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1 COMEÇANDO A CONVERSA 

 

Este material, oriundo de um processo de formação continuada desenvolvido 

colaborativamente entre o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação 

Matemática (Mestrado Profissional) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), a Secretaria 

Municipal de Educação e os 20 professores de matemática que atendem a Rede Municipal de 

Ensino  do município de Cajazeiras, no alto sertão paraibano, tem como objetivo apresentar ao 

professor de matemática do Ensino Básico, uma opção de leitura introdutória de apoio para 

subsidiar discussões, reflexões e sua prática em sala de aula com base em três momentos: textos 

breves para leitura, uma apresentação da Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de 

Matemática através da Resolução de Problemas e, por fim, breve sugestão de ensino de tópicos de 

matemática através da resolução de dois problemas. 

  

2 BREVES LEITURAS 

 

2.1 AS DIFICULDADES DE ENSINAR MATEMÁTICA NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

A formação de professores é ponto fundamental para o fortalecimento da educação. 

Observamos um discurso que coloca o professor em um papel central ao reconhecer a sua 

importância para a melhoria da qualidade nos processos educacionais, contudo, vai de encontro ao 

seu protagonismo ao não reconhecer seus saberes experienciais, oriundos da sua prática quando da 

formulação de programas de formação. 

Ao olharmos para a formação continuada podemos traçar uma breve histórico que 

contempla desde os anos 70 até a primeira década de 2000, com o objetivo de lançar luz sobre o 

discurso da formação de professor, com base na estratificação apresentada por Imbernón (2010) ao 

considerar este caminhar em quatro etapas: (a) até os anos 70 o início; (b) anos 80 apresentando o 

paradoxo da formação: o culminar da técnica na formação e a resistência prática e crítica; (c) anos 

90, surgimento da mudança de forma tímida e (d) anos 2000 com a busca de novas alternativas. 

O tratamento da formação de maneira genérica conduziu ao modelo de treinamento -um 

modelo de formação padronizada. Nesta modalidade que se ergue apoiada na existência de um 

conjunto de necessidades comuns, relativas à condição de ser professor, tendo por base científica 
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o ideal da racionalidade técnica, o formador-treinador define as atividades que acredita 

maximizarem o fazer docente, ao passo que entrega aos professores em treinamento a ilusão de que 

mudando os professores, desta forma, mudaria a educação. Isto desconsiderando, portanto, a 

predisposição de que cada indivíduo reaja de maneira pessoal à influência de agentes exteriores e 

do contexto. 

Uma situação desconfortável para o professor é que, historicamente, ele não é sujeito de 

sua formação e sim objeto desta formação, assumindo um papel de marionete dentro do processo.  

Entendemos, conforme Imbernón (2010), que o professor, assumindo seu papel de sujeito da 

formação, fortalecerá a criação de uma identidade docente, permitindo o reconhecimento e 

aceitação, de sua parte e de seus pares. 

A formação continuada de professores, na análise da complexidade essas situações 

problemáticas, necessariamente requer dar a palavra aos protagonistas da ação, responsabilizá-los 

por sua própria formação e desenvolvimento dentro da instituição educacional e realização de 

projetos de mudança. 

O conhecimento ou reconhecimento da identidade permite melhor entender o fazer docente 

e melhor interagir com os outros e com a situação que se vive diariamente nas instituições 

escolares: Imbernón (2010) destaca que as experiências de vida dos professores relacionam-se às 

tarefas profissionais, já que o ensino requer uma implicação pessoal. A formação baseada na 

reflexão será um elemento importante para se analisar o que são ou acreditam ser os professores e 

a que fazem e como fazem. 

Outro importante elemento dentro da complexidade do trabalho docente, é o fato do 

professor trabalhar com indivíduos, o que exige dele que mesmo que ensine a grupos, não 

desconsiderar as especificidades de cada indivíduo, afinal não são os grupos que aprendem, mas 

cada indivíduo. Cabe ainda destacar que a maior parte do tempo, o objeto de trabalho do professor 

fica fora de alcance, pois, logo que sai de sua sala de aula, o aluno se furta à ação do professor. 

Nesse sentido, “o objeto do trabalho docente escapa constantemente ao controle do trabalhador, ou 

seja, do professor” (TARDIF, 2014, p. 129). 

Ressaltamos que ao professor cabe, primeiramente, desempenhar um papel de resistência à 

tentativa de homogeneização, fruto de um modelo de formação que se distancia da reflexão política 

e ruma para destacar o aspecto técnico, para em seguida, desconstruir gradativamente o papel que 

lhe querem impor de executor de propostas prontas de formação.  
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Consideramos que o desenvolvimento profissional perpassa a formação quanto esta se 

atém, apenas, aos saberes disciplinares.  Por isso vemos razões para uni-la a fatores associados à 

prática docente e poder dar uma relevante contribuição ao revitalizar o resgate da consciência da 

ética e da luta por melhores condições de trabalho e, extensivamente, novas práticas de formação 

e consolidação da identidade docente. 

Principalmente se consideramos que formação e desenvolvimento profissional são 

instâncias distintas e complementares, cujo fluxo se dá em direções divergentes. Ao voltarmos 

nosso olhar para o desenvolvimento profissional do professor, perceberemos suas necessidades e 

potencialidades que merecem descobrir, valorizar e promover. Na visão de Ponte (2014, p. 345), 

“os cursos e as oportunidades de formação oferecidas terão certamente o seu papel, mas é o 

professor que é o principal protagonista do seu processo de crescimento”. 

 

2.2 A MATEMÁTICA ALÉM DOS PADRÕES: ESTÉTICA, BELEZA E CRIATIVIDADE. 

O que é Matemática, na verdade? Ainda hoje, após décadas de estudo e avanços tanto no 

campo da ciência cognitiva como da formação de professores para o ensino de Matemática, muitos  

estudantes  a odeiam ou a temem – ou ambos. 

A pesquisadora  Gomez-Granell (1997, p. 258) nos apresenta o seguinte paradoxo: “a 

matemática, um dos conhecimentos mais valorizados e necessários nas sociedades modernas 

altamente tecnologizadas é, ao mesmo tempo, dos mais inacessíveis para a maioria da população, 

confirmando-se assim como um importante filtro seletivo do sistema educacional”.  

Se perguntarmos aos nossos alunos qual o seu papel no contexto da sala de aula de 

matemática, ouviremos de um grande número respostas como acertar questões, passar em testes, 

desenvolver agilidade na busca por respostas corretas. Para Boaler (2016) raramente ouvimos dos 

alunos que estão em salas de aula de matemática para apreciar a beleza da matemática, aprofundar 

o nível de pensamento, explorar o conjunto rico de conexões que compõem o assunto, ou mesmo 

aprender sobre a aplicabilidade do assunto. Essas palavras da pesquisadora e professora de Stanford 

soam bastante razoáveis a nossa realidade, onde nos deparamos cotidianamente com a visão da 

matemática reduzida a um apanhado de cálculos, procedimentos ou regras. 

O ato de ensinar sofre forte influência das experiências pessoais dos professores e as crenças 

culturais ainda se configuram como um obstáculo para um ensino e uma aprendizagem eficazes na 

aula de matemática. Ainda há um grande número de pais, alunos e professores que parecem 
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acreditar na forma tradicional – e que tem se mostrado pouco efetiva, de ensinar matemática, pelo 

simples fato de acharem que um ensino traumatizante de matemática se deve a característica 

traumatizante da matemática, o que é um equívoco. A seguir exponho duas visões que se alinham 

no sentido de moldar uma ideia sobre o que é a matemática 

A matemática é um fenômeno cultural; um conjunto de ideias e conexões que podemos 

usar para dar sentido ao mundo. Em sua essência, a matemática é sobre padrões. Podemos 

colocar uma lente matemática sobre o mundo, e quando fazemos, vemos padrões em todos 

os lugares; e é através da nossa compreensão dos padrões, desenvolvidos através do estudo 

matemático, que o novo e poderoso conhecimento é criado. (Boaler, 2016, p.23, tradução 

nossa); 

Enquanto ciência dos padrões abstratos, quase não há qualquer aspecto de nossas vidas 

que não seja afetado, em maior ou menor grau, pela matemática; os padrões abstratos são 

a própria essência do pensamento, da comunicação, da computação, da sociedade e da 

própria vida. (DEVLIN, 1997 apud BOALER, 2016, p. 23, tradução nossa). 
 

Apesar de a matemática existir em toda a natureza, a matemática estar em tudo, a maioria 

dos alunos não conhece sequer a proporção áurea e outras belezas que permeiam a natureza 

fortemente modeladas pela matemática. Assim, se não mostramos a amplitude da matemática aos 

alunos, estaremos fomentando a desconexão existente entre a matemática escolar e a matemática 

da vida e dos matemáticos, negando-lhes a chance de experimentar as suas maravilhas e os 

distanciando da visão dos matemáticos que identificam na matemática mais que um estudo de 

padrões, um tema que se reveste de beleza, criatividade e estética. 

Em nossa busca diária por uma aula de matemática onde ensino e aprendizagem se façam 

de modo mais eficiente, é fundamental refletirmos sobre oito componentes que a integram, nem 

sempre de modo perceptível e claro para nós que estamos imersos neste processo, porém 

fundamentais, identificadas em APM (2017) como: a) estabelecer metas matemáticas; b) propor 

tarefas que promovam o raciocínio e a resolução de problemas; c) usar e relacionar representações 

matemáticas; d) favorecer um discurso matemático significativo; e) colocar questões pertinentes; 

f) chegar à fluência procedimental a partir da compreensão conceitual; g) apoiar um esforço 

consequente na aprendizagem da matemática e h) obter e utilizar evidência do pensamento dos 

alunos. 

Entendo ser necessário sempre estar investigando em busca de ensino mais efetivo, 

reforçando a ideia que resolver problemas e ser capaz de propor novos é a essência da matemática 

da vida cotidiana. Então, se a matemática escolar for concebida distanciada da matemática da vida, 

claro que ela será algo morto, desinteressante.  
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Prossigamos com o olhar para um horizonte em busca do dia em que as crianças se 

mostrarão “ansiosas para ir a aulas de matemática na escola, ansiosas por aprender novas ideias 

matemáticas e poder usar matemática para resolver problemas fora da sala de aula” (BOALER, 

2015. p. 57, tradução nossa). Assim veremos mais adultos confortáveis com a matemática, lidando 

bem com os problemas matemáticos no trabalho e podendo externar uma relação saudável com a 

Matemática. 

 

2.3 TRABALHANDO A GEOMETRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

A Geometria se apresenta como uma das três grandes áreas da Matemática, ao lado de 

cálculo e álgebra. Ao tomarmos sua tradução literal partindo da palavra originariamente grega, 

chegamos a ideia de “medir a terra”. Essa informação nos dá pistas de como nasceu e o motivo 

pelo qual ela se desenvolveu durante os séculos. Ainda nesse sentido, quanto aos primórdios da 

geometria, pode-se considerar a observação de Boyer (1996, p. 5), ao considerar que “o 

desenvolvimento da geometria pode ter sido estimulado por necessidades práticas de construção e 

demarcação de terras, ou por sentimentos estéticos em relação a configurações e ordem”. 

A geometria se ocupa do estudo das formas dos objetos presentes na natureza, interligando 

as posições ocupadas por esses objetos, suas propriedades e as relações entre essas formas. 

Um dos aspectos que tem se revelado nas pesquisas como principal desconforto para os 

professores de matemática do ensino fundamental é a questão de como ensinar geometria, fazendo 

uso de uma metodologia de ensino que tenha mecanismos capazes de influenciar positivamente o 

aprendizado desta área da Matemática, diante da constatação de que a aprendizagem de geometria 

tem acontecido de modo deficiente. 

A geometria tem seu papel de destaque dentro da Matemática. Os conceitos geométricos 

desempenham um papel importante dentro do currículo de Matemática no ensino fundamental, 

porque, segundo os PCN – Brasil (1998) – por meio deles, o aluno é levado a desenvolver uma 

forma de pensar que lhe permite compreender, descrever e representar, de forma organizada, o 

mundo em que vive, inclusive oportunizando o desenvolvimento da percepção das semelhanças e 

diferenças e identificação de padrões e regularidades.  

Em outra parte, o documento destaca que os estudos alusivos ao espaço e forma devam ser 

“explorados a partir de objetos do mundo físico, de obras de arte, pinturas, desenhos, esculturas e 
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artesanato, de modo que permita ao aluno estabelecer conexões entre a Matemática e outras áreas 

do conhecimento” (BRASIL, 1998, p. 51). 

Assim, dessa integração entre a geometria e o mundo físico, entendemos ser o estudo da 

Geometria é um espaço rico em possibilidades para trabalharmos o seu ensino através da resolução 

de situações-problema. O trabalho com noções geométricas traz contribuições significativas para a 

aprendizagem de números e medidas 

 Para Viera e Paulo (2009, p. 2), essa possibilidade do ensino por meio da resolução de 

problemas pode se concretizar em função de que  

a geometria, com sua rica tradição de problemas clássicos e utilidade 

contemporânea em termos de modelos matemáticos, parece adequar-se 

especialmente à atividade de resolução de problemas. Tudo indica que a 

compreensão da geometria se aprofunda à medida que os alunos interagem 

para analisar construções, descobrir caminhos para chegar às 

demonstrações ou para encontrar um modelo geométrico que melhor se 

ajuste a uma situação problema. 

 

Van de Walle (2009) destaca o pensar acerca dos objetivos da geometria sob dois aspectos 

distintos: primeiro, a preocupação com o modo como os estudantes constroem seu pensamento e 

seu raciocínio sobre espaços e formas e segundo, o conteúdo propriamente dito. Nas palavras do 

autor, “precisamos compreender ambos os aspectos de raciocínio e de conteúdo em geometria para 

auxiliar melhor a ampliar e desenvolver seu pensamento geométrico” (p. 239).  

No trabalho com o conteúdo específico da geometria, este autor faz referência aos polígonos 

de quatro lados (quadriláteros) como uma fonte rica para pesquisa, permitindo a identificação de 

elementos e a construção de conceitos. 

 

2.4 IDEIAS SOBRE GRANDEZAS E MEDIDAS NO ENSINO BÁSICO  

Em nosso cotidiano é frequente encontrarmos pessoas que, apesar de terem recebido o 

ensino formal em Matemática, apresentam deficiência no entendimento e na capacidade de estimar 

medidas, ter a real noção da grandeza de uma medida, por exemplo, quando falam de uma área de 

200 m² não são capazes de visualizar a magnitude desta medida como sendo, por exemplo, um 

terreno que abriga uma habitação popular com 10 metros de frente por 20 metros de fundo. Outra 

dificuldade se apresenta em fazer uso dos diversos instrumentos de medidas disponíveis de forma 
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adequada. Isso revela que apesar das orientações curriculares e dos esforços em sala de aula, este 

tópico tem se mostrado não ser de fácil compreensão por parte dos alunos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) deixam claro que: 

Com relação ao bloco Grandezas e Medidas destaca-se a importância em proporcionar aos 

alunos experiências que permitam ampliar sua compreensão sobre o processo de medição 

e perceber que as medidas são úteis para descrever e comparar fenômenos. O estudo de 

diferentes grandezas, de sua utilização no contexto social e de problemas históricos 

ligados a elas geralmente desperta o interesse dos alunos. A exploração de medidas 

relativas a comprimento, massa, capacidade, superfície, tempo, temperatura, iniciada nos 

ciclos anteriores, é ampliada, incorporando-se o estudo das medidas de ângulo, de volume 

e de algumas unidades da informática como quilobytes, megabytes, que se estão tornando 

usuais em determinados contextos. O trabalho com medidas deve centrar-se fortemente na 

análise de situações práticas que levem o aluno a aprimorar o sentido real das medidas. 

(BRASIL, 1998, p. 69). 

O professor, ao adotar a resolução de problemas para ensino destes conteúdos, partindo de 

contextos práticos do cotidiano que nos cerca, que seja no comércio, nas atividades ligadas ao 

desenho e suas ampliações e reduções, nos esportes, etc. revela para o aluno as aplicações da 

Matemática na vida fora da escola, por vezes não associadas tão claramente com as aproximações 

e a inexatidão da realidade. 

Outro destaque relativo à ação do professor é encontrado nas palavras de Justulin, Azevedo 

e Huanca (2014, p. 129) ao recomendar que para “trabalhar com conteúdos deste bloco, o professor 

deve retomar experiências que explorem o conceito de medida. Deve-se destacar que medir 

significa comparar grandezas de mesma natureza”. 

No entender de Van de Walle (2009), esta temática que envolve medidas deve ser integrada 

a todo o currículo de Matemática em virtude de sua presença e conexão com outros tópicos 

Matemáticos. Nesse sentido o autor destaca que esta conexão se dá com os conteúdos de números, 

valor posicional, raciocínio proporcional, álgebra, frações, geometria e análise de dados. Nota-se 

que as associações deste conteúdo extrapolam o âmbito da Matemática, fazendo parte de foram 

considerável  do currículo de Ciências. 

Como já foi dito anteriormente, medir é comparar. Para tanto podemos fazer uso de 

unidades formais (padrão) e informais, sendo de vital importância a familiarização com as unidades 

de medida e as relações entre elas e o desenvolvimento da capacidade de estimar uma medida antes 

de efetuá-la, quer se esteja fazendo uso de unidades de medidas formais ou informais.  

Para Van de Walle (2009) a estimativa de medidas, enquanto habilidade prática, se processa 

por meio do uso de informação mental e visual para medir ou fazer comparações, sem o uso de 
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instrumento. Reforçando sua importância ele destaca que há, pelo menos, quatro razões aceitáveis 

para fomentar a prática da estimativa dentro das atividades de medição, que são: 

As estimativas ajudam os alunos a focar o atributo medido e o processo de medida; Pense 

em como você estimaria a área da capa desse livro com cartas de baralho padrão como 

unidade. Para fazer isso, você tem de pensar sobre o que é área e como as unidades 

poderiam ser sobrepostas na capa do livro; 

A estimativa fornece motivação intrínseca para as atividades de medida. É divertido ver o 

quanto você se aproxima em sua estimativa ou se seu grupo pode fazer uma estimativa 

melhor que a dos outros grupos na sala; 

Quando unidades padrão já são usadas, a estimativa ajuda a desenvolver familiaridade 

como essa unidade. Se você estimar a altura da porta em metros antes de medi-la, você 

precisa inventar algum modo para pensar no tamanho de um metro; 

O uso de um referencial para fazer uma estimativa promove o raciocínio multiplicativo. 

A largura do edifício é aproximadamente um quarto do comprimento de um campo de 

futebol americano – talvez 25 jardas (i jarda=0,9 metro). Como ela se compara ao campo 

de futebol do Estádio do Maracanã? (VAN DE WALLE, 2009, p. 408). 

Dentre os diversos atributos que podemos medir, merece atenção a medição do tempo, em 

virtude de não podermos manipular fisicamente, tocar, ver ou senti, um intervalo de tempo e, 

também, por se apresentar em uma base numérica de representação diferente (base 60) da base 10 

usual, o que permite que se trate, por exemplo, a escrita 1,2 horas erroneamente ao situá-la no 

contexto da representação decimal, considerando 1 hora e 20 minutos, quando na verdade temos 1 

hora e 12 minutos ou 72 minutos. Outra dificuldade com a qual nos deparamos em nossas salas de 

aula é efetuar medições de tempo decorrido, por exemplo, quanto tempo durou um evento que teve 

seu início às 21h45min e seu término às 23h15min? 

Cabe considerar aqui, uma vez que o estudo de Grandezas e Medidas se encontra ampliado 

por meio das mediadas de ângulos, áreas e volumes, a boa prática de fomentar junto aos estudantes 

o desenvolvimento das fórmulas a serem utilizadas nos cálculos de área e volume. Agindo assim 

os estudantes adquirem compreensão conceitual das ideias e das relações envolvidas, o que lhes 

permite enxergar as fórmulas de modo significativo e como um meio para medir os diversos 

atributos físicos dos objetos que nos cercam. 

Diante da breve discussão que conduzimos, finalizamos considerando a necessidade de 

buscarmos um ensino efetivo de matemática e na crença de que para desenvolver nos estudantes a 

fluência procedimental partindo da compreensão conceitual, segundo APM (2017), o professor 

deve se permitir questionamentos como: Dou oportunidades aos estudantes para usarem os seus 

próprios métodos e estratégias de raciocínio na resolução de problemas? Peço aos alunos que 

discutam e justifiquem porque os procedimentos que fizeram uso funcionam na resolução de 

determinados problemas? Relaciono as estratégias e os métodos criados pelos estudantes com 
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outros procedimentos de maior eficiência, caso seja apropriado? Faço uso de modelos visuais para 

suporte à compreensão dos estudantes sobre métodos gerais? Oportunizo tempo suficiente para os 

estudantes praticarem um determinado procedimento? 

 

2.5 O ESTUDO DA PROBABILIDADE E O ENSINO FUNDAMENTAL NO BRASIL 

Ao recorrer aos documentos oficiais acerca do ensino de matemática vemos que os PCN 

apontam para a adoção da Resolução de Problemas como ponto de partida para a construção do 

conhecimento Matemático e a preocupação com a abordagem dos assuntos em torno da tríade 

conceitos, procedimentos e atitudes. Em consequência desta abordagem ganha espaço o 

atendimento às demandas sociais crescentes, o que traz, já para o Ensino Fundamental, o estudo da 

estatística, da probabilidade e da combinatória em função da necessidade do cidadão tratar. as 

informações a que está submetido diariamente, aprendendo a manipular e extrair informações por 

meio dados estatísticos, tabelas e gráficos, ser capaz de construir um raciocínio por meio do uso de 

conhecimentos associados à probabilidade e à combinatória. 

Na sugestão dos PCN ao agrupar os conteúdos a serem trabalhados em blocos que falam 

entre si, reserva o bloco Tratamento da Informação para gestar os conteúdos associados à 

estatística, probabilidade e combinatória. Ao reservar um bloco de conteúdo para tratar desta 

temática, além de reconhecer força da demanda social evidencia a sua importância, conforme se 

constata no documento 

A demanda social é que leva a destacar este tema como um bloco de conteúdo, embora 

pudesse ser incorporado aos anteriores. A finalidade do destaque é evidenciar sua 

importância, em função de seu uso atual na sociedade. Integrarão este bloco estudos 

relativos a noções de Estatística e de probabilidade, além dos problemas de contagem que 

envolvem o princípio multiplicativo. Evidentemente, o que se pretende não é o 

desenvolvimento de um trabalho baseado na definição de termos ou de fórmulas 

envolvendo tais assuntos. 

Com relação à Estatística, a finalidade é fazer com que o aluno venha a construir 

procedimentos para coletar, organizar, comunicar dados, utilizando tabelas, gráficos e 

representações que aparecem frequentemente em seu dia-a-dia. Além disso, calcular 

algumas medidas estatísticas como média, mediana e moda com o objetivo de fornecer 

novos elementos para interpretar dados estatísticos. (BRASIL, 1998, p. XX). 

 

Nesse texto o nosso foco será a probabilidade, cujo ensino tem como finalidade primeira a 

compreensão, por parte do aluno, de que muitos dos acontecimentos do cotidiano são de natureza 

aleatória e da possibilidade de identificar possíveis resultados desses acontecimentos ou até mesmo 

fazer estimativas acerca do grau da possibilidade do resultado de um deles. Reforçam os PCN que 

“as noções de acaso e incerteza, que se manifestam intuitivamente, podem ser exploradas na escola, 
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em situações em que o aluno realiza experimentos e observa eventos (em espaços equiprováveis)” 

(BRASIL, 1998, p. 52). 

Para Lopes (1999) a Estatística e a Probabilidade têm um papel fundamental na formação 

do cidadão, ao propiciar condições para lidar com a aleatoriedade e o acaso, permitindo uma análise 

de fatos complexos impossíveis de serem tratados sob uma perspectiva determinística. Ao 

considerar a inclusão desses temas no currículo faz-se necessário pensar os conceitos que devam 

ser abordados com o objetivo de possibilitar a construção de uma visão estatística e probabilística 

dotadas de significado.  

Ao considerarmos o estudo da probabilidade no Ensino Fundamental não podemos relevar 

as conexões entre este conteúdo e os demais conteúdos matemáticos. Para Van de Walle (2009) 

neste nível elementar de ensino as conexões ocorrem principalmente com os conteúdos de a) 

frações e porcentagem, uma vez que as probabilidades são medidas que se situam entre 0 e 1;  b) 

razão e proporção, ao realizar a comparação entre probabilidades remete a comparar razoes por 

meio do raciocínio proporcional; e  c) análise de dados em função dos resultados de um 

experimento probabilístico serem um conjunto de dados, onde mais dados resultam em informação 

mais apurada sobre a probabilidade de um dado evento ocorrer.   

Em consonância com o entendimento de Van de Walle, os PCN consideram para o Ensino 

Fundamental o desenvolvimento de habilidades voltadas para o raciocínio combinatório, estatístico 

e probabilístico, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a 

“resolver situações-problema que envolvam o raciocínio combinatório e a determinação da 

probabilidade de sucesso de um determinado evento por meio de uma razão”. (BRASIL, 1999, p. 

65). 

Nos ciclos finais, a noção de probabilidade deve ser inicialmente explorada de maneira 

informal, por meio de investigações que levem os alunos a fazer algumas previsões a respeito do 

sucesso de um evento, onde os alunos trabalham com a probabilidade contínua, iniciando as 

discussões acerca de previsões sobre situações do cotidiano. Nesse sentido, Van de Walle (2009) 

ressalta que o trabalho com a probabilidade contínua está para construir os conceitos de chance ou 

probabilidade de modo a ajudar aos estudantes na construção da ideia de que a possibilidade de 

ocorrência de alguns eventos é mais ou menos provável que de outros.   

De início os alunos tenderão fortemente a aderir a conceitos de sorte ou azar e para saírem 

desse entendimento rumo a compreensão de que alguns resultados têm mais chance de ocorrer, são 
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mais ou menos prováveis de ocorrer e, portanto, independem da sorte, devem ser desenvolvidas a 

partir de experiências que ocorrem durante a resolução de problemas. Tal abordagem, 

experimental, no Ensino Fundamental traz várias implicações para o trabalho em sala de aula, tais 

como: ser significantemente mais intuitiva; interessante a ponto de motivar; auxilia na resolução 

de problemas do mundo real por meio da prática de simulações e auxilia os alunos a perceberem 

que mais dados resultam em mais precisão na determinação da probabilidade de ocorrência de um 

evento particular (VAN DE WALLE, 2009). 

O ensino de probabilidade pode se valer de diversos modos de representação para o registro 

e análise dos dados resultantes dos experimentos que se desenrolam durante a resolução do 

problema. No tocante a avaliação, é preferível que o professor retire o foco das habilidades 

processuais e direcione para a coleta de explicações por parte dos alunos para as diversas ideias 

explorados durante o ensino e somente após passe às discussões no grupo. É de grande importância 

que os alunos discutam e escrevam sobre determinadas situações-problemas para o sólido 

desenvolvimento das ideias que norteiam o processo probabilístico. 
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3 A  METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM-AVALIAÇÃO DE 

MATEMÁTICA ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

É razoável considerar ensino, aprendizagem e avaliação como um conjunto de processos 

independentes e que podem ou não ocorrerem simultaneamente. No século XX, decorrente das 

diversas reformas implantadas no ensino de Matemática se cristaliza o entendimento de que ensino 

e aprendizagem devem ter lugar simultaneamente. Noutro flanco a avaliação começa a ser revista 

nos ambientes de ensino e ganha espaço a adoção de princípios que a desloquem do final do 

processo, com um viés classificatório e punitivo em função do julgamento de resultados, para uma 

atuação contínua e formativa durante o desenrolar do processo de ensino-aprendizagem. 

Onuchic e Allevato (2011) reconhecem que a avaliação desempenha um papel de vital 

importância no ensino-aprendizagem e a colocam como elemento base para que os futuros 

educadores matemáticos possam fazer frente a desafios como “assegurar matemática para todos, 

promover a compreensão dos estudantes, manter o equilíbrio do currículo, fazer da avaliação uma 

oportunidade para aprender e desenvolver a prática profissional” (p. 80-81)  

Neste cenário o Grupo de Trabalho e Estudos em Resolução de Problemas – GTERP da 

UNESP-Rio Claro/SP, passa a fazer uso da expressão composta ensino-aprendizagem-avaliação 

voltada para sua prática em sala de aula, como uma metodologia levando em conta que.  

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. Essa forma de trabalho do 

aluno é consequência de seu pensar matemático, levando-o a elaborar 

justificativas e a dar sentido ao que faz. De outro lado, o professor avalia o 

que está ocorrendo e os resultados do processo, com vistas a reorientar as 

práticas de sala de aula, quando necessário. (ONUCHIC; ALLEVATO, 

2011, p.81). 

 

O problema, entendido como “tudo aquilo que não se sabe fazer, mas que se está interessado 

em fazer” (p. 81), é o ponto inicial da Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de 

Matemática através da Resolução de Problemas. No decorrer do processo de resolução ocorre a 

construção de novos conceitos e conteúdos por meio da conexão entre os diversos segmentos da 

matemática feita pelos alunos. 
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A adoção desta metodologia para embasar o ensino por meio da resolução de problemas 

exige uma mudança de papeis tanto do professor quanto dos alunos e isto tem encontrado 

resistência pelo seu caráter inovador, pois  

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 conceito  que pretende construir. Precisa deixar de ser o centro das atividades, passando 

para os alunos a maior 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. (p. 

82). 

 

Embora Onuchic e Allevato (2011) entendam que não se tem uma prescrição rígida para 

praticar o ensino através da resolução de problemas na sala de aula de matemática, as pesquisas 

desenvolvidas pelo GTERP levaram ao desenvolvimento de um roteiro composto por atividades 

que visam minimizar as dificuldades encontras no momento de trabalhar com os alunos. Tais 

atividades estão listadas a seguir:  

1. Preparação do problema – Selecionar um problema, visando à 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.  

Nesta etapa, considerada de importância acentuada, cabe dar um destaque ao estudo das 

características dos problemas que valem à pena, expressão criada por Jinfa Cai e Frank Lester em 

suas pesquisas, que se refere a problemas como tarefas que sejam intrigantes e contenham um nível 

de desafio que convide à especulação e trabalho árduo, orientando os alunos a investigarem ideias 

matemáticas importantes e modo de pensar que coadune com os objetivos da aprendizagem. 

Destaca critérios para a identificação de um bom problema com base em Lappan e Phillips (1998), 

onde o problema:  

a) envolva matemática útil e importante;  

b) exija níveis mais altos de pensamento e resolução de problemas;  

c) contribua para o desenvolvimento conceitual dos alunos;  

d) crie uma oportunidade para o professor avaliar o que seus alunos estão 

aprendendo e onde eles estão enfrentando dificuldades;  

e) possa ser abordado por estudantes de múltiplas maneiras usando 

diferentes estratégias de resolução;  
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f) tenha várias soluções ou permite diferentes decisões ou posições a 

serem tomadas ou defendidas;  

g) encoraje o envolvimento e discurso dos alunos;  

h) se ligue a outras importantes ideias da matemática;  

i) promova o uso habilidoso da matemática e  

j) proporcione uma oportunidade para praticar habilidades importantes. 

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 nos 

grupos.  

i. Se houver dificuldade na leitura do texto, O próprio. professor pode 

auxiliar os alunos, lendo o problema.  

ii. 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 transmissor 

do 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.  

i. O professor incentiva os alunos a utilizarem seus conhecimentos prévios, 

técnicas operatórias já conhecidas, necessárias à resolução do problema 

proposto.  

ii. Estimula-os a escolher diferentes caminhos (métodos) a partir dos 

próprios recursos de que dispõem. Entretanto, é necessário que o professor 
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atenda os alunos em suas dificuldades, colocando-se como interventor e 

questionador.  

iii. 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 una 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.  
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4 TRABALHANDO COM PROBLEMAS  

 

4.1  DA ARITMÉTICA À INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS LINEARES DE EQUAÇÃO DO 

PRIMEIRO GRAU. 

Um garoto ao passear por um parque observa um bando de pássaros que ocupa uma 

árvore. Ao chegar em casa ele propõe um desafio para seus pais, que é o seguinte: 

Observei que, quando cada pássaro ocupa apenas um galho, sobra um pássaro sem galho. 

Quando em cada galho ficam dois pássaros, sobram quatro galhos vazios. Me digam, 

quantos pássaros compunham o bando? Quantos galhos havia disponíveis para os 

pássaros na arvore?  

 

 

Objetivos 

 

Utilizar a linguagem algébrica para representar uma situação matemática real; manipulação 

de expressões algébricas; desenvolver habilidade de expressão em linguagem matemática; uso de 

linguagem materna na resolução de problemas matemáticos e introdução do tema sistemas lineares 

de equação de primeiro grau. 

Sugestão de conteúdos possíveis de serem trabalhados 

 

Sistemas de equações lineares; equação do primeiro grau. 

Breve discussão 

O problema apresenta uma situação real, que permite exploração e pode, inicialmente, 

suscitar alguns questionamentos para uma melhor compreensão. O raciocínio para sua resolução 

pode seguir por meio de uma representação pictórica ou por aplicação da álgebra. 

Como desejamos aplicar este problema para introduzir o conteúdo de sistema de equações 

lineares de primeiro grau, conteúdo ainda não discutido em sala de aula, acreditamos que os grupos 

de alunos irão lançar mão de conhecimentos prévios, representações pictóricas ou esquemas 

gráficos e, ainda, poderão simular a situação por meio de uma dramatização para chegar a resolução 

do problema. 

Durante a resolução do problema caberá ao professor, mediando este momento, levantar 

questionamentos, tais como: temos uma quantidade par ou ímpar de pássaros? E com relação aos 
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galhos, o que podemos afirmar? Os questionamentos buscam nortear o sequenciamento das 

estratégias pensadas pelos grupos. 

 Uma vez que os alunos chegaram a uma solução para o problema, o professor solicita que 

cada grupo exponha a solução encontrada na lousa para que se passe a discussão de forma geral, 

com vista a refinar as soluções e chegar a um consenso, a uma solução mais elaborada fruto da 

contribuição de todos. A partir daí o professor pode passar a associar as estratégias e os 

procedimentos postos em prática pelos alunos, agora de forma sistematizada, apresentando os 

conceitos, propriedades e formas de resolução do tema da aula, neste caso, sistemas de equações 

lineares de primeiro grau.  

A seguir, dispomos duas estratégias de resolução: uma fazendo uso de estimativa por meio 

de arranjo espacial das condições do problema e outra, utilizando recursos algébricos, já fazendo 

uso das primeiras noções do tema sistemas lineares de equações do primeiro grau. 

 

Solução 01 – Buscando a solução por meio de uma representação pictórica. 

Como citado na propositura do problema a possibilidade dos pássaros se agruparem em 

pares revela que a quantidade de pássaros é par. Também é informado que a quantidade de galhos 

é um a menos que a quantidade de pássaros. Vamos fazer algumas estimativas. 

Estimativa 01: O bando contem 06 pássaros, identificados por A, B, C, D, E e F. Assim, 

teremos 5 galhos. 

 

 

 

 

 

  Estimativa 02: O bando contem 08 pássaros, identificados por A, B, C, D, E, F, G e H. 

Nesse caso 7 galhos. 

 

 

 

Estimativa 03: O bando contem 10 pássaros, identificados por A,B,C,D,E,F,G,H,I e J. 

Nesse caso 9 galhos. 

A B C D E F  

AB CD EF     

A B C D E F G H 

AB CD EF GH     



21 

 

 

 

 

 

Na terceira estimativa chegamos a uma opção que satisfaz às condições propostas no 

enunciado do problema. O cenário composto por 10 pássaros e 9 galhos. 

 

Solução 02 – Buscando a solução por meio de uma representação algébrica. 

Das informações coletadas após uma leitura atenciosa do enunciado do problema podemos 

montar duas expressões algébricas. 

1. Quando cada pássaro ocupa apenas um galho, sobra um pássaro sem galho. 

A sobra de um pássaro (p) sem galho nos diz haver um galho (g) a menos que o número de 

pássaros:  p= 𝑔 + 1 (1); 

2. Quando em cada galho ficam dois pássaros, sobram quatro galhos vazios.  

Com os pássaros em dupla, sobram quatro galhos vazios: 
𝑝

2
= 𝑔 − 4 (2) 

De posse dessas duas equações que exprimem as situações propostas no problema podemos 

encontrar o par (𝑚, 𝑔) que resolve o sistema linear composto pelas equações (1) e (2). 

{
𝑝 = 𝑔 + 1

 
𝑝

2
= 𝑔 − 4

 

Multiplicando a primeira equação por (-1) e somando com a segunda obtemos: 

−𝑝 +  
𝑝

2
= −5 ⇒ 𝒑 = 𝟏𝟎 ∴ 𝑔 = 𝑝 − 1 = 10 − 1 = 9 ⇒ 𝒈 = 𝟗 

Então o garoto avistou 10 pássaros disputando 9 galhos para se assentarem. 

 

A B C D E F G H I J 

AB CD EF GH IJ      



22 

 

4.2 EXPLORANDO O SISTEMA POSICIONAL DE ESCRITA DE UM NÚMERO  

 

 

Objetivos 

 

Identificar padrões; utilizar a linguagem algébrica para representar uma situação 

matemática real; manipulação de expressões algébricas; oportunizar o desenvolvimento de 

habilidade de expressão em linguagem matemática; oportunizar o desenvolvimento de habilidade 

de leitura e compreensão em linguagem materna; trabalhar as operações com inteiros e notação 

posicional. 

Conteúdos possíveis de serem trabalhados 

 

Operações com números inteiros (adição e divisão); sistema de numeração decimal; sistema 

posicional; cálculos mentais; expressões algébricas (equivalência, busca de valor indeterminado); 

representação de números por letra; provas e justificativas por meio da álgebra. 

Descritores associados 

D18 – Efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as operações (adição, subtração, 

multiplicação e potenciação). 

Ao chegar à sala de aula Maria Clara encontrou em sua carteira escolar um desafio 

matemático que apresentava um roteiro composto de seis passos conforme explicado abaixo 

e não se achou capaz de resolver. Vamos ajudá-la a perceber que não há motivo para ficar 

nervosa? 

a) Escreva um número composto por três algarismos, sem repetição de 

algarismos; 

b) Com estes algarismos, escreva todos os números de dois algarismos 

possíveis. Não repetir algarismos; 

c) Some todos os números que você escreveu no passo b; 

d) Some todos os algarismos que compõem o número de três algarismos escrito 

no passo a; 

e) Divida o valor obtido na soma do passo c pelo valor obtido na soma do passo 

d. Que valor você obteve; 

f) Escolha outro número qualquer e repita os passos de a até e. Escreva o que 

você observou. 

Será que essa sua observação serve para qualquer número de três algarismos sem 

repetição?  Sim? Não? Por quê?  

Tente provar essa sua observação. Sugestão: Use seus conhecimentos acerca do valor 

posicional na escrita de um número. 
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D20 – Resolver problemas com números inteiros envolvendo as operações (adição, subtração, 

multiplicação e potenciação). 

D30 – Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. 

D32 – Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequência de 

números ou figuras (padrões). 

 

Breve discussão 

O problema apresenta uma situação de desafio, por meio da qual se busca que os alunos 

demonstrem conhecimento do sistema de numeração decimal, suas características de valor 

posicional, capacidade de representação e análise de uma situação por meio do uso de símbolos 

algébricos. Os alunos são desafiados a descobrirem como a sequência de passos apresentada 

sempre leva a um mesmo resultado, independentemente do número escolhido no passo a. Por fim, 

podem desenvolver uma justificativa ou prova deste comportamento por meio do uso da álgebra. 

Durante a discussão das soluções, levantar questionamentos como: Qual o menor número que pode 

ser escolhido? Qual o maior? 

Ao tomarmos esse problema como ponto de partida para a discussão de conteúdos 

matemáticos, o fazemos por entender que ele apresenta características de um problema que vale à 

pena ser trabalhado. Por meio dele podemos: a) envolver matemática útil e importante; b) exigira 

níveis mais altos de pensamento e resolução de problemas; c) contribuir para o desenvolvimento 

conceitual dos alunos e d) criar uma oportunidade para o professor avaliar o que seus alunos estão 

aprendendo e onde eles estão enfrentando dificuldades. Também nos oportuniza iniciar os alunos 

no universo das demonstrações matemática, provas e justificativas de fatos matemáticos. Então, 

estamos buscando desenvolver um ensino de matemática em consonância com os documentos 

norteadores da educação nacional para Ensino Fundamental. 

A seguir apresentamos uma possível solução por meio da execução das instruções pedidas 

no problema, para três números diferentes, com o intuito de ressaltar a repetição do valor obtido a 

cada tentativa e finalizamos com uma sugestão prova através de manipulações algébricas em torno 

da estrutura posicional genérica de um número inteiro de três algarismos. 

 

Solução  

Primeira tentativa 
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Consideremos que na primeira tentativa o aluno escolha o número 123. Ele poderá formar 

seis números de dois algarismos, utilizando 1,2 e 3 sem repetição, a saber: 12, 13, 21, 23, 31, 33. 

Ao somar estes seis números ele vai obter o total de 132. Ao somar os algarismos 1, 2 e 3 ele obterá 

um total igual a 6. Ao dividir 132 por 6 ele vai obter um quociente de valor 22. 

Segunda tentativa 

Consideremos na segunda tentativa que o aluno escolha o número 125. Ele poderá formar 

seis números de dois algarismos, utilizando 1,2 e 5 sem repetição, a saber: 12, 15, 21, 25,51, 52. 

Ao somar estes seis números ele vai obter o total de 176. Ao somar os algarismos 1, 2 e 5 ele obterá 

um total igual a 8. Ao dividir 176 por 8 ele vai obter um quociente de valor 22. 

Terceira tentativa 

Consideremos na terceira tentativa que o aluno escolha o número 253. Ele poderá formar 

seis números de dois algarismos, utilizando 2, 3 e 5 sem repetição, a saber: 25, 23, 52, 53, 32, 35. 

Ao somar estes seis números ele vai obter o total de 220. Ao somar os algarismos 2, 3 e 5 ele obterá 

um total igual a 10. Ao dividir 220 por 10 ele vai obter um quociente de valor 22. 

 

Observação do aluno 

Neste ponto o aluno já deve ter notado que para números diferentes obteve sempre o mesmo resto 

na divisão. Aqui surge a oportunidade de questionar a validade para qualquer número, ou só para 

estes três? 

Em seguida, o professor tem uma oportunidade para incentivá-los a, por meio do uso de 

conhecimentos do sistema posicional, pensarem para produzir uma forma de provar ou justificar o 

fato de que esse comportamento se repete para quaisquer números compostos por três algarismos 

que venham a considerar. 

Demonstração apoiada no sistema posicional e na álgebra  

Vamos assim arrumar a abordagem algébrica: 

a) Um número genérico composto de três algarismos ( abc ) pode ser escrito na forma 

100𝑎 + 10𝑏 + 𝑐 

b) Se não consideramos repetição de algarismos, podemos formar seis números de dois 

algarismos cada 

𝑎𝑏 = 10𝑎 + 𝑏 

𝑎𝑐 = 10𝑎 + 𝑐 
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𝑏𝑎 = 10𝑏 + 𝑎 

𝑏𝑐 = 10𝑏 + 𝑐 

𝑐𝑎 = 10𝑐 + 𝑎  

𝑐𝑏 = 10𝑐 + 𝑏 

c) Ao efetuarmos a soma destes seis possíveis números obtemos 

 

10𝑎 + 𝑏 + 10𝑎 + 𝑐 + 10𝑏 + 𝑎 + 10𝑏 + 𝑐 + 10𝑐 + 𝑎 + 10𝑐 + 𝑏 = 𝟐𝟐𝒂 + 𝟐𝟐𝒃 + 𝟐𝟐𝒄 

 

d) A soma dos algarismos do número de três algarismos é dada por 

𝒂 + 𝒃 + 𝒄 

e) Dividindo a soma dos seis números de dois algarismos pela soma dos algarismos que 

compõem o número de três algarismos, observamos  

22𝑎 + 22𝑏 + 22𝑐

𝑎 + 𝑏 + 𝑐
=

22(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)

(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)
= 22 

Assim, provamos que, quaisquer que sejam os três dígitos, sempre que executarmos esse roteiro 

obteremos 22 ao final. 
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