. Foi justamente isso que pretendíamos atingir com a Resolução de Problemas na 

nossa pesquisa de campo. 

No Capítulo V, Geometria, alcançamos um aprofundamento sobre esse assunto para 

oferecer de uma forma diferente para os futuros professores, esses que terão contato direto com 

os alunos do Ensino Básico. Para isso, no curso oferecemos o ensino de Geometria para a 

formação inicial através da Resolução de Problemas.  

Acreditamos que o ponto de partida para mudanças consideráveis no ensino de 

Geometria está na formação inicial do professor de Matemática, mostrar logo durante a 

formação inicial que ser professor é viver totalmente fora do comodismo, isso vai desde a 

preocupação com os alunos até as preocupações com os livros que trabalhará em sua disciplina.  

Compreende-se, portanto, a importância de abordar conceitos que tratem da Matemática 

do Ensino Básico e que façam uma ligação entre os conceitos do Curso Superior. Dessa forma, 

foi trabalhado num Curso de Geometria no contexto da Resolução de Problemas visando a 

Teoria e a Prática, com base nos documentos oficiais, nos livros escolhidos e no nosso projeto. 

Assim, tentou-se trabalhar o projeto do curso, utilizando a Metodologia de Ensino-

Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas. Esse curso faz 

parte da pesquisa de campo. 

O objetivo deste curso foi o de apresentar, para futuros professores, a Resolução de 

Problemas como uma proposta promissora para o ensino de Geometria no Ensino Básico e 

Superior. No entanto, para trabalhar com os futuros professores os conceitos da Geometria, 

foram abordados problemas geradores durante o curso de extensão. Para abordar esses 

conteúdos, foi utilizada a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática 

através da Resolução de Problemas. 
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Como um dos propósitos desta pesquisa foi o de analisar/investigar as contribuições da 

Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de 

Problemas durante um curso de extensão  “O ensino de Geometria no contexto da Resolução 

de Problemas visando a Teoria e a Prática” que oferecemos para um grupo de licenciandos, 

esperamos que tenham despertado para os estudos e conseguido, além de revisar conceitos, 

identificar um método de estudo que lhes seja útil para todas as disciplinas do curso de 

graduação. 

Sendo assim, desejamos que esses alunos-participantes tenham autonomia para estudar 

os diversos conteúdos necessários para sua formação e espera-se que a Metodologia de Ensino-

Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas seja o foco 

principal para que isso aconteça. 

 

6.2 NOSSO MODELO MODIFICADO 

 

É importante salientar que o Modelo Preliminar, como foi definido na página 36, 

permanece como um guia para um possível Modelo Modificado. O que ocorre é que o Modelo 

Preliminar expõe, de forma simples, os problemas detectados pela pesquisadora. Nesse sentido, 

descrever-se-á o Modelo Modificado detalhando as variáveis que foram detectadas no estudo 

dos capítulos anteriores, para auxiliar na busca pela resposta à questão proposta nesta pesquisa. 

 Cabe novamente salientar que o Modelo Modificado apresentado aqui é fruto dessa 

investigação, ao serem relacionadas às ideias de outros pesquisadores. Sendo assim, considera-

se, no presente trabalho, que são “variáveis” as ações dispostas no modelo. 
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Figura 6: Modelo Modificado segundo Romberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

6.3 A NOSSA PERGUNTA DA PESQUISA 

 

Goldenberg (2004) explica que, o que determina como trabalhar é o problema que se 

quer trabalhar: só se escolhe o caminho quando se sabe aonde se quer chegar. Assim, 

entendemos que o caminho é destinado pela pergunta da pesquisa, por isso ela é posicionada 

antes da escolha de estratégias e procedimentos. 

 Já para Gamboa (2013), numa pesquisa não é interessante fazer apenas uma pergunta 

qualquer, é importante que a pergunta tenha qualidade, assim não faz sentido desenvolver uma 

pesquisa, pois o que vai mover a pesquisa é a busca pela resposta. Nesse sentido, “a pergunta 

se origina na necessidade problematizada e a resposta só acontece pela exigência da pergunta. 

A resposta só existe se há pergunta e a pergunta existe se há a problematização da necessidade” 

(GAMBOA, 2013, p. 96). 

Após relacionar o nosso fenômeno de interesse e o modelo modificado, com ideias de 

“outros” em nossa pesquisa, chegou-se, finalmente, a uma pergunta norteadora da presente 

Ir à UEPB, 

campus 

Campina 

Grande/PB 

Entrar em contato com o Diretor do 

Centro de Ciências e Tecnologias a 

respeito da possibilidade de criação de 

um curso de extensão sobre Geometria 

no contexto da Resolução de Problemas 

Ver no comitê de 

ética a tramitação 

para a execução do 

curso de extensão 

Criação do projeto para 

pesquisa de campo, um 

curso de Geometria 

utilizando a Metodologia 

de Ensino- 

Aprendizagem- 

Avaliação de Matemática 

através da Resolução de 

Problemas 

Selecionar 

situações-

problema para 

trabalhar com 

estudantes da 

Licenciatura em 

Matemática 

Divulgação e inscrições 

dos alunos que 

participarão do curso de 

extensão “Tópicos de 

Geometria no contexto da 

Resolução de Problemas 

visando a Teoria e a 

Prática” 

Aplicação do projeto 

“Tópicos de Geometria no 

contexto da Resolução de 

Problemas visando a Teoria 

e Prática” 

Análises 

das 

evidências 

coletadas 

Relatar 

resultados 

Conclusões: 

resposta ao 

problema da 

pesquisa 



115 
 

pesquisa: Quais as principais contribuições da Metodologia de Ensino-Aprendizagem-

Avaliação de Geometria através da Resolução de Problemas, durante um curso de extensão, 

para a formação docente de um grupo de licenciandos em Matemática? 

Ao encerrar este Primeiro Bloco de Romberg com a formulação da pergunta da pesquisa 

detalharemos como se deu o Segundo e o Terceiro Bloco de Romberg.  
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7 ESTRATÉGIAS E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA – SEGUNDO BLOCO DE 

ROMBERG 

  

 Neste capítulo, apresentaremos as atividades 5 e 6 do segundo bloco de Romberg. Esse 

bloco nos direciona para que as decisões sejam tomadas e postas em prática tendo sempre como 

foco as evidências que serão coletadas.  

 Partindo do Modelo Modificado, o pesquisador deve planejar uma Estratégia Geral, e 

seu correspondente Procedimento Geral, que se referem a “o que fazer?” e “como agir?” 

respectivamente, e para colocá-los em prática será necessário identificar cuidadosamente 

Estratégias e Procedimentos Auxiliares para dar suporte à aplicação do projeto. 

 

7.1 ESTRATÉGIAS E PROCEDIMENTOS DA NOSSA PESQUISA 

 

 Nesta etapa da nossa pesquisa, elaboramos um plano de ação. Esse plano de ação deve 

estar focalizado com nosso Modelo Modificado que apresentamos na página 114 e ao mesmo 

tempo envolver todos os elementos relevantes que aparecem ao longo da nossa pesquisa 

bibliográfica. Por isso, a pesquisadora precisou planejar bem as estratégias e os procedimentos, 

antes de colocá-los em ação para que haja êxito na sua pesquisa de campo. Nesse sentido, frente 

a nossa pergunta da pesquisa “Quais as principais contribuições da Metodologia de Ensino-

Aprendizagem-Avaliação de Geometria através da Resolução de Problemas para a formação 

docente de um grupo de licenciandos em Matemática?”, propomos um plano de ação baseado 

nas seguintes estratégias: (EG) Estratégia Geral – Criar um projeto de trabalho para um curso 

de extensão, para que a Estratégia Geral se consolide, precisamos assumir Estratégias 

Auxiliares (E1, E2, E3, E4, E5). 

  

E1: Identificar o local onde será aplicado o projeto e seus sujeitos ou participantes; 

E2: Entrar em contato com os representantes legais do local (instituição superior) com a 

finalidade de solicitar autorização para realizar a pesquisa de campo; 

E3: Criar um projeto para o Curso de Extensão; 

E4: Divulgar o Curso de Extensão e realizar inscrição dos alunos; 

E5: Aplicar o roteiro de atividades no curso de extensão; 

 

 Partindo da seleção das Estratégias tanto da geral quanto das auxiliares, são criados os 

procedimentos, sendo eles correspondentes a cada uma das estratégias. Propomos executar 
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nosso plano de ação com os seguintes procedimentos: (PG) Procedimento Geral – A criação de 

um Projeto a ser aplicado para no curso de extensão: O ensino da Geometria no contexto da 

Resolução de Problemas visando a Teoria e a Prática. Para que o Procedimento Geral possa 

ser desenvolvido, precisamos assumir Procedimentos Auxiliares (P1, P2, P3, P4, P5). 

  

P1: A instituição escolhida para realização da nossa pesquisa de campo foi à UEPB, campus 

Campina Grande, e os sujeitos da nossa pesquisa será um grupo de Licenciandos em 

Matemática; 

P2: Reunião com o Diretor do Centro de Ciências e Tecnologias da UEPB e com o Comitê de 

Ética dessa instituição; 

P3: A criação do projeto para o Curso de Extensão e a elaboração de um roteiro de atividades 

para trabalhar no curso de extensão utilizando a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-

Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas; 

P4: A divulgação do Curso de Extensão e a realização das inscrições dos alunos interessados 

que farão parte da nossa pesquisa de campo; 

P5: A aplicação do roteiro de atividades criado para o Curso de Extensão “O ensino da 

Geometria no contexto da Resolução de Problemas visando a Teoria e a Prática”; 

 

7.2 PROCEDIMENTOS EM AÇÃO 

 

 Para execução do nosso Procedimento Geral existe a necessidade de por em prática 

todos os procedimentos auxiliares que destacamos no tópico anterior. 

 

• P1 em ação - A instituição escolhida para realização da nossa pesquisa de campo 

foi à UEPB, campus Campina Grande, e os sujeitos da nossa pesquisa será um 

grupo de Licenciandos em Matemática; 

 

Inicialmente a nossa intenção seria de desenvolver a pesquisa no componente curricular 

Tópicos de Geometria, mas tendo em vista que o professor(a) responsável pela disciplina 

provavelmente teria suas atividades e metodologias já planejadas para o seguimento da 

disciplina completa, acreditamos que nesse cenário não teríamos condições de executar com 

autonomia o nosso projeto de pesquisa. 

Dessa forma, escolhemos realizar um Curso de Extensão onde os pesquisadores e alunos 

teriam mais autonomia para desenvolver a pesquisa como proposto e assim, a instituição 
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escolhida foi a Universidade Estadual da Paraíba no campus de Campina Grande/PB. Tanto a 

instituição quanto o campus escolhido foi o local onde a pesquisadora estudou durante a 

graduação e pós-graduação, e se tornou importante contribuir no ensino de Geometria desta 

instituição, com os alunos da Licenciatura em Matemática. 

Figura 7: Universidade Estadual da Paraíba 

 

 

Fonte: www.uepb.edu.br 

 A Universidade Estadual da Paraíba tem uma longa história7 de mudanças, o prefeito da 

cidade, Williams de Souza Arruda, criou a Universidade Regional do Nordeste, onde era 

mantida pela Fundação Universidade Regional do Nordeste. Em 13 de abril de 1966, aconteceu 

a primeira reunião do Conselho Universitário com o objetivo de eleger o presidente da FURNE. 

 Em votação foi escolhido o prefeito Williams Arruda para presidir a Fundação, e em 

paralelo exercer o cargo de primeiro reitor. Como vice-reitor foi eleito Edvaldo do Ó, 

economista, que por fim acabou assumindo o cargo da reitoria ainda em 1966. Edvaldo exerceu 

a função de reitor até o primeiro semestre de 1969.  

                                                           
7 Informações retiradas do site da Universidade Estadual da Paraíba. 
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 A pretensão a princípio era de federalizar a URNE, mesmo não esquecendo que a 

Estadualização poderia ser um caminho. Em 1982, o reitor Vital do Rêgo, tentou a 

Estadualização da URNE, porém ainda não obteve êxito, depois dessa houve uma sequência de 

tentativas que falharam.  

 Apenas em 1987, com o reitor Sebastião Guimarães Vieira, a URNE foi transformada 

em Universidade Estadual da Paraíba. Ao celebrar 30 anos de criação a Universidade teve o 

reconhecimento do Conselho Nacional de Educação do MEC. Em 1996, a universidade já tinha 

mais de 11 mil alunos, 890 professores e 691 servidores técnico-administrativos, dois cursos de 

mestrado, além de duas escolas agrotécnicas, conseguindo reunir quase 400 alunos. 

 Em 1994, o reitor Itan Pereira encaminhou toda a documentação da UEPB para objetivar 

o reconhecimento da Universidade Estadual da Paraíba ao Conselho Federal de Educação. No 

século XXI, houve a conquista da Autonomia da UEPB, concedida por lei com documentação 

legal, com autonomia a UEPB começou a contribuir em suas ações nas áreas de ensino, pesquisa 

e extensão. 

 Daí a UEPB começou a expandir e melhorar, atualmente a universidade possui oito 

Campi, sendo eles distribuídos da seguinte forma: Campus I – Campina Grande; Campus II – 

Lagoa Seca; Campus III – Guarabira; Campus IV – Catolé do Rocha; Campus V – João Pessoa;  

Campus VI – Monteiro; Campus VII – Patos; Campus VIII – Araruna. 

 No total são 52 cursos de graduação, onde 28 são de licenciatura e 24 de bacharelado. 

O Campus I, tem o total de 28 cursos e 5 centros: Centro de Ciências e Tecnologias (CCT), 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), Centro de Ciências Sociais e Aplicadas 

(CCSA), Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) e Centro de Educação (CEDUC). 

 O CCT da UEPB foi criado através de uma reforma cêntrica que aconteceu em 1972. 

Atualmente o CCT mantém sete cursos de graduação, onde três são licenciaturas e quatro são 

bacharelados. As licenciaturas: Matemática, Física, Química; os bacharelados: Química 

Industrial; Computação, Estatística e Engenharia Sanitária e Ambiental. Mantém também três 

Programas de pós-graduação, sendo eles strictu senso: Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências e Educação Matemática, Mestrado Profissional em Matemática e Mestrado e 

Doutorado Acadêmico em Ciência e Tecnologia Ambiental, e ainda dois cursos de pós-

graduação Lato sensu: Curso de Especialização em Gestão Ambiental na Indústria e Curso de 

Especialização em Ensino de Matemática. 

 O CCT tem 137 docentes efetivos na instituição e 37 técnicos-administrativos e de 

Laboratório. No quadro de professores efetivados 60% deles são doutores; 25% são mestres, 

11,5 % especialistas e 4,5% graduados. Atualmente o CCT possui 3200 alunos matriculados. 
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 O curso de Licenciatura em Matemática da UEPB8, Campus I oferta 40 vagas por 

semestre, sendo nos períodos noturno e integral, o tempo mínimo do curso é de 8 períodos, e 

possui um Núcleo Docente Estruturante composto por 6 professores, sendo todos eles doutores. 

 A organização curricular do curso tem Componentes de Dimensão Básica Comum: 

Álgebra Linear I; Cálculo Diferencial e Integral I, II e III; Didática, Equações Diferenciais 

Ordinárias; Filosofia da Educação; Física Geral I e II; Introdução à Ciência da Computação; 

Introdução da Probabilidade e Estatística; Língua Brasileira de Sinais I; Organização do 

Trabalho na Escola e o Currículo; Psicologia, Desenvolvimento e Aprendizagem, Sociologia 

da Educação; Vetores e Geometria Analítica. 

 Componentes Básicos Específicos do Curso: 

 Análise Matemática I; Desenho Geométrico e Projetivo; Estruturas Algébricas I; 

História da Matemática; Introdução à Matemática Financeira; Introdução à Teoria dos 

Números; Laboratório no Ensino de Matemática I e II; Lógica Matemática; Matemática Ensino-

Aprendizagem; Matemática I, II, III e IV; Metodologia da Pesquisa em Matemática; Prática no 

Ensino de Matemática I e II; Recursos Tecnológicos no Ensino de Matemática; Tópicos de 

Geometria I e II; Tópicos Especiais em Matemática Básica; Variáveis Complexas. 

 Componentes Básicos Específicos de Estágio: Estágio Supervisionado I e II. 

 Componentes Básicos de TCC: TCC I e II 

Componentes Complementares Eletivos: Álgebra Linear II; Análise Matemática II; 

Educação Popular; Estatística Descritiva; Estruturas Algébricas II; Física III e IV; Fundamentos 

Epistemológicos da Matemática; Introdução à Educação Especial; Introdução à Teoria dos 

Grafos; Introdução ao Latex; Investigação em Educação Matemática na sala; Matemática e 

Aplicações; Modelagem em Educação Matemática; Tendências em Educação Matemática; 

Tópicos especiais de Análise; Tópicos Especiais de Cálculo; Tópicos Especiais em Educação 

Matemática; Tópicos Especiais em Matemática.  

A carga horária total do curso é de 3210 horas, sendo maior parte dessa carga horária 

destinada aos Componentes Básicos Específicos do Curso, ocupando 42,99% da carga horária. 

Como dito anteriormente, o Campus I, onde foi realizada a nossa pesquisa, está 

localizado na Paraíba, precisamente em Campina Grande. A Paraíba está localizada no Nordeste 

do Brasil, atualmente tem 3,9 milhões de habitantes, em um espaço de 56.585 𝑘𝑚2, onde está 

localizada a cidade de Campina Grande, a Rainha da Borborema, que possui área de 620,6 𝑘𝑚2. 

 

                                                           
8 Informações retiradas do Projeto Pedagógico de Curso de Matemática do Campus I da UEPB. 
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Figura 8 – Cidade de Campina Grande – Paraíba  

 

Fonte: caciomurilo.com.br 

 A cidade é ponto turístico no período do Carnaval onde oferece a população da cidade 

e a uma grande quantidade de turistas eventos religiosos, os eventos reúnem mais de 170 mil 

pessoas. São ao todo 5 eventos: a Consciência Cristã – Reúne praticantes do protestantismo; a 

Nova Consciência – que não tem seguimento religioso e recepcionam os visitante ateus, 

agóticos, ou hare krishna; Miep – O movimento de Integração Espírita na Paraíba; Crescer – O 

encontro da família católica.  

 A cidade também é localização do Maior São João do Mundo, mobilizada no mês de 

Junho, para proporcionar as maiores festas de São João, um evento enorme e de grande 

rentabilidade para a cidade, os hotéis lotam e a cidade é tomada pelos turistas. O Parque do 

Povo é a principal atração, com 30 dias de festa e atrações musicais que carregam um público 

imenso. Além do Parque do Povo, a cidade oferece outras atrações como o Sítio São João que 

retrata um pouco da vida dos sertanejos no sítio, com ambientes como casa, bodega, igrejas, 

casa de farinha, entre outros ambientes. A vila do artesão e o Salão de Artesanato também são 

atrações neste período, juntamente com os trens de forró e as casas de shows. 

Figura 9:  Parque do Povo, Campina Grande, Paraíba 

 

 

 

 

 

 

Fonte: saojoaodecampinagrande.com.br/parquedopovo/ 
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Figura 10: Pirâmide do Parque do Povo 

 

Fonte: www.jornaldaparaiba.com.br 

 Além das suas festas tradicionais a Cidade de Campina Grande também é polo 

universitário onde tem duas universidades sendo elas a Universidade Estadual da Paraíba – 

UEPB e a Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, possui também Faculdades, 

Escola de Aviação e Escolas técnicas como o Instituto Federal da Paraíba – IFPB. 

 

• P2 em ação - Reunião com o Diretor do Centro de Ciências e Tecnologias da UEPB 

e com o Comitê de Ética dessa instituição; 

 

Em agosto de 2016, foi realizada a primeira conversa com o Diretor do Centro de 

Ciência e Tecnologias9 do campus I da UEPB, no intuito de saber sobre a possibilidade e 

disponibilidade para o oferecimento de um curso de extensão destinado aos alunos da 

Licenciatura em Matemática. 

A conversa além de ser realizada para saber da possibilidade de realização do curso de 

extensão, também tinha o objetivo de saber detalhes quanto à disponibilidade de salas e quais 

os documentos necessários. Sendo assim, o diretor gentilmente esclareceu a necessidade de 

elaborar um projeto o qual deveria ser submetido à avaliação perante o comitê de ética devido 

à pesquisa está relacionada com pessoas. Adiantou também que o mesmo estava de acordo com 

a realização do curso de extensão no CCT, porém precisaria seguir os parâmetros formais da 

universidade, ou seja, a avaliação do comitê de ética para assim poder ter a sua assinatura e 

aval, e então disponibilizar a sala para os encontros semanais. 

Após a visita e conversa com o diretor do Centro de Ciências e Tecnologias, foi realizada 

a visita ao Comitê de Ética, também em agosto de 2016, onde contatamos a Secretária 

                                                           
9 Professor Dr. Edvaldo de Oliveira Alves (Mará). 
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Executiva10 do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade 

Estadual da Paraíba.  

Nessa visita foi explicado sobre o que se tratava a nossa pesquisa, e a Secretária 

Executiva esclareceu todos os requisitos para que a pesquisa fosse autorizada. A mesma 

apresentou o site da Plataforma Brasil, onde será proposto o projeto de pesquisa digital, 

detalhando todo o preenchimento para submissão, como também a constituição do projeto físico 

que é exigido para ser entregue na sede do Comitê de Ética da UEPB. 

Após os esclarecimentos, a Secretária Executiva encaminhou por e-mail a lista de 

checagem para elaboração do projeto atendendo os pré-requisitos; a Resolução Nº 466, de 12 

de Dezembro de 2012; as orientações básicas para submissão de projetos de pesquisa na 

Plataforma Brasil; e o Calendário semestral de reuniões dos avaliadores do Comitê Ética. Todos 

esses documentos encontram-se disponíveis no site11. 

 

• P3 em ação - A criação do projeto para o Curso de Extensão e a elaboração de um 

roteiro de atividades para trabalhar no curso de extensão utilizando a Metodologia 

de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de 

Problemas; 

 

Após as reuniões e esclarecimentos, foi criado o projeto de trabalho de forma que 

contemplasse os nossos objetivos com o Curso de Extensão de Geometria utilizando a 

Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de 

Problemas. 

Esse projeto de trabalho foi estruturado para ser desenvolvido em 10 encontros, formado 

por 19 estudantes do curso de Licenciatura em Matemática, que serão identificados em nossa 

pesquisa como, AP12
1, AP2, AP3, ... AP19 e um professor já formado e identificado como PF13

1, 

e uma mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação 

Matemática, identificada por seu nome real, Thâmara. 

Dessa forma, o projeto foi criado para que tivéssemos como nos envolver com alunos 

da Licenciatura em Matemática de forma mais direta, para que os Licenciandos pudessem ter 

um auxílio desde o começo de sua formação, oferecendo um apoio para o ensino de Geometria 

                                                           
10 Maria do Socorro de Souza 
11 http://www.uepb.edu.br/comite-de-etica/ 
12 AP – Aluno-Participante da pesquisa 
13 PF – Professor formado participante da pesquisa 
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através da Resolução de Problemas que considera o papel do aluno, do professor e da 

matemática em sala de aula. 

Assim como Onuchic (1999), acreditamos que ao ensinar matemática através da 

resolução de problemas o futuro professor estará dando aos seus alunos um meio poderoso e 

muito importante de desenvolver sua própria compreensão. Nesse sentido, decidimos 

apresentar inicialmente aos vinte participantes do curso a metodologia de “Ensino-

Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas” como um 

caminho para ensinar, aprender e avaliar Geometria. 

Quando falamos dessa metodologia podemos enfatizar que inseri-la no ensino de 

Geometria é a possibilidade de torná-lo mais atrativo e dinâmico, como também tornar o 

professor mais reflexivo dando mais foco ao aluno em sala de aula, visando o desenvolvimento 

da autonomia não só dos futuros professores como também dos alunos que possivelmente serão 

alcançados futuramente. 

Para implementar a metodologia no curso de extensão “O Ensino de Geometria no 

contexto da Resolução de Problemas visando a Teoria e Prática”, decidimos utilizar um roteiro 

elaborado por Onuchic e Allevato (2011) que apresenta uma dinâmica de trabalho para sala de 

aula: Preparação do problema; Leitura individual; Leitura em conjunto; Resolução do 

problema; Observar e incentivar; Registro das resoluções na lousa; Plenária; Busca do consenso 

e Formalização do conteúdo. Esse roteiro já foi discuto nas páginas 86-87 deste trabalho. 

O objetivo geral do projeto foi o de (re)construir conhecimentos geométricos, no sentido 

de que a reconstrução poderia partir de alunos que já tinham algum conhecimento sobre 

geometria e a construção direcionada aqueles alunos que não tiveram conhecimento da 

Geometria anteriormente, ou não conhecem os conteúdos que iremos abordar durante o curso. 

Outro de nossos objetivos é levar o aluno a construir novas ideias sobre a geometria, com o 

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

que possam ver o ensino dessa parte da Matemática como uma forma possível em sala de aula. 

E por fim, pretendemos analisar e avaliar como esses alunos-participantes irão reagir com esse 

novo ambiente sendo apresentado do ensino da Geometria através da Resolução de Problemas. 

Para atingir os nossos objetivos fizemos um planejamento para por em ação o curso de 

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

total 60 horas. As aulas presenciais foram realizadas em encontros semanais, acontecendo nas 

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

Para cada encontro tivemos 3 momentos: Às vezes uma fundamentação teórica e, para 

isso buscou-se em literatura nacional e/ou internacional, suporte para apoiar a ideia de um 
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trabalho com futuros professores, visando ao ensino da Geometria. Dessa forma, foram 

procuradas leituras relacionadas a Formação inicial de Professores de Matemática, sobre 

Resolução de Problemas e Geometria.  

Já para outro momento seria adotado uma dinâmica de trabalho em grupos, com objetivo 

de experimentar ou vivenciar a metodologia Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática 

através da Resolução de Problemas. Também apresentamos problemas que iriam servir como 

geradores de novos conhecimentos, de acordo com a metodologia adotada. Em alguns encontros 

foram deixadas tarefas extra-classe para implementação deste curso. 

Já o conteúdo programático para o curso de extensão, foi dividido por encontro e na 

seguinte ordem: 

1. Perpendicularismo de reta e plano; 

2. Congruência e semelhança de triângulos; 

3. Grafos; 

4. Círculo e circunferência; 

5. Posição relativa entre reta e plano; 

6. Fórmula de Euler, Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras, Teorema do ângulo 

externo; 

7. Paralelepípedo e pirâmide; 

8. Cilindro; 

9. Cone e esfera; 

10. Topologia. 

Além dos tópicos citados acima, elaboramos um roteiro de atividades para trabalhar no 

curso de extensão utilizando a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de 

Matemática através da Resolução de Problemas; 

 

Problema 1: Problema do interruptor14 

A figura abaixo mostra a planta de um quarto, com pé direito igual a 3 m. Deseja-se instalar um 

fio conectando uma lâmpada, localizada no centro do teto, ao interruptor, situado a 80 cm de 

altura, junto à porta indicada na planta (cuja altura é 1,95 m). 

 

 

 

                                                           
14 Problema retirado do livro: A Matemática do Ensino Médio, v.2 de Lima et al. (2006, p. 206) 
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Determine o comprimento de fio necessário nos seguintes casos: 

a) O fio deve se manter, tanto no teto como na parede, paralelo a uma das três direções 

principais. 

b) O fio, na parede, deve ficar colocado segundo a vertical. 

Objetivos do problema:  

• Desenvolver o interesse pela manipulação através do sólido geométrico; 

• Estimular o aspecto visual da Geometria; 

• Trabalhar com perpendicularismo de reta e de plano. 

 

Problema 2: Problema do feixe luminoso15 

Em um aparelho experimental, um feixe laser emitido no ponto P reflete internamente três vezes 

e chega ao ponto Q, percorrendo o trajeto PFGHQ. Na figura abaixo, considere que o 

comprimento do segmento PB é de 6 cm, o do lado AB é de 3 cm, o polígono ABPQ é um 

retângulo e os ângulos de incidência e reflexão são congruentes, como se indica em cada ponto 

da reflexão interna. Qual é a distância total percorrida pelo feixe luminoso no trajeto PFGHQ? 

 

Objetivos do problema:  

• Desenvolver conceitos de congruência e semelhança de triângulos, teorema de 

Pitágoras, losango, retângulo. 

• Motivar os alunos para o trabalho em grupo e a aceitação de diferentes formas de 

resolução; 

                                                           
15 Problema retirado do vestibular da Unicamp 2013 – Comvest. 
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Problema 3: Problema da dobra de papel16 

a) Uma folha de papel retangular de 6 polegadas por 8 polegadas é dobrada de maneira 

que os vértices opostos se toquem. Ache o comprimento da dobra. 

b) Uma folha de papel de 8 polegadas por 12 polegadas é dobrada de maneira que um 

vértice  toque o ponto médio do lado não adjacente maior. Ache o comprimento da dobra. 

Objetivos do problema:  

• Aprofundar conceitos sobre triângulos retângulos, retângulos, diagonal e teorema de 

Pitágoras; 

• Estimular o aspecto visual da geometria através do desenho e da manipulação; 

 

Problema 4: Problema de Königsberg17 

A cidade de Königsberg está situada nas margens do Mar Báltico, na foz do rio Pregel. No rio 

que corta a cidade, havia duas ilhas que, na época, eram ligadas entre si por uma ponte. As duas 

ilhas se ligavam ainda às margens por mais seis pontes ao todo, como aparece no desenho. 

Dessa forma, é possível fazer um percurso para um passeio que partindo de uma das 

margens e, atravessando uma única vez cada uma das sete pontes, retorne à margem de partida? 

 

Objetivos do problema:  

• Observar qual o caminho que os alunos vão enxergar com o problema dos grafos sem 

ter conhecimento do conteúdo; 

• Apresentar conteúdos raramente abordados nas aulas de Geometria; 

• Formalizar o conteúdo de grafos para que os alunos. 

 

Problema 5: Problema do assassinato do bilionário Count Van Diamond18 

O cenário abaixo é a residência do bilionário Count Van Diamond, que acaba de ser 

assassinado. Sherlock Holmes (um conhecido detetive que nas horas vagas é um estudioso da 

                                                           
16 Problema retirado do livro: Aprendendo e Ensinando Geometria, organizado por Linsquist e Shulte e traduzido 
por Hygino (1994, p. 92). 
17 Problema retirado do livro: A Matemática do Ensino Médio, v.2 de Lima et al. (2006, p. 250). 
18 Problema retirado do site da UFSC. 
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teoria dos grafos) foi chamado para investigar o caso. O mordomo alega ter visto o jardineiro 

entrar na sala da piscina (lugar onde ocorreu o assassinato) e logo em seguida deixar a sala pela 

mesma porta pela qual havia entrado.  

O jardineiro, contudo, afirma que ele não poderia ser a pessoa vista pelo mordomo, pois 

ele havia entrado na casa, passado por todas as portas uma única vez e, em seguida, deixado a 

casa. Sherlock Holmes avaliou a planta da residência (conforme a figura abaixo) e em poucos 

minutos declarou solucionado o caso. Quem poderia ser o suspeito indicado por Sherlock 

Holmes? Qual o raciocínio utilizado pelo detetive para apontar o suspeito?    

 

Objetivos do problema:  

• Avaliar como os alunos desenvolveram a solução do problema já tendo conhecimento 

do conteúdo; 

• Possibilitar ao grupo de licenciandos a oportunidade de refletir sobre a aplicação do 

problema tendo sido aplicado um anteriormente em que eles não sabiam de qual assunto 

se tratava 

• Formalizar o conteúdo de grafos para que os alunos. 

 

Problema 6: Problema das bandejas19 

Um restaurante utiliza, para servir bebidas, bandejas com base quadradas. Todos os copos desse 

restaurante têm o formato representado na figura:  

 

                                                           
19 Problema retirado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2013. 



129 
 

Considere que 𝐴𝐶 =  
7

5
𝐵𝐷 e que l é a medida de um dos lados da base da bandeja. Qual deve 

ser o menor valor da razão 
𝑙

𝐵𝐷
 para que uma bandeja tenha capacidade de portar exatamente 

quatro copos de uma só vez?  

Objetivos do problema:  

• Observar como os alunos desenvolvem o problema com a presença maior de letras do 

que de números; 

• Apresentar o conteúdo de forma que possa ser trabalhado no ensino básico; 

• Formalizar o conteúdo de círculo e circunferência de modo que os alunos consigam 

interagir. 

 

Problema 7 – Problema do semicírculo20 

 O segmento AB é o diâmetro de um semicírculo e a base de um triângulo isósceles ABC, 

conforme a figura abaixo. 

 

Denotando as áreas das regiões semicircular e triangular, respectivamente, por 𝑆(𝜑)𝑒 𝑇 (𝜑), 

qual será a razão 
𝑆(𝜑)

𝑇(𝜑)
, quando 𝜑 =  

𝜋

2
  radianos? 

Objetivos do problema:  

• Observar como os alunos conseguem perceber o problema de círculo em que será 

trabalhado com semicírculo e as relações de triângulos, retângulo e isósceles; 

 

Problema 8: Problema da ponte21 

A figura representa uma ponte sobre uma estrada de ferro. Sejam α e β, respectivamente, os 

planos da pista da ponte e o do leito da estrada de ferro e sejam r e s as retas as retas que 

representam o eixo da pista e um dos trilhos. Quais são as posições relativas de α, β r e s? 

 

                                                           
20 Problema retirado do vestibular da Unicamp 2013 – Comvest. 
21 Problema retirado do livro: A Matemática do Ensino Médio, v.2 de Lima et al. (2006, p. 183). 
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Objetivos do problema:  

• Estimular a observação sobre o problema dado e o estímulo a leitura do problema; 

• Envolver conteúdos sobre ponto, reta e plano; 

o Retas reversas; 

o Planos secantes. 

 

Problema 9: Problema da piscina22 

Um engenheiro vai projetar uma piscina, em forma de paralelepípedo retângulo, cujas medidas 

internas são, em metros, expressas por x, 20 – x e 2. 

 

Qual o maior volume que esta piscina poderá ter, em metros cúbicos? 

Objetivos do problema:  

• Observar como os alunos desenvolvem um problema de geometria que apresenta 

também propriedades do cálculo e da álgebra; 

• Contribuir com o contato de problemas que não possuem apenas o olhar geométrico 

para solucioná-lo. 

 

Problema 10: Problema do inseto 23 

Um inseto caminha do cume de uma pirâmide regular, contornando a figura, pelo trajeto de 

segmentos iguais AB = BC = CD = DE = EF. Ache a medida do ângulo do vértice superior de 

cada um dos três triângulos isósceles congruentes que são suas faces.  

                                                           
22 Problema retirado do vestibular da Unirio 1998. 
23 Problema retirado do livro: Aprendendo e Ensinando Geometria, organizado por Linsquist e Shulte e 
traduzido por Hygino (1994, p. 98). 
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Objetivos do problema:  

• Estimular a percepção geométrica através do problema que precisa de uma visão 

espacial para plana. 

 

Problema 11: Problema dos cilindros24 

A professora Elvira entregou a cada um de seus alunos uma folha de papel, de 20 cm por 30 

cm, e fita adesiva. Ela lhes pediu para enrolar o papel e fazer um cilindro. Os alunos seguiram 

as instruções, mas seus cilindros se mostraram de dois tamanhos diferentes. A professora pediu, 

então, que determinassem qual desses dois cilindros tinha o maior volume. 

Jorge disse: - No meu cabe mais, porque é mais alto. 

Ema disse: - No meu cabe mais, porque é mais largo. 

Laura disse: - Eles devem conter a mesma quantidade, porque foram feitos a partir de folhas de 

papel de mesmo tamanho. Quem está certo? Como você sabe? 

Objetivos do problema:  

• Observar como os alunos se relacionam com as justificativas nos problemas de 

geometria; 

• Contribuir no entendimento do problema de forma lúdica; 

• Formalizar o conteúdo de cilindro. 

 

Problema 12: Problema do raio 

Achar o raio da esfera na qual se acha inscrito um cone reto de 12 m de raio de base e 18 m de 

altura, sabendo que o centro da esfera é interior ao cone. 

Objetivos do problema:  

• Observar como os alunos conseguem perceber um problema sem nenhuma imagem 

dada pelo enunciado; 

• Formalizar o conteúdo de cone e esfera. 

                                                           
24 Problema retirado do livro: Resolução de Problemas – teoria e prática de Onuchic et al. (2014, p. 119). 
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Problema 13: Problema da cereja25 

Um cálice com a forma de um cone contém V (volume) cm³ de uma bebida. Uma cereja 

de forma esférica com diâmetro de 2 cm é colocada dentro do cálice. Supondo-se que a cereja 

repousa apoiada nas laterais do cálice e o líquido recobre exatamente a cereja a altura de 4 cm 

a partir do vértice do cone, determine o valor de V. 

 

Objetivos do problema:  

• Trabalhar conceitos de volume nos polígonos e na esfera; 

• Formalizar o conteúdo de cone e esfera. 

 

Problema 14: Problema do califa persa26 

Um Califa persa “desejando” selecionar um marido para sua linda filha, usou um problema. 

Eram propostas duas situações para um mesmo problema: ligar A a A’, B a B’, C a C’ por linhas 

que não se cruzem nem interceptem qualquer outra linha da figura: 

1ª Disposição: 

 

2ª Disposição: 

 

Diante das soluções encontradas para as duas disposições você acha que o Califa queria que sua 

filha casasse? Por quê? 

                                                           
25 Problema retirado do vestibular Fuvest 1991. 
26 Problema retirado do livro Matemática – curso moderno, v. 3 de Sangiorgi (1971, p. 131). 
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Objetivo do problema:  

• Observar e analisar qual a reação dos alunos sem conhecer o conteúdo proposto pelo 

problema; 

• Apresentar para os alunos a topologia; 

 

• P4 em ação - A divulgação do Curso de Extensão e realização das inscrições dos 

alunos interessados; 

 

Em 15 de dezembro de 2016, o nosso projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética, como 

já era o último mês e também mês das férias, planejamos começar nosso curso de extensão no 

início do mês de fevereiro. Para isso, entramos em contato com a diretora adjunta do CCT para 

comunicar sobre a aprovação do projeto e saber sobre a liberação da sala para darmos início à 

prática do curso de extensão, a diretora bastante solícita nos disponibilizou a sala B210 do CCT. 

O próximo passo foi entrar em contato com o Chefe27 de departamento do curso de 

Licenciatura em Matemática da UEPB, para saber sobre a possibilidade de deixar as fichas de 

inscrições no departamento e até mesmo para divulgar o telefone para contato no banner de 

divulgação. Novamente tivemos as portas abertas, foi permitido o acesso sem nenhuma objeção. 

Após todas as aprovações e tendo planejado como seria executado o nosso curso de 

extensão, precisávamos fazer a divulgação das vagas disponíveis. Divulgamos através de 

cartazes nos corredores do Centro de Ciências e Tecnologias da UEPB/Campus I, e também 

nas redes sociais. As fichas de inscrições foram deixadas no departamento de Matemática no 

CCT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Dr. Vandenberg Lopes Vieira. 
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Figura 11: Banner de divulgação do curso de extensão 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

Quando abrimos as inscrições não esperávamos que tivesse a repercussão que teve, no 

mesmo dia já havia interessados entrando em contato através das redes sociais e em poucos dias 

o número de inscrições já estavam completas. Tivemos então que comunicar que as vagas já 

haviam sido preenchidas, porque eram limitadas, mesmo sabendo disso foi criada ainda uma 

lista de espera dos interessados que entravam em contato pelo telefone deixado na arte de 

divulgação, eles gostariam que caso alguém desistisse, as vagas fossem sendo divulgadas.  

Com as vagas preenchidas fomos analisar as fichas de inscrição, pois os únicos critérios 

exigidos para participar do curso eram: ser aluno do curso de Licenciatura em Matemática da 

Universidade Estadual da Paraíba ou da Universidade Federal de Campina Grande, ao observar, 

percebeu-se que havia 23 inscritos, um dos inscritos era matriculado no curso de Física, outros 

dois faziam parte do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Educação 

Matemática e outro inscrito não havia colocado telefone para contato e o e-mail não estava 
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legível, totalizando assim quatro inscrições inválidas. Dessa forma, como havia três inscritos a 

mais do que disponibilizamos na quantidade de vagas e havia quatro inscrições inválidas, 

chamamos o primeiro inscrito na lista de espera, completando assim as 20 vagas. 

 Na ficha de inscrição pedíamos alguns dados aos alunos para que eles preenchessem, 

diante das informações que coletamos montamos um quadro para que o leitor tome 

conhecimento dos perfis de alunos que tínhamos em nossa pesquisa. 

 

Tabela 4: Dados dos alunos inscritos no curso de extensão 

 Sexo Período APL28 PFP29 UEPB UFCG TPI30 
cursando 

TPI 
cursou 

TPII31 
cursou 

Outra Não 

cursou 

𝑨𝑷𝟏 M 6º x   x    x x 

𝑨𝑷𝟐 M 5º x  x       

𝑨𝑷𝟑 M 5º x  x  x     

𝑨𝑷𝟒 M 5º x  x  x     

𝑨𝑷𝟓 F 5º x  x  x     

𝑨𝑷𝟔 F 5º x  x  x     

𝑨𝑷𝟕 M 8º x  x   x x   

𝑨𝑷𝟖 F 5º x  x  x     

𝑨𝑷𝟗 M 6º x  x      x 

𝑨𝑷𝟏𝟎 F 2º x  x      x 

𝑨𝑷𝟏𝟏 M 2º x  x      x 

𝑨𝑷𝟏𝟐 M   x    x x   

𝑨𝑷𝟏𝟑 M 5º x  x  x     

𝑨𝑷𝟏𝟒 M 2º x  x      x 

𝑨𝑷𝟏𝟓 M 6º x  x      x 

𝑨𝑷𝟏𝟔 F 5º x x  x    x  

𝑨𝑷𝟏𝟕 M 8º x  x   x x   

𝑨𝑷𝟏𝟖 F 5º x  x  x     

𝑨𝑷𝟏𝟗 F 2º x  x      x 

𝑨𝑷𝟐𝟎 F 5º x  x  x     

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

 

                                                           
28 APL – Aluno-Participante-Licenciando 
29 PFP – Professor-Formado-Participante 
30 TPI – Tópicos de Geometria I 
31 TPII – Tópicos de Geometria II 



136 
 

Gráfico 1: Dados dos alunos inscritos no curso de extensão 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Como podemos destacar no perfil dos nossos alunos-partipantes, temos um deles que já 

está formado, essa informação não foi fornecida pelo mesmo na ficha de inscrição, só tomamos 

conhecimento desse fato no primeiro encontro que relataremos no capítulo seguinte, juntamente 

esclareceremos os motivos de não termos retirado o Professor do nosso grupo de alunos para 

pesquisa. 

 

• P5 em ação - A aplicação do roteiro de atividades criado para o Curso de Extensão 

“O ensino da Geometria no contexto da Resolução de Problemas visando a Teoria 

e a Prática”; 

 

O detalhamento da aplicação de cada encontro do curso de extensão será em um capítulo 

a parte, que chamaremos de “Capítulo VII: Aplicação do Projeto no Curso de Extensão – 3º 

bloco de Romberg”, tendo em vista que os relatos da aplicação necessitam de atenção redobrada 

e extensa explanação dos fatos que aconteceram durante a coleta de dados. 
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8 APLICAÇÃO DO PROJETO NO CURSO DE EXTENSÃO – 3º BLOCO DE 

ROMBERG 

 

Neste capítulo, antes de apresentar como aconteceu cada um de nossos encontros 

explanaremos um pouco sobre a abordagem metodológica realizada no desenvolvimento da 

pesquisa de campo, e posteriormente apontamos e discutimos os procedimentos metodológicos 

utilizados para coleta de dados. Em seguida, descrevo o contexto do estudo no qual essa 

pesquisa está inserida, como aconteceu cada um dos nossos encontros e as descrições detalhadas 

de como foi realizada a coleta de dados durante a aplicação do projeto de pesquisa. Para finalizar 

realizo uma discussão sobre a análise dos dados coletados.  

 

8.1 ABORDAGEM QUALITATIVA 

 

 Diante dos vários métodos existentes, identificamos a nossa pesquisa como qualitativa, 

onde a pesquisadora verificou a sustentação no referencial dos seguintes autores (Bogdan & 

Biklen (1994), Devechi & Trevisan (2010), Goldenberg (2004), Minayo (2014) e Oliveira 

(2014)). Diante do panorama encontrado nas leituras realizadas foi possível destacar algumas 

palavras-chave, como mostra o quadro abaixo, que fizeram confirmar que a nossa pesquisa de 

campo é de cunho qualitativo. 

 

Quadro 1: Palavras-chave destacadas sobre Pesquisa Qualitativa 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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De acordo com Oliveira (2014), a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada 

acontecendo como um estudo detalhado de um preciso fato, objeto, grupo de pessoas ou ator 

social e fenômenos da realidade. Tal procedimento busca informações fidedignas para que 

possa ser explicado com profundidade o significado e as características de cada contexto em 

que está constatado o objeto de pesquisa.  

 Perante as diversas características desta abordagem em que citamos no quadro acima, 

afirmamos a nossa pesquisa como qualitativa, e que pretendemos buscar pela essência, 

desenvolver o empenho por responder os objetivos sempre considerando o sujeito da pesquisa, 

tentando destacar o que há de mais importante em todo o processo sempre explanando as 

informações de forma verídica. 

Dessa forma, Goldenberg (2004) diz que o pesquisador deve apresentar de forma clara 

os elementos que foram determinantes na pesquisa, de forma que possa tirar suas próprias 

conclusões e como esses podem contribuir em outros grupos e situações. Ou seja, o pesquisador 

precisa ser sincero durante toda a pesquisa, principalmente em seus relatos, dessa maneira 

começaremos a relatar como se deu nossa prática. 

 

8.2 COLETA DE DADOS 

 

 Os dados utilizados nessa pesquisa foram constituídos em sua grande maioria no curso 

de extensão, porém coletamos dados brutos desde que começamos a preparação dos problemas 

selecionados de livros e outras fontes, partindo da escolha dos conteúdos que optamos para 

trabalhar. Ao longo do curso a pesquisadora começou a gravar as etapas do roteiro para ensinar 

Geometria através da Resolução de problemas, também foi recolhido as atividades com suas 

resoluções dos problemas apresentados, dependendo da atividade a pesquisadora formalizou 

utilizando o data show, na sua maioria os encontros foram filmados, fotografados, tiveram 

gravações de áudio e anotados algumas observações no caderno de bordo. 

Após o término do curso a pesquisadora organizou os dados selecionando as fotos de 

algumas das resoluções dos problemas entregues pelos alunos, isso com o intuito de identificar 

possíveis informações que pudessem colaborar com a pesquisa. Também houve áudios 

gravados, em que a seleção foi realizada somente após a transcrição de cada um deles. 

Nesse sentido, Bogdan e Biklen (1994), dizem que os dados são ao mesmo tempo as 

provas e as pistas, se usados de forma cuidadosa e correta protegem a escrita. Dessa forma não 

pretendemos nos prender a apenas um tipo de dados. Além disso, esses autores dizem que 

existem, por exemplo, notas de campo, fotografias, dentre outras fontes de dados e afirmam que 
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existe também dados oriundos de vídeos, gravações, etc. “Os dados não são apenas aquilo que 

se recolhe no decurso de um estudo, mas a maneira como as coisas aparecem quando abordadas 

em um espírito de investigação”. Para eles a pesquisa qualitativa “envolve pegarmos objetos e 

acontecimentos e levá-los ao instrumento sensível de sua mente de modo a discernir o seu valor 

como dados” (p.200). 

A seguir detalharemos como se deu as nossas principais fontes de dados: áudios, vídeos 

e observações. Os detalhes que contaremos além de serem pontos relevantes para o 

entendimento do leitor da nossa pesquisa é também fonte de inspiração para os possíveis leitores 

pesquisadores, tanto para que possam ter como exemplo o que deu certo como também para 

que possam depositar atenção no que em nosso caso precisou ou precisaria de reajuste. 

  

8.2.1 Análise de áudio 

 

A nossa coleta através dos áudios, se deu com o uso de um gravador simples, não foi 

utilizado um gravador profissional e tínhamos apenas uma unidade em sala. Inicialmente 

pensávamos que o gravador não seria a nossa maior dificuldade para implantar perante os 

alunos-participantes. Apresentamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e 

a autorização para gravações de vídeos, áudios e fotos, porém com pouco tempo notamos um 

desconforto dos alunos-participantes perante o objeto. 

Por termos apenas um gravador em sala, pedimos que eles passassem o gravador de mão 

em mão para responderem mais próximo e nos garantir um melhor áudio, mas manusear o 

gravador parecia incomodá-los, creio que para eles ficasse mais nítida a presença do gravador, 

o que poderia acabar inibindo a fala de alguns deles, da maioria talvez.  

Diante da nossa observação, pensamos em uma solução, a de manter o gravador em 

segundo plano na visão dos alunos-participantes. Nos debates dos textos, por exemplo, 

colocávamos uma cadeira no centro do círculo para que fosse possível gravar melhor e deixar 

com que todos ficassem mais confortáveis. O único problema com essa posição do gravador 

era que as vezes não conseguíamos nitidez na fala, alguns alunos-participantes falavam baixo 

e também algum barulho secundário exigia silêncio e volume máximo na hora das transcrições. 

Outro momento em que disfarçávamos o gravador era quando os alunos-participantes 

iam para a lousa defender as soluções propostas pelo seu grupo, dessa vez colocávamos uma 

cadeira próxima ao quadro com o gravador posicionado, nesses momentos a qualidade dos 

áudios ficava melhor. 
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Fizemos áudios de quase todos os encontros, exceto o último onde o gravador não ligou 

de forma alguma, o nosso segundo artifício foi utilizar o gravador de um aplicativo do celular, 

o que não foi uma boa opção, o tamanho do áudio fez o celular travar o sistema e não salvar o 

áudio, mas como dito anteriormente não nos prendemos a somente uma fonte de dados, ou seja, 

ainda tínhamos a câmera, com ótimo áudio em suas gravações, o que foi de grande valia para 

nós.  

 

8.2.2 Análise de vídeo 

 

A câmera que utilizamos em nossa pesquisa de campo foi uma câmera semiprofissional, 

a qual nos surpreendeu pela qualidade das imagens e dos áudios.  

Sobre o gravador, tínhamos a impressão de que não incomodaria os alunos-participantes 

e a realidade foi ao contrário. Já sobre a câmera imaginávamos que despertaria um desconforto, 

por geralmente não ser utilizada no cotidiano da sala de aula e por fazer uso de imagens. Por 

ter essa expectativa preferimos inserir a câmera apenas no segundo encontro, quando já 

tínhamos avisado para os alunos-participantes que faríamos gravações. 

Eles reagiram bem ao uso da câmera durante os encontros, e a mesma serviu como 

grande auxílio para nós, principalmente para relembrar fatos e para nos amparar quando os 

áudios do gravador não estavam claros o suficiente para transcrição. O uso da câmera além de 

auxiliar nos áudios, ajudou bastante também quando em alguns encontros não tinha ninguém 

para fotografar, pois dos vídeos era possível conseguir também fotos. 

Dessa forma, podemos citar Bogdan e Biklen (1994) que falam sobre fotografia e dizem 

que ela está totalmente ligada à pesquisa qualitativa e, que pode ser utilizada de maneiras 

diferentes. Dizem ainda que, as fotografias são fontes de fortes dados descritivos e utilizados 

muitas vezes para compreender o subjetivo e são normalmente analisadas indutivamente. 

Quanto ao posicionamento da câmera não tínhamos um local fixo para colocar, até 

pensamos inicialmente em posicionar na parte de trás da sala somente, porém com o tempo 

fomos vendo que era possível e melhor movimentar32 a câmera para os locais onde as coisas 

estavam acontecendo, principalmente quando os alunos-participantes estavam na lousa e eles 

defendiam suas soluções de forma bastante clara e raramente olhavam para a câmera, 

explicavam diretamente para os colegas. 

                                                           
32 A pesquisadora teve ajuda de pessoas próximas para movimentar a câmera. 
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Acreditamos que não exista uma generalização sobre os elementos de coleta de dados 

que devem ser utilizados, dependerá muito também do grupo que se estuda e o que para eles é 

mais imperceptível em sala de aula. 

  

8.2.3 Observações 

 

As observações se deram com o intuito de colher características que alcançassem nossos 

objetivos para assim responder a nossa pergunta da pesquisa. Desde os textos aos problemas 

que levávamos para sala de aula tínhamos intenções que estruturavam as nossas observações e 

o nosso olhar crítico para que nada saísse de forma aleatória. 

Durante as nossas observações já podíamos ir detectando algumas características 

particulares dos alunos-participantes como também dos seus trabalhos em grupo, e essas 

observações iam fazendo com que nós mudássemos algumas posturas durante a pesquisa de 

campo, de forma que fossemos adequando e entrosando o grupo da melhor forma.  

Nesta investigação a pesquisadora estava na sala dos encontros como observadora e 

conseguiu ver coisas que as câmeras e gravadores não poderiam mostrar. Dentro da pesquisa 

qualitativa, de acordo com Oliveira (2014), existe a importância do pesquisador ser alguém que 

interpreta a realidade e juntamente existe também as características das observações, como é o 

caso das observações bem planejadas que levam a sistematização dos dados, e tanto podem ser 

observações diretas como observações participantes. 

Sobre as observações participantes, a qual nos encaixamos é possível compreender que, 

A observação participante pode ocorrer de duas formas: observação natural, 

quando o observador é parte integrante do grupo, [...], e observação artificial, 

quando o observador se integra ao grupo com o objetivo de fazer pesquisa. 

Nesse último caso, ele pode revelar ou não o motivo de sua integração 

temporária ao grupo, ou simplesmente agir de forma disfarçada como 

pesquisador (a) (OLIVEIRA, 2014, p. 81). 

 

Além da observação das atividades de cada grupo, a pesquisadora também observou as 

fitas de vídeo realizadas em cada encontro com o intuito de complementar os áudios, já 

mencionados anteriormente. Nesse sentido, a observação permitiu que a pesquisadora 

ampliasse o conhecimento que estava subentendido, ou seja, a observação foi uma ferramenta 

poderosa dentro da abordagem qualitativa, principalmente quando aliada a outras técnicas de 

coleta de dados. A pesquisadora anotou tudo o que considerava relevante durante os encontros 

do curso de extensão tanto em relação à postura dos alunos-participantes e atitudes dela própria. 
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8.3 LOCAL DA PESQUISA 

 

 A sala  cenário de nossa pesquisa foi à sala B210 situada no bloco B, no primeiro andar 

do Centro de Ciências e Tecnologia da UEPB/Campus I. A sala era bastante ampla, iluminada, 

com lousa de vidro, tínhamos mais de 20 cadeiras na sala, o que garantia não precisarmos buscar 

cadeiras, uma mesa para a pesquisadora, três ventiladores sendo que apenas um estava pronto 

para uso. Embora não tenha ar condicionado nas salas do prédio, havia muitas janelas na sala 

B210, o que tornava o ambiente bem arejado. 

Figura 12: Centro de Ciências e Tecnologias UEPB/ Campus I, sala B 210 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 A sala não tinha data show disponível a todo o momento, mas também não houve 

problemas quanto a isso, pois o diretor do CCT, permitiu pegar o equipamento na sala de vídeos 

sempre no horário do curso, ele mesmo apresentou a pesquisadora ao responsável pela sala 

onde faz o controle de data show e explicou que seria ministrado um curso e seria preciso pegar 

o equipamento todas as quartas-feiras até o fim do curso. Esse procedimento precisou ser feito, 

pois a pesquisadora não era professora da instituição. 

Acreditamos que o local escolhido por ser de conhecimento da maioria dos alunos-

participantes que eram estudantes da instituição tornou o ambiente mais confortável para eles, 

eles já estavam habituados com o local e suas dependências, como também já era um ambiente 

conhecido pela pesquisadora. 
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8.4 OS ENCONTROS 

 

 Já tendo explicado sobre a abordagem qualitativa na qual se enquadra a nossa pesquisa 

de campo, especificado quais os procedimentos metodológicos que fizeram parte dessa 

pesquisa e detalhado o local onde aconteceram os encontros, agora detalharemos como esses 

encontros foram realizados com os alunos-participantes, nos quais estivemos coletando nossas 

evidências, para interpretá-las e em seguida relatar nossos resultados de acordo com o esboço 

de Romberg.  

 

Encontro I 

 

O primeiro encontro aconteceu no dia 06 de fevereiro de 2017, na sala B210 do CCT da 

UEPB, Campus Campina Grande, Paraíba. Naquele encontro dos 20 alunos inscritos 18 

compareceram. Primeiramente, a pesquisadora deu as boas vindas para os alunos-participantes, 

em seguida perguntou o que esperavam do curso conforme o título proposto, alguns 

responderam que esperavam a carga horária, inicialmente.  

Abaixo transcrevo a fala inicial de um participante: 

AP18: Fazer pra preencher a carga horária. 

A partir daí, a pesquisadora disse primeiro o que esperava do curso, se apresentou, 

explanou sobre os objetivos, e também falou para eles sobre o porquê de ter iniciado com essa 

proposta. Em seguida, a pesquisadora contou um pouco da sua trajetória para que eles pudessem 

entender de onde surgiu o interesse em realizar esse curso de extensão. E em meio ao seu 

discurso lançou uma pergunta: 

   - Quem aqui já chegou em uma disciplina de Matemática no Ensino Básico e 

demonstrou um teorema?  

Alguns dos alunos-participantes rebateram de uma só vez: Ninguém! 

A pesquisadora então explanou para eles mais um pouco de suas inquietações e em 

seguindo comunicou para eles como estaria dividido o cronograma do curso (os dias que teriam 

encontro e os dias que teriam atendimento), e falou também da necessidade de ter a assinatura 

de todos no TCLE – Termo de consentimento Livre e Esclarecido de voz e imagem, que eles 

lessem e avaliassem se gostariam ou não de participar do curso e fazer parte do projeto desta 

pesquisa. 

Depois de terem assinado e entregue de volta os termos para a pesquisadora, ela 

entregou o gravador para eles, para que se apresentassem dizendo o nome, o período e qual a 
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relação entre Resolução de Problemas e Geometria do ponto de vista deles, já que o curso 

envolvia os dois assuntos.  

Figura 13: Apresentação dos alunos-participantes 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

Com os 18 alunos-participantes deixamos que eles falassem livremente sobre Resolução 

de Problemas e Geometria. Diante dos comentários feitos, a seguir destacamos a fala de 5 deles: 

- Meu nome é AP1, eu curso o sexto período de Matemática da UFCG, a única coisa de 

geometria que eu vi foi a disciplina de Fundamentos da Geometria Euclidiana lá na 

universidade mesmo e em relação à resolução de problemas só aquela parte das disciplinas de 

prática somente. 

- Meu nome é AP19, eu curso o segundo período, eu não vi nem no ensino médio, só vim 

ver aqui algumas demonstrações e resolução de problemas só no ENEM e em algumas 

Olimpíadas. 

- Meu nome é AP17, eu curso o oitavo período e de geometria e resolução de problemas 

em questão de Ensino Básico eu vi eles sempre separados, geometria só aplicação de fórmula 

e resolução de problemas só voltados para parte da álgebra, na universidade também 

separado, né?! Só que aí nos projetos, no PIBID principalmente a gente trabalhava, tentava 

fazer essa aliança que a gente sabia justamente que era importante, mas só nesses casos assim. 

Dentro da própria instituição, na universidade, trabalhou junto com geometria e resolução de 

problemas. 

- Meu nome é AP15, eu curso o sétimo período em relação à resolução de problemas 

não foi algo que foi muito constante, no Ensino Médio, eu acho que não vi praticamente nada 

só aplicação de fórmulas, como a maioria já disse, e no Ensino Superior poucos foram os 
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exemplos de resolução e às vezes não eram nem na disciplina geometria propriamente dita, 

infelizmente. 

- Meu nome é AP12, já estou formado, mas no Ensino Médio como eu fiz o curso técnico 

eu não vi geometria e na universidade a geometria que eu vi foi a Geometria Euclidiana e em 

Tópicos II eu vi alguma coisa relacionando a Geometria com materiais manipuláveis, mas 

envolvendo resolução de problemas, quase nada, então deixa muito a desejar nesse sentido. 

Após conhecer um pouco sobre os alunos-participantes, a pesquisadora fez uma 

exposição sobre a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da 

Resolução de Problemas, a intenção da pesquisadora nessa exposição não era aprofundar o lado 

histórico e reformas sobre a Resolução de Problemas, e sim que os alunos tomassem 

conhecimento inicial da Metodologia a qual trabalharíamos como uma dinâmica para sala de 

aula durante o curso de extensão e não queríamos que isso acontecesse somente na prática, mas 

também na teoria. 

Num dos slides, na fala da pesquisadora foi destacado o trabalho de Schroeder e Lester 

(1989) onde eles apresentam os três modos diferentes de abordar a Resolução de Problemas: 

Ensinar sobre resolução de problemas; ensinar para resolver problemas e ensinar Matemática 

através da Resolução de Problemas. Esses modos diferentes de abordagens já foram 

aprofundados e discutidos nas páginas 74-76 deste trabalho, ou seja, a pesquisadora esclareceu. 

 Na sequência, a pesquisadora chamou atenção para “O que é um problema?”, como no 

capítulo III já tinha sido discutido esse assunto, aproveitou-se para apresentar no curso a ideia 

de alguns autores como: Brolezzi (2013), Hiebert et al. (1997), Polya (2006) e Onuchic & 

Allevado (2004). 

Segundo Onuchic e Allevato (2011), o Ensino-Aprendizagem-Avaliação da Matemática 

através da Resolução de Problemas, exige do professor e dos alunos novas posturas e atitudes 

com relação ao trabalho em sala de aula, também o professor precisa preparar, ou escolher, 

problemas apropriados ao conteúdo ou ao conceito que pretende construir e no final é 

importante a formalização, dos conceitos e teorias matemáticas trabalhados pelo professor. 

Essas autoras apresentam um roteiro de atividades como dinâmica para sala de aula, que se 

encontra na página 86-87 deste trabalho e foi apresentado pela pesquisadora explicando que 

será utilizado durante os dez encontros ao longo do curso de extensão. 

Após isso, a pesquisadora propôs o problema do interruptor aos alunos-participantes: 
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Problema do interruptor 

A figura abaixo mostra a planta de um quarto, com pé direito igual a 3 m. Deseja-se instalar um 

fio conectando uma lâmpada, localizada no centro do teto, ao interruptor, situado a 80 cm de 

altura, junto à porta indicada na planta (cuja altura é 1,95 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determine o comprimento de fio necessário nos seguintes casos: 

a) O fio deve se manter, tanto no teto como na parede, paralelo a uma das três direções 

principais. 

b) O fio, na parede, deve ficar colocado segundo a vertical. 

Queríamos com esse problema que os alunos-participantes do curso soubessem o 

aspecto visual da Geometria; o perpendicularismo de reta e de plano e também tivessem 

interesse pela manipulação através do sólido geométrico; 

Para resolver esse problema, a pesquisadora entregou-os para os alunos-participantes, 

em seguida formou cinco grupos, pediu para que eles realizassem uma leitura individual e logo 

após realizá-la, os alunos-participantes apresentaram dúvidas sobre alguns termos técnicos do 

problema, como por exemplo, o que significava “pé-direito”, foi aí que a pesquisadora fez a 

leitura do problema de forma coletiva, sanando as dúvidas iniciais. 

Dado o tempo para que eles agora realmente resolvessem o problema, nessa etapa do 

roteiro, eles começaram a dialogar entre si, surgindo diversas indagações a respeito da posição 

do fio e do interruptor, pois a figura estava na forma plana, como uma planta baixa e eles 

demonstraram dificuldade para transitar entre o plano e o espaço. Então, como forma de auxílio 

acabaram usando como referência a própria sala de aula onde estava sendo realizado o curso, 

só que as características da sala que estávamos não condizia com os dados do problema 

proposto, o interruptor, por exemplo, não estava no mesmo local. 

Vale destacar que os alunos-participantes discutiam e trocavam ideias dentro de seus 

grupos, onde uma das alunas-participantes AP6 teve o questionamento de saber qual seria a 
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quantidade de fio se a casa fosse de telha, que nesse caso, gastaria mais fio. Nesse momento um 

dos companheiros de grupo não concordou e ela explicou: 

AP6: Na casa de telha gastaria mais fio, já no caso dele, ele (AP13) pensou passando 

por cima da laje, no meu caso daria centímetros a mais, mas ele falou que se fosse no caso da 

telha ele teria dito alguma coisa na questão. 

Diante das demonstrações de dificuldade na visualização, a pesquisadora questionou em 

um dos grupos sobre a funcionalidade do material manipulável: 

Pesquisadora: Vocês acham que era melhor se a figura fosse no formato espacial?  

AP8: Tu diz em um formato 3D não é?! Para a gente visualizar melhor?!  

Essas dificuldades de visualização já eram esperadas pela pesquisadora, sendo assim, 

preparou antes do encontro alguns sólidos geométricos na forma de um paralelepípedo contendo 

um pedaço de lã amarrado no centro da base superior, para que os alunos-participantes 

pudessem manipular a lã da forma como era pedido no problema proposto.  

Durante estes momentos de discussão a pesquisadora passava nos grupos mediando e 

incentivando o desempenho dos alunos-participantes, o que eles questionavam muito era o fato 

de não ser dito pela pesquisadora se estava certa a resposta que eles estavam propondo, era dado 

o estímulo, mas eles esperavam uma resposta mais concreta e direta sobre a solução do 

problema. Onuchic e Allevato (2011) dizem que, podemos acompanhar suas explorações e 

ajudá-los, quando necessário, a resolver problemas secundários que podem surgir no decurso 

da resolução do problema, ou seja, com outros questionamentos sobre a notação passagem da 

linguagem vernácula para a linguagem matemática, conceitos relacionados e técnicas 

operatórias, a fim de possibilitar a continuação do trabalho.  

Figura 14: Pesquisadora mediando os grupos 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 
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Após o tempo destinado para a resolução, cada grupo entregou uma solução, dada pelo 

consenso entre eles. A seguir apresentamos duas soluções diferentes, as quais a pesquisadora 

destacou.  

A primeira solução do item a, foi apresentada pelo Grupo A. 

Figura 15: Resolução do item a do problema 1 – Encontro 1 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Este grupo detalhou o passo a passo para entender e encontrar a solução do problema, 

utilizando como artifício os desenhos que eles mesmos construíram para identificar as posições 

dos elementos fornecidos no enunciado. 

 A segunda solução do item a, foi do denominado Grupo C. 
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Figura 16: Resolução do item a do problema 1 – Encontro 1 

 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Já este grupo foi um pouco mais além do que foi pedido no enunciado, o grupo 

apresentou 3 casos diferentes, cada um com caminhos diferentes para a posição do fio, alguns 

mais longos, outros mais curtos. 
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 Diante das diferentes soluções a pesquisadora já na plenária aproveitou para explicar 

que a Resolução de Problemas pede por isso, por soluções diferentes, cada um com o seu modo 

de chegar à solução do problema e que nada disso poderia ser considerado errado.  

Com isso, a pesquisadora buscou chegar a um consenso utilizando os slides, os quais a 

visualização ajudou a sanar as dúvidas e chegar a um consenso sobre o resultado correto: 

 

O comprimento do fio na parede: 3 – 0,80 = 2,20m. 

O comprimento do fio no encontro da parede e do 

teto: 2,50 – 0,70 = 1,80m. 

O comprimento do fio no tento: 2,70 : 2 = 1,35m. 

Comprimento do fio: 2, 20m + 1,80m + 1,35m = 

5,35m. 

 

Na solução do item b, do problema do interruptor, encontramos divergências nas 

soluções, porém, os alunos já não demonstraram tantas dificuldades pois já haviam visualizado 

a geometria do problema. Apresentamos então as soluções do Grupo A e o Grupo C, em relação 

ao item b do problema: 

Figura 17: Resolução do item “b”do problema 1 – Encontro 1

 

Fonte: Dados do curso de extensão 
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Figura 18: Resolução do item “b”do problema 1 – Encontro 1 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

O Grupo A de forma detalhada especificou na solução o passo a passo do seu raciocínio, 

já o Grupo C chegou ao mesmo resultado, porém de forma mais direta. Após os comentários 

da pesquisadora, foi exposto o slide seguinte sobre a visualização do item b, seguido de sua 

explicação: 

 

O comprimento do fio na parede: 3 – 0,80 = 2,20m. 

Comprimento do fio no teto:  

 

  x² = (1,80)² + (1,35)² 

  x² = 3,24 + 1,8225 

             x² = 5,0625 

                          x = √5,0625 

                                                      x = 2,25 m 

Comprimento do fio: 2,20m + 2,25m = 4,45m. 

 Para este encontro não foi realizada a formalização do conteúdo, apenas uma conversa 

da pesquisadora com os alunos-participantes sobre as soluções propostas por eles para 

chegarem a um consenso, como também a pesquisadora soltou questionamentos como: 

- Quais os conteúdos que vocês viram que dá para você trabalhar com esse problema? 

 Em meio as respostas a pesquisadora identificou alguns conteúdos que os alunos-

participantes falaram: Paralela, área, unidade de medida, teorema de Pitágoras. A 

pesquisadora questionou ainda esperando que algum dos alunos dissesse que era 

“Perpendicularismo entre reta e plano”. 

1,35m 

1,80m 

x 
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 Dessa forma chegávamos ao fim do primeiro encontro, se encerrando com a atividade 

extra-classe:  

 Texto 1: “Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática: por que através da 

Resolução de Problemas?” de Allevato e Onuchic (2014). 

 O texto foi deixado na xerox do prédio e explicado para os alunos que o próximo 

encontro teria início pelo debate do texto 1, com o objetivo de que eles entendessem melhor a 

metodologia que utilizaríamos durante todo o curso de extensão. 

 

Encontro II 

  

O segundo encontro aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2017. Nesse encontro também 

tivemos a presença de 18 alunos-participantes, dentre eles alguns não estavam presentes no 

último encontro. Em um primeiro momento a pesquisadora organizou a turma em círculo para 

realizar a discussão do Texto 1, na qual foi possível perceber que nem todos haviam feito a 

leitura. 

A pesquisadora então indagou se alguém encontrava o objetivo do texto, e uma aluna-

participante disse que: 

AP6: “Discutir fundamentos, abordagens e possibilidades que norteiam a Resolução de 

Problemas na Matemática Escolar, destacando, particularmente, as compreensões construídas 

nos estudos e pesquisas que foram desenvolvidas nos últimos vinte anos”.  

Figura 19: Debate do texto 1 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

A pesquisadora na sequência explicou que esse era o objetivo de Allevato e Onuchic 

(2014) com o texto: 
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Pesquisadora: [...] em momento nenhum elas vão falar que a Resolução de Problemas 

vai ser a cura para o ensino de Matemática ter um bom resultado no Ensino Básico, mas elas 

vão falar que é um dos caminhos que você pode seguir com uma metodologia e aí elas (as 

autoras do texto) começam com “Os caminhos da Resolução de Problemas” que é o tópico I. 

Nesse instante a pesquisadora pediu que alguém lesse. 

AP18: “A meta nessa fase, era a volta à aprendizagem por descoberta, construída 

através da resolução de problemas”. 

Por ainda notar a turma um pouco inibida para comentários a pesquisadora tenta mediar 

os comentários do texto. 

A pesquisadora em relação ao texto disse: Vocês lembram quando eu falei no primeiro 

encontro, das questões das descobertas, de considerar essas descobertas e de não burlar o 

pensamento do outro? Então, é esse um dos objetivos que tem a Resolução de Problemas, você 

não pode ver uma pessoa indo por tal caminho e dizer a ela que aquilo ali está errado. Por 

aquele caminho ele pode encontrar o caminho certo, e vai caber ao professor incentivar a ele 

encontrar e não você chegar e dizer para ele (o aluno) que o caminho certo é aquele que você 

faz. 

Percebendo os alunos-participantes ainda em silêncio, a pesquisadora continua dizendo 

que: 

- Depois Onuchic e Allevato falam sobre os três temas da Resolução de Problemas que 

eu abordei, no encontro passado, que foi o sobre, o para e o através [...] alguém entendeu? 

Após a indagação da pesquisadora um dos alunos-participantes pediu a palavra: 

- Meu nome é AP17, e sobre esses três pontos, vamos dizer assim, de modos de utilizar 

a resolução de problemas para o ensino, que é destacado no texto, a gente pode ver que, vários 

vai trabalhar com o terceiro tópico né?! Mas o primeiro e o segundo ponto acho que já é 

comum para todos nós, como Thâmara deixou claro para nós quando apresentou a Resolução 

de Problemas como Metodologia. O primeiro, ensinar sobre a resolução de problemas é 

justamente como se Resolução de Problemas fosse uma matéria separada da matemática, 

digamos assim, vamos ensinar, dividir dois componentes, Matemática e Resolução de 

Problemas, como se fossem coisas separadas e isso de certa forma, digamos assim, poderia até 

abranger problemas de mais disciplinas né?! Mas precisamos assim, determinados problemas 

necessariamente da matemática. Então, na minha opinião, acho que seria um pouco 

complicado se a gente fosse trabalhar com eles dois separados. No segundo ponto, Ensinar 

para resolução de problemas, é como se estivéssemos ensinando nossos alunos os métodos da 

matemática, propriedades, definições, teoremas, sobre determinado conteúdo e no final disso, 
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vamos jogar o problema para o aluno para ver se ele consegue utilizando aquele conhecimento, 

como é que ele vai se desenvolver, que isso aí também é meio complicado porque as vezes a 

interpretação influencia muito, e se o aluno não tiver acostumado com problemas ele não vai 

conseguir transferir aquele conhecimento que estava lá sistematizado de uma forma através de 

cálculos para o conhecimento mais voltado pra leitura e interpretação. E o terceiro ponto que 

é o que a gente vai trabalhar, que na minha opinião é um ponto bastante válido, que é ensinar 

através da Resolução de Problemas né?! A gente vai usar os problemas como parte ativa da 

construção do conhecimento matemático para o aluno! Para assim, tanto ele se acostumar com 

analisar um texto e tirar dados relativos a matemática em um determinado problema no texto 

como ele também aprender propriedades e relações entre o que ele está estudando. 

A pesquisadora ainda na discussão destacou a construção do conhecimento da fala de 

AP17: 

- Acho que todo mundo já ouviu falar do construtivismo, ou seja, da construção do 

conhecimento, de tudo que a gente não vai entregar pronto para o aluno! [...] então os três 

pontos que AP17 falou tem total coerência e se você olhar direitinho os três podem caminhar 

juntos, os três pontos ou fases que a gente falou, o sobre, o para e o através, se você trabalhar 

o através você está trabalhando também sobre resolução de problemas e para resolução de 

problemas, depende da forma como o professor está colocando isso na sala de aula. E na 

sequência do texto as autoras falam sobre a complexidade do ensino.  

Nesse momento a pesquisadora perguntou para os alunos-participantes se para eles hoje, 

o ensino é complexo. Alguns alunos-participantes falaram sobre a complexidade que eles 

enxergam no ensino, neste trabalho destacamos apenas a fala de um aluno-participante: 

AP18: É complexo sim, os alunos têm que aprender superficialmente, na maioria das 

vezes o que tem que se fazer é trabalho, faz um trabalho que as vezes o aluno nem pesquisa 

direito, as vezes pega de algum colega de última hora e acaba a aprendizagem ficando 

complexa, isto reflete do mal ensino dos conteúdos.  

Dessa vez a pesquisadora indaga sobre um trecho do texto onde as autoras Allevato e 

Onuchic falam sobre o desenvolvimento da criatividade, da autonomia e de habilidades de 

pensamento, e os alunos-participantes começam a expor suas opiniões para os demais. 

AP6: Acho que além do estímulo e do despertar da criatividade depende também de 

interesse do aluno, porque pelo menos eu fui ensinada a reproduzir o que o professor faz, não 

a pensar. Quando eu me deparava vez ou nunca com uma questão de resolução de problemas 

eu já me desinteressava, já não queria fazer, deixava para lá, porque tinha que pensar, aquilo 
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era muito chato e eu já não fazia porque a minha formação não foi para pensar, quando eu vi, 

eu nem ia tentar, nem me interessava porque eu fui ensinada a fazer, a reproduzir. 

Quando a aluna-participante AP6, falou, a pesquisadora pôde perceber que o curso 

poderia sim contribuir na formação daquele grupo de licenciandos, pois eles estavam 

precisando da zona de conforto, parar de reproduzir, ter autonomia, criatividade e habilitar seus 

pensamentos. 

Em meio a outras falas, muito se remete ao tempo, o tempo que o professor não consegue 

ter para desempenhar tarefas diferentes em sala de aula e em alguns momentos os alunos se 

dispersavam do debate voltado para Resolução de Problemas, que é um fator compreensível 

tendo em vista que eles estavam tendo espaço livre para expor suas opiniões e aflições. Porém, 

devido aos nossos objetivos, era preciso que a pesquisadora voltasse ao tema com alguma 

indagação ou comentário. 

O último comentário da pesquisadora em relação ao texto foi sobre a conexão que 

Allevato e Onuchic fazem sobre Ensino-Aprendizagem-Avaliação, a simultaneidade que deve 

ocorrer entre esses três eixos.  

O aluno-participante AP17, como ele já leciona, deu um exemplo do quanto é importante 

avaliar o aluno pelo que ele faz e não pelo que você espera que ele faça. 

-  Uma vez eu estava aplicando um conteúdo sobre razão e proporção e às vezes a gente 

vai tão acostumado que é aquela forma e pronto. Coloquei uma questão na prova, o menino 

fez de um jeito muito mais simples, muito mais rápido e chegou na resposta certa, o raciocínio 

do menino estava correto e eu conheço professores que colocariam errado porque o menino 

mudou a forma. 

Pesquisadora: E às vezes o raciocínio dele foi muito mais bonito do que com aquela 

forma que você colocou para ele. 

AP17: Eu fiquei até constrangido porque eu durante o período todinho estava tão 

focado por inúmeros motivos, tão focado naquela grade curricular que todas as vezes que ia 

passar uma questão era para usar a fórmula! Vamos usar a fórmula! Vamos usar a fórmula! 

E o menino chegou e mostrou que mesmo sobre aquele regime ele tinha o pensamento dele, e 

com pensamento dele, usando coisas muito mais simples e prática ele conseguiu, então muitas 

vezes a gente quer que as coisas se resolvam do nosso jeito eles fazem um jeito até mais 

elegante né?! Pode até não ser, mas ele quis do jeito dele e chegou a solução do problema. 

Pesquisadora: Para ele tem mais sentido do que aquele que você mostrou?! 

AP19: É porque foi ele quem fez aquilo, foi ele que construiu. 

Pesquisadora: Pela sua fala esse aluno domina o que ele fez, que bom! 
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Após ter feito a discussão do texto a pesquisadora entregou o “problema do feixe 

luminoso” para os alunos-participantes, seguindo sempre os passos do roteiro apresentado por 

Onuchic e Allevatto (2011), pediu para que os alunos realizassem uma leitura individual do 

problema proposto. 

Figura 20: Pesquisadora entregando o problema aos alunos-participantes 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Após terem feito a leitura individual do problema, a pesquisadora realizou a leitura para 

todos. 

Problema do feixe luminoso 

Em um aparelho experimental, um feixe laser emitido no ponto P reflete internamente três vezes 

e chega ao ponto Q, percorrendo o trajeto PFGHQ. Na figura abaixo, considere que o 

comprimento do segmento PB é de 6 cm, o do lado AB é de 3 cm, o polígono ABPQ é um 

retângulo e os ângulos de incidência e reflexão são congruentes, como se indica em cada ponto 

da reflexão interna. Qual é a distância total percorrida pelo feixe luminoso no trajeto PFGHQ? 

 

 Nesse problema queríamos que os alunos-participantes desenvolvessem conceitos de 

congruência e semelhança de triângulos, teorema de Pitágoras, e se sentissem motivados para 

o trabalho em grupo e a aceitação de diferentes formas de resolução. 

 Por alguns minutos a pesquisadora deixou os alunos-participantes tentando solucionar 

o problema de forma individual. 
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Figura 21: Alunos-participantes realizando leitura individual 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Após esse tempo a pesquisadora pediu para que os alunos-participantes se dividissem 

em grupos, de forma que todos se adequassem em um grupo independente de serem os mesmos 

do encontro anterior, uma vez que alguns dos alunos-participantes tinham faltado no último 

encontro. 

Figura 22: Grupos resolvendo o problema proposto 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 No momento em que os alunos discutiam suas possíveis soluções a pesquisadora 

passava pelos grupos observando, incentivando e mediando nos casos em que os alunos estavam 

precisando de um auxilio maior. 

Figura 23: Pesquisadora observando os grupos 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 



158 
 

 Um dos trechos da mediação em que nos chamou atenção foi para uma dúvida tida como 

básica para o ensino de geometria, em um dos grupos, tínhamos alunas-participantes com 

dúvidas em relação ao entendimento do problema. 

AP10: Seguindo esse raciocínio esse aqui não é dois centímetros?  

Pesquisadora: É! 

AP10: 2 cm, com 2 cm, com 2 cm, ok? A distância daqui para cá não seria 4 cm?  

A pesquisadora: AP10 estava se referindo ao tamanho da aresta ser igual ao tamanho da 

diagonal. A distância de onde? 

AP10: Do ponto P ao ponto F, não seria 4 cm? 

AP19: Não, porque ela está dividindo em dois, é dois aqui e dois aqui. 

Pesquisadora: Deixa eu sentar aqui, quando você está dividindo você tem esse 

comprimento né? Dividiu aqui, 2, 2 e 2. 

AP10: Isso 

Pesquisadora: Então a medida que você tem, é essa aqui (aresta), não é essa (diagonal), 

entendeu? Porque quando você divide esse segmento aqui em três, você tem a medida desse 

segmento e não o daqui. 

AP10: Mas... é porque eu estou visualizando esse problema parecido com o do outro, do 

primeiro encontro. Esse comprimento daqui, desse para esse (aresta), não é o mesmo desse 

para esse (diagonal)? A diferença é que esse está na diagonal. 

Pesquisadora: Mas a diagonal de um retângulo é igual à aresta desse retângulo?  

AP10: Não  

Pesquisadora: Entendeu? 

AP19: Se fosse um quadrado... 

Pesquisadora: Nem sendo um quadrado, não é igual, a diagonal não é igual a aresta. 

A diagonal é diferente da aresta, o valor que você tem aqui não é o mesmo que você tem aqui. 

Entendeu? 

AP10: Entendi. 

Pesquisadora: Mas, com isso daqui que tu tem, tu consegue, então o difícil é você pensar 

isso aqui, pense mais um pouquinho que você sai daí.  

Dizíamos acima que é um pensamento básico da geometria, porém, as dúvidas das 

alunas-participantes ocorreram porque justamente elas não tiveram anteriormente contato com 

a geometria, então estávamos contribuindo em sua formação com problemas secundários. 

Após resolverem o problema proposto, os alunos-participantes selecionaram um 

membro de cada grupo para ir a lousa colocar as soluções do grupo. 
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Figura 24: Alunos-participantes representantes de cada grupo na lousa 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão  

Os alunos não excitaram em ir até a lousa logo no segundo encontro, foram colocar suas 

possíveis soluções e em seguida desenvolvemos uma busca pelo consenso, onde cada grupo iria 

defender a sua solução. 

Figura 25: Alunos-participantes representantes de cada grupo defendendo as resoluções 

 

 
Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Observando a solução realizada pelos alunos quando foram à lousa, foi possível 

constatar que alguns deles identificaram a solução por meio dos casos de congruência e 

semelhança de triângulos. Sendo assim, a pesquisadora pôde acrescentar explicações quanto a 

outras possíveis soluções para o problema, incluindo um pensamento voltado para o Ensino 

Básico, aproveitando a fala de um dos alunos-participantes (AP2) que fez menção a resolução 

completa ser feita utilizando simplesmente o Teorema de Pitágoras. 
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Figura 26: Pesquisadora comentando as soluções 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

Pesquisadora: AP2 falou uma das soluções que eu tenho aqui, que é toda por Pitágoras, 

que seria o caso de você levar um problema desse para o Ensino Básico e eles iam resolver 

utilizando o Teorema de Pitágoras porque já é conhecido. O desconhecido para um aluno do 

Ensino Básico com um problema desse, é o que? Ele não saberia provar a questão da 

semelhança que vocês falaram, o caso ALA, o caso LLL, tem vários casos na semelhança e na 

congruência que ainda tem gente que confunde muito [...]. 

Antes de apresentar a formalização de alguns tópicos geométricos a pesquisadora 

comenta sobre uma possível solução em que será aplicado somente o Teorema de Pitágoras: 

Se considerarmos um prolongamento do segmento PF e desenhando o ∆𝐴𝐺′𝐹, 

congruente por ALA ao ∆𝐴𝐺𝐹. Logo, 𝑃𝐺’ representa metade da distância percorrida pelo feixe 

luminoso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Pitágoras: 𝑃𝐺′
2

=  62 + (3 + 1,5)2  →  𝑃𝐺′
2

=  36 + 20,25 →  𝑃𝐺′
2

=  56,25 

∴ 𝑃𝐺′
2

= 7,5 𝑐𝑚 
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Conclui-se, desse modo, que a distância total percorrida pelo laser é: 

2 ∙ 7,5 𝑐𝑚 = 15 𝑐𝑚 

Dando sequência, a pesquisadora começou a conceituar alguns elementos da 

congruência e da semelhança, sempre tentando levar com uma visão também voltada para o 

Ensino Básico. 

Ainda na formalização, a pesquisadora apresentou a congruência e a semelhança através 

de ilustrações aleatórias, para quem nunca teve contato com a geometria conseguir enxergar um 

primeiro conceito, acreditamos que seria mais fácil do que inserir diretamente a congruência e 

semelhança entre os triângulos. 

Figura 27: Slide apresentado pela pesquisadora 

 

Fonte: Apresentação do segundo encontro 

Com essa imagem a pesquisadora explicou de maneira informal que a congruência 

estava ligada a igualdade e que a semelhança carrega características em uma relação à outra 

imagem. 

Alguns conceitos utilizados na formalização: 

(I) Definição de Congruência de Triângulos: Dois triângulos são congruentes se for 

possível estabelecer uma correspondência biunívoca entre seus vértices de modo 

que seus lados e seus ângulos correspondentes sejam congruentes. 

1º caso de Congruência (LAL): Dados dois triângulos ABC e EFG, se 𝐴𝐵 = 𝐸𝐹, 𝐴𝐶 =

𝐸𝐺 e Â = Ê, então 𝐴𝐵𝐶 = 𝐸𝐹𝐺. 

 2º caso de Congruência (ALA): Dados dois triângulos ABC e EFG, se 𝐴𝐵 = 𝐸𝐹, Â = Ê 

e �̂� = �̂�, então 𝐴𝐵𝐶 = 𝐸𝐹𝐺. 

 3º caso de Congruência (LLL): Se dois triângulos têm lados correspondentes 

congruentes então os triângulos são congruentes. 

(II) Definição de Semelhança de Triângulos: Dois triângulos são semelhantes se for 

possível estabelecer uma correspondência biunívoca entre seus vértices de modo 
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que ângulos correspondentes sejam iguais e lados correspondentes sejam 

proporcionais. 

1º caso de Semelhança (AA): Dados dois triângulos ABC e EFG, se Â=Ê e �̂� = �̂� então 

os triângulos são semelhantes. 

2º caso de Semelhança (LAL): Se em dois triângulos ABC e EFG tem-se Â = Ê e 

(
𝐴𝐵̅̅ ̅̅

𝐸𝐹̅̅ ̅̅
) = (

𝐴𝐶̅̅ ̅̅

𝐸𝐺̅̅ ̅̅
), então os triângulos são semelhantes. 

3º caso de Semelhança (LLL): Se, em dois triângulos ABC e EFG, tem-se 

𝐴𝐵̅̅ ̅̅

𝐸𝐹̅̅ ̅̅
=

𝐵𝐶̅̅ ̅̅

𝐹𝐺̅̅ ̅̅
=

𝐶𝐴̅̅ ̅̅

𝐺𝐸̅̅ ̅̅
 

Então os dois triângulos são semelhantes. 

 

(III) Tendo dois triângulos semelhantes ABC e EFG, com seus respectivos lados, a, b, c, 

d, e, f podemos fazer diversas relações e uma delas é a razão de semelhança. 

𝑎

𝑑
=

𝑏

𝑒
=

𝑐

𝑓
= 𝑘 

Onde k é a razão de semelhança dos triângulos, caso k seja igual a 1, os triângulos 

são congruentes. 

Durante a formalização alguns alunos comentaram que não lembravam mais dos casos 

de congruência e semelhança, e outros não tinham estudado ainda os casos.  

Onuchic e Allevatto (2011) dizem que na Metodologia de Ensino-Aprendizagem-

Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas, os problemas são propostos aos 

alunos antes de ser apresentado, de maneira formal, o conteúdo matemático apropriado para 

resolução. Sendo assim, o problema será o ponto de partida para a formalização do conteúdo 

que o professor planejou, seguindo o caminho oposto ao que é feito de costume, que é começar 

diretamente com o conteúdo e somente após formalizá-lo propor problemas. 

Finalizando o encontro foi passada a atividade extra-classe, diferente do primeiro 

encontro onde a atividade foi a leitura do texto, nesse encontro foi proposto outro, o “problema 

da dobra de papel”. 

 

Encontro III 

 

 O terceiro encontro aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2017. Neste encontro tivemos 

a presença de 13 alunos-participantes, foi um encontro pré-carnaval e semana de provas, o que 

fez com que muita gente faltasse. No primeiro momento a pesquisadora iniciou com a discussão 
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do problema deixado como tarefa, ela queria saber se havia sido resolvido o problema da dobra 

de papel. 

Atividade extra-classe: Problema da dobra de papel 

a) Uma folha de papel retangular de 6 polegadas por 8 polegadas é dobrada de maneira 

que os vértices opostos se toquem. Ache o comprimento da dobra. 

b) Uma folha de papel de 8 polegadas por 12 polegadas é dobrada de maneira que um 

vértice  toque o ponto médio do lado não adjacente maior. Ache o comprimento da dobra. 

Com esse problema gostaríamos de aprofundar conceitos sobre triângulos retângulos, 

retângulos, diagonal e teorema de Pitágoras, além de estimular o aspecto visual da geometria 

através do desenho e da manipulação. 

 Dentre os alunos que já haviam chegado alguns disseram que não imaginavam uma 

solução para o problema, outros disseram que tentaram e outro que pensou, mas não chegou a 

lugar nenhum.  

 Resolução do item “a” do problema do aluno-participante AP2. 

Figura 28: Resolução do item a do problema 3 – Encontro 3 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 A pesquisadora convidou alguns alunos-participantes para colocarem sua resolução 

correta ou incorreta na lousa e explicarem para os membros do curso. 

AP2: Aí o que foi que eu fiz? Chamei esse ponto aqui de A, os dois pontos opostos têm 

um tempo que se tocam, no caso eu fiz o que? Dobrei aqui, então a gente quer saber essa 

diagonal, não é? Na dobra aqui. A gente sabe que aqui é 6 polegadas, só que esse aqui a gente 

não sabe, mas no momento eu dividi a folha no meio, então esse lado é igual a esse, se eu pegar 

aqui mover esse quadrado e colocar para cá, eles são iguais, aí o que foi que eu fiz? Se eles 
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são iguais esse lado aqui vai medir quanto? 4 polegadas, aqui também e aqui 6, então, pelo 

teorema de Pitágoras.  

42 + 62 = √52 = 7,2 

Acho que é! 

AP15: Eu fui olhar por outro lado, ninguém olhou ainda a diagonal, não é a diagonal, 

mas deve ter alguma relação, olhando assim eu me perguntei, será que é perpendicular? Mas 

eu não consegui provar que é perpendicular. O que é que tem em comum aí, nesse triângulo, 

ambos possuem 90 graus. 

 Resolução do item “a” do problema do aluno-participante AP15. 

Figura 29: Resolução do item a do problema 3 – Encontro 3 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 A aluna-participante (AP16), chegou um pouco mais tarde e não expôs sua solução na 

lousa, mas entregou para a pesquisadora a tarefa, na qual mostrou um diferencial no sentido de 

ter chegado a tentar até o item b do problema, neste item a aluna-participante fez de forma 

explicada a sua resolução como mostra a figura abaixo. 

 Resolução do item “b” do problema da aluna-participante AP16. 
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Figura 30: Resolução do item a do problema 3 – Encontro 3 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Podemos perceber que houve uma pequena confusão na resposta de AP16, no momento 

em que achou que os dados que obteve já seriam suficientes e aplicou o teorema de Tales, isso 

causou uma diferença na solução. 

 Após observar as soluções propostas na lousa e entregues pelos alunos-participantes. 

Notamos que muitos tiveram dificuldade de resolver o problema. Nesse momento, na plenária 

a pesquisadora decidiu ir para a lousa, para discutir e também mostrar através dos slides o 

processo da resolução do “problema da dobra de papel”. 

 A pesquisadora usou uma folha de papel A4 e fez as dobras de acordo com o enunciado 

do problema. Dessa forma, chamou cada segmento de acordo com a figura abaixo: 
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(8 − 𝑥)2 =  𝑥2 +  (6)2 

64 − 16𝑥 +  𝑥2 =  𝑥2 +  36 

−16𝑥 = 36 − 64 

−16𝑥 = −28 

𝑥 =  
28

16
 

𝑥 =  
7

4
 

 

 Após encontrar o valor de x, a pesquisadora substituiu na expressão 8 − 𝑥, para poder 

encontrar o valor desse segmento. 

8 − 𝑥 = 8 −
32 − 7

4
=

25

4
 

 Encontrando que 8 − 𝑥 =
25

4
, mostrou-se para os alunos-participantes quanto media a 

diagonal da folha. 

𝐷2 = 82 + 62 

𝐷2 = 64 + 36 

𝐷2 = 100 

𝐷 = 10 

𝐷

2
=  

10

2
= 5 

 

 Tendo encontrado a diagonal da folha foi possível encontrar o valor de y: 

(
25

4
)

2

=  52 +  𝑦2 

625

16
= 25 +  𝑦2 

625 =  400 +  16𝑦2 

625 − 400 =  16𝑦2 

225 =  16𝑦2 

𝑦2 =  
225

16
 

𝑦 =  
15

4
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Logo, o tamanho da dobra é: 2𝑦 = 2 ∙ 𝑦 = 2 ∙  
15

4
=  

30

4
=  

15

2
= 7,5. 

 Quando estamos querendo chegar a um consenso dentro do roteiro que Onuchic e 

Allevato (2011, p. 84) apresentam como dinâmica para trabalhar um tópico matemático, é 

preciso que, “depois de sanadas as dúvidas, e analisadas as resoluções e soluções obtidas para 

o problema, o professor tenta, com toda a classe, chegar a um consenso sobre o resultado 

correto”.  

 Nesse sentido, continuamos com a resolução desse problema, a pesquisadora apresentou 

a resolução do item b que os alunos demonstraram bastante dificuldade. 

 

(8 − 𝑥)2 =  𝑥2 +  (6)2 

64 − 16𝑥 +  𝑥2 =  𝑥2 +  36 

−16𝑥 = 36 − 64 

−16𝑥 = −28 

𝑥 =  
28

16
 

𝑥 =  
7

4
 

8 − 𝑥 = 8 −
32 − 7

4
=

25

4
 

 

 Encontrado o valor de x, voltamos nossa atenção para encontrar quanto valia y, foi nesse 

passo em que os alunos-participantes confundiram suas conclusões. 

 

𝑦2 =  (𝑦 − 6)2 +  82 

𝑦2 =  𝑦2 −  12𝑦 + 36 + 64  

12y = 100 

𝑦 =  
100

12
 

𝑦 =  
25

3
 

  

 Tendo encontrado o valor de y, foi possível aplicar o Teorema de Pitágoras e finalmente 

obter o comprimento da dobra. 
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𝑧2 = (
25

4
)

2

+  (
25

3
)

2

 

𝑧2  =  
625

16
+  

625

9
 

𝑧2  =  
5625 + 10000

144
 

 𝑧2  =  
15625

144
 

𝑧 =  
125

12
 

 

Portanto o valor da dobra do item b ficou assim: 𝑧 =
125

12
 . 

 Já no segundo momento do encontro, a pesquisadora propôs o problema de Königsberg, 

os alunos-participantes imediatamente disseram que não conheciam este problema mesmo 

assim a pesquisadora propôs. 

Problema de Königsberg 

A cidade de Königsberg está situada nas margens do Mar Báltico, na foz do rio Pregel. No rio 

que corta a cidade, havia duas ilhas que, na época, eram ligadas entre si por uma ponte. As duas 

ilhas se ligavam ainda às margens por mais seis pontes ao todo, como aparece no desenho. 

Dessa forma, é possível fazer um percurso para um passeio que partindo de uma das 

margens e, atravessando uma única vez cada uma das sete pontes, retorne à margem de partida? 

 

 Com este problema tínhamos como objetivo de trabalhar o conteúdo de grafos no 

contexto da geometria. Para isso, os alunos-participantes fizeram a leitura individual do 

problema e demonstraram não entender bem o que estava sendo pedido no enunciado, 

questionaram se era necessário passar pela ponte do meio. Dentro da metodologia para ensinar 

Geometria através da Resolução de Problemas, seguindo os passos do roteiro, a próxima etapa 

é a leitura em conjunto, ou seja, solicitar nova leitura do problema, agora nos grupos, se houver 
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dificuldade na compreensão do problema, o próprio professor pode auxiliar os alunos 

esclarecendo ou tirando suas dúvidas (ONUCHIC; ALLEVATO, 2011). 

Sendo assim, a pesquisadora esclareceu que era preciso sim passar por todas as pontes 

e sem repetição por nenhuma delas.  

 Então, tirada as dúvidas a pesquisadora pediu para que os alunos-participantes 

formassem os grupos e começassem a resolver o problema. Após esse momento, a pesquisadora 

começou a visitar os grupos procurando saber por qual caminho os alunos-participantes estavam 

indo, tendo em vista que eles não conheciam o conteúdo referente ao problema, justamente esse 

era o nosso objetivo, queríamos construir através desse problema a Teoria dos Grafos. 

Figura 31: Pesquisadora observando e mediando os grupos 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Logo a pesquisadora começou a perceber o quanto os alunos-participantes estavam 

inquietos perante um problema em que eles nunca tinham ouvido falar no conteúdo, e não 

conseguiam imaginar qual o conteúdo se encaixaria naquele problema, foi aí que eles 

começaram a questionar se o problema tinha realmente solução.  

 AP2: Professora existe uma resposta para esse problema?  

Pesquisadora: O que é que vocês me dizem? 

AP11: Só queria saber se existe, porque se fosse um número par é mais fácil. 

AP14: Você só não pode cruzar a mesma ponte, e mais um detalhe, você tem que voltar 

para mesma margem de partida. 

PF12: Parte daqui, vai e volta, vai aqui, vai aqui... 

AP11: Se eu partir daqui, eu tenho que deixar essa ponte vaga para passar por último, 

ou essa, ou essa, uma dessas duas pontes, ela vai ter que passar por ela por último, porque? 

Porque senão eu não vou conseguir chegar na margem, eu não posso iniciar por aqui porque 

senão ele vai passar duas vezes por essa ponte. 
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AP10: Quando começa a riscar para ver, sobra uma, o problema é esse, sempre sobra 

uma. 

 Chamamos atenção para esse diálogo nas falas de AP10 e AP11, que embora não 

conhecessem o conteúdo estavam chegando a características bem importantes, também foi o 

caso de AP18. 

 AP18: [...] não tem como ir justamente porque é ímpar, qualquer tracejado que eu faça 

aqui, qualquer elo vai ser sem retorno, está entendendo? Para cada vértice temos apenas dois 

vértices de ligação, ou seja, um número par, agora como é que eu posso provar que aqui é 

ímpar e não tem como? Tanto faz o que eu fizer aqui de interligar um ponto ao outro, a figura 

que formar aqui não vai dar certo, porque vai ficar um elo sem ligar. 

 Eles não conseguiam ver que já estavam construindo algumas noções de grafos, só que 

da maneira deles, muitos se manifestaram dizendo que era impossível ter uma solução passando 

por todas as pontes, mas diziam não saber justificar. A pesquisadora então lançou mais alguns 

questionamentos para os alunos-participantes: 

 - Porque é impossível? Existe uma solução passando por todas as pontes mesmo que 

tenha repetição? E passando só uma vez nas pontes e retirando alguma ponte que for 

necessária? 

 A pesquisadora pediu para que eles entregassem junto com a resolução do problema, 

possíveis soluções para os questionamentos que ela fez. Senso assim, os alunos disseram que 

seria possível, mas não entregaram as soluções completas. 

 Resolução do Grupo B. 

Figura 32: Resolução do problema 4 – Encontro 3 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 
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Observando a resposta podemos ver que eles concluíram que não era possível, tentaram 

criar uma forma de entender melhor o problema só que ignorando o desenho, como eles mesmos 

falam na sua escrita. Só que ignorar o desenho pode levar a outras conclusões diferentes da que 

se pede com a determinada figura. 

 A segunda solução foi do Grupo C. Os alunos-participantes entregaram sua resolução 

junto com alguns rabiscos iniciais que é de grande importância tendo em vista as tentativas 

deles para chegarem à conclusão que entregaram na folha de resposta que foi entregue a 

pesquisadora.  

Figura 33: Resolução do problema 3 – Encontro 3 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Além das resoluções dos grupos B e C, a seguir apresentamos o gráfico dos grupos A e 

D. 

Figura 34: Resoluções dos grupos B e C 

 
Fonte: Acervo do curso de extensão 

Após terem entregado suas soluções mesmo erradas e terem ido na lousa defender suas 

ideias, todos os alunos-participantes foram chamados para participar da plenária, na qual a 
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pesquisadora começou a explorar as resoluções colocadas na lousa, chegando a um consenso 

quanto à resposta do problema, ou seja, sobre a veracidade desse problema. Então, a 

pesquisadora explicou para eles que foi um problema real e quem tomou conhecimento do 

problema e o solucionou foi Euler, a pesquisadora deixou claro que ele encontrou que a solução 

do problema era realmente impossível passar por todas as pontes sem repetição e que foi através 

desse problema que se desenvolveu a Teoria dos Grafos. 

 Nesse momento da discussão para buscar um caminho de resolução precisou-se 

apresentar em slides as explicações e evidências de Euler e também mostramos algumas 

imagens: 

 

Euler observou que o número de passagens de uma margem para uma ilha, ou 

entre duas ilhas, era sempre ímpar (cada ponte é representada por uma linha e 

cada margem, ou ilha, por um ponto): isso indica que se pode passar, mas em 

algum momento não se conseguirá retornar. Ele provou que, para que o 

passeio desejado pelos intelectuais de Königsberg fosse possível, cada massa 

de terra deveria se ligar à outra por um número par de pontes. 

Esse esquema é uma representação gráfica do que, hoje em dia, se chama um 

modelo de grafo. 

Suponha que a ponte entre as duas ilhas não existisse: no esquema, a linha (i1, 

i2). Em compensação, imagine que houvesse uma ponte diretamente de uma 

margem para a outra, ou seja, (m1, m2) (NETTO; JURKIEWICZ, 2009, p.2). 

 

  

Em 1736, Euler, grande matemático e geômetra, visitou a cidade de 

Königsberg, na então Prússia Oriental (atualmente ela se chama Kaliningrad 

e fica em uma pequena porção da Rússia, entre a Polônia e a Lituânia). A 

cidade, na época, era o local de moradia de diversos intelectuais conhecidos e 

se pode imaginar que Euler tenha se sentido atraído pelo ambiente, que deveria 

ser movimentado pelo fato de Königsberg pertencer à poderosa Liga 

Hanseática de comércio marítimo.  
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O fato é que ele, ao lá chegar, tomou conhecimento de um problema que estava 

sendo discutido entre a intelligentsia da cidade e que, embora parecesse 

simples, não tinha sido ainda resolvido. (NETTO; JURKIEWICZ, 2009, p.2). 

 

 Continuando, a pesquisadora disse que: - O povo da cidade queria fazer um passeio 

entre as duas ilhas que passassem por todas as pontes sem repetição e por Euler ser um 

matemático, eles jogaram esse problema para ele resolver, foi um momento interessante, a 

pesquisadora nem perceber que já estava chegando a um consenso do problema apoiado na 

fundamentação teórica Netto e Jurkiewicz (2009). 

Figura 35: Pesquisadora comentando sobre o problema 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

Formalização: 

De acordo com Huanca (2014), na passagem de uma situação real para um grafo, não 

tem relevância se as linhas são curtas ou são longas, retilíneas ou curvas, ou até mesmo de que 

lado elas iniciam. O importante, segundo o autor, é conhecer os pontos e as linhas que os ligam. 

Os grafos são compostos por um número finito de pontos chamados vértices do grafo, e 

um conjunto finito de arcos, chamados arestas do grafo. 

 Teorema 1 – Se um grafo conexo tem mais que dois nós com grau ímpar, então ele não 

tem passeio euleriano. 

 

 Teorema 2 - Se um grafo conexo tem exatamente dois nós com grau ímpar, então ele 

tem um passeio eulieriano. Todo passeio euleriano tem que começar em um desses e terminar 

no outro. 
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 Teorema 3 - Se um grafo conexo não têm nós com grau ímpar, então ele tem um passeio 

euleriano. Todo passeio é fechado.  

 

Como uma aplicação prática do que foi dito, já como último momento do encontro 

abordou-se o “problema do assassinato do bilionário Count Van Diamond”. 

Problema do assassinato do bilionário Count Van Diamond 

O cenário abaixo é a residência do bilionário Count Van Diamond, que acaba de ser 

assassinado. Sherlock Holmes (um conhecido detetive que nas horas vagas é um estudioso da 

teoria dos grafos) foi chamado para investigar o caso. O mordomo alega ter visto o jardineiro 

entrar na sala da piscina (lugar onde ocorreu o assassinato) e logo em seguida deixar a sala pela 

mesma porta pela qual havia entrado.  

O jardineiro, contudo, afirma que ele não poderia ser a pessoa vista pelo mordomo, pois 

ele havia entrado na casa, passado por todas as portas uma única vez e, em seguida, deixado a 

casa. Sherlock Holmes avaliou a planta da residência (conforme a figura abaixo) e em poucos 

minutos declarou solucionado o caso. Quem poderia ser o suspeito indicado por Sherlock 

Holmes? Qual o raciocínio utilizado pelo detetive para apontar o suspeito?    

 

 Com o objetivo de avaliar como os alunos desenvolveram a resolução do problema já 

possuindo conhecimento do conteúdo e de possibilitar ao grupo de licenciandos a oportunidade 
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de refletir sobre a aplicação do problema, tendo sido aplicado um anteriormente em que eles 

não sabiam de qual assunto se tratava.  

 A pesquisadora tendo escolhido para esse problema um caráter avaliativo, podemos citar 

Pironel (2002), quando ele fala que é importante que a avaliação sirva para identificar nos 

alunos, concepções preconcebidas ou concebidas de maneira errada, ou o que eles possam ter 

entendido errado sobre conceitos, métodos, propriedades, entre outros, para que o professor 

possa refletir sobre as suas ações em sala de aula de forma que o auxilie a levar ao educando 

um melhor aprendizado e maior compreensão. 

 Os alunos-participantes, com posse do problema, realizaram sua leitura e a pesquisadora 

fez na sequência uma leitura em grupo, como os alunos já haviam voltado para suas posições 

em fila, para os momentos de plenária e formalização, a pesquisadora pediu que novamente 

fossem montados os grupos. 

 Durante as passagens da pesquisadora pelos grupos foi possível notar que havia 

acontecido uma construção significativa de conhecimento geométrico por parte dos alunos, eles 

estavam conseguindo desempenhar bem a resolução do problema e as perguntas giravam mais 

em torno dos questionamentos de sempre “É isso?”, “A resposta está certa?”. 

Figura 36: Pesquisadora mediando e incentivado os grupos 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

Notou-se ainda que durante a resolução os alunos-participantes conseguiam discutir e 

lembrar dos teoremas expostos no momento anterior, e corrigir uns aos outros caso houvesse 

alguma contradição.  

Ainda havendo tempo, os alunos colocaram as suas soluções na lousa, a pesquisadora 

notou que no momento em que era para ir a lousa algumas das alunas-participantes se sentiam 

envergonhadas e preferiam não ir, mesmo a pesquisadora chegando mais perto e incentivando 

a prática para elas. Então foi decidido pela pesquisadora aceitar o tempo de cada uma e não 

insistir, afinal, de acordo com a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de 
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Matemática através da Resolução de Problemas deve haver apenas o incentivo e não a obrigação 

de ir à lousa. 

No momento em que os alunos estavam na lousa eles demonstravam envolvimento com 

o problema, mostrando a compreensão do conteúdo que havia sido formalizado e explicavam 

seus desenhos na lousa de maneira formal. O que mais nos surpreendeu foi que durante a 

resolução do problema os alunos-participantes não buscaram responder por tentativa e erro, 

todos eles buscaram embasar suas respostas dentro da teoria dos grafos. 

AP4, por exemplo, defendeu a resposta de seu grupo com as seguintes palavras: 

- Bem, pela teoria dos grafos, há dois nós que estão ligados a número impares de arestas 

que é esse aqui no local da piscina e esse que é o dormitório, esse está ligado a 3 e esse a 5, 

então se o jardineiro disse que ele entrou na casa e depois saiu, ele está mentindo, porque não 

tinha como ele sair depois, se ele passou sem repetir a cada um dos cômodos. Então o 

jardineiro é o culpado, embora que quem leve a culpa é o mordomo, mas é o jardineiro. 

O Grupo B. 

Figura 37: Resolução do problema 4 – Encontro 3 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

AP15: Bom, como o segundo teorema dos grafos nos diz, se no nosso grafo, possui dois 

nós, ambos de grau ímpar, nesse caso aqui oh, 1, 2, 3, 4, 5 e esse aqui acho que é o dormitório, 

1, 2, 3 ele vai começar em um desses dois e ele tem que terminar no outro. Então eu já tenho 

que ele (o jardineiro) entrou pela sala da piscina, passou por todos as portas uma única vez e 

saiu pela mesma porta, foi o que ele falou. Só que isso não é possível, que se ele começou aqui 

(sala da piscina) que é um ímpar e ele passou por todas as portas, até aí tudo bem, só que 

quando ele dá a volta ele vai parar justamente no outro ponto. 
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A resolução do Grupo D: 

Figura 38: Resolução do problema 4 – Encontro 3 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

Após cada grupo ter defendido as suas soluções de acordo com a teoria, o que deixou a 

pesquisadora extremamente satisfeita perante a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-

Avaliação que estava sendo proposta durante o curso, ela acrescentou:  

Pesquisadora: Era só isso que estava faltando ser dito, que foi o que AP15 falou, não é 

que seja errado um grafo quando ele tem dois graus ímpares, certo? Ele tendo dois graus 

ímpares, ele é um grafo só que ele tem que sair, se ele entrou por um ímpar ele tem que sair 

pelo outro ímpar, não é que não seja um grafo, mas ele tem que sair pelo outro e não pelo que 

ele entrou, que foi o que o jardineiro disse. Mas ele tem que entrar por um, sair pelo outro e 

pra ele ser um grafo totalmente fechado todos teriam que ser par. 

Figura 39: Pesquisadora comentando sobre as resoluções dos alunos-participantes 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

A pesquisadora após essa explicação, explicou que a semana seguinte seria de recesso 

devido ao feriado de carnaval e as atividades da universidade parariam. Por fim, deixou a 
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atividade extra-classe desse encontro que seria a leitura do Texto 2: “Por que não ensinar 

Geometria?” de Lorenzato (1995). 

 

Encontro IV 

 

 Esse encontro aconteceu após o recesso de Carnaval, sendo então no dia 08 de março 

de 2017. Neste encontro tivemos presentes 14 alunos-participantes. Ao entrar na sala já havia 

alguns alunos e enquanto a pesquisadora montava os equipamentos notou que eles estavam 

estudando, conversando e sentindo-se à vontade em falar sobre as suas aflições com as provas 

semestrais. Após essas conversas informais a pesquisadora deu início com a atividade extra-

classe, que era o texto “Por que não ensinar Geometria?” do autor Lorenzato (1995). 

 Alguns disseram que iam ser sinceros, que não tinham lido, outros disseram que fizeram 

uma leitura panorâmica. A pesquisadora percebeu que eles demonstravam não gostar muito de 

ler textos, a justificativa que davam era de que tinham coisas da graduação para fazer e 

acabavam esquecendo. 

 A pesquisadora pediu que se formasse um círculo para o debate do texto, pois era a 

forma como eles ficavam mais à vontade para falar. Diante das discussões que tivemos 

destacaremos algumas falas, queríamos com esse texto que os alunos voltassem seus olhares 

para a Geometria, e refletissem sobre os motivos que geralmente os professores dão para não 

ensiná-la. 

 Pesquisadora: “Por que não ensinar Geometria?” 

AP6: A gente só vai aprender geometria quando vier se formar e não vê nem o conteúdo 

que tem na geometria que é ensinada no Ensino Básico. No Ensino Superior vem com assuntos 

bem aprofundado que professor nenhum vai dá isso para os alunos. Então vamos misturar, o 

mais básico e o mais profundo... 

AP17: A gente tem a impressão que quando divide Matemática e Geometria os alunos 

realmente aprendem geometria, mas na maioria das vezes é ensinada uma regrinha, de 

triângulo, uma coisa geométrica para calcular alguma coisa, perímetro, somar lados, ele não 

está ensinando geometria só pegando um retângulo, somando quatro lados. 
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Figura 40: Debate sobre o ensino de geometria 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Enquanto mediadora na discussão do texto, a pesquisadora escutava com atenção a fala 

dos alunos-participantes para poder ir fazendo ligações delas com partes do texto. Sendo assim, 

diante da inquietação de AP17, a pesquisadora menciona um trecho do texto em que Lorenzato 

(1995) fala sobre Omissão Geométrica, 

O ensino da Geometria, se comparado com o ensino de outras partes da 

Matemática, tem sido o mais desvairador; alunos, professores, autores de 

livros didáticos, educadores e pesquisadores, de tempos em tempos, têm se 

deparado com modismos fortemente radicalizantes, desde o formalismo 

impregnado de demonstrações apoiadas no raciocínio lógico-dedutivo, 

passando pela algebrização e indo até o empirismo inoperante.  

 

 Nesse momento, a pesquisadora questionou aos alunos-participantes sobre o que eles 

entendem por omissão geométrica. Respondendo à pergunta uma das alunas-participantes AP6 

responde com outra pergunta: - Esconder a geometria?  

 Pesquisadora: [...] então, o papel do professor quando ele fala da omissão, a primeira 

característica destacada no texto é: Que muitos professores não detém o conhecimento 

geométrico necessário para realização de suas práticas pedagógicas. [...]. A segunda causa 

da omissão geométrica deve-se a exagerada importância que entre nós desempenhamos ao 

livro didático, que devido à má formação de nossos professores e estafante jornada de trabalho 

a que estão submetidos [...]. 

A pesquisadora continua: - Olhem as perguntas desse ponto: Onde colocar o ponto de 

equilíbrio dinâmico entre o intuito e o dedutivo? O concreto e o abstrato? O experimental e o 

lógico? Tendo em vista uma aprendizagem significativa da Geometria.  

Sendo posto pela pesquisadora todas essas indagações, o aluno-participante AP17, 

decorreu com sua opinião acompanhada de exemplos. 

AP17: O concreto e o experimental, eu acho que é o ponto de partida para a gente ir 

para o abstrato, para o dedutivo, a parte lógica. Porque a gente sabe que coisas geométricas 
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são fundamentais. Ponto, reta, plano, espaço, tudo isso são coisas incomensuráveis, não tem 

como chegar para o aluno e dizer: Olha isso é uma reta, isso é um plano. A gente completa 

dentro do dia a dia, de maneira experimental, ele vai experimentar como aquilo funciona para 

ele entender o conceito real, que é uma coisa abstrata. Então, eu acredito que tem uma divisão, 

uma é o ponto de partida para poder começar a utilizar o outro, vai chegar uma hora que vai 

ser muito melhor você usar a experimentação, mas como o aluno já tem aquela bagagem de 

conhecimentos anteriores, quando ele chega naquele ponto, ele consegue entender melhor o 

que é aquilo, o que é aquela experimentação. Tem uma parte que o autor do texto fala sobre o 

prisma aberto, que ele não tem dimensão, se botar aquilo para um aluno, se o aluno tiver pelo 

menos a ideia do que é um prisma dá para ele identificar mais ou menos o que é, mas se o 

aluno não souber o que é um prisma, ele não vai conseguir do concreto ao abstrato, se você 

apresentar primeiro o concreto e a partir disso explicar a ele como é feito a abstração daquele 

objeto, de acordo com as propriedades geométricas. 

 Pesquisadora: Eu acho que na Geometria existem muitos artifícios para você utilizar, 

não que você tenha que confeccionar tudo, mas algum material que você tem dentro da sala de 

aula mesmo, você pode utilizar [...]. 

 Dando continuidade à discussão do texto, a pesquisadora citando Lorenzato agora 

chama atenção para o pensamento geométrico, a percepção geométrica, o raciocínio geométrico 

e a linguagem geométrica. Seguiu explicando que a percepção geométrica é perceber a 

geometria que também tem no espaço onde estamos; o raciocínio geométrico é como o pensar 

geometricamente e a valorização da linguagem geométrica que muitas vezes é dispensada em 

muitas situações em sala de aula. A pesquisadora fala que muitas vezes queremos que nossos 

alunos respondam problemas somente numericamente e Lorenzato fala sobre a importância de 

considerar os desenhos geométricos dos alunos nas suas respostas.  

 O aluno-participante, AP2 justifica certos atos que não são cumpridos em Geometria 

com a seguinte fala: - É porque muitas vezes professora, principalmente no Ensino Médio, vem 

a parte de geometria espacial, infelizmente a gente não tem como... 

 Sendo assim, diante de algumas falas dos alunos-participantes foi possível verificar que 

até então, algumas das justificativas dadas por eles para que muitas vezes o ensino de geometria 

não acontecesse são bem parecidas com as que Lorenzato destaca no texto, e pensando em 

contribuir para que esses pensamentos se afastassem daqueles futuros professores a 

pesquisadora destaca o pensar geométrico, o raciocínio e o aspecto visual.   

 Diante dessas discussões em relação ao texto a maioria dos alunos-participantes 

concordam com o quanto o aspecto visual é fundamental na geometria, mas temos uma exceção 
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no grupo de licenciandos, AP17, ele diz que consegue muito mais evolução com a parte algébrica 

do que com o visual. 

A pesquisadora se surpreende: Como assim com o visual tu não consegue? 

 Então o aluno-participante se explica melhor. 

AP17: É mais difícil, uma demonstração por exemplo, pode ter um texto do tamanho do 

mundo envolvendo geometria dizendo ponto A, não sei o que, reta tal, faz isso, aquilo, eu 

entendo, aí se for desenhar, fica difícil. O aluno-participante continua sua justificativa: É, foi 

um algebrismo muito grande, eu tive bons professores da questão algébrica, a questão de 

escrever, explicar, aí quando vai para questão visual da geometria eu quero associar com 

aquilo que é mais fácil para mim né?!  

 Pesquisadora: Para mim é totalmente visual, eu preciso ver para poder entender, sou 

totalmente o contrário, se vier com o textinho da demonstração para mim não é nada, eu tenho 

que ver o desenho para poder entender aquela demonstração, para mim o aspecto visual da 

geometria ajuda e muito. 

AP17: Ajuda, mas às vezes me bloqueia, muitas vezes essa minha falta de visualização 

principalmente com questões de três dimensões é o problema para mim, porque muitas vezes 

eu me perco naquela visualização e tudo mais. Por isso que eu procurei participar desse curso 

de extensão para estudar isso, justamente para me aprofundar mais nisso, para poder, vamos 

dizer assim, com o esforço ir melhorando aos pouquinhos. 

Diante das falas dos alunos-participantes podemos perceber que inquietações deles em 

relação ao ensino de geometria também foram as que influenciaram para criarmos nosso projeto 

de pesquisa, que foi justamente estabelecer uma relação entre o “mais básico e o mais 

profundo”. Desse modo, foi importante ver que o curso de extensão que estávamos oferecendo 

para eles teve origem das mesmas necessidades que eles sentem no ensino de geometria, ou 

seja, estaríamos contribuindo na formação desse grupo de licenciandos. 

 Cada comentário dos alunos voltados para a Geometria nos indicava o caminho certo, 

por isso estava sendo tão importante ouvir cada um deles, a visualização geométrica não é fácil, 

não é simples e o problema que a pesquisadora propôs no momento seguinte teve muito a ver 

com isso, a interpretação geométrica vai ser essencial no problema, como também a 

visualização.  

 Como uma aplicação prática do que foi discutido no texto, abordou-se o problema da 

bandeja desse encontro. 
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Problema da bandeja 

 Um restaurante utiliza, para servir bebidas, bandejas com base quadradas. Todos os copos 

desse restaurante têm o formato representado na figura:  

 

Considere que 𝐴𝐶 =  
7

5
𝐵𝐷  e que l é a medida de um dos lados da base da bandeja. Qual deve 

ser o menor valor da razão 
𝑙

𝐵𝐷
 para que uma bandeja tenha capacidade de portar exatamente 

quatro copos de uma só vez?  

 Com o problema da bandeja queríamos observar como os alunos-participantes 

desenvolvem o problema com a presença maior de letras do que de números, apresentar o 

conteúdo de forma que possa ser trabalhado no ensino básico e formalizar o conteúdo de círculo 

e circunferência de modo que os alunos-participantes consigam interagir. 

 Nesse encontro, a pesquisadora não disse a que conteúdo se referia o problema ou para 

que ano ele seria apropriado. Os alunos-participantes individualmente poderiam resolvê-lo 

utilizando os conteúdos e estratégias que julgassem mais coniventes. Logo questionaram se não 

iria formar grupos para responder o problema nesse encontro. A pesquisadora manteve os 

alunos-participantes pensando sozinhos mais um pouco e na sequência pediu que fossem 

formados os grupos. 

Com os grupos formados, foi possível perceber que eles debatiam muito sobre esse 

problema, exatamente como é dito por Onuchic e Allevato (2011) quando dizem que, a partir 

do momento em que é entendido o problema, os alunos em grupos, desenvolvem um trabalho 

cooperativo e colaborativo buscando resolver o problema. 

Figura 41: Grupos discutindo o problema proposto 
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Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Durante a resolução do problema os alunos-praticantes procuraram trocar ideias entre 

eles, ou seja, se ajudando colaborativamente e cooperativamente. A pesquisadora ao passar 

pelos grupos conseguiu perceber que houve um aluno-participante que estava com o 

pensamento no caminho certo enquanto estava tentando resolver sozinho e quando formaram-

se os grupos, a pesquisadora percebeu que o aluno-participante se desvinculou da sua ideia 

quando começou a escutar outras opiniões e acabou demorando um pouco para encontrar o 

caminho novamente, porém, desta vez estava construindo com os demais membros do grupo o 

caminho para solucionar o problema.  

 Após o tempo para buscar a solução do problema, um representante de cada grupo foi 

até a lousa e colocaram suas soluções. Nesse momento os alunos-participantes ainda estavam 

com as suas resoluções nas folhas pautadas entregues para cada grupo pela pesquisadora. 

Figura 42: Resoluções dos grupos na lousa 

    

Fonte: Acervo do curso de extensão 

Como podemos observar, um dos grupos colocou a solução diferente dos demais, o 

Grupo C, esqueceu de somar algumas partes da bandeja. 

Os alunos foram da melhor forma explicar para os seus colegas, alguns se 

movimentaram bastante nas suas explicações, assumindo mesmo o papel de professor na sala 

de aula, buscaram artifícios dentro de seus saberes para mostrar o que estavam falando, 
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explicaram com as mãos, explicaram com desenho na lousa e com o data show. Como Tardif 

(2014) diz, os saberes profissionais são variados, não são personalizados, eles estão situados, 

sendo assim construídos em cargo de uma situação particular e assim eles ganham sentido. 

Podemos citar também Perez (2004), quando ele fala que não basta conhecer 

proposições e teorias, mas é necessário estudar, trabalhar e pesquisar para poder se renovar, 

além disso é preciso reflexão para não ensinar apenas o que e como lhe foi ensinado. 

Figura 43: Alunos-participantes defendendo as soluções de seus grupos 

  

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Segue um diálogo de alguns alunos-participantes tentando esclarecer dúvidas sobre a 

solução que expôs. 

AP2: No caso da gente, como o diâmetro da parte de cima, que é AC, vem aqui à taça, 

e aqui embaixo que é BD, o que gente fez? Como a base é quadrada e um pedacinho da taça, 

na base de cima vai sair, o que a gente pensou, a gente somou, o raio de cima mais o raio de 

baixo, primeiramente a gente fez isso, porque sei que vai sobrar o que? Um pedacinho dessa, 

da taça, o que é que a gente fez aqui? Se AC vale 
7

5
BD, a gente somou AC + BD. 

 AP6: Mas como é que chegou a essa conclusão AP2? 

AP2: Foi dedutiva no caso, a gente fez os cálculos, a gente foi e simplificou, para essa 

parte, a gente fez os cálculos e achou mais simples desse jeito, que a base num é quadrada? A 

base é quadrada e a base de baixo vai ficar pequena oh, porque a de cima é maior e a de cima 

vai se bater, a gente somou o comprimento de cima menos o de baixo, vai sobrar os 

espaçozinhos pequenos, esses espaçozinhos pequenos são a parte de cima que vai sobrar da 

bandeja, vai ficar do lado de fora, foi o que gente fez, a gente achou melhor. 

AP6: Ainda não entendi, eu vou trazer uma bandeja quadrada e vou ver. 

AP2: Eu vou explicar novamente, presta atenção, não tem aqui (apontando para o 

chão), o quadrado, a taça, a base de baixo é menor que a base de cima, se você colocar quatro, 

uma do lado da outra, as basezinhas de baixo vão ficar separadas, e a de cima vai bater uma 

na outra, o que é que a gente fez? A gente somou a de cima e diminuí pela de baixo, porque 
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sobrou os espaços da bandeja, esse espaço que sobrou é a partezinha da taça de cima que fica 

do lado de fora da bandeja, entendeu? 

AP6: Entendi, entendi. 

AP2: Aí no caso a gente somou, quem é AC? 
7

5
BD + BD deu 

12

5
 , só que num são 2 bases? 

A gente multiplicou por 2, que dá 
24

5
, já o raio, ele pediu o raio, o menor raio, então a gente só 

fez substituir, l, 
24

5
𝐵𝐷̅̅ ̅̅

𝐵𝐷̅̅ ̅̅
, corta BD com BD, aí deu 

24

5
. 

Os alunos-participantes se envolveram com o problema, despertou a comunicação e o 

debate, foi então que a pesquisadora decidiu questioná-los sobre qual o grau de dificuldade 

encontraram no problema e o que eles identificaram de mais complicado no momento de 

solucionar o problema, o aluno-participante AP4, disse que o maior problema foi a quantidade 

de letras. 

A aluna-participante AP18 mencionou a dificuldade de usar o campo imaginário: 

AP18: Aquele campo imaginário né? A gente sabia que tinha que colocar 4 copos em 

uma bandeja de uma forma quadrada no caso, a questão assim maior de dificuldade, foi a 

questão de diferença do corpo para base, e quando a gente estava fazendo isso, estávamos 

calculando como área, tirávamos a medida de cada um pra no final a gente ter o diâmetro 

completo. 

A pesquisadora comentou então que o problema tinha uma quantidade relevante de 

letras, mas que notou em suas observações que eles estavam colocando ainda mais letras, e que 

eles não tinham percebido inicialmente que a base de baixo da taça era menor que a de cima, 

logo a parte que ficaria na bandeja era somente a parte de baixo, pois o enunciado do problema 

pedia a menor razão para que a bandeja comporte as quatro taças. 

Dessa forma, segue abaixo a resolução da pesquisadora como um consenso. 

 

 Considerando a figura da bandeja, onde 𝐵𝐷̅̅ ̅̅  =  𝑥 e 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  =  𝑦 

 A bandeja precisa para caber exatamente quatro taças: 

𝑙 = 2 ∙ (𝑥 + 𝑦) 

𝐴𝐶̅̅ ̅̅  =  
7

5
𝐵𝐷̅̅ ̅̅  

𝑙 –  𝑙𝑎𝑑𝑜 

4 𝑡𝑎ç𝑎𝑠  

𝑙

𝐵𝐷̅̅ ̅̅
 – menor valor 
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𝑙 = 2 ∙ (𝑥 +
7

5
𝑥) 

𝑙 = 2 ∙ (
5𝑥 + 7𝑥

5
) 

𝑙 = 2 ∙ (
12𝑥

5
) 

𝑙 =
24𝑥

5
 

 Desse modo, para obter a razão faremos o seguinte: 

𝑙

𝐵𝐷̅̅ ̅̅
 =

24𝑥
5
𝑥

 =  
24𝑥

5
∙

1

𝑥
 =

24

5
 

 

Chegando todos a um consenso, quanto à solução do problema, a pesquisadora 

apresentou outro possível caminho ou outra maneira de resolver. 

Na sequência, a pesquisadora fez uma apresentação em PowerPoint sobre os conteúdos 

Círculo e Circunferência e o primeiro slide mostrado sobre a diferença entre eles gerou a 

descoberta que alunos-participantes também acreditavam que círculo e circunferência eram a 

mesma coisa. 

AP18: Círculo e circunferência para mim era a mesma coisa. 

Figura 44: Slide apresentado pela pesquisadora 

 

Fonte: Apresentação do quarto encontro 

 A pesquisadora definiu elementos importantes e questionou sobre algum modo para 

encontrar a área de uma circunferência. Os alunos-participantes se mantiveram em silêncio. A 

pesquisadora havia selecionado uma animação para mostrar como eles poderiam levar uma 

ideia de demonstração para o Ensino Básico. 
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Figura 45: Fragmento da animação sobre a área da circunferência 

 

Fonte: Animação disponível no canal Matemática Rio33 

 Os alunos-participantes gostaram muito da animação por nunca terem visto de uma 

forma que não fosse tão formal, disseram que aparentava ser mais visual e pediram para que a 

pesquisadora enviasse depois para que eles pudessem utilizar. Também tiveram dúvidas, por 

exemplo: O que era uma corda? 

Em relação à formalização Onuchic e Allevato (2011) dizem que, o professor registra 

na lousa uma apresentação formal, organizando-a e estruturando-a em linguagem matemática, 

ou seja, padronizando os conceitos, os princípios e os procedimentos construídos através da 

resolução do problema e também o professor pode destacar as diferentes técnicas operatórias e 

as demonstrações das propriedades qualificadas sobre o assunto. 

Formalização do encontro: 

(I) Definição de Circunferência: Chama-se circunferência de centro O e raio r ao 

conjunto de pontos que tenham a distância de r a O. 

 

(i) Raio – Segmento que une o centro da circunferência a qualquer de seus 

pontos; 

 

                                                           
33 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=rGOaoPmf00w> 
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(ii) Corda – Segmento que une dois pontos qualquer da circunferência; 

 

(iii) Diâmetro – Toda corda que une dois pontos da circunferência e passa pelo seu 

centro. 

 

(iv) Comprimento – O comprimento de uma circunferência é igual a duas vezes 𝜋, 

vezes r.  

𝐶 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟 

(v) Área – A área de uma circunferência é igual ao produto de r ao quadrado (𝑟2) 

pelo 𝜋. 

𝐴 = 𝜋 ∙ 𝑟2 

(II) Definição de Circulo: Chama-se circunferência de centro A e raio r como o conjunto 

dos pontos do plano que estão a uma distância r do ponto A. 

 

 Realizada a formalização, a pesquisadora passou a atividade extra-classe sobre o 

“problema do semicírculo”, cujo objetivo dessa tarefa é que os alunos-participantes 

conseguissem perceber o problema de círculo em que será trabalhado com semicírculo e as 

relações de triângulo retângulo e isósceles. 
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Encontro V 

  

 O quinto encontro deveria ter acontecido no dia 15 de março de 2017, porém, a UEPB 

estava passando por um processo de paralizações neste mês devido à crise financeira que o 

Brasil está enfrentando. Os dias de paralização eram diferentes a cada semana, dessa forma não 

foi possível realizar o encontro na data prevista. Ou seja, tivemos uma semana sem encontro. 

 Sendo assim, o quinto encontro do nosso curso aconteceu na semana seguinte, no dia 22 

de março de 2017, desta vez com 12 pessoas. Foi possível discutir a resolução do problema 

proposto como tarefa extra-classe do encontro anterior. O problema pedia para trabalhar com 

semicírculo e triângulo retângulo isósceles. 

 Começamos então pela tarefa extra-classe: 

Atividade extra-classe: Problema do semicírculo 

O segmento AB é o diâmetro de um semicírculo e a base de um triângulo isósceles ABC, 

conforme a figura abaixo. 

 

Denotando as áreas das regiões semicircular e triangular, respectivamente, por 𝑆(𝜑)𝑒 𝑇 (𝜑), 

qual será a razão 
𝑆(𝜑)

𝑇(𝜑)
, quando 𝜑 =  

𝜋

2
  radianos? 

 A pesquisadora questionou o que os alunos-participantes haviam pensado de início 

sobre o problema. O aluno AP11 disse o que estava sendo pedido no problema: A área do 

semicírculo quando aquilo ali fosse 90º. A pesquisadora formulou a pergunta novamente: Vocês 

entenderam que o problema era de demonstração ou que dava para responder numericamente? 

 Então, AP17, respondeu dizendo que daria para responder numericamente, mas achava 

que era uma demonstração, porém achou mais que era uma relação entre as fórmulas.  

 A pesquisadora pediu para que os alunos-participantes colocassem suas resoluções na 

lousa.  

Resolução do problema do aluno-participante AP2. 
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Figura 46: Resolução do problema 7 – Encontro 5 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Esse aluno-participante apresentou sua resolução, mostrando ter entendido o problema 

usando procedimentos da geometria e álgebra. 

AP2: Gente, no caso, o que eu fiz? Uma relação entre as fórmulas no caso, ele pede pra 

calcular a área do semicírculo, e dá o triângulo isósceles, no caso, o que foi que eu fiz? 

Primeiro, se é um triângulo isósceles. Aqui, dividi o triângulo no meio, aqui chamei de R e aqui 

de R, que vai ser o diâmetro, 2R, a altura eu chamei de R, trata-se de um triângulo isósceles e 

a base que é o diâmetro de 2R. Já o semicírculo, a área de uma circunferência, é 2, desculpa, 

𝜋𝑟2, foi o que eu fiz aqui, dividi por 2, a metade, dividi por 2, aí só fiz aplicar a fórmula 

conhecida. Em seguida fiz a divisão da primeira, peguei a segunda, fiz a relação de frações, 

divisões de frações. 

Na sequência a pesquisadora perguntou se alguém tinha pensado de forma diferente do 

que foi apresentado por AP2. Assim, AP17, respondeu dizendo que da primeira vez ele não tinha 

percebido que a altura era o raio e achou que a dificuldade foi justamente essa, argumentou 

dizendo que pelo desenho não é possível associar muito bem. 

 Também tivemos soluções com o mesmo resultado de AP2 só que com mais detalhes, 

como é o caso da resolução de AP1: 

Resolução do problema do aluno-participante AP1. 
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Figura 47: Resolução do problema 7 – Encontro 5 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Também tivemos soluções com resultados diferentes, como foi feito por AP11, que 

mostrou um caminho bem diferente dos demais, o que deixa a pesquisadora satisfeita pelo fato 

dele ter tentado, demonstrado interesse e entregue uma possível solução do ponto de vista dele: 

Resolução do problema do aluno-participante AP11. 

Figura 48: Resolução do problema 7 – Encontro 5 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 
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 Chegando todos a um consenso quanto à resolução desse problema, a pesquisadora foi 

a lousa para mostrar outro possível caminho, agora com o raciocínio geométrico. 

 

 Sejam 𝜑 =  
𝜋

2
 = 90º, R o raio do semicírculo e x o lado do triângulo isósceles. 

𝑥2 + 𝑥2 = (2𝑅)2 

2𝑥2 = 4 ∙ 𝑅2 

𝑥2 = 2 ∙ 𝑅2 

𝑆(𝜑)

𝑇(𝜑)
=

1
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅2

1
2 ∙ 𝑥 ∙ 𝑥

=
𝜋 ∙ 𝑅2

𝑥2
=

𝜋 ∙ 𝑅2

2 ∙ 𝑅2
=

𝜋

2
 

 A partir da análise feita com a devida retirada das dúvidas, buscou-se um consenso sobre 

os resultados obtidos, em seguida, a pesquisadora fez um comentário. 

 Pesquisadora: Nós falamos muito que os nossos alunos não conseguem ver de outra 

forma (as figuras geométricas). Mas a gente também tem essa dificuldade de não ver quando 

está de outra maneira a figura, porque a cabeça da gente já é condicionada a isso, a acostumar 

com uma coisa só, e como vemos direto a mesma forma, acaba que quando muda, a gente fica 

se perguntando: Mas será que eu estou vendo certo? Será que vai ser desse jeito?” [...] 

Figura 49: Pesquisadora fazendo comentário 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Em seguida, a pesquisadora continuou com o assunto do encontro. 
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 Pesquisadora: Nesse encontro a gente vai falar um pouquinho de espaço e de forma e 

observar o modo que vocês vão interpretar o problema que eu vou entregar. Quando a gente 

fala de espaço e forma, vocês lembram de que? Porque é que espaço e forma são importantes 

para a geometria? [...] 

AP17: Serve para aprender as formas geométricas. 

PF12: Eu acho que seria impossível trabalhar a geometria sem espaço e sem as formas, 

porque a geometria é propriamente espaço e forma né? Pode ser abstrato, mas é preciso 

imaginar o espaço e a forma. 

A facilidade de compreensão através das formas leva a pesquisadora a citar em sua fala 

os PCN (Brasil, 1998) para falar o que o pensamento deve permitir no Ensino Básico: 

compreender, descrever e representar o mundo em que vive. Ainda, esse documento destaca a 

importância da geometria no sentido de permitir ao estudante de modo geral, não só ter o 

conhecimento matemático, mas que ele compreenda e utilize aquele conhecimento na vida dele 

normalmente. 

  Partindo daí, a discussão se expandiu falando sobre proporcionar para os alunos novos 

e mais profundos conhecimentos e o quanto seria importante também para profissionais de 

outras áreas ter conhecido bem a geometria e a matemática durante o Ensino Médio. Nisso, 

começou-se a falar da importância de se aprender definição tanto no Ensino Básico quanto no 

Ensino Superior e que temos essa deficiência no nosso ensino sempre. 

 Os alunos-participantes deram exemplos de suas experiências acadêmicas, por exemplo, 

o que é limite? Neste caso, não estamos habituados a definir os conceitos, na fala deles ficou 

claro isso, neste encontro pudemos perceber a importância, a dimensão e a forma que o curso 

de extensão ia direcionando-se.  

 AP2: A gente vê muito isso, eu estou vendo muito em desenho, a professora bota 5 

questões de desenho para a gente fazer e 5 questões teóricas. 

AP10: A gente que está no segundo período sabe fazer a lista completa de números 

complexos, mas na prova a primeira questão valendo dois pontos era “O que é número 

complexo?”. 

AP17: Tem muita coisa que a gente não sabe mesmo o que é. 

 Aproveitando a fala deles, percebemos a necessidade de saber entender os conceitos e 

as definições, pois é preocupante essa lacuna que existe no ensino de geometria. Bunt (1963) 

fala que para os alunos do Ensino Básico existem apenas dois caminhos, um deles é aprenderem 

várias definições e coisas parecidas decorando, ou seja, não aprendem, ou acabam pensando 

que a Geometria é um assunto que só pode ser entendido por alunos particularmente dotados. 
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 Pensando nisso, selecionamos para esse encontro um problema em que fosse primordial 

conhecer um pouco de definições geométricas, ou ao menos lembrar de algumas ideias de 

definição para poder solucioná-lo. Sendo assim, em um terceiro momento desse encontro foi 

trabalhado o problema da ponte:  

Problema da ponte 

A figura representa uma ponte sobre uma estrada de ferro. Sejam α e β, respectivamente, os 

planos da pista da ponte e o do leito da estrada de ferro e sejam r e s as retas que representam o 

eixo da pista e um dos trilhos. Quais são as posições relativas de α, β r e s? 

 

 Nesse problema tínhamos como objetivo estimular a observação sobre o problema dado, 

o estímulo à leitura do problema e desenvolver conteúdos sobre ponto, reta e plano (retas 

reversas e planos secantes). 

 Já na leitura inicial do problema os alunos começaram a ter dificuldade com a 

interpretação, não estavam conseguindo imaginar a ponte e a pista como planos e para eles 

inicialmente era concretamente uma ponte e uma pista. Analisando as dúvidas que eles tinham 

em relação ao enunciado do problema, a pesquisadora fez em um momento seguinte a leitura 

em grupo, tirando as dúvidas. 

Figura 50: Alunos-participantes discutindo o problema em grupo 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Mesmo a pesquisadora tendo tirado as dúvidas, os alunos-participantes continuaram 

com as mesmas dúvidas, eles questionavam como iam enxergar, que não tinham como ver o 
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que estava sendo pedido. Diante das dúvidas, a pesquisadora chamou atenção dos alunos para 

poder explicar o problema novamente. 

Pesquisadora: Ele está falando aí em dois planos, o 𝛼 𝑒 𝛽, um desses planos é o da 

ponte, certo? E o outro plano é o da pista, a pista é o que? Os trilhos, ok? Falando de duas 

retas, a reta r e a reta s, uma das retas está no plano 𝛼 e a outra está no plan 𝛽, certo? O que 

é pedido nesse problema? Que você veja quais as posições relativas dos planos e das retas. 

Vocês vão olhar geometricamente a posição desses dois planos com essas duas retas, vocês 

vão ver se possivelmente podem se cruzar esses dois planos, se esses dois planos são somente 

paralelos, entenderam? Estimulem o lado geométrico aí de vocês, podem considerar a questão 

de se os planos se cruzarem também. 

 Uma das alunas-participantes AP19, que nunca viu geometria fez um questionamento 

diante da fala da pesquisadora: Se eles se cruzarem são perpendiculares né? A pesquisadora 

respondeu dizendo que nem sempre, pois para ser perpendicular dependeria do ângulo, teria 

que formar um ângulo de 90º. A pesquisadora esclareceu também que o problema não 

necessariamente teria apenas uma conclusão, neste instante a pesquisadora estava trabalhando 

problemas secundários, ou seja, esclarecendo dúvidas de conceitos que eles já deveriam saber. 

 Os alunos então continuaram discutindo e tentando resolver o problema, conversando 

entre si e gesticulando bastante, até mesmo usando folhas para posicionar o plano e a pista. 

Figura 51: Alunos discutindo o problema proposto 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

A pesquisadora passou pelos grupos observando e incentivando o raciocínio deles 

sempre que necessário, para que não parassem de tentar por não lembrarem de alguns termos, 

por exemplo. 
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Figura 52: Pesquisadora mediando os grupos 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Alguns alunos ainda diziam que não tinha como ver de outras formas e a pesquisadora 

incentivava a criatividade deles, dizendo para que eles saíssem da folha, que usassem a 

imaginação. Com os estímulos a pesquisadora notou que alguns dos alunos-participantes 

estavam conseguindo avançar e isso se confirmou com um comentário do aluno-participante 

AP17. 

AP17: Ela pode ser concorrente também, pode ser concorrente em algum ponto não só 

aqui né?! 

 Depois de ter sido destinado um tempo para a solução, a pesquisadora pôde perceber em 

suas observações que os alunos estavam conseguindo ao menos criar novas ideias, usar a 

imaginação geométrica e suas percepções, cada grupo do seu modo chegaram as suas soluções. 

Foram até a lousa e colocaram as suas possíveis soluções, na sequência foram defendê-las.  

 Assim, destacamos abaixo a resolução dos Grupos B, A e D, embora não tenham 

atingido os objetivos propostos pelo problema. 

AP14 explicando a resolução do Grupo B: Boa tarde pessoal, eu trouxe ele em três vistas, 

que seria a vista frontal (de frente), lateral e vista superior para fazer a comparação de 

posições relativas, certo? A posição relativa da vista frontal, eu dei como paralelas, pois se a 

gente tem uma distância da visão, elas vão estar como duas retas, pode considerar o plano 

como reta, que a gente vai tá olhando ele de lado, considerando ele no R2, ou seja, tanto o 

plano  está paralelo como as retas, ou seja, os quatro estarão paralelos, assim também na vista 

lateral, é só mudar o ângulo, porém, entretanto, vai ser a mesma forma de visão, sendo que, a 

ponte nesse caso aqui ela é maior e aqui é menor, mas não deixa de ser um segmento de reta, 

nas duas vistas elas são paralelas, já na vista superior, vendo de cima, ela vai dá duas retas 

perpendiculares assim como dois planos perpendiculares, desde que os planos são 
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considerados como retângulos, entre a intersecção dos dois na vista superior a gente possa 

considerar como são perpendiculares, o plano 𝛼 ao plano 𝛽 e a reta r e a reta s. 

Figura 53: Resolução apresentada pelo grupo B 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

Resolução do Grupo A: 

Figura 54: Resolução do problema 8 – Encontro 5 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Resolução do Grupo D. 
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Figura 55: Resolução do problema 8 – Encontro 5 

 

 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Podemos ver que alguns grupos chegaram a encontrar duas posições das quais a 

pesquisadora apresentará para eles na plenária e discussão do problema. Sabendo disso ela 

seguiu sua fala valorizando o que eles haviam feito, pois tinham apresentado outras visões e a 

pesquisadora esclareceu que isso não quer dizer que esteja errado, pois depende do modo como 

cada um ver a posição da ponte e da pista, depende da exploração visual de cada um. 

Figura 56: Pesquisadora esclarecendo sobre as resoluções dos problemas 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 
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 Analisando as situações descritas e olhando a resolução deles, a pesquisadora registrou 

e explorou dois casos distintos em relação as posições relativas entre os planos e as retas que o 

problema pedia: 

 

Quais as posições?  

  𝛼: Plano da pista 

    𝛽: Plano dos trilhos 

     𝑟: eixo da pista 

     𝑠: eixo do trilho 

 

   Caso I: Se a pista e a estrada forem paralelas 

 

 

 

 

 

 

 

Caso II: Se a pista e a estrada não forem paralelas 

 

Visualizando a figura exposta no problema, podemos ver a pista em um plano horizontal 

e os trilhos em rampa sendo 𝛼 e 𝛽 secantes (Um plano é secante quando possuem pelo menos 

dois pontos em comum). Logo, r está contida em 𝛼 e é secante a 𝛽, enquanto s está contida em 

𝛽 e é secante a 𝛼; por fim, r e s são secantes. 

 Dando continuidade aos fatos construídos com a resolução dos problemas a 

pesquisadora iniciou a formalização para os alunos-participantes, sempre lembrando que alguns 

trechos precisam ser explicados novamente, pois tínhamos integrantes que nunca tinham 

estudado geometria, então para entenderem o que é uma reta incidente, por exemplo, a 

pesquisadora tentou tornar mais claro, estabelecendo um comparativo com a folha de papel e 

um lápis de quadro. 

 

 

Se a pista for paralela a estrada, temos que 𝛼 e 𝛽 

também são paralelas, assim, r que está contida 

em 𝛼 e s está contida em 𝛽, analogamente, s está 

contida em 𝛽 e r está contida em 𝛼, assim, r e s 

são reversas. 

Retas reversas – retas que não se intersectam e 

não são paralelas. 
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Formalização:  

Posição relativa entre reta e plano 

• Contida - Quando todos os pontos da reta pertencerem ao plano, ela será dita contida 

num plano. 

 

 

𝑅 ∩ 𝛼 =  𝑟 

• Retas coplanares - São retas contidas num mesmo plano. 

 

 

 

 

As retas coplanares também se apresentam como incidentes e paralelas.  

• Incidente - Chamamos uma reta de incidente num plano, quando ela tem apenas um 

ponto uniforme com o plano. 

 

 

 

 

𝑟 ∩ 𝛼 =  {𝑃} 

• Retas paralelas - São retas coplanares que não possuem ponto comum. 

 

 

 

 

• Retas reversas - São retas contidas em planos distintos. 

 

 

 

 

Planos concorrentes 

Planos concorrentes são planos que possuem pontos comuns. A intersecção entre dois 

planos concorrentes é sempre uma reta. 

 

 

𝛼 𝑟 

𝛼 

P 
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Planos paralelos  

Planos paralelos são planos que não possuem pontos comuns. 

 

 

 

 

 

 

Encontro VI 

 

 Neste encontro estavam presentes 16 alunos-participantes, o mesmo aconteceu no dia 

29 de março de 2017, começando sempre no mesmo horário, as 14:00h. Como este encontro 

tinha por finalidade fazer com que os alunos-participantes, futuros professores, 

compreendessem a importância das demonstrações no contexto da geometria para a sua 

formação, a pesquisadora começou a lembrar-lhes que tinha comentado no encontro anterior 

que seria um momento diferente, utilizando materiais manipuláveis e a tecnologia. 

 Logo a aluna-participante AP18 respondeu:  

 - Faça isso não, eu só sei aquela demonstração do círculo, o resto eu não sei não, é 

decorado. 

 Todos riram com esse comentário e em seguida a pesquisadora explicou que o objetivo 

não era fazer com que demonstrassem de um jeito formal, mas sim que antes de explicar como 

seria iriam primeiro conversar sobre como é tirar prova, e ainda os questionou sobre qual o 

primeiro procedimento de quando eles vão tirar prova.  

 O aluno-participante AP15 falou que a primeira coisa que pensa é em uma hipótese. 

Tendo uma primeira resposta a pesquisadora seguiu falando que no primeiro momento a gente 

faz uma leitura e depois vai observar o que é que naquele teorema ou corolário está sendo 

oferecido para realizar aquela prova. Nesse momento, citando as ideias de Bunt (1963), autor 

A 

𝐵 
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de um livro bem antigo, a pesquisadora disse que esse autor começa seu livro sem falar em 

termos técnicos como axioma, por exemplo, ele passa alguns capítulos do seu livro para poder 

mencionar algo assim, pois os nomes já apresentam um tipo de receio para os alunos e também 

durante o livro ele conversa com o leitor falando primeiro “Como fazer prova” para somente 

depois iniciar algumas delas.  

Foi sobre esses trechos fornecidos pelo autor em seu livro, que a pesquisadora fez uma 

apresentação em PowerPoint sobre “Como tirar uma prova”, o interessante é que, Bunt (1963) 

não deixa uma receita de como realizar todas as demonstrações, mas que ele está mostrando 

métodos que podem ser utilizados para facilitar a organização dos dados oferecidos pelo 

enunciado. No primeiro slide a pesquisadora chama atenção para importância de estabelecer 

uma ordem de raciocínio, segundo Bunt (1963), para fazê-lo funcionar melhor, sem uma ordem 

é muito mais difícil de chegar ao resultado.  

A pesquisadora continua sua explicação dizendo que Bunt (1963) ressalta a importância 

de começarmos pelo que já sabemos e que é importante separar os dados e procurar as 

consequências imediatas de cada um deles para poder utilizá-los, e essa já é uma forma de 

analisar os dados, além de separar a página em dois lados, colocar os dados, as hipóteses e o 

que se deseja provar de um lado e desenvolver a demonstração do outro.  

Continuando com os próximos slides a pesquisadora fala sobre o raciocínio e provas, 

citando Sangiorgi (1971) onde ele fala sobre a necessidade de existir provas, o autor propõe um 

exemplo em que diz existir uma necessidade pelo processo dedutivo, como verificar de maneira 

experimental que os ângulos de um triângulo isósceles são congruentes, mesmo a propriedade 

sendo verdadeira para diversos triângulos isósceles, você experimentalmente não pode concluir 

que valerá para todos triângulos isósceles sem fazer o teste em todos.  

Daí a pesquisadora destaca a importância da generalização nas provas e de que para 

utilizar as fórmulas que utilizamos hoje com tanta facilidade e sem compreensão, alguém já 

demandou de muito tempo para prová-las. 

Na sequência da explicação sobre provas e termos como axioma e teorema, a 

pesquisadora lança uma pergunta que é proposta por Sangiorgi: O que vocês entendem sobre 

postulado e teorema? 

 AP6 diz então: Postulado vem antes né? 

 A pesquisadora se volta para o slide dizendo que, uma das partes diz que postulados (ou 

axiomas) são sentenças verdadeiras que dispensam prova e são deles que surgem os teoremas 

e postulados. Já os postulados precisam ser provados e essa prova pode ou não partir de um 

axioma.  
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As sentenças ou proposições que são feitas usualmente no lar, na escola, 

dentro da Matemática, etc..., apresentam-se sob uma das duas formas: 

1) Sentenças que são aceitas como verdadeiras sem prova, denominadas 

postulados (ou axiomas); 

2) Sentenças que podem ser provadas como verdadeiras, denominadas 

teoremas. 

Assim, por exemplo, na Geometria, enunciadas as sentenças: 

“Por um ponto passam infinitas retas” 

“A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180º” 

Pode-se, dada a evidência da primeira, “aceitá-la” como verdadeira, 

dispensando uma demonstração (que dificilmente se poderia realizar,...). 

Nessas condições essa sentença foi tomada como postulado (SANGIORGI, 

1971, p. 234). 

 

 No discorrer da explicação a pesquisadora comenta sobre os desenhos nas 

demonstrações que são utilizados como auxílio, mas que não são provas e um dos alunos-

participantes (AP11) questiona o porquê de não poder ser utilizado um desenho como prova. A 

pesquisadora então explica que “pelo mesmo fato do exemplo dado sobre triângulos isósceles 

anteriormente, com o desenho ele estaria provando para aquele desenho em específico, mas 

que para uma semelhante talvez aquela prova não servisse”. 

 Ainda a pesquisadora comentou sobre alguns pontos como a importância de não decorar 

demonstrações, mas sim tentar construí-la, valorizando os métodos utilizados e usando seu jeito 

para construir, querer copiar modelos de escrita e demonstração as vezes fica sendo só uma 

cópia sem aprendizagem. 

 Depois da apresentação da pesquisadora em PowerPoint sobre as demonstrações e 

provas segundo Bunt (1963) e Sangiorgi (1971), já no segundo momento da tarde a 

pesquisadora começa a falar sobre o que será pedido nas exposições das demonstrações nesse 

encontro e como seria a dinâmica das exposições utilizando materiais que seriam deixados 

expostos na mesa para que eles pegassem o que fosse necessário, mas isso só seria feito depois 

que eles fizessem inicialmente um estudo das demonstrações que a pesquisadora escolheu para 

cada grupo. Foram escolhidas algumas demonstrações clássicas da geometria onde cada uma 

delas foram pesquisadas em livros, revistas, monografias e outros: 

• Fórmula de Euler; 

• Teorema de Pitágoras; 

• Teorema do ângulo externo; 

• Teorema de Tales. 

Cada grupo ficou responsável por um clássico para estudar a demonstração entregue e 

também por apresentá-la de forma diferente com o material manipulável, sendo um dos grupos 
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para apresentar utilizando algum software da matemática e apresentar no data show, essa tarefa 

ficou para o grupo responsável pelo teorema do ângulo externo. 

Para continuar as atividades, a pesquisadora explicou para os grupos  como iria ser dada 

a dinâmica do encontro. Enquanto os alunos-participantes estavam estudando a pesquisadora 

organizou a mesa com os materiais: 

Figura 57: Materiais disponíveis para as apresentações 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

A lista de materiais disponível para as apresentações foi: Cartolina, palito de picolé, 

palito de churrasco, fita adesiva, cola, EVA, linha e lápis colorido. Os materiais foram 

disponibilizados para que os alunos-participantes pudessem apresentar de forma manipulável 

as demonstrações dos clássicos, ou alguma aplicação dos mesmos.  

Figura 58: Grupos debatendo sobre as demonstrações 

  

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Durante a observação dos grupos a pesquisadora notou o alívio dos alunos-participantes 

em não precisar desenvolver as demonstrações e em paralelo observou também a preocupação 

em não saber quais dos materiais iriam utilizar para montar sua apresentação que necessitaria 

ser visual e verbal, usando a lousa e os seus materiais.  

 No decorrer das observações os grupos apresentaram algumas dúvidas que foram 

sanadas, porém o grupo que precisou de maior auxílio foi o responsável pelo Teorema de Tales, 

pois tiveram dúvida em um pequeno trecho da demonstração onde a pesquisadora sentou com 
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eles e tentou mediar a discussão, mas não obteve êxito extremo para que os alunos-participantes 

entendessem por completo a demonstração.  

 Segue abaixo o trecho da demonstração no qual houve dúvidas: 

Sejam ABC um triângulo e D um ponto entre A e B. Tracemos pelo ponto D 

uma reta r paralela ao lado BC com 𝑟 ⋂ 𝐴𝐶 = {𝐸}. Provemos que 𝐴𝐷 𝐷𝐵⁄ =
𝐴𝐸 𝐸𝐶⁄ . 
A área do triângulo ADE pode ser calculada de duas maneiras 𝐴𝐷 ∙ 𝐸𝐹 2⁄  ou 

𝐴𝐸 ∙ 𝐷𝐺 2⁄  

Da igualdade das duas expressões conclui-se que 𝐴𝐷 ∙ 𝐸𝐹 = 𝐴𝐸 ∙ 𝐷𝐺(1) 

Os triângulos BDE e CED têm áreas iguais (mesma base DE e mesma altura). 

Logo 𝐷𝐵 ∙ 𝐸𝐹 2 = 𝐸𝐶 ∙ 𝐷𝐺 2⁄  (2)⁄  (BONGIOVANNI, 2007, p. 103). 

 

Figura 59: Prova do teorema de Tales – método das áreas 

 

Fonte: REVEMAT, v. 2.5, 2007 

 Já finalizando o segundo momento desse encontro os alunos-participantes começaram 

a ir até a mesa de materiais para escolher os objetos necessários. 

Figura 60: Alunos-participantes escolhendo os materiais 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Alguns grupos demoraram mais para decidir como seria a apresentação, como foi o caso 

do grupo responsável pelo teorema de Pitágoras, em que um dos membros não concordou 

integralmente com a ideia proposta e apresentada pelos demais. Mesmo o trabalho sendo em 

grupo houve essa dificuldade sendo então necessária a intervenção da pesquisadora. 
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Figura 61: Grupos montando suas apresentações 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 No momento, denominado apresentação dos grupos, após a elaboração das 

demonstrações utilizando os materiais (cartolina, tesoura, papel A4 e EVA) disponibilizados 

pela pesquisadora, o grupo responsável pelo Teorema de Pitágoras foi até a lousa transcrever a 

generalização do Teorema. A exposição desse grupo nos deixou bastante satisfeitos pelo fato 

de duas alunas-participantes, como mostra na figura baixo, nunca terem ido a lousa 

anteriormente durante o curso de extensão e terem conseguido ir dessa vez, mesmo que ainda 

demonstrassem sentir vergonha e medo, elas conseguiram e fizeram um belo trabalho. 

Figura 62: Apresentação do primeiro grupo 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

Durante a exposição, as alunas explicaram que utilizaram a propriedade da razão entre 

áreas de figuras semelhantes, as alunas-participantes representantes desse grupo estavam no 2º 

período do curso e para elas muitas das coisas que foram apresentadas eram novidades, 

inclusive a generalização que elas mostraram. 
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Figura 63: Generalização apresentada pelo primeiro grupo 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

O segundo grupo a se apresentar foi o grupo responsável pelo Teorema de Euler, nas 

folhas que foram entregues para esse grupo haviam dois casos usando a teoria dos grafos 

relacionados com o Teorema de Euler e os alunos-participantes poderiam escolher um deles 

para mostrar para a turma. Sendo assim, os alunos-participantes escolheram o Caso 1. 

Figura 64: Demonstração apresentada pelo segundo grupo 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

Diante da exposição na lousa dois alunos desse grupo explicaram o que foi feio, AP3, 

explicou como foi feita a demonstração e AP18, explicou como se deu o Caso 1 proposto, 

relacionando a teoria dos grafos e o teorema de Tales. 

AP18: Tendo qualquer grafo plano e conexo, utilizando essa fórmula aqui de Euler, vai 

dá sempre 2, pegamos o caso 1, só pra provar basicamente o desenho pra vocês, a quantidade 

de vértice dá 5 na primeira, mais as faces, temos duas faces, dá 7, subtraindo as arestas que 

também são 5 arestas, o resultado vai dá 2. 

Pesquisadora: Porque esse pedacinho aí não é aresta? Tem gente contando já para ver 

se está errado. 
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AP18: É legal contar, agradeço quem tira essas dúvidas. Esse daqui não é aresta porque 

justamente ele não tem a face, certo? Agora se a aresta ligasse os dois vértices, aí teria a face, 

ok? É igual aqui, mostramos também que esse tem apenas o grau 1 porque ele é do mesmo 

modo que esse, então tirando ou colocando ele vai dá sempre o mesmo resultado. 

Figura 65: Apresentação do segundo grupo 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Seguindo as apresentações, tivemos a exposição feita pelo terceiro grupo que ficou 

responsável pelo Teorema do ângulo externo, este grupo utilizou o software Geogebra e 

SketchUp para construir uma apresentação servindo de auxílio para explicar a demonstração. 

Criação no GeoGebra feita pelo Grupo D. 

Figura 67: Apresentação do Teorema do ângulo externo 

 

Fonte: Elaborado pelos alunos-participantes 

 Já para a apresentação os alunos-participantes do grupo mostraram o gráfico com 

movimento e em 3D no software SketchUp. 
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Figura 68: Apresentação do terceiro grupo 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Durante a apresentação o aluno-participante AP17 explicou utilizando bastante tempo e 

movimentos com software SketchUp, onde os demais participantes ficaram atentos. Esse grupo 

foi composto pelos alunos-participantes que já estão no fim do curso, o que ajuda muito na 

experiência com trabalhos acadêmicos, tanto preparação quanto a explicação. 

 Por fim, o quarto e último grupo foi o responsável pelo Teorema de Tales. Os alunos-

participantes utilizaram cartolina, palitos de churrasco e fita adesiva para confeccionar o seu 

material de apresentação. 

Figura 69: Apresentação do quarto grupo 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 A explicação do teorema começou com o aluno-participante AP14, porém ele estava um 

pouco confuso nas suas explicações e AP1, pediu para continuar desenvolvendo o trabalho 

cooperativo e colaborativo do grupo.  

Podemos perceber que foi feito realmente um trabalho em grupo, desde o entendimento 

do problema, até a criação da apresentação e a apresentação propriamente dita. O aluno-
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participante AP1 buscou explicar da melhor forma possível e conseguiu uma ótima realização 

no seu trabalho. 

 Ao finalizar as apresentações dos grupos, a pesquisadora parabenizou todos eles pelo 

empenho e trabalho realizado de forma colaborativa e cooperativa. 

 

Encontro VII 

 

 O sétimo encontro aconteceu no dia 05 de abril de 2017, e 15 alunos-participantes 

compareceram. Iniciando esse encontro, foi apresentada em PowerPoint, pela pesquisadora a 

geometria e a resolução de problemas. Como disse Milauskas, inserir problemas de qualidade 

no ensino de geometria é importante: 

Tenho convicção de que o aluno aprende a resolver problemas resolvendo 

problemas de qualidade. O treinamento, aliado ao contato com problemas fora 

dos padrões, estimula o aluno a exercer suas faculdades de resoluções de 

problemas. Enfatizar resolução de problemas não significa simplesmente 

inserir alguns “problemas especializados” aqui e ali na sala de aula. Ao 

contrário, a resolução de problemas deveria ser o tema subjacente das aulas 

de Matemática. Toda tarefa escolar deveria incluir problemas planejados para 

estimular a flexibilidade e o raciocínio (MILAUSKAS, 1994, p. 86). 

 

 A pesquisadora conforme ia apresentando o assunto, proferiu alguns comentários sobre 

a resolução de problemas e a geometria. 

 Pesquisadora: [...] quando a gente para e reflete um pouquinho sobre problema com 

qualidade, podemos dizer que é um problema bem elaborado, que é procurado e aplicado 

naquele conteúdo, porque? A versão que a gente tem de problema é pegar um problema 

qualquer, e aplicar na sala de aula, as vezes a gente não sabe nem se aquele problema é 

adequado para determinado conteúdo ou não. 

Quando Milauskas (1994) fala de flexibilidade e de raciocínio, a gente pode pensar 

como é cômodo não ser flexível, estamos acostumados que só se sabe fazer daquele modo e 

naquele caminho que foi ensinado, por isso que ele fala da flexibilidade e o raciocínio. É muito 

mais fácil você pegar um problema e já encontrar a resposta no enunciado, a gente tem preguiça 

de raciocinar, de ver onde está aquela solução e o que vai ser necessário para eu solucionar o 

problema. 

Após a discussão sobre as ideias de Mislauskas nesse encontro, trabalhamos com o 

problema 9 “problema da piscina”. 
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Problema da piscina  

Um engenheiro vai projetar uma piscina, em forma de paralelepípedo retângulo, cujas medidas 

internas são, em metros, expressas por x, 20 – x e 2. 

 

Qual o maior volume que esta piscina poderá ter, em metros cúbicos? 

 O objetivo de ter-se proposto esse problema foi de observar como os alunos-

participantes desenvolvem um problema de geometria que contém propriedades do cálculo e 

contribuir com o contato de problemas que não possuem apenas o olhar geométrico para 

solucioná-lo. 

 A pesquisadora entregou para cada aluno-participante uma cópia do problema 9 e pediu 

que a lessem individualmente em silêncio e depois a pesquisadora realizou a leitura para o 

grupo. Após terminar isso uma das alunas enfatizou, tentando deixar mais claro o que estava 

sendo pedido no problema. 

 AP18: Maior volume né?! 

A pesquisadora deu um tempo para que os alunos começassem individualmente a 

resolver o problema, a ideia era de que eles formulassem algumas ideias iniciais (a pesquisadora 

percebeu nos encontros anteriores que ao formar de início os grupos os alunos-participantes 

estavam esperando as ideias partirem dos outros, nós queríamos que todos estivessem 

envolvidos com o problema) para depois formarem os grupos e compartilharem suas ideias em 

relação ao problema. 

Figura 70: Alunos-participantes começando a resolver o problema 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

Ao observar os alunos-participantes a pesquisadora percebeu que grande parte deles 

estavam calculando apenas o volume com os dados da questão, até perceberem que encontrando 
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somente as raízes da função, eles iam zerar o volume. Quando os grupos foram formados 

continuaram o raciocínio e então iniciou-se um diálogo com o grupo. 

Figura 71: Pesquisadora observando os grupos 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

A pesquisadora passou por um dos grupos perguntando como estava o andamento da 

resolução do problema, ou seja, iniciou um diálogo com o grupo: 

Pesquisadora: Quais são os procedimentos que vocês estão usando para resolver o 

problema? 

AP18: Encontramos o x do vértice. 

AP6: Vou fazer o desenho aqui, tem só duas medidas, está em função de x entendeu? 

Como é volume eu ia fazer só, largura, comprimento e altura, mas como não é só volume, aí já 

fiz errado, mas eu deixei aqui viu? 

Quando a aluna diz “mas eu deixei aqui viu?” ela está fazendo referência a não ter 

apagado sua resolução inicial, pois em alguns momentos a pesquisadora com o objetivo de fazê-

los valorizar seu próprio raciocínio e não ter medo do erro recolhia as borrachas e eles ficavam 

bastante inquietos por não conseguir apagar, a vontade de esconder qualquer “erro simples” é 

sempre muito forte. 

 Em seguida, representantes de grupos foram para o quadro e apresentaram soluções para 

o problema. Os grupos defenderam as suas resoluções usando a ideia tradicional de como 

calcular o volume e a ideia de função, os alunos-participantes sempre perguntavam se os demais 

tinham dúvidas.  
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Figura 72: Alunos-participantes representantes dos grupos 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

A pesquisadora observou as resoluções e pôde destacar que três dos grupos construíram 

suas resoluções de forma bem parecidas enquanto um quarto grupo construiu outro caminho, 

fugindo do esperado pela pesquisadora. Abaixo segue as resoluções do Grupo A e Grupo D, os 

outros eram semelhantes ao Grupo A. 

Resolução do Grupo A. 

Figura 73: Resolução do problema 9 – Encontro 7 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 O grupo A resolveu o problema fazendo um estudo da função e utilizando os princípios 

de volume, diferente do Grupo D, que resolveram utilizando otimização, encontrando o ponto 

de máximo. 

Resolução do Grupo D. 
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Figura 74: Resolução do problema 9 – Encontro 7 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Após a apresentação da resolução do grupo D, segue a explicação do aluno-participante 

AP1: 

AP1: Quando pegamos o problema, deu para observar que era um problema de 

otimização. Aí para calcular o volume de paralelepípedo é o que? Comprimento, vezes a 

largura, vezes a profundidade né?! Aí eu cheguei aqui em uma função do segundo grau, aí 

como uma função do segundo grau tem a concavidade voltada para cima ou pra baixo e como 

ele queria no enunciado do problema, o maior volume, aí eu entendi o que? Isso aqui é o ponto 

de máximo da função e eu lembrei da derivada né? Pegando uma reta que passa pelo ponto, 

essa reta aqui paralela ao eixo x, a tangente dela vai ser o que? Zero e a derivada é o que? O 

coeficiente angular da reta tangente ao gráfico, ou seja, passei a reta tangente ao gráfico, vi 

que o ângulo era zero e a tangente ia ser em zero, derivei, deu −4𝑥 + 40, x deu igual a 10 e 

substitui na fórmula, que aí 10 ∙ 2 ∙ 10, aí 20 ∙ 10, 200𝑚3.  

 Depois de todos terem terminado as defesas de seus grupos, a pesquisadora começou a 

falar sobre o problema, comentou sobre as ideias iniciais dos grupos de encontrar o valor de x 

e substituir, foi então que ela voltou a chamar atenção para a importância da leitura do problema, 

de ler o problema mais de uma vez.  

Nesse sentido, Romanatto (2012) diz que, a leitura de um problema deve ser um 

momento bastante considerado, é o momento onde surgem as dificuldades com o vocabulário 
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ou com o simbolismo matemático e isso pode determinar a compreensão ou não do problema 

proposto. 

Ainda comentando sobre o problema a pesquisadora destaca outro ponto que foi o 

momento em que os alunos-participantes começaram a fazer o estudo da função, ou seja, eles 

trabalharam geometria e álgebra ao mesmo tempo, em um mesmo problema. E o último ponto 

destacado foi quando o grupo D utilizou derivada para solucionar o problema, ou seja, eles 

foram além do que era esperado. A pesquisadora fez questão de enfatizar comentários para 

ampliar a ideia de que um problema pode ser resolvido de diversas formas. Também observa-

se, pela apresentação de AP1, do Grupo D, uma boa compreensão sobre o cálculo diferencial e 

integral onde foi importante a contribuição para o nosso curso de extensão. 

Assim, buscando um consenso, a pesquisadora expõe a resolução do problema. 

Aplicando a fórmula de volume encontramos uma equação do segundo grau 

𝑉(𝑥) = 𝑥 ∙ (20 − 𝑥) ∙ 2 

𝑉(𝑥) = −2𝑥2 + 40𝑥 

𝑉(𝑥) = 0 

𝑉(𝑥) = −2𝑥2 + 40𝑥 = 0 

𝑥′ = 0 𝑜𝑢 𝑥′′ = 20 

Dessa forma, para encontrar o x do vértice: 

𝑥𝑉 =
𝑥′ + 𝑥′′

2
 

𝑥𝑉 = 10 

Substituindo 𝑥𝑉 em 𝑉(𝑥) = −2𝑥2 + 40𝑥, temos: 

𝑉(10) = −2𝑥(10)2 + 40(10) 

𝑉(10) = 200𝑚3 

 Na sequência do encontro, a pesquisadora começou a formalização, dando detalhes 

assim como nas outras formalizações, pois do modo que tinham pessoas na turma reconstruindo 

conceitos, havia pessoas que estavam construindo conceitos geométricos partindo do nosso 

curso de extensão. Alguns alunos até mesmo participaram da explicação de forma que ficasse 

mais clara para os alunos-participantes que nunca estudaram geometria. A pesquisadora 

enfatizou conceitos básicos do paralelepípedo. 

Formalização: 

Paralelepípedos são prismas cuja distinção é que qualquer uma de suas faces podem ser 

consideradas como base, pois qualquer de suas faces opostas estão situadas em planos paralelos. 
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• Diagonal da base 

▪ Diagonal do paralelepípedo 

 

 

• A área lateral de um paralelepípedo é formada pela soma das áreas de cada face lateral. 

 

𝐴𝐿 = 𝑎 ∙ 𝑐 + 𝑏 ∙ 𝑐 + 𝑎 ∙ 𝑐 + 𝑏 ∙ 𝑐 

𝐴𝐿 = 2𝑎𝑐 + 2𝑏𝑐 

𝐴𝐿 = 2(𝑎𝑐 + 𝑏𝑐) 

 

• A área total de um paralelepípedo é formada pela soma das áreas de cada face lateral e 

de cada face considerada base. 

 

𝐴𝐿 = 2(𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐) 

 

 

 

• O volume de um paralelepípedo é a quantidade de espaço que pode ser ocupada ou 

ocupa e é encontrada através da multiplicação da área da base pela altura. 

 

 

𝑉 = 𝐴𝑏 ∙ ℎ 

 

 

Após a formalização, a pesquisadora conclui com um texto (em anexo) extraído do livro 

Aprendendo e Ensinando Geometria organizado por Lindquist e Shulte (1994). Também, a 

pesquisadora fez um comentário para que os alunos-participantes entendam sobre a importância 

de trabalhar colaborativamente, ou seja, que se ajudassem, tirassem as dúvidas um dos outros, 

pois ao se deparar com uma sala de aula eles iriam encontrar dúvidas que às vezes iam exigir 

muito deles e que seriam totalmente diferentes das dúvidas que os colegas de grupo deles 

poderiam ter. 
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Com os alunos em grupo, para finalizar o encontro a pesquisadora entregou o problema 

10 “problema do inseto”, planejado para esse encontro. 

Problema do inseto  

Um inseto caminha do cume de uma pirâmide regular, contornando a figura, pelo trajeto 

de segmentos iguais AB = BC = CD = DE = EF. Ache a medida do ângulo do vértice superior 

de cada um dos três triângulos isósceles congruentes que são suas faces.  

 

Pretendíamos estimular a percepção geométrica através desse problema que precisa de 

uma visão do espacial para o plano. 

 Os alunos-participantes em seus grupos colaboraram bastante uns com os outros. Um 

dos grupos, como podemos ver nas imagens, tentou de diversas formas visualizar o problema 

através de desenhos no papel, mas não conseguindo desenharam triângulos em uma folha de 

caderno, recortaram e pediram para a pesquisadora fita adesiva para montar sua pirâmide 

regular. 

Figura 75: Alunas-participantes buscando entender o problema 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Ao observar, a pesquisadora julgou interessante ver que elas estavam tentando usar 

diversos artifícios para visualizar o problema, fazendo isso de maneira particular não se inibindo 

em nenhum momento por isso. Enquanto isso, em outros grupos o problema também era 

discutido. Destacaremos a seguir a discussão do Grupo C. 

AP6: Cada triângulo tem dois ângulos congruentes, aí eles são semelhantes porque dois 

dos ângulos são congruentes, e a mesma coisa com esse grandão aqui, ele é congruente aos 

pequenininhos porque tem dois ângulos congruentes, aí é semelhante aos pequenos, agora para 
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achar o valor dele, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dá 

180º, mas como chegar aí não sei, para achar esse ângulo aqui. 

AP14: Se esse ângulo é igual a esse mais um pedaço, deveria ser 50. Porque? 50, 100, 

150. 

AP6: Mas não é esse negócio de dizer eu diria que é 50, tem que provar! 

AP14: Foi no chute. 

Observa-se pela discussão do Grupo C, que falta compreensão sobre os conceitos do 

triângulo, já que o problema pedia para achar a medida do ângulo do vértice superior de cada 

um dos três triângulos isósceles congruentes. Isso ficou claro na fala do aluno-participante AP14, 

que sempre comentava que os resultados eram aqueles, simplesmente porque eram. Mas, os 

colegas juntamente com a pesquisadora tentavam explicar que na Matemática é preciso provar 

ou verificar um determinado resultado. 

Não foi possível, devido ao tempo, que os alunos-participantes terminassem o problema, 

dessa forma, deixamos a resolução como tarefa extra-classe. 

 

Encontro VIII 

 

 O oitavo encontro aconteceu no dia 12 de abril de 2017, tivemos 12 alunos-participantes 

presentes. Nesse dia deu-se início a greve da UEPB por busca de melhorias, a greve tornou o 

acesso à universidade mais complicado para alguns alunos-participantes que vinham de outras 

cidades, além de que o movimento na universidade diminuiu bastante, o que tornava o lugar 

bastante vulnerável, mesmo assim os alunos-participantes confirmaram que gostariam de 

continuar com o Curso de Extensão.  

 Neste encontro, foi trabalhado ainda o problema 10 “problema do inseto” e outras 

atividades. A pesquisadora deu início a este encontro perguntando quem havia resolvido o 

problema por completo. Nesse início do encontro havia poucos alunos-participantes na sala 

devido a greve, e dos presentes apenas o AP17 apresentou sua resolução no quadro: 
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Figura 76: Aluno-participante apresentando sua resolução 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

AP17 diz que passou muito tempo tentando encontrar propriedade do triângulo isósceles 

para ver se ajudava e diz que é difícil de ver no desenho, a pesquisadora concorda, pois 

realmente é complicado em uma primeira observação conseguir visualizar o caminho feito pelo 

inseto.  

  A seguir, exibimos a forma escrita da resolução apresentada pelo Grupo B. 

Grupo B. 

Figura 77: Resolução do problema 10 – Encontro 8 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

Após a correção da atividade extra-classe passamos a mostrar uma poesia recitada sobre 

a importância do professor. Queríamos que os alunos soubessem a importância de ser professor, 

foi uma maneira de incentivá-los, a seguir apresentamos a poesia de Bráulio Bessa. 
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O objetivo de apresentar-lhes essa poesia foi de incentivá-los diante da grande desilusão 

que é imposta na nossa carreira profissional, foi uma forma encontrada pela pesquisadora de 

dizer que ainda existem pessoas que acreditam e valorizam a nossa profissão. Diante disso, 

tivemos uma discussão, comentários sobre comportamento dos alunos em sala de aula, as vezes 

falta de respeito ao professor, desinteresse pela matemática, etc; também já em um caminho 

oposto foi discutido sobre amor pela profissão; questões salariais; sobre sermos julgados por 

ter escolhido ser professor; sobre o comportamento dos pais diante dos professores, as atitudes 

das direções das escolas, entre outros.  

Ao terminar essa atividade, continuamos com os trabalhos planejados para esse 

encontro. Como já mencionado no projeto da pesquisa, o problema 13 “problema dos cilindros” 

foi outra atividade escolhida para este encontro. Pois tínhamos como objetivos observar como 

os alunos se relacionam com as justificativas nos problemas de geometria utilizando alguns 

materiais manipuláveis; contribuir no entendimento do problema de forma lúdica e visual; 

formalizar alguns conteúdos que envolvam o problema dos cilindros. 

Problema dos cilindros 

A professora Elvira entregou a cada um de seus alunos uma folha de papel, de 20 cm por 30 

cm, e fita adesiva. Ela lhes pediu para enrolar o papel e fazer um cilindro. Os alunos seguiram 

as instruções, mas seus cilindros se mostraram de dois tamanhos diferentes. A professora pediu, 

então, que determinassem qual desses dois cilindros tinha o maior volume. 

Jorge disse: - No meu cabe mais, porque é mais alto. 

Ema disse: - No meu cabe mais, porque é mais largo. 

Laura disse: - Eles devem conter a mesma quantidade, porque foram feitos a partir de folhas de 

papel de mesmo tamanho. Quem está certo? Como você sabe? 
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Ao realizar a leitura do problema foi possível perceber a empolgação de muitos ao 

responderem oralmente logo após a primeira leitura. Como podemos observar o problema 

propõe algumas respostas e no nosso caso isso induzindo os alunos-participantes a responderem 

imediatamente.  A pesquisadora queria apresentar uma situação-problema em que a partir da 

sua resolução pudesse levar os alunos-participantes, licenciandos em Matemática a elaborarem 

estratégias que possibilitassem a seus futuros alunos ver outras formas de resolver um problema. 

Figura78: Pesquisadora observando os grupos 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 A pesquisadora circulou pela sala observando o trabalho dos alunos-participantes em 

seus grupos, um dos alunos-participantes disse que, “Laura havia respondido corretamente, 

por ser usado folhas do mesmo tamanho o cilindro continha a mesma capacidade”. Ainda a 

pesquisadora circulando pela sala, dando tempo para os alunos participantes discutirem em seus 

grupos, observando o trabalho deles percebeu que estavam debatendo entre si e alguns faziam 

movimentos com folhas como se estivessem comparando os cilindros. 

De acordo com Allevatto e Onuchic (2014), após terem trabalhado em grupos, os 

representantes dos grupos são solicitados a fazer o registro de suas resoluções no quadro (certas, 

erradas ou feitas por diferentes processos). Ainda as autoras dizem que, diante desse “painel de 

resoluções”, o professor estimula os alunos a compartilhar e justificar suas ideias, defender os 

pontos de vista, comparar e discutir as diferentes resoluções, isto é, avaliar suas próprias 

resoluções de modo a aprimorar a apresentação (escrita) da resolução. 
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Figura 79: Alunas-participantes apresentando as resoluções de seus grupos 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 A aluna-participante AP6 do Grupo A comentou para a sala toda, 

AP6: Deu diferente os valores. 

AP17: É porque estão em fração. 

AP6: É para não passar vergonha né, vai que está errado. 

Pesquisadora: Mas não passa vergonha não mulher. 

AP17: Se errar está entre amigos, negócio de vergonha. 

AP6: [...] encontramos que a área do segundo cilindro que é o de Emma, foi maior que 

a área do primeiro cilindro de Jorge, ou seja, a Emma está falando a verdade, o dela tem área 

maior. 

AP16: [...] O cilindro de Jorge é 952,363 e depois fomos fazer a mesma coisa no de 

Emma, só que no de Emma já deu 1392,904, assim provando que Emma estava certa, que o 

cilindro dela cabe mais do que o de Jorge. 

AP15: [...] podemos notar que o volume de Emma é maior do que o de Jorge. 

Figura 32: Resolução do problema 11 – Encontro 8 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 
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Nesta resolução o Grupo C respondeu corretamente, apenas se confundiram e trocaram 

as frases onde deveria está “Ema está certa” colocaram “Jorge está errado”, trocaram a posição 

dos cilindros, pois o mais alto é de Jorge e o mais largo é de Ema. 

 Tendo observado as soluções que foram entregues e expostas na lousa a pesquisadora 

chegou a comentar sobre como as aparências enganam em problemas geométricos, a maioria 

dos alunos-participantes havia dito que Laura estava certa e só depois de realizar o cálculo 

perceberam que Ema era quem estava dando a resposta correta. E um dos alunos-participantes 

disse o seguinte: 

 AP11: O que Laura está falando faria sentido se o volume fosse encontrado através de 

um produto da circunferência, com a altura, porém o produto é da área da circunferência com 

a altura. 

 O comentário do aluno-participante AP11 foi bastante pertinente, até mesmo para a 

resolução apresentada inicialmente por AP10 do Grupo C.  

A verificação dessas possibilidades traria às discussões, como mostra a resolução errada 

entregue por escrito pela aluna-participante AP10 no início da resolução do problema. 

Figura 81: Resolução do problema 11 – Encontro 8 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

Como mostra a figura acima, essa foi a resolução inicial de AP10, sem conhecer a 

fórmula do volume do cilindro a aluna-participante fez os cálculos errados. Após terem 

discutido no grupo e na plenária, essa aluna percebeu o erro. Dessa forma, podemos destacar o 

sentido de trabalhar em grupo, onde há troca de experiências e ideias é fundamental, ou seja, 

trabalhando em grupos é importante diversificá-los de modo que todos construam 

conhecimento, tanto quem está ensinando como quem está aprendendo. 



224 
 

Nesse momento, a pesquisadora mostrou uma forma diferente de visualizar o “problema 

dos cilindros” utilizando materiais manipuláveis, como mostra imagem abaixo, primeiramente 

a pesquisadora na mesa explicando para os alunos com o papel sulfite A4, fez dois cilindros. 

Em seguida, colocou um cilindro dentro do outro, sendo o mais largo por fora, e o mais alto por 

dentro do outro cilindro, continuando com o experimento a pesquisadora pediu ajuda da aluna-

participante AP19 para despejar um quilo de arroz dentro do cilindro mais alto até enchê-lo por 

completo, após isso a pesquisadora puxou o cilindro mais alto para mostrar que no outro cilindro 

caberia mais arroz, ou seja, ficou nítida a diferença do volume entre os dois cilindros. 

Figura 82: Pesquisadora manipulando materiais 

   

Fonte: Acervo do curso de extensão 

A pesquisadora comentou sobre os materiais utilizados, explicando que são totalmente 

acessíveis a qualquer professor, que é possível criar materiais para deixar a compreensão do 

problema mais fácil, já que levar materiais profissionais fica normalmente fora do orçamento. 

Além de considerar também a aprendizagem dos alunos e o quanto eles entenderiam mais o que 

era volume depois de ver um experimento como esse. Ainda, ela comentou que esse problema 

é dinâmico, pois ele pode ser trabalhado tanto no Ensino Básico quanto no Ensino Superior. 

Nesse instante, a pesquisadora fez uma pergunta: Seria possível fazer uma generalização dessa 

situação com os cilindros?  

O representante do grupo C, AP15, se dispôs a apresentar uma primeira versão sobre a 

generalização para toda a sala discutindo na sessão plenária. Ou seja, em um esforço conjunto 

professor e alunos tentam chegar a um consenso sobre o resultado correto. “Esse é um momento 

em que ocorre grande aperfeiçoamento da leitura e da escrita matemáticas e relevante 

construção de conhecimento acerca do conteúdo” (ALLEVATTO; ONUCHIC, 2014, p. 46). 
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Figura 83: Aluno-participante apresentando a generalização do seu grupo 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

AP15: A gente considerou os dois cilindros. A altura do cilindro é igual ao comprimento 

do segundo e a altura do segundo cilindro é igual ao comprimento do primeiro. 

AP17: Não, comprimento da base da circunferência! 

AP15: É, aí a gente calculou o comprimento de 𝐶1 que é 2𝜋𝑟1 em evidência 𝑟1 né? 

Analogamente, como vocês estão acostumados a ouvir, a gente fez com 𝑟2. A gente calculou o 

volume, quem é o volume? 𝜋 vezes a razão de 𝑟1 vezes a altura. 

AP17: Razão não, o raio. 

AP15: O raio. Só que quem é o raio? (
𝐶1

2𝜋
)

2

, a gente cancelou aqui né que dá 4𝜋2, 

cancela, aí ficou quem, volume de 1 é quem?  
𝐶1

2∙𝐶2

4𝜋
, da mesma forma a gente fez com o volume 

do segundo e a gente fez a razão, só fez substituir aqui e cancelou e ficou o comprimento 
𝐶1

𝐶2
, 

porque isso quer dizer que vai depender do comprimento, quem tiver o maior comprimento 

consequentemente vai ter o maior volume. 

AP17: Só tira esse igual aí do meio e coloca vezes, é vezes aí, pronto. 

AP15: Para ver se vocês estavam prestando atenção, a turma é boa, dúvidas, perguntas? 

 A pesquisadora, após ter tirado as dúvidas e analisado as resoluções e soluções obtidas 

para o problema, com todos os alunos-participantes, chegou a um consenso generalizado sobre 

o resultado obtido. Isto para nós é fazer matemática.  

Sabendo que 0 < 𝑎 < 𝑏 
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Cilindro A  

Enrolando ao logo de a com altura b 

C= 2𝜋𝑅𝐴 

𝑎 = 2𝜋𝑅𝐴 

𝑅𝐴 =
𝑎

2𝜋
 

 

Cilindro B 

Enrolando ao longo de b com altura a  

𝐶 = 2𝜋𝑅𝐵 

𝑏 = 2𝜋𝑅𝐵 

𝑅𝐵 =
𝑏

2𝜋
 

 

 

Cilindro A       Cilindro B 

     

 

 

 

 

 

Fazemos então a razão entre os volumes do cilindro A e do cilindro B. 

𝑉𝐴

𝑉𝐵
=

(𝑎2𝑏)
4𝜋

(𝑏2𝑎)
4𝜋

 

𝑉𝐴

𝑉𝐵
=

𝑎

𝑏
 

 

Assim, 𝑉𝐴< 𝑉𝐵e a razão entre os volumes é a mesma razão existente entre os lados da 

folha, ou seja, o volume do cilindro construído com maior altura será menor que o volume do 

cilindro com menor altura. 

 

 

 

𝑉𝐴 = 𝐴𝑏 ∙ ℎ 

𝑉𝐴 = 𝜋𝑅2ℎ 

𝑉𝐴 = 𝜋 (
𝑎

2𝜋
)

2

𝑏 

𝑉𝐴 =
(𝑎2𝑏)

4𝜋
 

 

𝑉𝐵 = 𝐴𝑏 ∙ ℎ 

𝑉𝐵 = 𝜋𝑅2ℎ 

𝑉𝐵 = 𝜋 (
𝑏

2𝜋
)

2

𝑎 

𝑉𝐵 =
(𝑏2𝑎)

4𝜋
 

 

𝑉𝐴 =
(𝑎2𝑏)

4𝜋
 

 

𝑉𝐵 =
(𝑏2𝑎)

4𝜋
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Encontro IX 

 

 O nono encontro ocorreu no dia 19 de abril de 2017, nesse encontro tivemos 12 alunos-

participantes presentes. Para esse encontro a pesquisadora planejou realizar a leitura de um 

texto em sala de aula, primeiramente apresentou o texto para os alunos, explicando que não era 

um texto nacional, mas sim uma tradução, por isso alguns termos utilizados eram um pouco 

distintos dos nossos. O texto apresentado foi “A Geometria pode sobreviver no currículo do 

curso secundário? ” de Niven (1994), ele possui nove recomendações para manter o ensino de 

Geometria presente neste nível de ensino, ou seja, no denominado Ensino Médio do Ensino 

Básico como é chamado aqui no Brasil. 

 Esse encontro aconteceu de forma diferente, ocorreu um debate sobre Geometria e 

Educação Matemática, tendo em vista as necessidades que a pesquisadora sentiu sobre falar um 

pouco mais da Educação Matemática para os alunos-participantes, no sentido de deixar claro 

para aquele grupo de licenciandos que os trabalhos e as pesquisas são importantes e realizadas 

com responsabilidade pelos Educadores Matemáticos. 

 Desse modo, para ouvir a ideia inicial dos alunos-participantes, a pesquisadora 

questionou-os sobre a possibilidade da Geometria sobreviver no Ensino Médio. Abaixo seguem 

algumas respostas dadas pelos alunos-participantes: 

AP17: Tem como né? Tem as metodologias aí para fazer sobreviver, mas tem que ser 

geometria mesmo? Não pode ser álgebra disfarçada de geometria.  

PF12: Há necessidade de geometria no Ensino Médio né? Mesmo que o professor não 

queira passar, acho que é obrigatório. 

AP17: É porque a gente tem o costume de fazer o seguinte, coloca a geometria na 

álgebra, maquia né? E diz que é geometria, mas é o contrário, quando a gente vê um conteúdo 

de álgebra que a gente pode trabalhar com geometria a gente não faz isso, como por exemplo, 

progressão geométrica, a pessoa pode trabalhar progressão geométrica com geometria mas 

não trabalha, fica só na álgebra, na geometria o povo diz, “Calcule perímetro”, coloca um x 

lá, e diz que é geometria. 

 Assim, os comentários começaram a se abranger sobre a Geometria no ensino público 

e no ensino privado, e, os alunos-participantes relataram experiências vivenciadas por eles em 

outros momentos, com relação a ausência da geometria no Ensino Básico. Eles mencionaram 

alguns motivos que podem fazer com que a Geometria seja deixada de lado: o tempo excessivo 

destinado para a preparação do ENEM, a falta de compromisso de alguns professores, os 

diversos conteúdos do Ensino Médio, dentre outros. 
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 Dando sequência ao encontro a pesquisadora pediu para que fossem formados dois 

grupos, um dos grupos ficou responsável pela apresentação das cinco primeiras recomendações 

propostas no texto e outro grupo com as quatro recomendações restantes e a tarefa de criar uma 

décima recomendação que eles achassem pertinente para a sobrevivência da Geometria no 

currículo. 

Figura 84: Alunos-participantes fazendo a leitura do texto 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Após o tempo destinado para a leitura do texto, no qual os alunos-participantes 

dividiram a apresentação de forma que cada membro ficasse responsável por uma 

recomendação, a pesquisadora pediu que fosse formado um grande grupo para uma discussão 

mais ampla. Dessa forma, a primeira recomendação foi apresentada por PF12:  

 “Recomendação 1. Ensine a parte inicial da geometria da mesma maneira como se 

ensinam as partes iniciais da álgebra e do cálculo, sem ênfase excessiva no rigor”. 

 PF12: O que dá a entender aqui é que a Geometria tem uma complexidade maior de 

rigor para passar para os alunos né? E muita gente foca muito nos axiomas, a axiomática da 

geometria é como se fosse todo o fundamento da matemática e não é bem por aí que a gente 

deve ensinar aos alunos [...]. Se a gente trabalhar só encima de coisas complexas fica difícil o 

ensino e fica difícil também para assimilar, embora que é importante que a gente ensine e 

pratique [...]. 

 Com essa recomendação, os alunos-participantes comentaram também sobre a 

importância de apresentar características para os alunos do Ensino Básico relacionadas a 

axiomas e teoremas, embora que não faça utilizando diretamente esses termos. Outros 

acrescentaram dizendo que o rigor da geometria deveria ser inserido como algo natural, e que 

deveria ser mesclado com o cálculo e a álgebra, usando o rigor de forma moderada. 

 Em seguida a pesquisadora enunciou a segunda recomendação que foi comentada 

inicialmente por AP18: 
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 “Recomendação 2. Chegue ao âmago da geometria o mais cedo possível”. 

 AP18: Ele está falando que em alguns manuais geométricos, o Teorema de Pitágoras é 

considerado como um dos maiores da Geometria, o âmago que ele diz aí é ser central e é 

possível chegar até ele sem precisar o decorrer das páginas, porque ele está falando aqui que 

usou 338 páginas pra poder chegar a ele, quando na verdade poderia vim bem antes, com uma 

simples demonstração, com uma figura, ele até demonstra com uma figura quadrada, ele 

diferencia usando outra fórmula, chega ao mesmo de Pitágoras.   

 O debate da recomendação se estendeu, porém, ao tomar-se outros caminhos, o que é 

totalmente entendível, pois os alunos-participantes estavam tendo espaço para falar, a 

pesquisadora precisava intervir e solicitar que o responsável pela próxima recomendação a 

enunciasse: 

 AP3: “Recomendação 3. Use as técnicas da álgebra e da geometria analítica, assim como 

métodos euclidianos clássicos”. A importância do uso da álgebra e da geometria para 

demonstração. Essa recomendação chama atenção para o uso de técnicas que auxiliem as 

demonstrações e que esse uso é importante e necessário. 

 Seguiu-se então com a enunciação da quarta recomendação, realizada por AP8:  

 “Recomendação 4. Use diagramas em todas as explicações, especialmente em 

demonstrações”.  

 AP18: Eu remeto para minha realidade na disciplina de Tópicos que eu só consigo 

desenvolver quando eu estudo normalmente, na hora da prova só consigo desenvolver a 

demonstração se eu for construindo o desenho, seguindo os passos, à medida que eu vou 

fazendo a demonstração vou fazendo o desenho, aí quando eu vejo que o desenho está 

concluído, ele tem que ser bem direitinho, seguir tudo que está sendo pedido.  

 Com o relado de AP18, muitos dos alunos-participantes refletiram e falaram das 

dificuldades que eles possuem com a escrita matemática. Por exemplo, AP17 relata seu ponto 

de vista dizendo que os alunos começam o curso de Matemática e não são cobrados pelos 

professores a escrita matemática, mas chega uma hora que algum professor começa a realizar 

cobranças sobre isso e não é uma situação simples atender a essa cobrança. Como é possível 

perceber, os alunos-participantes despertaram seus olhares para as suas próprias experiências 

nas disciplinas que estavam cursando na graduação e relataram alguns pontos semelhantes aos 

comentados por AP17.  

 Após o debate da quarta recomendação o aluno-participante AP6 enunciou a quinta 

recomendação: 
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 “Recomendação 5. Relacione a Geometria com as tendências da Matemática e do 

mundo físico real”. Comentando a recomendação, AP6 diz então que, o texto traz um exemplo 

em que antigamente foi possível calcular o raio da Terra tendo conhecimento da posição do sol, 

ou seja, utilizando o mundo físico real. 

 Prosseguindo o exemplo comentado pela aluna-participante, a pesquisadora questiona o 

que os alunos-participantes entendem da recomendação dada quando é dito para haver a relação 

da Geometria com as tendências da Matemática e do mundo físico real. O questionamento feito 

pela pesquisadora desenvolveu uma discussão mais extensa. 

 AP18: Comparar um determinado objeto com um objeto real, tipo um prédio ser 

comparado com uma caixa, para ter noção, eu acho que leva para o mundo real. 

 AP17: Esse negócio também das tendências da Matemática, muito bonito as tendências, 

maravilhosas e tudo mais, mas assim, nas cadeiras que a gente tem aqui, a gente pouco vê 

sobre elas de fato né? A gente vê um textinho sobre elas e é muito bonito e tudo mais, mas a 

questão da aplicação, de como é que a gente poderia utilizar essas tendências matemáticas 

não só para o ensino de geometria como também de outros assuntos, a gente não tem esse 

contato. Eu acho que é muitas vezes por isso que essa parte educacional, o pessoal que gosta 

mais de cálculo acaba não ligando muito por causa disso, porque uma coisa que seria 

importante a gente conhecer para trabalhar com isso na sala de aula, para ajudar a gente não 

sabe. Só sabe que é lindo e maravilhoso, que funciona, mas e no mundo real? Ou pode ser que 

funcione, mas como eu vou fazer para funcionar? Como Thâmara está fazendo com a gente, 

essa metodologia de Resolução de Problemas, quantas vezes a gente já tinha ouvido falar delas, 

mas aplicação mesmo não, eu já tinha escutado meus professore falando, mas aplicação mesmo 

eu nunca tinha visto, é a primeira vez. Eu acho que falta esse contato com a coisa de fato. 

 A pesquisadora prestando bastante atenção a fala do aluno-participante AP17, percebeu 

que nesse instante um dos alunos-participantes mencionou que as tendências não funcionavam, 

diante deste comentário a pesquisadora explicou para os alunos o quanto é importante ter 

cuidado ao comentar sobre pesquisas realizadas, cada uma das tendências criadas, surgiram 

através de anos de estudo, a pesquisadora comentou sobre a importância da Educação 

Matemática e da relação com a Matemática Pura.  

 Como afirma Onuchic e Huanca (2013, p. 308-309), 

A educação matemática está modelada para produzir conhecimento 

matemático apropriado, compreensão e habilidades para diferentes 

populações estudantis. A emergência de uma economia mundial altamente 

competitiva e tecnológica tem, fundamentalmente, ampliado as demandas da 

educação matemática. Essas mesmas mudanças têm feito crescer as demandas 
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de uma alfabetização matemática para a participação responsável e informada 

de uma sociedade moderna democrática.  

 

 Dessa forma a pesquisadora explicou que cada pesquisa demora muito tempo para ser 

realizada e concretizada e passa sempre por grande preparação, estudo e avaliação, sendo assim 

não podemos dizer que não funcionam. A pesquisadora com esse discurso queria mostrar para 

os alunos-participantes que a Educação Matemática é uma área séria e compromissada com 

suas investigações, não eram apenas textos entregues em sala de aula. Dando continuidade 

à discussão do texto, a sexta recomendação foi enunciada por AP14: “Recomendação 6. Elimine 

a verborragia e evite a excessiva elaboração do óbvio”. 

 Sobre essa recomendação os alunos-participantes comentaram que o professor em sala 

de aula destina muito tempo à comentários relativamente óbvios, mas que por outro lado, nem 

tudo que é óbvio para um aluno será óbvio para outro e que vai depender do professor nivelar 

o seu ensino, pois as turmas e o andamento de cada um dos alunos é distinto. 

 Estabelecendo relação da sexta recomendação com a sétima que fala sobre 

demonstrações e teoremas: “Recomendação 7. Adie ou omita as demonstrações de alguns 

teoremas”, os alunos-participantes falam da importância que é pelo menos comentar sobre a 

ideia do que é demonstrar já no Ensino Básico, de que essa seria uma forma de facilitar o ensino 

quando chega a graduação na área de exatas. 

 Com uma quantidade menor de comentários sobre a recomendação 7, os alunos-

participantes enunciam a oitava recomendação, que faz referência justamente a Resolução de 

Problemas: 

 “Recomendação 8. Os manuais escolares devem oferecer um grande número de 

problemas de dificuldade intermediária para uso em sala de aula”. 

 AP15: [...] Normalmente os problemas não tem aquilo de instigar o aluno a pensar, não 

tem esse teor do problema, é algo direto, isso prejudica [...]  

 Dessa forma, os alunos-participantes comentam sobre o nome “intermediário”, que quer 

dizer um meio termo, os problemas não devem ser tão difíceis, mas também não podem ser tão 

fáceis.  Isso nos remete a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática 

através da Resolução de Problemas que estávamos aplicando durante o curso, quando Huanca 

e Onuchic (2014) dizem que, a Resolução de Problemas desenvolve uma crença de que os 

alunos têm capacidade de fazer matemática e de perceber que a matemática faz sentido. 

 Na sequência e percebendo que os alunos-participantes já estavam desenvolvendo um 

olhar mais crítico, é comentado por eles que a nona recomendação é um pouco distante da nossa 

realidade: “Recomendação 9. Conte aos alunos tudo sobre a trissecção do ângulo”. 
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 Sobre essa recomendação os alunos-participantes comentaram que é difícil 

algebricamente mostrar a trissecção de um ângulo, mas que é possível mostrar para os alunos 

como se faz uma trissecção utilizando régua e compasso, sem tanto rigor, que isso seria 

importante para quando futuramente eles ouvissem falar sobre trissecção já saberiam um pouco 

desde o Ensino Básico. 

 Para finalizar a discussão do texto a pesquisadora questiona sobre a décima 

recomendação que pediu para que os alunos-participantes criassem, e alguns deles falam que a 

décima recomendação seria de ter capacidade para seguir as outras nove propostas no texto, 

outros comentam que poderia ser uma busca por preencher os espaços que são deixados na 

formação, ou seja, se dedicar e se envolver cada vez mais com a própria formação profissional. 

 Chegando ao fim do encontro, a pesquisadora percebeu o quanto foi importante 

desenvolver o debate desse texto, para que os alunos-participantes compartilhassem 

experiências e pensamentos sobre a sua formação inicial, sobre a Geometria e a Educação 

Matemática. Pois de acordo com Onuchic e Huanca (2013), é importante que se aprecie o papel 

penetrante da matemática na cultura em que vivem e que seja demonstrado o interesse e talento 

por ela na sua verdadeira natureza e extensão. Ou seja, essa demonstração acontecendo por 

meio da Educação Matemática. 

 Como atividade extra-classe a pesquisadora propôs dois problemas, o “problema da 

cereja” e o “problema do raio”. 

 

Encontro X 

 

 Chegamos ao último encontro do curso de extensão, que aconteceu no dia 26 de abril 

de 2017, tendo a presença nesse dia de 15 alunos-participantes. O encontro foi dividido em três 

momentos, no primeiro momento os alunos-participantes apresentaram a resolução do 

“problema da cereja” e do “problema do raio” deixados como tarefa extra-classe, no segundo 

momento foi trabalhado sobre topologia através do “problema do Califa persa”, no terceiro 

momento para encerrar os encontros foi realizada uma confraternização que se deu devido ao 

bom convívio que se criou durante os encontros do curso de extensão.  

 Em um primeiro momento, já tendo alguns alunos-participantes na sala, a pesquisadora 

pediu para que dois alunos-participantes fossem até o quadro colocar suas soluções para os 

problemas.  
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Problema da cereja  

Um cálice com a forma de um cone contém V cm³ de uma bebida. Uma cereja de forma esférica 

com diâmetro de 2 cm é colocada dentro do cálice. Supondo-se que a cereja repousa apoiada 

nas laterais do cálice e o líquido recobre exatamente a cereja a altura de 4 cm a partir do vértice 

do cone, determine o valor de V. 

  

 Tivemos como objetivo com esse problema trabalhar conceitos de volume nos polígonos 

e na esfera, e formalizar o conteúdo de cone e esfera. 

Figura 85: Resoluções apresentadas pelos alunos-participantes 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 A primeira solução das imagens acima foi exposta por AP15, na qual o aluno-participante 

percebeu durante a explicação que sua resposta estava errada e conseguiu fazê-la corretamente 

como é mostrado na figura acima do lado esquerdo, isso significa que AP15 não estava na lousa 

apenas copiando a solução que já tinha encontrado, ele estava reconstruindo a sua solução, o 

que foi de grande valia, pois ele conseguiu perceber algo que não havia percebido 

anteriormente. 

 Essa atitude do aluno-participante AP15 concretizou a importância de avaliar o aluno 

durante o processo, como dizem Pavanello e Nogueira (2006) que a avaliação matemática, se 

trata de observar atitudes, que o professor não pode ser passivo, ele deve dialogar com os alunos 

para poder compreender como eles pensaram. 
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 Pavanello e Noqueira (2006, p. 30) dizem que é por meio da avaliação que, 

o professor pode acompanhar se o progresso de seus alunos está ocorrendo de 

acordo com suas expectativas ou se há necessidade de repensar sua ação 

pedagógica. Quanto ao aluno, a avaliação permite que ele saiba como está seu 

desempenho do ponto de vista do professor, bem como se existem lacunas no 

seu aprendizado às quais ele precisa estar atento. 

 

 Já a segunda resolução exposta nas imagens acima, no lado direito, foi feita por AP17, 

que não chegou a resposta certa porque houve uma dificuldade na interpretação da imagem, 

devido ao cone por não está na posição que estamos habituados, com a base para baixo, acabou 

confundindo a interpretação do aluno, em encontros anteriores AP17 já havia comentado que as 

imagens geralmente não ajudavam no seu raciocínio para resolver uma situação, pelo contrário, 

o confundia. Quando AP17 terminou sua explicação a pesquisadora falou que o aluno-

participante acabou confundindo a relação que realizou entre os triângulos e isso ocasionou as 

mudanças de valores no restante da resolução. 

 Sendo assim, em busca de um consenso a pesquisadora expõe sua resolução do 

“problema da cereja” no contexto do processo Ensino-Aprendizagem-Avaliação.  

 Aplicando o Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo menor: 

 

 

 

 

 

 Tendo descoberto o valor de y realizamos uma relação de semelhança entre os dois 

triângulos retângulos mostrados na figura: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Assim, tendo encontrado o valor de x iremos calcular o volume do cone. 
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 Dando continuidade à resolução, agora o aluno-participante AP15 apresentou sua 

resolução para o “problema do raio”. 

Problema do raio 

Achar o raio da esfera na qual se acha inscrito um cone reto de 12 m de raio de base e 18 m de 

altura, sabendo que o centro da esfera é interior ao cone. 

 Propondo esse problema nosso objetivo era de observar como os alunos conseguiriam 

perceber um problema sem nenhuma imagem dada pelo enunciado e formalizar o conteúdo de 

cone e esfera. 

Figura 86: Aluno-participante apresentando resolução do problema 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

  Ao ir à lousa o aluno-participante AP15 explicou sua resolução de forma bastante clara, 

ele conseguiu chegar ao resultado, mesmo o problema não oferecendo um desenho pronto no 

enunciado, dessa forma podemos perceber que ele partiu de um desenho e desenvolveu seu 

raciocínio para encontrar relações que chegassem a solução do problema. 

 A pesquisadora observou dentre as resoluções que foram entregues no decorrer do 

encontro e percebeu que AP1 havia entregado sua resolução de forma bem detalhada, 

permitindo que o leitor entendesse seu raciocínio ao olhar sua folha de resposta. 

 Resolução do problema do AP1. 
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Figura 87: Resolução do problema 12 – Encontro 10 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Diante das informações trabalhadas durante as resoluções dos problemas a pesquisadora 

expôs a formalização do conteúdo identificado como cone e esfera.  

Formalização: 

 O cone faz parte da geometria espacial, é composto por uma base circular, na qual tem 

diversos segmentos de reta que a une com um único vértice. 

Cone oblíquo e o cone reto: 

 

Como podemos observar, o cone reto tem um eixo que passa pelo vértice perpendicular 

à base, já o cone oblíquo não tem um eixo perpendicular, ele é inclinado. 

Seguem algumas características importante do cone: 

• Área da base: 𝐴𝑏 = 𝜋𝑟2 

• Área lateral: 𝐴𝐿 = 𝜋𝑟𝑔 

• Área total: 𝐴𝑇 = 𝜋𝑟(𝑔 + 𝑟) 

• Volume: 𝑉 =
1𝜋𝑟2

ℎ
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 Cone inscrito e cone circunscrito em uma esfera: 

 

 

 

 

 

 

 

 A esfera é gerada de uma rotação, não possui arestas e vértices, faz parte das figuras 

geométricas arredondadas. Seguem alguns elementos da esfera: 

• Área da superfície esférica: 𝐴𝑒 = 4𝜋𝑟2 

• Volume da esfera: 𝑉𝑒 =
4𝜋𝑟3

3
 

 De acordo com Cai e Lester (2012, p. 148) “quando os pesquisadores utilizam o termo 

resolução de problema, eles estão se referindo a tarefas matemáticas que têm o potencial de 

proporcionar desafios intelectuais que podem melhorar o desenvolvimento matemático dos 

alunos”. Assim, estávamos preocupados em analisar como os alunos faziam para resolver os 

problemas, quais os caminhos que escolhiam e como estavam se desenvolvendo. 

No segundo momento, a pesquisadora propôs o “problema do califa persa” bastante 

diferente para os alunos-participantes, na leitura individual os alunos-participantes estavam 

vendo no problema uma charada, sem características matemáticas evidentes e isso os deixou 

eles curiosos.

𝑔2 = ℎ2 + 𝑅2 

𝑟

𝑅
=

ℎ − 𝑟

𝑔
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Problema do califa persa 

Um Califa persa “desejando” selecionar um marido para sua linda filha, usou um 

problema. Eram propostas duas situações para um mesmo problema: ligar A a A’, B a B’, C a 

C’ por linhas que não se cruzem nem interceptem qualquer outra linha da figura: 

 

1ª Disposição: 

 

2ª Disposição: 

 

Diante das soluções encontradas para as duas disposições você acha que o Califa queria 

que sua filha casasse? Por quê? 

Propondo este problema tínhamos como objetivo observar e analisar qual a reação dos 

alunos-participantes sem conhecer o conteúdo proposto pelo problema e trabalhar um pouco 

topologia. 

 A pesquisadora realizou a leitura em grupo onde explicou para os alunos o que era um 

califa34 e os alunos começaram a questionar qual o conteúdo matemático daquele problema e 

como eles iriam resolver matematicamente. A pesquisadora então pediu que os grupos 

trocassem ideias entre si a respeito do problema e pôde observar que nos grupos as 

preocupações dos alunos-participantes eram sempre a mesma: Com qual conteúdo vou justificar 

minha resolução? 

 A pesquisadora conseguiu perceber que a maioria dos alunos-participantes estavam no 

caminho certo para encontrar a solução do problema, mas eles nem se davam conta do quanto 

era importante as tentativas deles, independente de utilizar ou não o nome do conteúdo presente 

naquela situação, porém essa era a maior aflição deles. 

 Quando a pesquisadora percebeu que o tempo destinado para a solução já havia sido 

suficiente solicitou um representante de cada grupo para expor suas resoluções, os grupos 

                                                           
34 Líder religioso da comunidade islâmica, maior autoridade, chefe máximo. 
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chegaram a solução correta, no entanto não demonstravam firmeza em suas respostas, por 

acharem que não estavam explicando matematicamente, eles não imaginavam que já estavam 

falando em topologia desde que começaram a resolver o problema. 

Figura 88: Aluna-participante apresentando a resolução de seu grupo 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 Ao ir para a lousa os alunos-participantes representantes de cada grupo explicaram que 

a primeira disposição posta pelo Califa era possível, tendo em vista que eles conseguiam fazer 

ligações entre as letras em que os segmentos não se cruzavam, já a segunda disposição, como 

podemos observar na proposição do problema, possui a ordem das letras trocadas em relação a 

primeira e os alunos-participantes justificam esse como sendo o motivo da impossibilidade de 

resolver a segunda disposição perante as condições dadas pelo Califa. 

 Resolução do problema do Grupo C. 

Figura 89: Resolução do problema 14 – Encontro 10 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 
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Observando as resoluções a pesquisadora percebeu que os alunos-participantes 

seguiram o mesmo raciocínio, então ela perguntou para eles se identificavam algum conteúdo 

matemático nesse problema e os alunos-participantes começaram a supor, dizendo que pode ser 

algo de lógica, ou de elétrica. Diante dessas respostas, a pesquisadora estimulou os alunos-

participantes a compartilhar e justificar suas ideias, defendendo seus pontos de vista, neste 

instante a pesquisadora estava avaliando suas próprias resoluções de modo a aprimorar a 

apresentação da resolução.  

Agora, a pesquisadora na sessão plenária, ou seja, em um esforço conjunto, 

pesquisadora e alunos-participantes tentam chegar a um consenso sobre o resultado correto. 

Segundo Allevatto e Onuchic (2014), esse é um momento em que ocorre grande 

aperfeiçoamento de entender o problema, da escrita matemática e relevante construção do 

conhecimento acerca do conteúdo, ou seja, no nosso caso um pouco de topologia. Na sequência 

a pesquisadora fez a formalização do conteúdo de topologia, os alunos-participantes se 

mostraram atentos ao novo conteúdo que estava sendo apresentado para eles. Eles estavam 

construindo um novo conhecimento. 

Figura 90: Pesquisadora explicando a solução do problema 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 

 A pesquisadora explicou que para ser possível a segunda disposição proposta pelo 

Califa, a solução só poderia ter curvas fechadas e simples, e deixou claro para eles que curvas 

fechadas são aquelas em que não é possível identificar o começo e o fim, e são simples quando 

não se cruzam. 

Formalização:  

A Topologia é um dos modernos ramos da Matemática, relacionados com a 

Geometria. 

Na Topologia, as figuras geométricas têm mais “liberdade” do que na 

Geometria porque podem mudar de tamanho e forma, conservando, porém, 

outras propriedades (estruturais) que dizem respeito a sua estrutura. 
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Pode-se apreciar facilmente esta descrição usando uma folha de borracha, ao 

invés de uma folha de papel, para “desenhar” as figuras geométricas planas.  

Desenhe, por exemplo, numa folha de borracha um retângulo ABCD, com um 

ponto assimilado ao seu interior. 

Por mais que “se estique” a borracha, o ponto permanecerá sempre no interior 

da figura, que vai continuamente mudando de forma e de tamanho, pois os 

lados do retângulo se transformam em linhas curvas. Todavia, o contorno 

ABCD (que pode ser percorrido sem que a curva se cruze) continuará sempre 

uma curva fechada simples, existindo, portanto as regiões interior e exterior à 

curva, conforme pode ser apreciado nas figuras abaixo: 

“Esticando” a folha de borracha de um modo especial, você poderá chegar a 

“transformar” o retângulo inicial numa circunferência! 

Assim, o retângulo e a circunferência, a despeito de terem formas diferentes, 

são topologicamente equivalentes, pois ambos são curvas fechadas simples 

(esta é a estrutura delas!), conservando as propriedades estudadas para essas 

curvas. (SANGIORGI, 1971, p. 132) 

 

 

 Sendo feita a formalização, tendo em vista que era o último encontro, a pesquisadora 

falou com os alunos-participante sobre o fim do curso e pediu para que eles respondessem um 

questionário a respeito do curso de extensão, também explicou para eles que poderiam sentir-

se à vontade para colocar suas opiniões e se manterem anônimos se assim preferissem. 

 Em um terceiro momento, para concluir o curso de extensão a turma se confraternizou. 

Figura 91: Alunos-participantes e pesquisadora no último dia do curso de extensão 

 

Fonte: Acervo do curso de extensão 
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A pesquisadora agradeceu imensamente a disponibilidade, o interesse, o empenho e a 

colaboração de cada um dos alunos-participantes, pois eles se esforçaram para se fazerem 

presentes em cada encontro. O intuito daqueles alunos-participantes era de realmente fazer 

matemática e de acordo com Van de Walle (2009, p. 32), se envolver com a ciência dos padrões 

e da ordem, ou seja, fazer matemática, envolve esforço e tempo, pois existem muitas ideias para 

aprender. Também nesse encontro foi aplicado um questionário que se encontra nos anexos.  

Esses alunos-participantes tiveram vários motivos que poderiam fazer eles desistirem, 

como por exemplo, morar em outras cidades e não ter ônibus escolar disponível por conta da 

greve, sair direto do trabalho para participar das aulas ou não ter com quem deixar o filho35 no 

horário do curso de extensão. Inúmeros motivos poderiam fazer com que eles desistissem, mas 

eles se mantiveram firmes para (re)construir. 

 

8.5 ANÁLISE DOS ENCONTROS 

 

Após ter feito o relato dos encontros, apresentaremos uma análise panorâmica da sua 

realização destacando o seu significado para os licenciandos em Matemática. Consideraremos 

pontos positivos e negativos percebidos durante o curso de extensão em relação aos eixos 

temáticos: Resolução de Problemas, Formação Inicial de professores de Matemática e 

Geometria. Tendo como base a nossa pergunta da pesquisa e o trabalho de outros pesquisadores, 

ou seja, nossa pesquisa bibliográfica inicial que lhe deram suporte teórico, foi iniciada uma 

reflexão sobre os dados obtidos a partir de instrumentos diversos: gravações de áudio, vídeo, 

acervo do curso de extensão, notas da pesquisa de campo, questionários, análise das resoluções 

dos problemas produzidos pelos alunos-participantes por escrito, análise das produções orais e 

discussões dos problemas propostos por nós. 

Desde o primeiro dia do curso percebemos que tínhamos alunos-participantes 

interessados em aprender, em ampliar conhecimentos sobre a Geometria e sobre sua formação 

profissional. Sendo assim, pretendíamos contribuir na formação desses licenciandos em 

matemática para que pudessem descobrir uma forma de (re)construir alguns conceitos da 

geometria utilizando a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática 

através da Resolução de Problemas.  Como afirma a aluna-participante AP8. 

                                                           
35  A aluna-participante AP6 entrou em contato com a pesquisadora algumas horas antes do encontro dez para 
comunicar que não poderia ir ao último dia do curso de extensão por não ter com quem deixar o seu filho 
pequeno, a pesquisadora identificando o seu interesse e pensando na aluna-participante não perder o último 
dia de curso sugeriu que ela levasse o bebê para o curso de extensão. 
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Meu nome é AP8, estou no quinto período, não tive muito contato com geometria no 

Ensino Médio, mas resolvi fazer esse curso para aprendizagem mesmo enquanto futura 

professora e diante das dificuldades que eu enfrento hoje na minha vida acadêmica e em 

questão a resolução de problemas também não tive muito contato no Ensino Médio, mas 

acredito assim, que a resolução de problemas busca desenvolver a criatividade dos alunos, de 

quem busca mais conhecimento, desenvolvendo a criatividade, raciocínio lógico, essas coisas. 

A partir do cruzamento dos dados coletados e informações coletadas com o que diz a 

literatura sobre os saberes docentes, destacamos a fala da aluna-participante AP8 neste 

momento, mas durante os encontros descobrimos que alguns não conheciam nada sobre a 

Resolução de Problemas, e outros tinham lido alguns textos na graduação. Sobre Geometria 

alguns nunca tiveram contato, nem na escola, outros estavam cursando a disciplina na 

graduação, mas tiveram pouco contato no Ensino Básico. Ter conhecimento dessas informações 

não nos preocupou pois, nos levou a perceber que a partir desse instante já estávamos 

contribuindo para a formação deles, pela afirmação dos alunos-participantes, percebemos que 

eles não tiveram contato com a Resolução de Problemas e a Geometria e já podíamos sentir que 

alguma reflexão levou aqueles licenciandos a se sentirem convidados a fazer parte daquele 

curso de extensão. 

Nesse sentido, durante a aplicação do projeto, outro ponto a salientar é o fato de que a 

Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de 

Problemas procurou dar significado à Geometria e também na Formação Inicial de Professores, 

pois aprenderam a trabalhar em grupo, participaram das atividades propostas e discutiram como 

poderiam trabalhar com seus futuros alunos. Ainda nos primeiros encontros foi notório o quanto 

estava sendo difícil trabalhar em grupo, alguns alunos-participantes relutaram para aceitar a 

ideia dos outros, somente com a prática conseguimos observar que eles estavam começando a 

entender o sentido de trabalhar em grupo, principalmente quando eles demoravam um pouco 

mais para responder o problema, depois que se adaptaram ao trabalho em grupo podemos 

perceber que eles preferiam que os grupos fossem formados e que as resoluções fluíam melhor 

quando compartilhavam seus conhecimentos.  

Também podemos salientar o fato de que essa metodologia procura dar significado a 

geometria a ser ensinada, como se verificou na maioria dos encontros. Por exemplo, o quarto 

encontro foi o ápice do trabalho em grupo, foi possível perceber o trabalho em grupo que os 

alunos desempenharam, momentos em que eles se ajudaram e colaboraram para o entendimento 

do problema, no momento da plenária pela primeira vez eles conversaram entre si e tiraram 
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dúvidas sobre as soluções uns dos outros, foi realizada a construção de um novo conceito da 

geometria juntamente com os demais colegas de grupo. 

O trabalho em grupo proporcionou a troca de experiências e também de conhecimentos 

geométricos, alunos que não conheciam a geometria, aprenderam características e fórmulas de 

conteúdos que não tinham conhecimento até então, ou seja, o aluno-participante estava 

aprendendo no ato de ensinar ou trocar ideias no grupo ao mesmo tempo, o que tornou o 

ambiente do curso de extensão bastante confortável e sem problemas para comunicação entre 

os alunos-participantes.  

Podemos citar outro ponto observado por nós que foi de muitos dos licenciandos em 

Matemática não tem o hábito de ler, raramente foram realizadas as leituras deixadas como 

atividade extra-classe. Em contrapartida, foi possível perceber que mesmo a leitura não sendo 

feita extra-classe como foi proposto, era sempre possível inquietar os alunos-participantes com 

o debate do texto até mesmo sobre situações que eles já vivenciaram em outros momentos e 

talvez nem tenham se dado conta do que estavam fazendo. Com a mediação das leituras feitas 

através de perguntas e pequenos comentários introdutórios realizados pela pesquisadora, os 

alunos-participantes se desenvolviam bastante nos debates, o fato de permitir que eles falassem 

suas opiniões sobre assuntos como a própria formação inicial que estavam tendo mostrou que 

era importante para eles falar, refletir e debater seus pontos de vista.  

Com o tempo durante os debates dos textos era preciso chamar a atenção para o foco do 

texto, pois os alunos-participantes se sentiam tão à vontade para falar que acabavam fugindo 

do tema falando de suas experiências e do que poderia melhorar na sua própria prática e na sua 

formação. Podíamos ver nas falas deles que eles estavam buscando melhorar enquanto 

profissionais, e essas características foram deixando pontos positivos nas nossas contribuições, 

foi de suma importância essa troca de experiências que proporcionou a teoria e a prática. 

 Diante do panorama dos pontos que observamos, notamos também que nos encontros 

em que nenhum dos alunos conheciam o conteúdo eles se sentiam incomodados, isso aconteceu 

nos encontros 3 e 10, sobre grafos e topologia, o maior interesse dos alunos-participantes era 

mostrar a resposta matematicamente correta, isso fazia com que a  pesquisadora mantivesse 

sempre uma postura de incentivadora para estimulá-los através da Metodologia de Ensino-

Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas dizendo para eles 

o quanto era importante que vivenciassem um conteúdo em que nenhum dos alunos presentes 

conheciam, era uma forma de se sentirem como os alunos deles possivelmente iriam se sentir 

se eles aplicassem um problema sobre um conteúdo novo no Ensino Básico.  
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 Mesmo trabalhando dentro da Metodologia os alunos-participantes que foram 

acostumados a esperar do professor a resposta certa, como já é cultura no nosso ensino, ficavam 

inicialmente estranhando o fato da pesquisadora não demonstrar reações ao passar observando 

os grupos, os alunos-participantes esperavam que a pesquisadora dissesse rapidamente se as 

respostas estavam certas ou não, ou até mesmo dizer qual o caminho que eles deveriam seguir 

para chegar ao resultado. Porém aos poucos foram percebendo que a beleza da Resolução de 

Problemas está justamente no fato do professor deixar o aluno (re)construir um novo 

conhecimento sobre Geometria, deixar que ele pense da forma que achar melhor e encontrar o 

caminho que achar mais conveniente até a resposta. 

 Podemos ver no NCTM (2017) a importância do aluno visualizar diferentes caminhos 

para resposta do problema, ou seja, para que os alunos aprendam matemática com compreensão 

é preciso que existam oportunidades para que eles se envolverem regularmente em atividades 

que se concentrem no raciocínio e na resolução de problemas e que proporcionem diversas 

abordagens e estratégias diferenciadas de resolução. Isto é, que os aluno-participantes não 

tenham apenas um caminho para seguir e que não seja pré-determinado já pelo professor. 

Assim, estávamos contribuindo no raciocínio geométrico daquele grupo de licenciandos.  

Os grupos nos encontros trabalharam procurando descobrir e reconhecer importante 

tópicos da geometria, como por exemplo, perpendicularismo de reta e plano, congruência e 

semelhança de triângulos, grafos, círculo e circunferência, posição relativa entre reta e plano, 

Fórmula de Euler, Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras, Teorema do ângulo externo, 

paralelepípedo e pirâmide, cilindro, cone, esfera, topologia, e, ainda, usando representações 

múltiplas e tecnológicas na Resolução de Problemas. Os alunos-participantes tiveram interesse 

em todos os conteúdos, tanto em entender o que não conheciam, como já tentando praticar o 

ato de ensinar o que sabiam e relembrar conteúdos que tinham visto a muito tempo, 

reconstruindo sua visão através da Resolução de Problemas. 

Os alunos-participantes iam a lousa sem nenhum problema defender suas soluções, 

exceto duas alunas que por timidez e medo preferiam não ir, se comportaram assim até chegar 

o sexto encontro, além da pesquisadora sempre incentivar para irem a lousa, incentivava 

também no sentido de que a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática 

através da Resolução de Problemas considera os erros e se aprende com eles, cremos que foram 

fatores que encorajaram as alunas-participantes AP10 e AP19. 

Tínhamos alunos-participantes que tentavam deduzir as soluções e alunos que tentavam 

resolver os problemas da melhor forma, o diálogo da turma por ser tão bom não inibia ninguém 

de realizar as atividades propostas, pelo contrário, eles se ajudavam desde formar os grupos e 
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trocar ideias até ir a lousa e expor seus resultados ou realizar uma apresentação. Caso alguém 

estivesse com receio de ir até a lousa por conta da solução do problema está diferente da solução 

de outro grupo, os próprios alunos-participantes encorajavam uns aos outros, garantindo que 

estavam lá para aprender juntos, como queríamos (re)construir alguns conceitos da geometria 

utilizando a metodologia adotada, uma das etapas do roteiro apresentado na página 86-87, diz 

que cada representante dos grupos seria convidado a registrar suas resoluções na lousa. 

Os alunos-participantes comentavam quando algumas ações ajudavam no seu 

entendimento e os materiais manipuláveis foram uma das formas que para a visualização da 

Geometria chamaram muito atenção, ajudavam a entender o problema ou a formalização do 

conteúdo proposto pelo problema. Porém, ao falar em visualização, tivemos um aluno-

participante que não consegue bom entendimento através de desenhos por exemplo. Segue 

abaixo a fala do aluno-participante (AP17) quando faz referência a sua dificuldade com o aspecto 

visual da geometria. 

AP17: O aspecto visual ajuda, mas às vezes me bloqueia, muitas vezes essa minha falta 

de visualização principalmente com questões de três dimensões é o problema para mim, porque 

muitas vezes eu me perco naquela visualização e tudo mais. Por isso que eu procurei participar 

desse curso de extensão para estudar isso, justamente para me aprofundar mais nisso, para 

poder, vamos dizer assim, com o esforço ir melhorando aos pouquinhos. 

Os alunos-participantes estavam demonstrando refletir sobre a sua prática e/ou futura 

prática em sala de aula, os textos levavam eles a comentar e debater sobre o que é ser professor 

e estabelecer relações com a necessidade do ensino da geometria. Percebemos também que 

durante o curso de extensão eles foram assumindo mais papeis centrais em sala de aula, 

deixando de apenas esperar atitudes partindo da pesquisadora, os alunos-participantes 

questionavam e se empolgavam para resolver os problemas, eles tentavam encontrar soluções 

e admiravam quando viam que cada grupo tinha uma forma de pensar diferente. Podemos 

perceber que na mesma proporção que eles estavam querendo aprender com compreensão eles 

também se empenhavam para praticar o ato de ensinar, para explicar suas soluções da melhor 

forma e quantas vezes fosse necessário para que o outro entendesse. 

Nesse sentido, podemos citar o NTCM (2017, p. 30) quando afirma que, 

os alunos que aprendem a articular e a justificar as suas próprias ideias 

matemáticas, que racionam através das suas próprias explicações e as de 

outros, e que justificam as suas respostas, acabam por desenvolver uma 

compreensão profunda que é fundamental para o seu futuro sucesso na 

matemática e em áreas relacionadas. 
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Temos consciência de que todos esses fatores foram despertados pela Metodologia de 

Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas, os 

alunos-participantes estavam tendo a oportunidade de pensar, de questionar, de construir seus 

pensamentos, eles estavam podendo expor suas opiniões e fazer o seu conhecimento funcionar 

sem que o professor lhes ditasse caminhos, a pesquisadora durante o curso de extensão assumiu 

o papel de mediadora deixando que os alunos-participantes se tornassem protagonistas em todos 

os momentos.  

 Dessa forma, os alunos-participantes estavam se esforçando e buscando uma formação 

melhor desde que se inscreveram para esse curso de extensão, eles esperavam encontro por 

encontro e através da vivência demonstraram ter entendido como é trabalhar com o Ensino de 

Geometria no contexto da Resolução de Problemas.  

 Também analisamos alguns pontos que precisariam ser melhorados, como foi o fato de 

ter apenas um gravador em sala de aula, pois dificultava entender o que era dito nos áudios 

devido a distância do gravador em relação a pessoa que estava falando, ou até mesmo no caso 

de um dos gravadores não funcionar. Outro ponto que podemos destacar, foi que em alguns 

encontros não deixamos atividade extra-classe, isso foi uma falha nossa. 

 Apresentamos, como sugestão que tanto na Formação Inicial e Continuada de 

professores de Matemática façam uso dessa Metodologia logo nos primeiros períodos do Curso 

de Licenciatura Plena em Matemática pois, esses licenciandos terão mais oportunidades de se 

preparar para um trabalho efetivamente produtivo em sala de aula. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Durante toda a pesquisa de campo realizada como curso de extensão, pensávamos em 

responder nossa pergunta: Quais as principais contribuições da Metodologia de Ensino-

Aprendizagem-Avaliação de Geometria através da Resolução de Problemas, durante um 

curso de extensão, para a formação docente de um grupo de licenciandos em Matemática? 

Ao formular a pergunta não imaginávamos que do primeiro encontro ao último teríamos 

fragmentos na nossa resposta, pontos importantes e primordiais foram observados com o tempo. 

Isso só se deu pelo fato de planejar antecipadamente problemas que seriam propostos, 

adequados a cada encontro, podíamos ver o quanto os alunos-participantes estavam se 

entrosando e partilhando conhecimentos. 

Assim como Perez (1999) também acreditamos que a formação do professor de 

Matemática pode ter um novo significado no desenvolvimento profissional, a relação da prática 

e da reflexão coletiva sobre a prática desempenham um papel importante na nova cultura 

profissional do professor de matemática. Sendo assim, era gratificante ver a evolução dos 

alunos-participantes diante das reflexões que realizavam a cada debate, eles já não viam 

somente o texto como uma leitura qualquer, mas conseguiam levar as situações da leitura para 

a sua realidade, o seu cotidiano e alguns refletiam até como estava sua postura diante dos seus 

alunos do Ensino Básico. 

Percebemos que estávamos contribuindo com a formação daqueles alunos-participantes, 

o que indica claramente a pergunta 1 do questionário aplicado no encontro dez: (1)  Diante dos 

encontros que tivemos durante o curso de extensão você acha que foi importante e contribuiu 

na sua formação docente enquanto licenciando(a) em Matemática? Explique. 

AP6: Sim, porque trabalhamos uma metodologia diferente em relação ao ensino-

aprendizagem tradicional, o qual estamos acostumados. Geralmente a tendência “Resolução 

de Problemas”, é transmitida pelos docentes aos graduandos oralmente. Nesse curso, podemos 

aprender a resolver problemas na teoria e na prática principalmente. Reforçando ainda mais 

a nossa aprendizagem. 

AP19: Sem sombra de dúvidas que sim, não apenas por estar tendo contato com o 

assunto no que não tenho conhecimento, mas também pelas experiências compartilhadas tanto 

dos docentes quanto dos alunos em licenciatura. Outra questão importante é que podemos 

visualizar que nossa vida profissional não será um mar de rosas, terá vários desafios, 

entretanto o prazer de ensinar será em primeiro lugar. 



249 
 

 

Com relação a pergunta 2 do encontro dez: (2) Agora, qual a sua visão sobre Resolução 

de Problemas? os alunos-participantes  AP17, AP19, AP2 responderam: 

AP17: É uma visão positiva, pois atrai a atenção do aluno para a aula, e ainda os instiga 

a usar seus conhecimentos prévios para tentar resolver os problemas propostos. 

AP19: No início achei preguiçoso pensar para resolver. Depois o pensar tornou-se parte 

da resolução do exercício e assim levando a um resultado estando ele correto ou não.  

AP2: Não é só resolver problemas, mas ter a capacidade de pensar, criar e resolver 

problemas de várias formas. 

Diante de tais respostas podemos perceber que os alunos-participantes identificaram 

pontos importantes da Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através 

da Resolução de Problemas, que como é dito por Onuchic (1999) a base de ensinar através é 

ajudar o aluno a compreender os conceitos, os processos e as técnicas necessárias no trabalho, 

ou seja, pensar e compreender são os maiores objetivos. 

Já a pergunta (3) Com as experiências vivenciadas você vê a Metodologia de Ensino-

Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas como funcional 

no Ensino da Geometria? Por quê? 

PF12: A metodologia é funcional, tanto para o professor que ajuda a trabalhar a 

Geometria de forma diferente da tradicional, despertando no aluno novos conhecimentos além 

do geométrico, como leitura e interpretação e desenvolvimento de construir novos conceitos 

geométricos. 

AP1: Sim, pois é com essa metodologia que o aluno pode utilizar vários meios para 

chegar na solução, o que é interessante, pois ele pode aplicar o conhecimento adquirido de 

várias maneiras. 

A Metodologia ajuda o aluno a criar meios de resolver os problemas de maneira 

particular, permitindo que o ensino da Geometria ganhe importância assim como outras áreas 

da Matemática, Sangiorgi (1971) diz que a Geometria é um ótimo estímulo para a dedução de 

propriedades comuns a ela e que de forma alguma poderiam ser aceitas se apenas as 

observássemos. Ou seja, essa beleza da Geometria precisa ser mostrada em sala de aula e isso 

pode ser feito através da Resolução de Problemas, onde os alunos podem utilizar meios para 

alcançar seus objetivos. 

Na pergunta (4) Você viu relação entre a Matemática Pura e Educação Matemática 

durante o curso de extensão realizado? Acha importante essa relação? Por quê?  
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AP11: Sim, pois em diversos momentos foram necessários o emprego de conceitos 

matemáticos que necessitavam de uma boa aprofundação. Sim, pois tira da mente do aluno a 

imagem que a matemática pura é um monstro. 

AP1: Sim, em diversos exercícios houve essa relação entre a Matemática Pura e 

Educação Matemática. Essa relação é importante pois o aluno tem a oportunidade de sair um 

pouco da parte “mecânica” da matemática e pode aplicar seus conhecimentos de diversas 

formas. 

Diante das falas destacadas, observamos que foi importante termos essa preocupação 

com a formação inicial, no sentido de que os próprios licenciandos estão em busca de melhorar 

sua formação, de acrescentar conhecimentos e de que eles sentem necessidade de mais teoria e 

prática da Educação Matemática e Matemática Pura, e nós fizemos isso com a Metodologia de 

Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas no ensino 

de Geometria. 

Portanto, com um último olhar para o curso de extensão “O Ensino de Geometria no 

contexto da Resolução de Problemas visando a Teoria e a Prática” oferecido por nós, 

percebemos a inter-relação de diversos conteúdos: perpendicularismo de reta e plano, 

congruência e semelhança de triângulos, grafos, círculo e circunferência, posição relativa entre 

reta e plano, fórmula de Euler, teorema de Tales, teorema do ângulo externo, paralelepípedo e 

pirâmide, cilindro, cone e esfera, e topologia. Também a metodologia de Ensino-

Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas vivenciada 

durante o curso condicionou a (re)construção desses conteúdos entre os participantes 

procurando valorizar o conhecimento prévio dos alunos-participantes, construindo, por meio 

do diálogo coletivo nos grupos. 

Para Huanca (2014), investigar a formação inicial do futuro professor nas Licenciaturas 

em Matemática deveria contemplar as deficiências de professores em relação à Matemática. 

Ainda esse autor disse que, a dificuldade em compreender e justificar conteúdos matemáticos 

é bastante notória, trabalhar essas dificuldades, num curso de formação inicial, fazendo uso da 

Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de 

Problemas, deve ser um possível caminho para a aprendizagem da docência. 

O autor afirma também que, na formação inicial do professor devemos construir uma 

base sólida, ou seja, o trabalho na formação inicial deveria criar um elo entre a Resolução de 

Problemas e a construção do novo conceito. Nesse sentido, refletindo sob aspectos da formação, 

é notório que conceitos, propriedades e outros aspectos de Geometria, especialmente, foram 

explorados durante o curso. Questões práticas também tiveram espaço, impulsionando a 
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reflexão da teoria e a prática. E a familiarização com a metodologia de Ensino-Aprendizagem-

Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas possibilitou que fossem 

vislumbradas diversas formas de resolver um problema envolvendo a Geometria. 

Sendo assim, consideramos que o nosso trabalho criou um elo entre Resolução de 

Problemas, Formação Inicial de Professores e Geometria, e contribuiu na formação desse grupo 

de licenciandos. A referida metodologia trabalhada no curso de extensão proporcionou aos 

alunos-participantes experienciar um novo caminho para trabalhar a Geometria através da 

Resolução de Problemas, possibilitou aos licenciandos troca de experiência, participação 

produtiva e interesse pelos conteúdos trabalhados durante o curso de extensão. 

Esperamos, então, que o presente trabalho possa iluminar outras experiências em 

Resolução de Problemas, de modo especial àquelas que gostariam de conhecer a beleza da 

Geometria. Nossa expectativa é que se descubram maneiras para desenvolver propostas de 

trabalho no ensino-aprendizagem de geometria, como aquelas exploradas no curso de extensão, 

ou seja, com a participação colaborativa e cooperativa de todos, alunos-participantes e 

pesquisadora, levando, assim, o aluno-participante a construir o seu próprio conhecimento.
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ANEXO A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS E 

VÍDEOS) 

 

Eu, _________________________________________________________________, 

AUTORIZO a Prof(a) Thâmara Chaves Brasil, coordenador(a) da pesquisa intitulada: CURSO 

DE EXTENSÃO: O ENSINO DA GEOMETRIA NO CONTEXTO DA RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS VISANDO A TEORIA E A PRÁTICA a fixar, armazenar e exibir a minha 

imagem por meio de fotos e vídeos com o fim específico de inseri-la nas informações que serão 

geradas na pesquisa, aqui citada, e em outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas 

científicas,  jornais, congressos, entre outros eventos dessa natureza. 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem para os fins 

aqui estabelecidos e deverá sempre preservar o meu anonimato. Qualquer outra forma de 

utilização e/ou reprodução deverá ser por mim autorizada, em observância ao Art. 5º, X e 

XXVIII, alínea “a” da Constituição Federal de 1988. 

O pesquisador responsável Thâmara Chaves Brasil, assegurou-me que os dados serão 

armazenados em meio digital, sob sua responsabilidade, por 5 anos, e após esse período, serão 

destruídas.  

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação na pesquisa 

a qualquer momento e/ou solicitar a posse de minhas imagens. 

Ademais, tais compromissos estão em conformidade com as diretrizes previstas na 

Resolução Nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde/Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa, que dispõe sobre Ética em Pesquisa que envolve Seres 

Humanos.  

Campina Grande, 08 de fevereiro de 2017. 

 

Assinatura do participante da pesquisa _________________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável_________________________________ 
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ANEXO B - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, _________________________________________________________________, 

depois de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada CURSO DE EXTENSÃO: 

O ENSINO DA GEOMETRIA NO CONTEXTO DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

VISANDO A TEORIA E A PRÁTICA poderá trazer e, entender especialmente os métodos 

que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação 

de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, a pesquisadora Thâmara Chaves 

Brasil a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1.        poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2.      os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

jornais, congressos entre outros eventos dessa natureza; 

3.      minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4.      qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização, em observância ao Art. 5º, XXVIII, alínea “a” da Constituição 

Federal de 1988. 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Thâmara Chaves Brasil, e após esse período, serão 

destruídos e, 

6.  serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

  Ademais, tais compromissos estão em conformidade com as diretrizes previstas na 

Resolução Nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde/Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa, que dispõe sobre Ética em Pesquisa que envolve Seres 

Humanos.  

 

Campina Grande, 08 de Fevereiro de 2017. 
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__________________________________________________________________ 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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ANEXO C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO-TCLE 

 

(OBS:  para o caso de pessoas maiores de  18 anos e que não estejam inseridas nas hipóteses de vulnerabilidade 

que impossibilitam o livre discernimento com  autonomia para o exercício dos atos da vida civil). 

 

  Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu, 

______________________________________________________, em pleno exercício dos meus 

direitos me disponho a participar da Pesquisa “Curso de Extensão: O ensino de Geometria no 

contexto da Resolução de Problemas visando a Teoria e a Prática”. 

Declaro ser esclarecido e estar de acordo com os seguintes pontos: 

O trabalho Curso de Extensão: O ensino da Geometria no contexto da Resolução de 

Problemas visando a Teoria e a Prática terá como objetivo geral é trabalhar o ensino da 

Geometria através de uma metodologia alternativa com a finalidade de deixar os alunos de 

licenciatura conscientes de seu papel como futuro docente de Matemática. Além disso, 

conscientizá-los de que um professor eficiente de Matemática deve considerar não só a 

importância do conhecimento de Matemática como também, o conhecimento metodológico, ou 

seja, a forma de trabalhar com o aluno para que eles possam chegar à aprendizagem. 

Ao voluntário só caberá a autorização para ser observado, fornecer material escrito, responder 

questionários, autorizar gravações, filmagem e não haverá nenhum risco ou desconforto ao 

voluntário. 

- Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial; entretanto, 

quando necessário for, poderá revelar os resultados ao médico, indivíduo e/ou familiares, cumprindo 

as exigências da Resolução Nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. 

- O voluntário poderá se recusar a participar, ou retirar seu consentimento a qualquer momento 

da realização do trabalho ora proposto, não havendo qualquer penalização ou prejuízo para o 

mesmo. 

- Será garantido o sigilo dos resultados obtidos neste trabalho, assegurando assim a privacidade 

dos participantes em manter tais resultados em caráter confidencial. 

- Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários deste projeto 

científico e não haverá qualquer procedimento que possa incorrer em danos físicos ou 
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financeiros ao voluntário e, portanto, não haveria necessidade de indenização por parte da equipe 

científica e/ou da Instituição responsável. 

- Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá contatar a equipe 

científica no número (083) 98732-3840 com Thâmara Chaves Brasil. 

- Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei livre acesso ao conteúdo da mesma, podendo 

discutir os dados, com o pesquisador, vale salientar que este documento será impresso em duas vias e 

uma delas ficará em minha posse.  

- Desta forma, uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar de pleno acordo 

com o teor do mesmo, dato e assino este termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

________________________________ 

Assinatura do Participante 
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ANEXO D - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

 

1) Diante dos encontros que tivemos durante o curso de extensão você acha que foi 

importante e contribuiu na sua formação docente enquanto licenciando (a) em 

Matemática? Explique. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2) Agora, qual a sua visão sobre Resolução de Problemas? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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3) Com as experiências vivenciadas você vê a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-

Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas como funcional no Ensino 

da Geometria? Por quê? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4) Você viu relação entre a Matemática Pura e Educação Matemática durante o curso de 

extensão realizado? Acha importante essa relação? Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 


