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LANDGRAF, Ariane da Silva. Pensamento Algébrico e a Resolução de Problemas:
contribuições para a formação docente. 2021. 106 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de
Matemática) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2021.
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo identificar quais contribuições para a formação docente
são evidenciadas em um curso de Resolução de Problemas para ensinar Álgebra, de acordo com
as habilidades da BNCC (BRASIL, 2018). Nesse sentido, ofertou-se um curso de extensão
voltado para a exploração do pensamento algébrico através da Resolução de problemas, com
discussões teóricas e momentos práticos da resolução de problemas com sugestões e indicações
para o uso da Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da
Resolução de Problemas. Os participantes foram seis professores de Matemática dos Anos
Finais do Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio e os encontros ocorreram de maneira remota,
com momentos síncronos e assíncronos. A pesquisa é qualitativa e para a coleta de dados foram
utilizados os seguintes métodos: questionários, análise documental e observação participante.
Os dados foram registrados por meio de: diário de campo da pesquisadora, problemas geradores
resolvidos nas atividades práticas, gravação de áudio e vídeo dos encontros, realizados pelo
Google Meet e dos registros escritos, enviados pelo Google Classroom. Após a descrição dos
dados foram criadas quatro categorias de análise que subsidiaram na obtenção dos resultados
da pesquisa. Os resultados indicaram mudanças no planejamento das aulas dos professores
participantes, contribuindo com a seleção de um bom problema gerador e com a valorização do
conhecimento prévio de seus alunos; a compreensão da Metodologia proposta, com os
problemas deixando de ser usados apenas como aplicação de conteúdo; as reflexões sobre o
Pensamento Algébrico, seus elementos e seu desenvolvimento pelos docentes e sobre as Ideias
da Álgebra, cujo desenvolvimento inicia-se desde os Anos Iniciais.
Palavras-chave: Resolução de Problemas; Álgebra; BNCC; Formação de Professores.

LANDGRAF, Ariane da Silva. Algebraic Thinking and Problem-Solving: contributions to
teacher education. 2021. 106 p. Dissertation (Master’s Degree in Mathematics Education) –
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2021.
ABSTRACT
The present work aims to identify which contributions to teacher education are evidenced in a
Problem-Solving course to teach Algebra, according to the BNCC skills (BRASIL, 2018). In
this sense, it was offered an extension course focused on Algebraic Thinking's exploration
through Problem Solving, with theoretical discussions and practical moments of problemsolving with suggestions and indications for using the Methodology of Teaching-LearningEvaluation of Mathematics through Problem Solving. The participants were six mathematics
teachers from the final years of elementary and or high school, and the meetings took place
remotely, with synchronous and asynchronous moments. The research is qualitative, and the
methods used for data collection were: questionnaires, document analysis, and participant
observation. The data collection was through the researcher's field diary, the problems solved
in the practical activities, audio and video recording of the meetings, carried out by Google
Meet, and the written records sent by Google Classroom. After describing the data, were created
four categories of analysis to help obtain the research results. The results indicated changes in
the lesson planning of the participating teachers, contributing to the selection of good generating
problems and the appreciation of their students' previous knowledge. The comprehension of the
proposed methodology was another contribution since the problems stopped being used only as
content applications. Finally, the extension course contributed to reflections on Algebraic
Thinking, its elements, its development by the teachers, and the ideas of Algebra, which begins
in the Early Years.
Keywords: Problem-Solving; Algebra; Algebraic Thinking; Teachers Education.
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INTRODUÇÃO
No decorrer da vida escolar, ainda que não desejável, lacunas são percebidas na
aprendizagem dos alunos com relação aos conteúdos matemáticos. Na graduação, durante o
curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR), campus Cornélio Procópio, em que a autora desta dissertação teve oportunidade de
realizar estágios na rede pública estadual dessa mesma cidade, nos quais foi possível identificar
que os alunos apresentam dificuldades relacionadas aos conteúdos algébricos. Desse modo,
com o objetivo de compreender um pouco mais sobre tais dificuldades, a temática foi explorada
em um Trabalho de Conclusão de Curso (LANDGRAF, 2018), voltado para o desenvolvimento
do Pensamento Algébrico de alunos ingressantes do referido curso de Licenciatura, buscando
identificar o desenvolvimento do Pensamento Algébrico desses alunos na transição do Ensino
Médio para o Ensino Superior.
Após os estudos realizados durante a graduação, decidiu-se continuar a pesquisa sobre
Álgebra e o desenvolvimento do Pensamento Algébrico no Programa de Pós-Graduação em
Ensino de Matemática (PPGMAT) da UTFPR, campus Cornélio Procópio/Londrina. No
entanto, houve mudança no contexto investigado, sendo que, agora, a formação de professores
e os conteúdos algébricos abordados estão em consonância com as habilidades da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018), com foco nas Anos Finais do Ensino
Fundamental.
Nesse sentido, ao refletir sobre a experiência vivenciada nos estágios e o
desenvolvimento da pesquisa do TCC, torna-se plausível apontar que atividades que envolvem
discussões e construções de conceitos levam tempo e persistência. Muitas vezes, essas
atividades ficam de lado quando o professor quer “esgotar um conteúdo” em um pequeno prazo.
Nessa direção, utiliza-se rotineiramente a metodologia tradicional, na qual é apresentado um
conteúdo, suas propriedades, definições, alguns exemplos e, para finalizar, são aplicados
exercícios de fixação. Assim, alguns professores acabam deixando o processo de construção
dos conteúdos de lado, em detrimento de aspectos que valorizam os procedimentos
matemáticos, ou seja, o “como” fazer.
O Pensamento Algébrico é um tema abordado em pesquisas na área de Educação
Matemática e, por isso, desperta-se o interesse de compreendê-lo. Faz-se relevante entender
como esse pensamento ocorre, em especial, diante do baixo desempenho dos alunos da
Educação Básica em Matemática, para o qual a Álgebra tem uma parcela de contribuição.
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Desse modo, o ensino de Álgebra e o desenvolvimento do Pensamento Algébrico, que
deveriam ser construídos com base em diferentes experiências algébricas do aluno, ficam,
muitas vezes, restrito a atividades mecânicas e repetitivas. Dessa forma, torna-se importante
que o professor possa refletir e entender tanto o Pensamento Algébrico quanto a resolução de
problemas, para que os alunos vivenciem experiências diversas para a construção da Álgebra.
A resolução de problemas seria o pano de fundo capaz de possibilitar ao aluno perceber as
várias faces da Álgebra, como a de aritmética generalizada, a das equações, a das funções ou a
estrutural (TINOCO, 2011).
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998), a
metodologia de Resolução de Problemas seria o caminho eficiente para o ensino de Álgebra e,
consequentemente, para a aprendizagem de conteúdos algébricos.
As atividades algébricas propostas no ensino fundamental devem possibilitar
que os alunos construam seu conhecimento a partir de situações-problema que
confiram significados à linguagem, aos conceitos e procedimentos referentes
a esse tema, favorecendo o avanço do aluno quanto às diferentes
interpretações das letras. Os contextos dos problemas deverão ser
diversificados para que eles tenham oportunidade de construir a sintaxe das
representações algébricas, traduzir as situações por meio de equações (ao
identificar parâmetros, incógnitas, variáveis), e construir as regras para
resolução de equações (BRASIL, 1998, p. 121-122).

Nesse cenário, a presente pesquisa tem como objetivo identificar quais contribuições
para a formação docente são evidenciadas em um curso de Resolução de Problemas para ensinar
Álgebra, de acordo com as habilidades da BNCC (BRASIL, 2018). Posto isto, a seguir são
apresentadas as seções que organizam este trabalho.
Após esta introdução, na qual as motivações e o objetivo geral da pesquisa são
explicitados, a seção 2 aborda a Resolução de Problemas, destacando seus aspectos históricos,
suas concepções, a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da
Resolução de Problemas, conforme o roteiro abordado por Allevato e Onuchic (2014). Ainda
nessa seção, é abordada a formação de professores no contexto da Resolução de Problemas,
evidenciando os conhecimentos docentes, a relevância da formação continuada do professor e
da participação em cursos que oferecem encontros formativos.
Na seção 3, é feita a apresentação da Álgebra, retratando brevemente seu
desenvolvimento histórico, suas dimensões no Ensino Fundamental, as orientações presentes
nos documentos oficiais com foco na BNCC (BRASIL, 2018). Apresenta-se, também, o ensino
de Álgebra, o desenvolvimento do Pensamento Algébrico, e uma revisão bibliográfica sobre a
Álgebra e a Resolução de Problemas.
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A seção 4 descreve o percurso para efetivação da pesquisa, explicitando a metodologia
qualitativa, os instrumentos de pesquisa, a descrição dos participantes e o planejamento do
curso de extensão ofertado. Nesse momento de planejamento, foram escolhidos os aspectos
teóricos sobre resolução de problemas e o desenvolvimento do Pensamento Algébrico a serem
trabalhados no decorrer dos encontros, bem como os problemas a serem utilizados em
momentos práticos envolvendo conteúdos dos Anos Finais do Ensino Fundamental, para serem
trabalhados através da Resolução de Problemas, juntamente com as habilidades contempladas
de acordo com a BNCC (BRASIL, 2018).
Na seção 5, tem-se a descrição do curso de extensão, apresentando detalhadamente cada
encontro, as falas dos participantes, as dúvidas e as discussões possibilitadas a partir dos
problemas e textos teóricos propostos.
Já na seção 6, realiza-se as análises das quatro categorias elencadas: As mudanças no
planejamento das aulas; A compreensão da Metodologia do Ensino-Aprendizagem-Avaliação
de Matemática através da Resolução de Problemas; A reflexão sobre o Pensamento Algébrico,
seus elementos e seu desenvolvimento; e as ideias da Álgebra.
Por fim, são tecidas as considerações finais, em que são apresentadas as contribuições
da Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de
Problemas, os aspectos gerais da pesquisa e novos desdobramentos.
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2 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
A prática de resolver problemas decorre da evolução histórica da humanidade, com o
intuito de solucionar problemas do cotidiano. Segundo os PCN (BRASIL, 1998, p. 32),
Resolução de problemas é um caminho para o ensino de Matemática que vem
sendo discutido ao longo dos últimos anos. A história da Matemática mostra
que ela foi construída como resposta a perguntas provenientes de diferentes
origens e contextos, motivadas por problemas de ordem prática (divisão de
terras, cálculo de créditos), por problemas vinculados a outros (Física,
Astronomia), bem como por problemas relacionados à investigação interna da
própria Matemática.

Neste trabalho, adota-se a definição de problemas proposta por Onuchic (1999, p. 215),
que considera problema como “[...] tudo aquilo que não se sabe fazer, mas que se está
interessado em resolver”.
Para os PCN (BRASIL, 1998, p. 41),
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, no entanto é possível construí-la. Em muitos
casos, os problemas usualmente apresentados aos alunos não constituem
verdadeiros problemas porque, via de regra, não existe um real desafio nem a
necessidade de verificação para validar o processo de solução.

George Polya foi um dos autores pioneiros a discutir e alavancar a resolução de
problemas em 1944. No Brasil, ele ficou conhecido por meio do livro “How to solve it: a new
aspect of mathematical method”, traduzido como “A arte de resolver problemas”. Nessa obra,
o autor apresenta quatro fases que considera importantes no processo de resolver um problema.
Inicialmente, é necessário compreender o problema e os dados fornecidos, pois só se pode
resolver o que é compreendido. Em segundo lugar, deve-se elaborar um plano de resolução e,
em seguida, executá-lo. Por fim, é essencial examinar a solução obtida e assim, validá-la
(POLYA, 2006).
No entanto, sua pesquisa vai além do desenvolvimento das quatro fases elencadas, pois
está voltada à melhoria das habilidades de resolver problemas pelos estudantes. Para isso, os
professores precisam ser bons resolvedores de problemas e estarem dispostos a fazer com que
seus alunos também sejam bons resolvedores, conforme pontuam Allevato e Onuchic (2014).
Segundo as autoras, o movimento da Resolução de Problemas como abordagem
metodológica teve início na primeira metade do século XX, pressupondo aulas de Matemática
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com professores e alunos envolvidos em comunidades de aprendizagem, e desempenhando
papeis diferentes.
De acordo com Onuchic (1999), o grande marco da resolução de problemas no ensino
de Matemática foi a publicação do documento “An Agenda for Action: Recommendations for
School Mathematics in the 1980’s”1, pelo National Council of Teachers of Mathematics2
(NCTM), o qual indicou que essa prática deveria ser o foco da Matemática escolar. A partir
dessa orientação apresentada pelo NCTM, os professores tiveram diferentes interpretações
relacionadas à forma de tratar a resolução de problemas (ONUCHIC; ALLEVATO, 2004).
Schroeder e Lester (1989) indicam que há três formas de se conceber a resolução de
problemas: (1) Ensinar sobre a resolução de problemas, na qual se recomenda teorizar a
resolução como mais um conteúdo a ser ensinado, (2) Ensinar para a resolução de problemas,
que se caracteriza pelo ensino focado em resolver os problemas, em que o propósito é ser capaz
de utilizar os conteúdos já aprendidos e (3) Ensinar via ou através da resolução de problemas,
que considera resolução de problemas como um meio de ensinar Matemática, na qual o
problema é o ponto de partida para a atividade matemática e o gerador do novo conteúdo a ser
construído pelo aluno, tendo o professor como mediador.
No âmbito escolar, a resolução de problemas pode ser utilizada de maneira diferente da
tradicional, na qual os problemas são aplicados ao final das aulas de Matemática para fixação
de conteúdo. No entanto, também é possível aplicar uma metodologia conforme a concepção
de ensinar Matemática através da Resolução de Problemas apresentada anteriormente.
A resolução de problemas, na perspectiva indicada pelos educadores
matemáticos, possibilita aos alunos mobilizar conhecimentos e desenvolver a
capacidade para gerenciar as informações que estão a seu alcance. Assim, os
alunos terão oportunidade de ampliar seus conhecimentos acerca de conceitos
e procedimentos matemáticos bem como de ampliar a visão que têm dos
problemas, da Matemática, do mundo em geral e desenvolver sua
autoconfiança (BRASIL, 1998, p. 40).

Onuchic (1999) destaca que a resolução de problemas deve ser um caminho para
construir novos conhecimentos, como também para aplicar aquilo que já dispõe do que foi
construído anteriormente. Nessa direção, os PCN (BRASIL, 1998, p. 52) destacam que:
[...] a Resolução de Problemas é uma importante estratégia de ensino. Os
alunos, confrontados com situações-problemas novas, mas compatíveis com

_______________
1
2

Uma agenda para a ação: Recomendações para a Matemática escolar na década de 1980.
Conselho Nacional de Professores de Matemática dos Estados Unidos.
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os instrumentos que já possuem ou que possam adquirir no processo,
aprendem a desenvolver estratégia de enfrentamento, planejamento de etapas,
estabelecendo relações, verificando regularidades, fazendo uso dos próprios
erros cometidos para buscar novas alternativas; adquirem espírito de pesquisa
aprendendo a consultar, a experimentar, a organizar dados, a sistematizar
resultados, a validar soluções, desenvolvem sua capacidade de raciocínio,
adquirem autoconfiança e sentido de responsabilidade; e, finalmente ampliam
sua autonomia e capacidade de comunicação e de argumentação.

Segundo Allevato e Onuchic (2014), apenas nas últimas décadas que educadores
matemáticos passaram a aceitar que o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas
merecia atenção.
Considerada o “coração” da atividade matemática, a resolução de problemas
tem sido a força propulsora para a construção de novos conhecimentos e,
reciprocamente, novos conhecimentos proporcionam a proposição e resolução
de intrigantes e importantes problemas (ALLEVATO; ONUCHIC, 2014, p.
35).

De acordo com a BNCC (BRASIL, 2018, p. 266) o Ensino Fundamental deve contribuir
para o letramento matemático, definido como:
[...] competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e
argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de
conjecturas, a formulação e a Resolução de Problemas em uma variedade de
contextos utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas
matemáticas.

Com o foco de contribuir, ainda que indiretamente, com esse letramento matemático,
esta pesquisa propõe mostrar a possibilidade da utilização da Metodologia de EnsinoAprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas, cujas
características e a forma de aplicação em sala de aula são descritas a seguir.
2.1 METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM-AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA
ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Considerando o aluno como sujeito ativo em sala de aula e o professor como mediador
do conhecimento, busca-se por efetivar o ensino-aprendizagem de Matemática, que pode
ocorrer por meio de uma metodologia como a Resolução de Problemas. Nela, o aluno pode
construir seus conceitos e procedimentos, bem como investigar o conteúdo a partir de
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problemas disponibilizados pelo professor e, assim, estará desenvolvendo sua autonomia e
construindo seu conhecimento matemático.
Segundo Allevato e Onuchic (2014), embora o ensino, a aprendizagem e a avaliação de
Matemática sejam elementos distintos, que não ocorrem necessariamente ao mesmo tempo ou
como decorrência uns dos outros, seria ideal que o ensino e a aprendizagem se realizassem de
modo integrado, não sendo raro utilizar-se da expressão ensino-aprendizagem. Os autores
também apontam que, mais recentemente, o conceito de avaliação começou a ser repensado a
partir da necessidade de uma avaliação formativa e contínua, passando a ser mais incorporada
nos processos e menos no julgamento dos resultados neles obtidos.
Dando continuidade aos estudos e pesquisas em como trabalhar a Matemática através
da resolução de problemas, “[...] passamos a empregar a expressão ensino-aprendizagemavaliação, dentro de uma dinâmica que integra a avaliação às atividades de sala de aula e que
entendemos como uma metodologia” (ALLEVATO; ONUCHIC, 2014, p. 43). A metodologia
mencionada, conhecida como Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática
através da Resolução de Problemas, apresenta a perspectiva de que:
Ensinar matemática através da Resolução de Problemas não significa,
simplesmente, apresentar um problema, sentar-se e esperar que a mágica
aconteça. O professor é responsável pela criação e manutenção de um
ambiente matemático motivador e estimulante em que a aula deve transcorrer.
Para se obter isso, toda aula deve compreender três partes importantes: antes,
durante e depois. Para a primeira parte, o professor deve garantir que os alunos
estejam mentalmente prontos para receber a tarefa e assegurar-se de que todas
as expectativas estejam claras. Na fase “durante”, os alunos trabalham e o
professor observa e avalia o trabalho. Na terceira, “depois”, o professor aceita
a solução dos alunos sem avaliá-los e os conduz à discussão enquanto
justificam seus resultados e métodos. Então, o professor formaliza os novos
conceitos e novos conteúdos construídos (ONUCHIC; ALLEVATO, 2004, p.
221).

Os problemas utilizados pelo professor nessa metodologia possuem papel de geradores
de conteúdos novos, possibilitando ao aluno relacionar seus conhecimentos matemáticos
prévios para resolver o que é solicitado. O professor, nesse contexto, tem o papel de
organizador, mediador e incentivador da aprendizagem (ONUCHIC; ALLEVATO, 2004).
Além disso, Onuchic e Allevato (2011, p. 85) ressaltam que:
Nesta metodologia, os problemas são propostos aos alunos antes de lhes ter
sido apresentado formalmente o conteúdo matemático necessário ou mais
apropriado para à sua resolução que, de acordo com o programa da disciplina
para a série atendida, é pretendido pelo professor. Dessa forma, o ensinoaprendizagem de um tópico matemático começa com um problema [o
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problema gerador] que expressa aspectos- chave desse tópico e técnicas
matemáticas devem ser desenvolvidas na busca de respostas razoáveis ao
problema dado.

Para trabalhar a Resolução de Problemas em uma aula de Matemática, Onuchic (1999)
criou um roteiro inicial, com o intuito de ajudar professores em um curso de formação. Tal
roteiro foi modificado, ampliado e construído ao longo dos trabalhos acadêmicos do Grupo de
Trabalho e Estudos em Resolução de Problemas (GTERP)3. Sua versão mais atual, publicada
por Allevato e Onuchic (2014), tem a seguinte configuração:
1. Preparação do Problema: consiste na preparação e seleção do chamado “problema
gerador”, visando à construção de algum conceito matemático que ainda não foi
trabalhado em sala de aula.
2. Leitura Individual: os alunos devem receber uma cópia do problema selecionado e
realizar uma leitura individual.
3. Leitura em conjunto: deve ser realizada uma leitura em conjunto a partir da formação
de grupos e, caso haja necessidade, o professor também pode realizar a leitura e tirar
dúvidas sobre palavras difíceis ou desconhecidas.
4. Resolução do problema: sem dúvidas quanto ao enunciado, ocorre a resolução do
problema a partir dos entendimentos dos alunos e do trabalho cooperativo – é o
momento em que os alunos assumem o papel de construtores do próprio conhecimento.
5. Observar e incentivar: o professor deve observar e incentivar seus alunos, assumindo o
novo papel de levá-los a pensar, dando-lhes tempo e instruindo o compartilhamento de
ideias.
6. Registro das resoluções na lousa: ocorre o registro das resoluções encontradas, no qual
um representante de cada grupo escreve no quadro a resolução encontrada em consenso
pelo seu grupo, estando certa ou não.
7. Plenária: neste momento, acontece uma plenária com discussões sobre as resoluções
registradas, defesa dos pontos de vista e esclarecimento de dúvidas. O professor também

_______________
3

O Grupo de Trabalho e Estudos em Resolução de Problemas (GTERP) desenvolve suas atividades na
UNESP - Rio Claro desde 1992. O grupo desenvolve pesquisas de mestrado e doutorado, publicações
em revistas e participações em congressos nacionais e internacionais. Além disso, tem sido o núcleo
gerador de investigações e de produção científica na linha de Resolução de Problemas associada à
Formação de Professores e/ou ao Ensino e Aprendizagem. Atualmente, se dedica a trabalhos na linha
de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas.
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assume o papel de guia e mediador, constituindo um momento muito rico para a
aprendizagem.
8. Busca do consenso: ocorre a busca por um consenso geral da sala para encontrar um
resultado correto e satisfatório.
9. Formalização do conteúdo: o professor deve apresentar o conteúdo de maneira formal,
organizada e estruturada em linguagem matemática, com padronização de conceitos,
princípios e procedimentos envolvidos no problema.
10. Proposição e resolução de novos problemas: nesta última fase, o professor deve propor
novos problemas para que os alunos possam aplicar o conteúdo construído.
O roteiro é um dos pontos discutidos no curso de extensão ofertado nesta pesquisa, com
o intuito de detalhar a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através
da Resolução de Problemas em sala de aula, proposta para o ensino presencial, bem como sua
concepção de ensino. No entanto, durante o curso, foram realizados apontamentos e sugestões
para possíveis modificações, a fim de que essa proposta possa ser levada também para o ensino
remoto.
2.2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CONTEXTO DA RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS
Segundo Shulman (2014), o professor tem responsabilidade sobre o conhecimento do
conteúdo, pois ele é a primeira fonte do conhecimento, aquele que apresenta o conteúdo ao
aluno. Ele é responsável pela forma como essa compreensão é comunicada, se transmite ao
aluno o que é essencial e o que é periférico na matéria, etc. Diante da diversidade de alunos, o
professor deve ter uma compreensão multifacetada e adequada à oferta de explicações
diferentes dos mesmos conceitos e princípios. O professor ainda transmite ideais sobre a
“verdade” de uma área e influencia a compreensão do aluno – responsabilidade que lhe
demanda a compreensão das estruturas da matéria.
Destaca-se que “[...] o saber não é uma substância ou um conteúdo fechado em si
mesmo; ele se manifesta através de relações complexas entre o professor e seus alunos”
(TARDIF, 2014, p. 13). Desse modo, nota-se a importância da integração entre a escola, o
aluno, e a comunidade, visando tornar o conhecimento coletivo. Assim, ensinar requer “[...]
mobilizar uma ampla variedade de saberes, reutilizando-os no trabalho para adaptá-los e
transformá-los pelo e para o trabalho” (TARDIF, 2014, p. 21).
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Nesse sentido, o saber do professor pode ser compreendido em uma relação profunda
com o trabalho que desempenha, envolvendo uma diversidade de saberes. É um saber “[...]
plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação
profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais” (TARDIF, 2014. p. 36).
Com a preocupação em atender esse pluralismo de saberes, “[...] pesquisas vêm
evidenciando a necessidade de que, em programas de formação, os conteúdos matemáticos
sejam visitados e revisitados, mas é necessário pensar sob que olhar isso deveria acontecer”
(NACARATO; PAIVA, 2008, p. 14).
Shulman (1986 apud JUSTULIN, 2014) aponta a existência de três categorias de
conhecimento do professor: de conteúdo, pedagógico do conteúdo e curricular. O primeiro
envolve o domínio do conteúdo específico da área de conhecimento em que o professor é
especialista. Já a forma como o professor “facilitará” o conteúdo para que o estudante possa
compreendê-lo corresponde ao conhecimento pedagógico do conteúdo. Segundo o autor, esse
conhecimento se refere ao que é objeto de ensino/aprendizagem, aos procedimentos didáticos
e a tudo que o docente adota em sala de aula para possibilitar a aprendizagem de um conteúdo
específico. O conhecimento curricular, por sua vez, se refere ao conhecimento do currículo, em
que o professor identificará quais conteúdos devem ser ensinados nos diferentes níveis de
ensino, e fará as escolhas dos materiais didáticos a serem utilizados para garantir a
aprendizagem dos alunos.
Shulman (2014) apresenta uma ideia geral de categorias de conhecimento do professor,
necessárias para promover a compreensão entre alunos, incluindo novas categorias com relação
às apresentadas por ele anteriormente: conhecimento do conteúdo; conhecimento pedagógico
geral, relacionado ao gerenciamento e à organização na sala de aula; conhecimento do currículo,
voltado aos materiais e programas; conhecimento pedagógico do conteúdo, ligado à
compreensão profissional; conhecimento dos alunos e de suas características; conhecimento de
contextos educacionais, que vai desde o funcionamento da sala de aula, passando pela gestão
dos sistemas educacionais, até às características das comunidades e suas culturas; e
conhecimento dos fins, propósitos e valores da educação e de sua base histórica e filosófica.
Em relação ao modo como a formação de professores tem acontecido no contexto da
Resolução de Problemas, Fiorentini (2011) destaca seis abordagens principais: (1) “Ensinar
para a resolução de problemas”, na qual os professores começam trabalhando com conteúdos
de Matemática, e em seguida, com problemas de aplicação, geralmente, fechados e que
precisam de conceitos e procedimentos adquiridos; (2) “Ensinar sobre Resolução de
Problemas”, em que o professor precisa conhecer a teoria sobre Resolução de Problemas – o
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que é feito na formação inicial, por exemplo, com uma disciplina isolada sobre Resolução de
Problemas; (3) “Aprender sobre a Resolução de Problemas”, que é uma variação da abordagem
anterior e enfatiza a necessidade de o professor assumir um papel central na construção de
conhecimentos sobre a Resolução de Problemas, o formador propõe bibliografias ou recursos
para o desenvolvimento de atividades; (4) “Propõe que o professor-aluno vivencie (...) práticas
com/através ou via resolução de problemas, sem necessariamente teorizá-las ou problematizálas” (FIORENTINI, 2011, p. 70); (5) Esta abordagem é variante da anterior e tem a
“intencionalidade explícita de problematizar e teorizar a vivência, da formação inicial, de
práticas com/através ou via resolução de problemas” (FIORENTINI, 2011, p. 70) e (6) Esta
abordagem “[...] com forte impacto no desenvolvimento profissional docente, é a investigação
sobre a própria prática de ensinar/aprender matemática em um ambiente exploratórioinvestigativo ou de resolução de problemas” (FIORENTINI, 2011, p. 70).
Com base nas ideias de Fiorentini (2011), Justulin e Noguti (2017) analisaram
dissertações e teses brasileiras, com o objetivo de compreender as abordagens utilizadas. Os
resultados indicaram cinco meios principais: disciplinas, cursos ou encontros de formação,
oficinas e grupos de estudo. Destes, 33% trabalham a Resolução de Problemas como disciplina
e 22% dos trabalhos com foco na formação continuada oferecem encontros de formação.
Após a apresentação desse cenário sobre como tem ocorrido a formação de professores
com a Resolução de Problemas, a presente pesquisa trabalha com a proposta de um curso de
extensão, com foco na formação continuada de professores atuantes nos Anos Finais do Ensino
Fundamental e/ou Ensino Médio, por meio da Metodologia de Ensino-AprendizagemAvaliação de Matemática através da Resolução de Problemas. Essa escolha se deve pela
defasagem de pesquisas que apresentam a formação de professores no contexto da Resolução
de Problemas, em cursos ou encontros de formação, conforme evidenciado por Justulin e
Noguti (2017).
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3 ÁLGEBRA
A compreensão de Álgebra decorre da evolução de ideias matemáticas ao longo da
história, juntamente com o desenvolvimento da Matemática enquanto corpo de conhecimento.
Com o progresso dos estudos matemáticos, os conceitos e as noções iniciais de Álgebra foram
se revelando. Segundo Fiorentini, Miorin e Miguel (1993), Diofanto (329 d.C - 409 d.C) foi o
primeiro a usar abreviações para o que hoje se chama de incógnita. Ponte (2006) relembra que
o termo Álgebra passou a ser utilizado após alguns séculos de Diofanto. O autor acrescenta que
foi Al- Khwarizmi (790 d.C - 840 d.C) que designou a operação de transposição de termos,
bastante utilizada em resoluções de equações.
Ponte (2006) diz que a visão mais habitual de Álgebra trata de regras e transformações
de expressões e, também, de processos de resoluções de equações. Para ele, trata-se de uma
visão redutora e que desvaloriza os aspectos importantes no âmbito matemático.
De acordo com os PCN (BRASIL, 1998), a Álgebra possui quatro dimensões a serem
trabalhadas no Ensino Fundamental, conforme mostra o Quadro 1:

Quadro 1 – As dimensões da Álgebra no Ensino Fundamental

Fonte: Brasil (1998, p. 116).

Segundo Pinheiro (2019), a Álgebra é referida como o ramo da Matemática elementar
que possui papel de generalizar situações aritméticas, introduzindo letras como variáveis, com

21

função de representar números, simplificando e resolvendo problemas que envolvem equações
ou inequações, nos quais as grandezas são incógnitas representadas por símbolos.
No entanto, essa mera execução de procedimentos isolados não possibilita a construção
de conhecimento, mas só realiza aplicação de conteúdos de maneira mecanizada.
Torna-se, portanto, necessário e urgente repensarmos o trabalho que
desenvolvemos atualmente com álgebra em nossas salas de aulas, buscando
fazer com o que o aluno consiga elaborar significado a esse domínio de
desenvolver o pensamento Algébrico (SANTOS, 2010, p. 9).

A natureza do raciocínio algébrico depende da idade do aluno, juntamente com suas
experiências matemáticas. Em um nível mais avançado, o aluno pode trabalhar com expressões
simbólicas e equações em vez de números e operações. Já o aluno que ainda não aprendeu a
notação algébrica, basta associar formas do pensamento geral sobre números, operações e
notações, como o sinal de igual, que pode ser considerado efetivamente algébrico, conforme
Kieran (2007).
Segundo Onuchic e Allevato (2011), é fundamental que os alunos dos Anos Finais do
Ensino Fundamental explorem conceitos algébricos de uma maneira informal, para que
consigam construir uma fundamentação para o estudo formal. Nessa perspectiva, o trabalho
Pré-Álgebra, que consiste na transição da Aritmética para a Álgebra, é essencial. No entanto,
infelizmente, a maioria dos cursos de Álgebra começam com o uso de letras como objetos
matemáticos e prosseguem com as suas operações possíveis.
3.1 A ÁLGEBRA NOS DOCUMENTOS OFICIAIS
A transição dos conteúdos matemáticos aritméticos para conteúdos algébricos, muitas
vezes, causa dificuldades na aprendizagem dos alunos. As associações de letras com números
e situações cotidianas não se tornam fáceis para eles. Desde o início do ensino da Álgebra,
percebe-se dificuldades em tornar o conteúdo compreensível.
O estudo da Álgebra constitui um espaço bastante significativo para que o
aluno desenvolva e exercite sua capacidade de abstração e generalização, além
de lhe possibilitar a aquisição de uma poderosa ferramenta para resolver
problemas (BRASIL, 1998, p. 115).

Atualmente, os conhecimentos matemáticos estão organizados em cinco Unidades
Temáticas: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas e Probabilidade e Estatística.
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Conforme a BNCC (BRASIL, 2018), as competências podem ser definidas como: a
mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades práticas, cognitivas e
socioemocionais, atitudes e valores para resolver a demanda da vida cotidiana, do exercício de
cidadania e do mundo do trabalho.
No currículo da Educação Básica, foi a partir de 2017, com a reformulação da BNCC
(BRASIL, 2018), que a Álgebra passou a figurar como uma Unidade Temática. Anteriormente,
ela era apresentada de forma tímida e articulada com o bloco Números e Operações. Para os
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, as orientações sobre a Álgebra são:
A unidade temática Álgebra, por sua vez, tem como finalidade o
desenvolvimento de um tipo especial de pensamento- Pensamento Algébricoque é essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão,
representação e análise de relações quantitativas de grandezas e, também, de
situações e estruturas matemática, fazendo uso de letras e outros símbolos.
Para esse desenvolvimento, é necessário que os alunos identifiquem
regularidades e padrões de sequências numéricas e não numéricas,
estabeleçam leis matemáticas que expressem a relação de interdependência
entre grandezas em diferentes contextos, bem como criar, interpretar e
transitar entre as diversas representações gráficas e simbólicas, para resolver
problemas por meio de equações e inequações, com compreensão dos
procedimentos utilizados (BRASIL, 2018, p. 270).
Já para os Anos Finais do Ensino Fundamental, a BNCC (BRASIL, 2018, p. 270-271) orienta
que:
[...] os estudos de Álgebra retomam, aprofundam e ampliam o que foi
trabalhado no Ensino Fundamental- Anos Iniciais. Nessa fase, os alunos
devem compreender os diferentes significados das variáveis numéricas em
uma expressão, estabelecer uma generalização de uma propriedade, investigar
a regularidade de uma sequência numérica, indicar um valor desconhecido em
uma sentença algébrica e estabelecer variação entre duas grandezas. É
necessário, portanto, que os alunos estabeleçam conexões entre variável e
função e entre incógnita e equação.

Os PCN (BRASIL, 1998, p. 84) afirmam que “[...] as noções algébricas são exploradas
por meio de jogos, generalizações e representações matemáticas (como gráficos, modelos), e
não por procedimentos puramente mecânicos, para lidar com as expressões e equações”. O
documento ainda aponta que:
As atividades algébricas propostas no ensino fundamental devem
possibilitar que os alunos construam seu conhecimento a partir de
situações-problema que confiram significados à linguagem, aos
conceitos e procedimentos referentes a esse tema, favorecendo o
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avanço do aluno quanto às diferentes interpretações das letras. Os
contextos dos problemas deverão ser diversificados para que eles
tenham oportunidade de construir a sintaxe das representações
algébricas, traduzir as situações por meio de equações (ao identificar
parâmetros, incógnitas, variáveis), e construir as regras para
resolução de equações (BRASIL, 1998, p. 122).

De acordo com os PCN (BRASIL, 1998), os conceitos Pré-Álgebra são construídos
desde os Anos Iniciais, porém, o ensino de Álgebra é consolidado somente nos Anos Finais do
Ensino Fundamental. Desse modo, o aluno inicia o desenvolvimento de seu Pensamento
Algébrico desde os anos iniciais.
3.2 ENSINO DE ÁLGEBRA
O ensino de Álgebra, conforme já apresentado nos documentos oficiais brasileiros, deve
ser iniciado nos Anos Iniciais e ampliado ao longo do Ensino Fundamental. Na mesma direção,
o NCTM (2000) indica o ensino de Álgebra nos primeiros anos, e traz orientações para que o
aluno possa “Aprender Álgebra como um conjunto de conceitos e competências ligadas à
representação de relações quantitativas e como uma forma de pensamento para formalizar
padrões, funções e generalizações” (NCTM, 2000, p. 223).
Segundo Miguel, Fiorentini e Miorim (1992 apud ARAUJO, 2008), desde que a Álgebra
passou a ser um conteúdo do currículo escolar brasileiro, prevaleceu um ensino reprodutivo e
mecânico, apresentado com um caráter instrumental, com a utilidade de apenas resolver
equações e problemas propostos. E conforme (FIORENTINI; MIGUEL; MIORIM, 1992, p.
40) “[...] a maioria dos professores ainda trabalha a Álgebra de forma mecânica e automatizada,
[...] enfatizando simplesmente a memorização e a manipulação de regras, macetes, símbolos e
expressões”.
Para Santos e Santos (2010) é possível notar que o ensino da Matemática, e o caso
particular da Álgebra, se encontram desassociados da realidade de alunos e professores. Nesse
sentido, essas dissociações provocam dificuldades para o professor ao ensinar e na
aprendizagem dos alunos, fator relacionado à forma como a Álgebra é tratada por livros
didáticos conforme Kieran (1992 apud SANTOS; SANTOS, 2010).
Nesse sentido, os professores necessitam contextualizar situações e o ensino, e “[...] levar
o aluno a encarar a Álgebra, não só como um assunto que se deve dominar, mas também como
uma ferramenta que é importante saber mobilizar em diferentes situações” (MATOS, 2005, p.
54).
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Trabalhar com aspectos algébricos desde os Anos Iniciais potencializa a compreensão
de conceitos algébricos que serão introduzidos no final dos Anos Finais do Ensino Fundamental
e permite o desenvolvimento do Pensamento Algébrico.
Ribeiro e Cury (2015) caracterizam que o início do trabalho com Álgebra pode partir
de um problema com linguagem comum, para que os alunos consigam tentar expressá-los por
meio de símbolos e, assim, chegar à linguagem algébrica, que por meio da generalização
permite utilizar esse mesmo pensamento para outras situações-problemas.
Ponte (2006) afirma que o objetivo do estudo da Álgebra em sala de aula está atrelado
ao desenvolvimento do Pensamento Algébrico, o qual inclui que a capacidade de manipulação
da simbologia vai além de estudos mecanizados de expressões, equações e funções.
3.3 PENSAMENTO ALGÉBRICO
Ponte, Branco e Matos (2009) defendem que a aprendizagem efetiva da Álgebra ocorre
se o estudante for capaz de construir o Pensamento Algébrico, que vai muito além de manipular
os símbolos. Os autores ainda afirmam que definir o Pensamento Algébrico não é uma tarefa
fácil.
Kaput (1999, p. 134-135) descreve a Álgebra como algo que “[...] envolve generalizar
e expressar essa generalização usando linguagens cada vez mais formais, onde a generalização
se inicia na aritmética, em situações de modelagem, em geometria e virtualmente em toda a
matemática que pode ou deve aparecer nas séries elementares”. O Pensamento Algébrico:
[...] inclui a capacidade de lidar com expressões algébricas, equações,
inequações, sistemas de equações e de inequações e funções. Inclui,
igualmente, a capacidade de lidar com outras relações e estruturas
matemáticas e usá-las na interpretação e resolução de problemas matemáticos
ou de outros domínios (PONTE; BRANCO; MATOS, 2009, p. 10).

Kaput (1999 apud VAN DE WALLE, 2009, p. 288) descreve cinco formas diferentes
de Pensamento Algébrico:
1-Generalização da aritmética e de padrões em toda a matemática; 2- Uso
significativo do simbolismo; 3- Estudo da estrutura no sistema de numeração;
4- Estudo de padrões e função e 5- Processo de modelagem matemática, que
integra as quatro anteriores.
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Segundo Van de Walle (2009), o Pensamento Algébrico não é uma ideia singular, mas
sim um composto de diferentes formas de pensamentos e de compreensão do simbolismo. O
autor ainda destaca que:
O pensamento algébrico ou raciocínio algébrico envolve formar generalização
a partir de experiências com números e operações, formalizar essas ideias com
o uso de um sistema de símbolos significativos e explorar os conceitos de
padrão e de função. Longe de ser um tópico de pouco uso no mundo real, o
pensamento algébrico penetra toda matemática e é essencial para torná-la útil
na vida cotidiana (VAN DE WALLE, 2009, p. 287).

O NCTM (2000) considera que o Pensamento Algébrico diz respeito ao estudo das
estruturas, da simbolização, da modelação e da variação. Nessa direção, o aluno deve
compreender padrões, relações e funções; representar e analisar situações matemáticas e
estruturas, usando símbolos algébricos; usar modelos matemáticos para representar e
compreender relações quantitativas e analisar mudança em diversas situações (estudo da
variação) (NCTM, 2000).
Na tentativa de buscar classificações para o Pensamento Algébrico, Smith (2008 apud
RIBEIRO; CURY, 2015) diferencia dois tipos de Pensamento Algébrico: o representacional e
o simbólico. O autor explica que o pensamento simbólico está ligado à forma de usar e
compreender o sistema simbólico, ao passo que o pensamento representacional se relaciona aos
processos mentais, em que o indivíduo cria significados referenciais para algum sistema
representacional.
Segundo Fiorentini, Miorin e Miguel (1993), o Pensamento Algébrico ocorre em todas
as áreas da Matemática, além de outros campos do conhecimento. Logo, a sua construção não
é feita de maneira isolada.
Nobre, Amado e Carreira (2009) apontam que, nos primeiros anos, os alunos aprendem
a simbologia ligada às operações aritméticas, como o sinal de igual, de mais, de menos – que
também estão presentes na Álgebra, embora possuam significados diferentes. Desse modo,
surge a necessidade de desenvolver uma nova compreensão desses símbolos. Assim, pode-se
perceber que a compreensão dos símbolos é algo muito complexo, que requer muitas
experiências de aprendizagem, as quais devem ser mais elaboradas e ocorrer ao longo de todo
o percurso escolar. O aluno pode ter o Pensamento Algébrico desenvolvido, no entanto, pode
não compreender a simbologia algébrica.
Nos casos em que a Álgebra é formalizada antecipadamente ou tomada como ponto de
partida, a construção do Pensamento Algébrico fica de lado, e a forma mecanizada de ensino

26

torna-se parte do cenário em sala de aula. Assim, não é possível que o aluno construa significado
para os símbolos e as operações de Álgebra em termos do seu conhecimento de Aritmética, pois
ele não tem a oportunidade de construir conexões entre os dois domínios, conforme Onuchic e
Allevato (2011).
Contudo, ao pensar sobre a formação do Pensamento Algébrico dos alunos, e como
solucionar problemas que surgem no decorrer da aprendizagem e formação deles, destaca-se
que:
[...] são considerados dois objetos centrais: o primeiro é permitir que, os
alunos sejam capazes de produzir significados para a Álgebra, e o segundo é
que os alunos desenvolvam a capacidade de pensar algebricamente. Assim, o
desenvolvimento de habilidades e técnicas seria uma consequência, e
propõem a articulação de recursos postos em jogo na Resolução de Problemas
ou na condução de uma investigação matemática (LAIER, 2014, p. 40).

Dessa forma, segundo Lins e Kaput (2004), a Álgebra pode ser trabalhada a partir da
aritmética, pois existem muitas propriedades, estruturas e relações comuns entre si, podendo
ser desenvolvidas como um conhecimento integrado.
O Pensamento Algébrico pode ser desenvolvido independentemente da idade dos
estudantes, desde que com um grau de formalidade crescente. Inicialmente, não há a
necessidade de utilização da simbologia formal, de modo que os estudantes se expressam por
meio da linguagem natural ou da linguagem aritmética. Assim, esse desenvolvimento ocorre:
[...] gradativamente antes mesmo da existência de uma linguagem algébrica
simbólica. Isso acontece, sobretudo, quando a criança estabelece
relações/comparações entre expressões numéricas ou padrões geométricos
[...]; percebe e tenta expressar as estruturas aritméticas de uma situaçãoproblema; produz mais de um modelo aritmético para uma mesma situaçãoproblema; ou, reciprocamente, produz vários significados para uma mesma
expressão numérica; interpreta uma igualdade como equivalência entre duas
grandezas ou entre duas expressões numéricas; transforma uma expressão
aritmética em outra mais simples; desenvolve algum tipo de processo de
generalização [...] (FIORENTINI; FERNANDES; CRISTOVÃO, 2005, p. 5).

Desse modo, é essencial ao professor compreender como deve ser o processo de
desenvolvimento do Pensamento Algébrico e como promovê-lo. Para Mason, Graham e
Johnston-Wilder (2007), o Pensamento Algébrico está próximo dos alunos: eles chegam à
escola com potencial para pensar algebricamente, só precisam ser encorajados a desenvolverem
suas potencialidades em um ambiente favorável.
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3.4 ENSINO DE ÁLGEBRA E A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Nesta pesquisa, realizou-se uma busca na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações (BDTD) sobre pesquisas envolvendo a Resolução de Problemas e o
desenvolvimento do Pensamento Algébrico no âmbito da formação continuada de professores.
A partir dos termos Resolução de Problemas, Pensamento Algébrico e Formação de
Professores, em modo de busca avançada, foram encontrados oito trabalhos. Dentre eles, três
foram selecionados: Castro (2009), Laier (2014) e Chaparin (2019). A seleção foi realizada
utilizando o critério de o trabalho possuir foco em pelo menos dois dos termos buscados. O
Quadro 2 apresenta o título, o tipo, autoria e ano dos trabalhos selecionados. Logo em seguida,
é feito um detalhamento de cada um deles.

Quadro 2 – Pesquisa sobre “Resolução de Problemas, Pensamento Algébrico e Formação de
Professores”
Ano

Tipo e Título

Autor

Instituição

2009

Dissertação: Aspectos do Pensamento Algébrico
revelados por professores- estudantes de um curso de
formação continuada em Educação Matemática

Taís Freitas de
Carvalho Castro

2014

Dissertação: Álgebra e aspectos do pensamento
algébrico: um estudo com resolução de problemas na
licenciatura em Ciências Naturais e MatemáticaUFMT/Sinop
Tese: A formação continuada de professores que
ensinam Matemática, centrada na resolução de
problemas e em processos do pensamento matemático

Simone
Simionato dos
Santos Laier

Pontifícia
Universidade
Católica de
São Paulo
Universidade
Federal do
Mato Grosso

2019

Rogério
Osvaldo
Chaparin

Pontifícia
Universidade
Católica de
São Paulo

Fonte: a autora (2021).

O estudo de Castro (2009) teve como objetivo analisar que aspectos do Pensamento
Algébrico dos professores participantes da pesquisa (estudantes de um curso de formação
continuada em Educação Matemática) foram apresentados ao resolverem problemas
envolvendo a Álgebra. Os dados foram coletados em uma disciplina de um curso de PósGraduação Stricto Sensu em Educação Matemática, com 15 professores, que resolveram cinco
problemas, além de questionários que solicitaram justificativas matemáticas e explicações. A
pesquisa foi caracterizada como diagnóstica.
Os dados de Castro (2009) mostram que diversos caracterizadores do Pensamento
Algébrico, como os de Fiorentini, Fernandes e Cristóvão (2005), foram explicitados nas
resoluções. No entanto, os professores-estudantes nem sempre utilizaram a linguagem algébrica
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simbólica ao resolverem problemas que envolvem a Álgebra. Outro ponto exposto é que os
professores possuem dificuldades em explicar os porquês dos procedimentos utilizados e de dar
as justificativas matemáticas necessárias. Além disso, a pesquisa aborda que os problemas do
tipo aberto, que admitem resposta genérica, se apresentam propícios para o desenvolvimento
do Pensamento Algébrico pois, por meio deles, os estudantes podem repensar suas resoluções
e buscar evoluir em seu Pensamento Algébrico.
A pesquisa de Laier (2014) objetivou estudar aspectos do Pensamento Algébrico
revelados por acadêmicos de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática, com Habilitação
em Matemática, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) campus de Sinop/MT. É
uma pesquisa caracterizada como qualitativa, exploratória e investigativa, pois busca estudar as
manifestações dos acadêmicos em relação à Álgebra, usando como procedimento a resolução
de problemas matemáticos. Para a coleta de dados, foram aplicados questionários para a
caracterização do perfil dos participantes e oito problemas matemáticos, além dos registros
audiovisuais realizados.
As análises do trabalho de Laier (2014) possuíam dois enfoques. O primeiro focou em
como os sujeitos procederam, com certa regularidade, para obter as soluções apresentadas, ou
seja, quais recursos foram usados para resolver um problema. Já o segundo teve enfoque nos
conhecimentos algébricos apresentados, possibilitando a reflexão sobre como os participantes
lidam com a Álgebra e com atividades que envolvem a resolução de problemas matemáticos.
Os resultados da pesquisa de Laier (2014) apontam que os sujeitos não tiveram
experiências com a Resolução de Problemas que contribuíram em favor de uma nova forma de
explorar conteúdos matemáticos e, ainda, que eles não identificaram a possibilidade de aprender
por meio da metodologia. No entanto, em uma de suas subseções, a autora apresenta que o foco
da Resolução de Problemas na pesquisa seria voltado aos seus processos, em problemas
matemáticos para investigar os aspectos do Pensamento Algébrico dos alunos, e não na
Resolução de Problemas como Metodologia de ensino. Já em relação ao Pensamento Algébrico,
quando se fala das dimensões da Álgebra, é predominante o uso da Aritmética Generalizada.
Já a pesquisa realizada por Chaparin (2019) insere-se na esfera de formação continuada
de professores que ensinam Matemática. Ela se originou de outra pesquisa, com o objetivo de
investigar as possíveis mudanças em ações docentes de professores que ensinam Matemática,
após vivências em um curso de formação continuada com foco na resolução de problemas e o
desenvolvimento do pensamento matemático. A abordagem de pesquisa foi a qualitativa.
Chaparin (2019) teve como sujeitos da pesquisa 37 professores da rede estadual de São
Paulo, em um curso de atualização de 30 horas, dividido em oito sessões, nas quais foram
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abordados os temas: desafios e problemas abertos, resolução de problemas, atividades
investigativas, resolução de problemas e pensamento matemático, Pensamento Algébrico e
pensamento geométrico. O trabalho com tais temas deu-se por diferentes tipos de problemas.
Como resultados da análise dos dados obtidos, Chaparin (2019) pôde evidenciar
algumas mudanças quanto ao trabalho em duplas ou temas relacionados à produtividade, à
existência de vários problemas que possibilitam a aprendizagem e às discussões sobre possíveis
estratégias de resoluções. Tais evidências mostram que houve mudanças nas práticas de sala de
aula dos professores participantes e, principalmente, que eles passaram a incorporar a
Resolução de Problemas em suas atividades em sala de aula.
Nesse cenário, a presente pesquisa diferencia-se das apresentadas anteriormente por
discutir a Resolução de Problemas como metodologia de ensino (a Metodologia de EnsinoAprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas), analisando suas
contribuições na formação de professores para a promoção do desenvolvimento do Pensamento
Algébrico.
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4 PERCURSO DA PESQUISA
Nesta seção será descrita a metodologia utilizada para conduzir a presente pesquisa, os
procedimentos realizados para a coleta de dados, a descrição do perfil dos participantes do curso
de extensão ofertado e o planejamento detalhado de cada encontro.
4.1 METODOLOGIA
A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa, pelo interesse de identificar quais
contribuições para a formação docente são evidenciadas em um curso de Resolução de
Problemas para ensinar Álgebra, de acordo com as habilidades da BNCC (BRASIL, 2018).
Considera-se que:
[...] pesquisa qualitativa deve ter por trás uma visão de conhecimento que
esteja em sintonia com procedimentos como entrevistas, análises de vídeos,
etc. e interpretações. O que se convencionou chamar de pesquisa qualitativa,
prioriza procedimentos descritivos à medida em que sua visão de
conhecimento explicitamente admite a interferência subjetiva, o
conhecimento como compreensão que é sempre contingente, negociada e não
é verdade rígida. O que é considerado "verdadeiro", dentro desta concepção,
é sempre dinâmico e passível de ser mudado. Isso não quer dizer que se deva
ignorar qualquer dado do tipo quantitativo ou mesmo qualquer pesquisa que
seja feita baseada em outra noção de conhecimento (BORBA, 2004, p. 2).

Segundo Lüdke e André (2013), na pesquisa qualitativa, o pesquisador tem contato
direto com o ambiente que está sendo investigado. Logo, ela auxilia o pesquisador a identificar
as particularidades dos sujeitos participantes, bem como suas dificuldades, anseios, e a
participação ativa em discussões.
Para Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa é descritiva e os dados estão
explícitos em palavras ou imagens, e não em números. Além disso, os investigadores
qualitativos estão interessados mais no processo da pesquisa, do que somente em seus
resultados ou produtos.
Borba e Araújo (2004) afirmam que, dificilmente, se chega ao novo seguindo caminhos
já trilhados. Entende-se, assim, que a pesquisa qualitativa lida e dá atenção às pessoas e às suas
ideias. Além disso, a análise de seus resultados permitirá propor novas possibilidades e estudos.
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4.2 PROCEDIMENTOS
Para a produção e coleta dos dados desta pesquisa, foi oferecido um curso de extensão
intitulado “A exploração do Pensamento Algébrico através da Resolução de Problemas”.
Destinado para professores de Matemática, o curso teve como foco a discussão do ensino de
Álgebra e o desenvolvimento do Pensamento Algébrico através da Resolução de Problemas. A
seleção dos problemas discutidos no decorrer dos encontros foi realizada buscando trabalhar as
habilidades da BNCC (BRASIL, 2018).
Foram ofertadas vinte vagas e as inscrições ocorreram por meio de um questionário via
Google Forms, cujo link foi amplamente divulgado pelas redes sociais, tanto das professoras
pesquisadoras, como também do PPGMAT da UTFPR, campus Cornélio Procópio/Londrina.
Devido à pandemia do Covid-19, o curso aconteceu de forma remota, de 20 de março a
08 de maio de 2021, com duração de 25 horas. Os encontros síncronos foram realizados pela
plataforma Google Meet, e foram gravados, facilitando o contato com os dados coletados – pois
era possível, sempre que necessário, voltar a eles e identificar detalhes importantes à pesquisa.
Para os encontros assíncronos, foi utilizado o Google Classroom, no qual foram
disponibilizados avisos e materiais para estudos, bem como solicitações de entregas de
atividades por parte dos alunos. Para manter contato com os participantes de maneira mais
direta e informal, foi utilizado o WhatsApp, a fim de tirar dúvidas, publicar lembretes e
organizar as atividades ao longo das semanas.
Durante o curso, foram abordados os seguintes aspectos:
•

As concepções da resolução de problemas.

•

A metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação através da Resolução de
Problemas.

•

O ensino de Álgebra e o desenvolvimento do Pensamento Algébrico de alunos
dos Anos Finais do Ensino Fundamental.

•

Ensino de Álgebra através da Resolução de Problemas.

•

BNCC (BRASIL, 2018) e as habilidades e competências da temática Álgebra.

Ressalta-se que o curso de extensão ofertado foi a base prática para uma nova proposta
que deu origem ao Produto Educacional intitulado “A exploração do pensamento algébrico
através da Resolução de Problemas: um curso de extensão”, que pode ser acessado pelo link:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/2119.
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4.3 PARTICIPANTES
Os participantes do curso foram professores de Matemática que atuam em turmas que
abrangem desde os Anos Iniciais do Ensino Fundamental até o Ensino Médio. Apesar de terem
sido ofertadas 20 vagas, devido à sobrecarga de trabalho de alguns professores, houveram
desistências que foram verificadas apenas no primeiro encontro síncrono, no qual alguns
participantes não compareceram. Diante disso, foi feito contato com esses professores e eles
disseram que participariam dos próximos encontros. No entanto, pelo fato já citado de
sobrecarga, alguns professores apesar de terem confirmando presença anteriormente, não deram
continuidade no curso e, por isso, apenas 6 docentes de diversas regiões do Brasil participaram
de forma efetiva e com direito à certificação. A fim de preservar a identidade dos participantes,
optou-se por identifica-los como P1, P2, P3, P4, P5 e P6, respeitando-se o gênero.
P1 é licenciado em Matemática e especializado em Neuropedagogia, e reside na cidade
de Rondonópolis-MT. Há um ano, trabalha como professor de Matemática em uma escola na
rede estadual de ensino, com carga horária semanal de 21 horas/aula.
P2 tem 55 anos de idade, é graduada em Matemática e especializada em Educação
Financeira e Educação Especial, residente da cidade de Itaquirai-MS. Trabalha como professora
em duas escolas na rede estadual de ensino, com carga horária de 40 horas/aula semanais.
Leciona há doze anos.
P3 tem 43 anos de idade, é graduada em Matemática, possui formação continuada em
Google for Education: recursos e possibilidades, e reside na cidade de Boa Esperança-MG.
Trabalha em duas escolas na rede estadual de ensino, com carga horária de 40 horas/aula
semanais. Leciona há dezenove anos.
P4 tem 35 anos de idade, é licenciado em Matemática, Mestre em Ensino de Matemática
pelo PPGMAT e reside na cidade de Rondonópolis-MT. Trabalha como professor de
Matemática em uma escola na rede estadual de ensino, com carga horária de 40 horas/aula
semanais. Leciona há nove anos.
P5 tem 43 anos de idade, é graduada em Matemática e possui algumas formações
continuadas como: curso de professora formadora e cursos de extensão da Universidade
Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Reside na cidade de Curitiba-PR e trabalha na rede estadual
e na rede particular de ensino, com um total de 60 horas/aula. Leciona há onze anos.
P6 tem 42 anos de idade, é graduada em Ensino de Ciências com habilitação em
Matemática, e já participou de muitas formações, dentre elas: Integrando dispositivos móveis
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em aulas de Matemática. Reside na cidade de Porto Alegre-RS e trabalha em duas escolas da
rede particular de ensino, com um total de 23 horas/aula. Leciona há vinte anos.

4.4 PLANEJAMENTO DO CURSO
O curso de extensão proposto foi dividido em sete encontros, distribuídos em uma
carga horária de 25 horas com certificação, e organizado em momentos síncronos e assíncronos,
conforme o cronograma a seguir:

Quadro 3 – Cronograma do curso de extensão
0

Encontro
Assíncrono

Data
20/03/21

Duração
5h

1

Síncrono

27/03/21

2h30

2

Assíncrono

03/04/21

5h

3

Síncrono

10/04/21

2h30

4

Síncrono

17/04/21

2h30

5

Assíncrono

24/04/21

5h

6

Síncrono

08/05/21

2h30

Fonte: a autora (2021).

ENCONTRO 0
Objetivos:
1) Explicar a dinâmica do curso e sua organização.
2) Conhecer, por meio de um questionário, o perfil dos participantes.
3) Identificar o que cada participante conhece sobre resolução de Problemas, ensino de Álgebra
e Pensamento Algébrico.
Procedimentos:
●

Elaboração de um grupo no WhatsApp com todos os participantes do curso para realizar

uma interação inicial.
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●

Breve explicação sobre a dinâmica do curso, os recursos necessários para participação,

a certificação e exposição das temáticas abordadas.
●

Solicitação do preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

e de um breve questionário diagnóstico envolvendo o perfil dos participantes, e suas ideias
sobre Resolução de Problemas e ensino de Álgebra.
●

Disponibilização do Texto 1: Allevato e Onuchic (2014) e Texto 2: Allevato e Onuchic

(2009) no Google Classroom e solicitação de leitura aos participantes.
●

Encaminhamento do link do Google Meet, utilizado para realização dos encontros

síncronos envolvendo toda a turma.
Questionário:
1) Qual é a sua idade?
2) Em qual cidade você trabalha?
3) Está em serviço como professor de Matemática?
4) Caso esteja em serviço, assinale em quais redes de ensino?
Rede Particular
Rede Municipal
Rede Estadual
5) Em quantas escolar você trabalha?
6) Qual o total de aulas semanais ministradas por você?
7) Há quantos anos você trabalha como professor de matemática?
8) Qual sua formação inicial? Já participou de algum tipo de formação continuada? Diga
qual.
9) O que te motivou a participar do curso ou a buscar formação nesta área?
10) Como você desenvolve suas aulas de Matemática quando faz uso da resolução de
problemas?
11) Você usa a resolução de problemas frequentemente? Por quê?
12) O que você entende por "Álgebra" e quais conteúdos matemáticos envolve?
13) O que você entende por "Pensamento Algébrico"?
14) Como você desenvolve o Pensamento Algébrico dos seus alunos nas aulas de
Matemática?

ENCONTRO 1
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Objetivos:
1)

Apresentar a dinâmica do curso e como será o desenvolvimento das atividades.

2)

Mostrar a trajetória da Resolução de Problemas e suas concepções, bem como a

Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Resolução de Problemas.
3)

Discutir brevemente sobre a resolução de problemas em sala de aula e as mudanças da

BNCC (BRASIL, 2018).
Procedimentos:
●

Encontro via Google Meet.

●

Apresentação das professoras pesquisadoras, dos participantes e da dinâmica do curso.

●

Discussão sobre a temática encaminhada no encontro 0. Apresentação sobre a evolução

histórica da Resolução de Problemas, suas concepções, e a Metodologia de EnsinoAprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas.
●

Discussão sobre a utilização da Resolução de Problemas em sala de aula.

●

Breve introdução sobre o ensino de Álgebra e as mudanças na BNCC (BRASIL, 2018),

com destaque para as habilidades do 6º e 7º ano.
Material de apoio para o encontro:
●

Link com os slides da apresentação preparada como apoio:

https://drive.google.com/file/d/1hZz8HxUODE59JhfU_vygGh7E9vse_wIo/view?usp=sha
ring
ENCONTRO 2
Objetivos:
1)

Investigar, por meio da primeira atividade, as dificuldades dos participantes em

trabalhar com a Resolução de Problemas.
2)

Apresentar, por meio de artigos, conceitos envolvendo o ensino de Álgebra e o

desenvolvimento do Pensamento Algébrico.
Procedimentos:
●

Disponibilização na plataforma Google Classroom do Texto 3: Coxford e Shulte (1995)

e Texto 4: Nobre, Amado e Carreira (2009), com as seguintes temáticas: Aritmética
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Generalizada e caminhos do ensino de Álgebra; Pensamento Algébrico e o ensino de Álgebra
e habilidades da BNCC (BRASIL, 2018).
Primeira Atividade: Encaminhar um problema que trabalha Álgebra. Por que você considera
que ele é adequado? E para qual conteúdo?
ENCONTRO 3
Objetivos:
1)

Discutir o problema 1 conforme a metodologia de Resolução de Problemas e as

habilidades da BNCC (BRASIL, 2018).
2)

Apresentar diversas possibilidades para o problema 1 ser utilizado em sala de aula.

Procedimentos:
•

Encontro Prático - Metodologia de Resolução de Problemas.

•

Link

de

acesso

aos

slides

de

apoio

utilizados

no

encontro:

https://docs.google.com/presentation/d/14G1UEFrLBTHy7SfkNbHxhyvyKGbUkVd
m/edit?usp=drivesdk&ouid=117137494987763075781&rtpof=true&sd=true
•

Proposição e discussão do problema 1.
Quadro 4 – Problema 1

Nas figuras a seguir, as balanças estão equilibradas. Sabendo que a massa de cada sabiá é igual
a 90 gramas e que os vasos têm massas iguais entre si, qual é a massa em gramas de cada vaso
com flor? E qual é a massa da jarra?
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Fonte: Bianchini (2018, p. 121).

HABILIDADE BNCC: “(EF06MA14) Reconhecer que a relação de igualdade matemática não
se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois membros por um mesmo
número e utilizar essa noção para determinar valores desconhecidos na resolução de problemas”
(BRASIL, 2018, p. 303).
A discussão do problema 1 seguiu o roteiro de Allevato e Onuchic (2014), adaptado
para o encontro remoto. As principais mudanças foram no modo de formação dos grupos, no
acompanhamento e mediação do professor e no uso da lousa. Assim, os participantes foram
divididos em grupos menores, em novas salas do Google Meet ou pelo WhatsApp. Cada grupo
realizou as discussões e resoluções do problema e apresentou uma imagem com seus registros.
As formadoras participaram das novas salas e dos grupos de WhatsApp formados. No momento
da plenária, foi utilizado o Jamboard – um quadro branco inteligente que possibilita realizar
reuniões, rabiscar, exibir apresentações, inserir imagens, bem como salvar as modificações
realizadas.
Após a indicação do conteúdo formalizado, foi feita uma discussão formativa, com o
intuito de destacar o roteiro da metodologia e as habilidades e competências da BNCC
(BRASIL, 2018) relacionadas ao problema.
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ENCONTRO 4
Objetivos:
1)

Discutir os Problemas 2, 3 e 4 de acordo com a metodologia de Resolução de Problemas

e com as habilidades da BNCC (BRASIL, 2018), além de diversas formas de utilizá-los em sala
de aula.
Procedimentos:
●

Encontro Prático - Metodologia de Resolução de Problemas.

●

Proposição e discussão dos Problemas 2, 3 e 4.
Quadro 5 – Problema 2

1- Continue observando a sequência. Em seguida, escreva o número de triângulos equiláteros
pretos dos sete primeiros termos dessa sequência.
2-Represente simbolicamente através de sentença matemática, um termo qualquer dessa
sequência numérica.
3-Você conseguiria determinar o 10º e 20º termo dessa sequência sem conhecer os termos
anteriores?
4- Explique verbalmente, se essa sequência é recursiva ou não recursiva. Justifique sua resposta.
Fonte: Albuquerque (2021).

HABILIDADE BNCC: “(EF07MA14) Classificar sequências em recursivas e não recursivas,
reconhecendo que o conceito de recursão está presente não apenas na Matemática, mas também
nas Artes e na Literatura” (BRASIL, 2018, p. 307).

Quadro 6 – Problema 3

PROBLEMA DA LOTERIA
Um prêmio de loteria de 120000 reais será dividido igualmente entre os ganhadores.
1.
Complete a tabela na qual n representa o número de ganhadores e Q a quantia que cada
um receberá.
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2.
Observando a tabela, escreva a relação entre os números de cada coluna.
3.
Qual é a fórmula que possibilita o cálculo do prêmio que cada jogador receberá,
dependendo do número de acertadores?
4.
É possível cada ganhador receber 16000 reais? Por quê?

Fonte: Tinoco (2011, p. 57).

HABILIDADES BNCC:
“(EF07MA17)

Resolver

e

elaborar

problemas

que

envolvam

variação

de

proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando
sentença algébrica para expressar a relação entre elas” (BRASIL, 2018, p. 307).
“(EF08MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou
inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas” (BRASIL, 2018, p. 313).
A discussão dos problemas seguiu o roteiro de Allevato e Onuchic (2014), adaptado
para o encontro remoto. Foram realizadas as seguintes ações:
•

Os participantes foram divididos em grupos menores, em novas salas do Google Meet
ou pelo WhatsApp, e as formadoras acompanharam e mediaram as discussões.

● Cada grupo debateu e resolveu o Problema 1 e, posteriormente, fizeram a mesma
dinâmica para os demais problemas. Ao terminarem suas resoluções, foi solicitado que
apresentassem uma foto no Google Jamboard ou via WhatsApp, para ser discutida
posteriormente.
● Em seguida, foi realizada a penúltima etapa da metodologia, voltada para a discussão
sobre a formalização do conteúdo. Logo após, os participantes retornaram para a sala
principal no Google Meet.
● Por fim, foi feita uma discussão com o intuito de associar o conteúdo e a metodologia
com as habilidades e competências da BNCC (BRASIL, 2018).
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Quadro 7 – Problema 4

Fonte: Van De Walle (2009, p. 301).

HABILIDADE BNCC: “(EF07MA15) Utilizar a simbologia algébrica para expressar
regularidades encontradas em sequências numéricas” (BRASIL, 2018, p. 307).
O Problema 4 não foi discutido com o grupo de participantes, pois foi selecionado com
o intuito de ser um problema extra. Ele seria discutido caso o tempo permitisse, ou seja, se após
a discussão dos Problema 2 e 3 ainda restasse tempo disponível.

ENCONTRO 5
Objetivos:
1)

Implementar a Metodologia de Resolução de Problemas discutida durante o curso, bem

como propor problemas para o ensino de Álgebra, de modo a possibilitar o desenvolvimento
do Pensamento Algébrico.
Procedimentos:
●

Cada participante precisou escolher um problema gerador que levaria para aplicação da

metodologia em sala de aula;
●

Após a escolha, os participantes montaram um plano de aula conforme o template

disponibilizado e responderam ao questionário final a seguir:
Questionário:
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1) O que você considerou ao selecionar o problema?
2) Quais foram suas fontes de consulta e de onde foi retirado o problema?
3) Por que você julga ser esse um bom problema?
4) Você teve dificuldade nessa seleção? Qual(is)?
5) Explique por que você acha que este problema contribuiria com o desenvolvimento do
Pensamento Algébrico de seus alunos.
●

Para o último encontro, o participante deveria realizar uma apresentação do plano de

aula elaborado, contendo o problema escolhido, as possíveis resoluções, a formalização do
conteúdo, o ano a ser aplicado, quais habilidades da BNCC (BRASIL, 2018) são contempladas,
entre outros aspectos. A apresentação deveria ocorrer em, aproximadamente, 15 minutos.
ENCONTRO 6
Objetivos:
1)

Avaliar o progresso dos participantes acerca da compreensão das temáticas abordadas.

Procedimentos:
•

Apresentação dos planos de aula pelos participantes em, no máximo, 15 minutos cada.

●

Discussão da metodologia de Resolução de Problemas em cada apresentação, das

habilidades da BNCC (BRASIL, 2018) e das dificuldades apresentadas em realizar a atividade.
●

Promover reflexões sobre o desenvolvimento do Pensamento Algébrico.

●

Finalização do curso, discussão das dúvidas que ainda restaram e agradecimentos.
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5 DESCRIÇÃO DE DADOS

Nesta seção, é apresentada a descrição de cada encontro realizado no curso de extensão
ofertado, bem como é feito o detalhamento de aspectos relevantes para a análise.
ENCONTRO 0
O primeiro encontro assíncrono do curso ocorreu no dia 20 de março de 2021. Foram
disponibilizados no Google Classroom os textos selecionados para serem discutidos no
encontro 1, sobre a trajetória histórica da resolução de problemas, suas concepções e sua
abordagem como metodologia de ensino.
O cronograma do curso foi encaminhado via Classroom e WhatsApp e explicado para
os participantes, juntamente com o horário em que seriam realizados os encontros síncronos
(das 8h30 às 11h aos sábados), bem como os dias dos encontros assíncronos. Foi solicitada a
assinatura do TCLE, juntamente com o preenchimento do primeiro questionário disponibilizado
por meio do link do Google Forms.
Nesse primeiro momento, também foi postado no Google Classroom o link de acesso a
sala do Google Meet, utilizado para os encontros síncronos.
ENCONTRO 1
O encontro 1 ocorreu no dia 27 de março de 2021, de maneira síncrona, com a presença
de 5 participantes. Foi feita uma apresentação teórica sobre a resolução de problemas e, a partir
disso, levantadas algumas discussões com o grupo.
No primeiro momento, foi realizada a apresentação das pesquisadoras e, logo após, cada
participante se apresentou brevemente. Além disso, foi relembrada a temática do curso, voltada
para o desenvolvimento do Pensamento Algébrico e para a Resolução de Problemas, de forma
teórica e prática.
O encontro foi organizado da seguinte forma:
•

Apresentação dos aspectos históricos da resolução de problemas;

•

Concepções da resolução de problemas;

•

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

•

Habilidades da BNCC (BRASIL, 2018);

•

Atividades do Google Classroom.
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Inicialmente, foi exposto o desenvolvimento da resolução de problemas voltada para o
ensino, resgatando-se aspectos históricos. A partir do início do século XX, o ensino tradicional
é enfatizado, com base em exercício e prática como forma de aprendizagem Matemática. A
Resolução de Problemas, que sempre esteve no coração da atividade matemática, aparece como
uma alternativa para a compreensão da Matemática. Foi, então, em 1944, que George Polya
publicou o livro “How to solve it: a new aspect of mathematical method”, traduzido como “A
arte de resolver problemas”, abordando quatro passos necessários para a resolução de qualquer
problema e que todo bom resolvedor de problemas deveria percorrer. Após o lançamento do
documento do NCTM, em 1980, chamado “Uma agenda para ação”, a resolução de problemas,
após estudos de pesquisadores e experiências de educadores, apresenta três concepções
diferentes sobre seu uso por parte dos professores. Segundo Schroeder e Lester (1989), essas
concepções seriam o ensinar sobre resolução de problemas, ensinar para a resolução de
problemas e ensinar através da resolução de problemas.
Sobre ensinar para a Resolução de Problemas, P3 revelou sua visão sobre o trabalho em
sala de aula: “Na verdade, acho que a maioria trabalha assim, porque foi assim que a gente
aprendeu, né? [...] A gente tem o problema de ensinar do jeito que aprendeu, só que a realidade
hoje é outra, nosso público hoje é outro. Eu trabalho muito com metodologias ativas, sala de
aula invertida, rotação por estação, mas eu ainda trabalho assim, às vezes”.
Quando abordada a concepção do ensino através da resolução de problemas, foi falado
sobre a diferença na forma de ensinar quando a Matemática é construída enquanto se resolve
problemas. Allevato e Onuchic (2014) apresentam uma configuração para o ensino através da
Resolução de Problemas, denominada como Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação
de Matemática através da Resolução de Problemas, em que é possível a construção do
conhecimento matemático em sala de aula.
Na discussão sobre o primeiro passo dessa metodologia, voltada à seleção do problema
a ser trabalhado em sala de aula – chamado de problema gerador –, foi solicitado aos
participantes que explicassem a diferença entre problema e exercício. Diante disso, foram
obtidas as seguintes respostas:
P1: “Problema é uma situação que se enquadra até mesmo no cotidiano do estudante
ou da gente que está fazendo o estudo, uma questão que se contextualiza com situações reais
do dia a dia, tanto do estudante como do professor. E o exercício é uma simples aplicação de
uma teoria matemática”.
P4: “Problema na minha concepção é tudo aquilo que me deparo, pode ser da realidade
ou um simples problema da Matemática, básico! Exercício é o momento que começo a resolver
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o problema e vejo as possibilidades, e a partir dessas possibilidades começa a exercitar as
estratégias e requisitos prévios para poder solucionar aquele problema, aquela situação que
ele quis para aquele momento”.
P3: “Para mim, problema é quando você lança um desafio mesmo, e ele tem que
procurar recursos para resolver e o exercício é aquele que ainda vejo no Ensino Fundamental,
ensina a fazer adição e dá aquelas dez continhas de adição para fazer, ou ensina a fazer
tabuada e dá vinte tabuadas para o aluno fazer, isso para mim é exercício, é decoreba, aplicar
o que aprendeu. E o problema é quando você lança sem recurso nenhum e o aluno no pré
conhecimento dele, ele vai tentar desvendar, achar solução para aquilo”.
Dessa forma, foi apresentado que, de acordo com alguns teóricos da resolução de
problemas, as definições de problema e exercício iam ao encontro com a fala dos participantes.
O exercício é a prática de algo que já temos formalizado, ao passo que o problema é apresentado
de acordo com a definição de Onuchic (1999, p. 215), que considera problema como “[...] tudo
aquilo que não se sabe fazer, mas que se está interessado em resolver”. Nesse sentido, tanto o
problema quanto o exercício possuem sua importância e papel no ensino, porém, a falha seria
trabalhá-los apenas de forma procedimental ou mecânica. Cabe ao professor avaliar a sua turma
e realizar as melhores escolhas. Além disso, é importante ressaltar que o que pode ser problema
para um aluno, pode não ser problema para outro. Dessa forma, a escolha do problema deve ser
realizada com atenção e cautela pelo professor.
Após essa discussão, foi definido o que é um problema gerador e foi apresentado o
roteiro da Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da
Resolução de Problemas. Nesta metodologia a “ordem” da aula é invertida, utiliza-se o
problema para construir o conteúdo novo e a formalização é feita ao final.
Logo depois da apresentação da metodologia, a BNCC (BRASIL, 2018) foi brevemente
introduzida, com o objetivo de identificar o que os participantes já sabiam sobre sua
reformulação e como o documento está inserido nos planejamentos efetuados. O encontro foi
finalizado com a explicação da primeira atividade que seria postada no Google Classroom.
ENCONTRO 2
O encontro ocorreu no dia 03 de abril de 2021 de maneira assíncrona, no qual foi postada
a primeira atividade a ser realizada pelos participantes – no Google Classroom.
Primeira Atividade: Encaminhar um problema que trabalha Álgebra. Por que você considera
que ele é adequado? E para qual conteúdo?
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Nesta atividade, os participantes deveriam escolher um problema que levariam para sala
de aula com intuito de trabalhar a metodologia discutida no encontro anterior. Os problemas
selecionados foram retomados e discutidos em encontros síncronos seguintes, a fim de
identificar se poderiam ser considerados bons problemas geradores e, além disso, se
contemplavam algum conteúdo algébrico e seriam adequados para desenvolver habilidades da
BNCC (BRASIL, 2018) nos Anos Finais do Ensino Fundamental.
No Google Classroom, também foi disponibilizado um arquivo contendo as habilidades
da BNCC (BRASIL, 2018), para facilitar a consulta durante a escolha do problema.
Para a discussão do encontro 3, de caráter síncrono, foram disponibilizados dois
arquivos abordando as temáticas “Aritmética Generalizada e caminhos do ensino de álgebra” e
“o desenvolvimento do pensamento algébrico e o ensino de álgebra”.
ENCONTRO 3
O encontro 3 ocorreu no dia 10 de abril de 2021, de maneira síncrona, com enfoque no
ensino de Álgebra e o desenvolvimento do Pensamento Algébrico. Também foi realizada uma
atividade prática, voltada à discussão de um problema de acordo com a metodologia de EnsinoAprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas e a BNCC
(BRASIL, 2018).
Inicialmente, foi abordado o ensino de Álgebra – tema muito presente na investigação
em Educação Matemática – enfatizando a importância de uma Álgebra com significado para o
aluno, tornando-o preparado para utilizá-la em qualquer situação necessária.
O NCTM (2000) defende uma Álgebra para todos, com o desenvolvimento dos seus
conceitos introduzidos desde os primeiros anos da formação escolar. Dessa forma, a Álgebra
pode ser tratada, desde bastante cedo, a partir da Aritmética, uma vez que existem muitas
propriedades, estruturas e relações que são comuns a essas duas áreas. Assim sendo, a
Aritmética e a Álgebra podem ser desenvolvidas como se fossem um conhecimento integrado
(LINS; KAPUT, 2004).
Com a reformulação da BNCC em 2017, o enfoque para o desenvolvimento do
pensamento algébrico ganhou uma nova visão, conforme as ideias do NCTM (2000) e Lins e
Kaput (2004). Anteriormente, conforme os PCN (BRASIL, 1998), a Álgebra aparecia apenas
como uma generalização da Aritmética, e entrava no bloco temático Números. Hoje, com a
BNCC (BRASIL, 2018), a Álgebra é considerada uma unidade temática, o que destaca sua
importância. Foram apresentados aos participantes autores como Lins e Kaput (2004), e
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Guimarães et al. (2006), considerando suas contribuições referentes ao desenvolvimento do
Pensamento Algébrico.
Com o intuito de escutar um pouco sobre a visão dos professores participantes, foi
solicitado que apontassem suas ideias sobre como o ensino de Álgebra acontece hoje e como
foi ao longo do tempo:
P3 apontou que: “[...] acho que todo mundo já ouviu isso, né? O português veio
atrapalhar a Matemática, entrou a letra aqui e eu já não sei mais o que fazer. E eu concordo
com um dos autores que foi falado, que a gente deve começar a trabalhar antes, a escola que
eu trabalho a partir do quarto ano o aluno já tem contato com essa parte da Álgebra, então
eles já vão entendendo o que é isso, eu acho que facilita bastante o trabalho lá para frente”.
Deu-se continuidade ao encontro apresentando as concepções sobre a Álgebra
abordadas pelos PCN (BRASIL, 1998):
1) A Álgebra como generalizadora da aritmética, em que as letras aparecem como uma
generalização do modelo aritmético.
2) A Álgebra funcional, em que as letras são variáveis, expressando a variação entre
duas grandezas e funções.
3) A Álgebra das equações, cujas letras representam incógnitas.
4) A Álgebra estrutural, em que as letras são símbolos abstratos.
Em seguida, foi feito o seguinte questionamento: “Que tipo de concepção algébrica é
mais explorada ao longo do currículo?”
P6 respondeu que “Quando trabalho com 6º e 7º ano, eu penso que trabalho mais a
Álgebra na linha de generalização e depois a gente acaba pegando a equação. E penso que a
Álgebra para o aluno, no futuro, sentir dificuldade ou não, importa muito como ela é iniciada
com ele, como isso foi abordado. Se isso (A álgebra) foi (abordada) só com símbolo ele não
vai entender mesmo, não vai aprender operação com letra se sempre fez com número. Esse
início da Álgebra que eu penso que é mais importante, e eu tenho trabalhado nos últimos anos
iniciando com a generalização” E continua dizendo que “O trabalho com a generalização fica
bem tranquilo do aluno entender que aquela letra é um símbolo, e assim, eu começo então por
essa generalização e quando eu vou para a equação e eu vejo que esse entendimento fica mais
fácil para o aluno. Esse ano vou trabalhar com o oitavo ano, que começa mais o símbolo e
agora vou sentir mais a álgebra e terei mais propriedade para falar, talvez será algo mais
estrutural. Vejo que nos anos iniciais a Álgebra é trabalhada pelas atividades do meu filho,
que faz algumas relações que irão contribuir com seu entendimento da Álgebra com símbolos”.
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Para P4, “[...] as crianças já estão sendo estimuladas para o pensamento algébrico,
com conceitos básicos, com perguntas básicas e a escola deve incentivar essas crianças por
meio de esquemas [...] quando ele chegar no 6º, 7º e 8º ano, eu vejo que o 8º ano é o ponto
mais crítico da álgebra, que trabalha todos os conceitos e se a criança tiver uma falha nisso é
onde vai pegar para o professor e para ele próprio. É nessa série que entra relações de
monômios, polinômios. [...] mas eu tento antes de inserir a Álgebra colocar sobre o pensamento
numérico a partir de expressões numéricas”.
P3 reconheceu “O quanto é importante o trabalho com Álgebra para o 7º, 8º e 9º ano,
para o Ensino Médio [...] o que impede o desenvolvimento na Física é o cálculo matemático.
E quando a incógnita está para o lado direito? Porque eles vêm com isso, de quando a
incógnita está do lado esquerdo vai para baixo [...] se você muda a incógnita de lugar “pega”
[...] o desafio na minha escola é trazer desde o fundamental 1 uma sequência de conhecimento
matemático”.
P6 acrescentou que “Se no 7º ano o professor trabalhar a linguagem certa para
explicar, expressão, equações, o aluno já tem outro desenvolvimento quando vai para o 8º ano
[...] trabalhar com a formação das letras, faz outro sentido”. Em seguida aponta que “Eu tento
iniciar a Álgebra com a ideia de balança, me alongo para operação inversa, para contribuir
para a formação e utilização no Ensino Médio”.
Os participantes revelaram algumas dificuldades dos alunos ao iniciar em Álgebra,
como a não compreensão de uma expressão do tipo 𝑎𝑥 + 𝑏 como resposta. Acostumados com
o tratamento numérico, é comum que os alunos busquem uma resposta à expressão, tentando
reduzi-la.
Após os momentos apresentados, deu-se início à parte prática do encontro.
Primeiramente, foi apresentado o Problema 1 aos professores para que eles realizassem a leitura
individual e em grupo.
PROBLEMA 1
Nas figuras a seguir, as balanças estão equilibradas. Sabendo que a massa de cada sabiá é igual
a 90 gramas e que os vasos têm massas iguais entre si, qual é a massa em gramas de cada vaso
com flor? E qual é a massa da jarra?
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Fonte: Bianchini (2018, p. 121).

P6 pensou em como trabalharia o problema e sugeriu: “Eu trabalho, para o 7º ano,
primeiro a parte numérica e depois vou traduzindo sabiá “S”, vaso “V”’.
Já P4 fez alguns questionamentos para iniciar a discussão: “Se olhar esse contexto está
trabalhando com três variáveis: sabiá, vaso e jarra, mas ele dá o valor só do pássaro. A partir
disso, deveremos formar uma equação desse primeiro. Mas pensando como aluno... como o
aluno irá se portar pensando nesse problema? Para nós está simples, mas meu aluno iria ter
essa percepção? De igualdade?”.
Para guiar as discussões, foi apresentada qual habilidade pode ser contemplada por meio
desse problema e, então, conforme o planejamento, foi explicitada a habilidade do 6º ano:
“(EF06MA14) Reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao adicionar,
subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois membros por um mesmo número e utilizar essa
noção para determinar valores desconhecidos na resolução de problemas, com possibilidade de
introdução do conceito de incógnita” (BRASIL, 2018, p. 303).
Uma possibilidade para resolver o problema poderia ser a retirada de um vaso de cada
lado da segunda balança. Mas, após o esclarecimento sobre a habilidade, P6 descartou essa
estratégia.
P5 apontou uma possibilidade de resolução da primeira balança: “No 6º ano eu somaria
quanto vale cada passarinho em vez de multiplicar e mostraria também que daria para
multiplicar, ficaria mais fácil. Eu falaria que se um lado deu um tanto e do outro lado que
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tenho duas figuras iguais deu outro tanto igual, uma é metade da outra, então trabalharia com
a ideia de divisão e adição do outro lado [...] para começar a introduzir a ideia de Álgebra”.
Os participantes também lembraram da necessidade de conversar com o aluno e explicar
o funcionamento da balança de dois pratos que, cada vez mais, não é comum nos
estabelecimentos comerciais. Nesse caso, teríamos um problema secundário de como uma
balança de dois pratos funciona, e a metodologia de Resolução de Problemas nos permite
solucionar dúvidas secundárias que não afetam o processo de solução.
P3 apontou que “Primeiro o aluno deve entender o jeito que funciona a balança que ele
nunca viu, para daí ele entender o conceito de igualdade, e ele pensar: se eu tirar dois
passarinhos minha balança vai desequilibrar, mas para que lado? Seria legal perguntar para
que lado ela vai descer... Qual irá ficar mais pesado? Será que o aluno tem essa noção? Que
três passarinhos são mais pesados que um vaso? Ou ele acha que é o contrário? [...] Daí... e
se eu tirar um vaso de cada lado, o que acontece? [...] O objetivo da aula é importante, o
planejamento, até onde eu quero ir?”
O grupo também realizou algumas considerações sobre a questão de que a habilidade
planejada para o problema enfatizava a ideia de igualdade, trabalhando inicialmente a ideia de
incógnita. O uso da imagem do passarinho mostrou-se um bom recurso que impossibilitou
“cortar” ao meio, na tentativa de solucionar o problema.
ENCONTRO 4
Este encontro ocorreu no dia 17 de abril de 2021, com enfoque em atividades práticas.
Inicialmente, houve a discussão dos problemas que foram entregues pelos participantes na
primeira atividade deixada no Google Classroom. No entanto, alguns participantes acabaram
se confundindo e não escolheram problemas algébricos, desse modo, não se tornaram destaque
nas discussões.
Primeiro problema (apresentado por participante desistente): Na construção de uma casa,
os pedreiros utilizaram 48 sacos de cimento para construir 24 m² dessa casa. Só que a casa
construída terá 180 m² de área. Quantos sacos de cimento esses pedreiros ainda irão utilizar
para concluir a obra?
Habilidade da BNCC “(EF07MA17) - Resolver e elaborar problemas que envolvam
variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas,
utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas” (BRASIL, 2018, p. 307).
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Os participantes concordaram que o problema está dentro da habilidade escolhida, pois
envolve a proporcionalidade direta. P3 afirmou que considera um bom problema para ser levado
em sala de aula. Já P6 disse que seria um problema de aplicação de conteúdo e que o 7º ano
realizaria por proporção e não por meio da regra de três, e que é um bom problema. O grupo
concluiu, a partir das discussões, que se trata de um bom problema de aplicação, no entanto,
não é um bom problema gerador, pois o aluno necessita dos conceitos de proporção e regra de
três para solucioná-lo.
Segundo problema (apresentado por P4):

P4 selecionou o problema acima, mas não indicou a habilidade a ser trabalhada. No
decorrer da discussão, ele apontou que seria trabalhado no 7º ano, envolvendo o conceito de
área e Álgebra.
P6, após a leitura, já fez algumas considerações: “Aqui também tem que ter a noção de
área, então envolve a Geometria com a Álgebra. Aí ele vai fazer a aplicação do conceito de
área para tentar resolver algebricamente, aqui?”
P3 também fez alguns apontamentos: “Eu trago mais para a Geometria, iria fazendo
uma divisão, e não sei se eu usaria a Álgebra na resolução. Até tem a incógnita, que é encontrar
o outro lado do retângulo, mas não sei se chegaria para o estudante colocar como incógnita”
P6 afirmou que não usaria sistema e que levaria o problema para o 8º ano.
P4, que realizou a escolha do problema, disse que o aluno precisaria conhecer um pouco
da geometria e que poderia solucioná-lo fazendo uso da Álgebra e de sistemas de equação.
Após a discussão, o problema foi identificado como um bom problema gerador, no
entanto, para o 8º ano, em que o aluno já domina o conceito de incógnita e consegue montar
uma equação. Dessa forma, poderia ser contemplada a habilidade da BNCC “(EF08MA06)
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Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do valor numérico de expressões
algébricas utilizando as propriedades das operações. O problema também poderia ser utilizado
no 9º ano para revisão do conteúdo envolvendo Álgebra e Geometria” (BRASIL, 2018, p. 313).
Terceiro Problema (apresentado por P1):

Habilidade da BNCC “(EF06MA15) - Resolver e elaborar problemas que envolvam a
partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e
multiplicativas, bem como a razão entre as partes e entre uma das partes e o todo” (BRASIL,
2018, p. 303).
Neste problema selecionado por P1, o objetivo era trabalhar a partilha de um todo em
partes iguais e desiguais. A partir das discussões no grupo, foi possível identificar que seria
uma boa maneira de construir este conceito algébrico, pois os alunos inicialmente iriam partir
de conceitos prévios numéricos para resolver o problema.
O próximo momento do encontro foi a realização de mais uma atividade prática,
envolvendo a discussão de dois problemas selecionados pelas professoras pesquisadoras. Foi
apresentado o primeiro problema selecionado para esse encontro, o Problema 2, envolvendo
conceitos algébricos, fractais, sequências recursivas e não recursivas.
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PROBLEMA 2

1- Continue observando a sequência. Em seguida, escreva o número de triângulos equiláteros pretos dos
sete primeiros termos dessa sequência.
2-Represente simbolicamente através de sentença matemática, um termo qualquer dessa sequência
numérica.
3-Você conseguiria determinar o 10º e 20º termo dessa sequência sem conhecer os termos anteriores?
4- Explique verbalmente, se essa sequência é recursiva ou não recursiva. Justifique sua resposta.

Fonte: Albuquerque (2021).
P3 afirmou que, inicialmente, achou que o problema seria destinado ao Ensino Médio,
com foco no conteúdo de Progressão Aritmética. No entanto, pensando para o 7º ano, o aluno
exploraria a relação, realizando a contagem de cada termo até encontrar o vigésimo, pois não
teriam a noção de uma fórmula.
Foi solicitado que os participantes trabalhassem em grupo e pensassem como alunos do
7º ano resolveriam o problema, sem o conceito função formalizado. P4 disse que faria uma
tabela e P3 que realizaria uma sequência, enfatizando o primeiro termo e seguiria contando cada
termo, encontrando a sequência 1, 3, 9 e 27. Ao analisar, seria possível perceber que o termo
está sendo multiplicado por três. P6 afirmou que faria igual: “1, 3, 9 e 27, como aluno, e
colocaria potência”. Mas os demais participantes afirmaram que o aluno do 7º ano não faria
dessa forma e que tentariam outras maneiras de resolução.
Para que cada participante, então, apresentasse suas estratégias de resolução, foi criado
um quadro interativo no Google Jamboard, conforme a Figura 1.
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Figura 1 – Imagem do quadro virtual com as resoluções apresentadas pelos participantes

Fonte: dados da pesquisa (2021).

Com relação à segunda pergunta do problema, os participantes disseram que os alunos
utilizariam, possivelmente, a multiplicação de um triângulo por três. Em seguida, eles entraram
na discussão da questão ser recursiva ou não recursiva e relembraram as definições. Para o
Problema 2 em discussão, a sequência pode ser classificada como recursiva, se trabalhada com
a multiplicação do termo anterior por três; e não recursiva, se utilizada a potência relacionada
à posição do termo.
Uma possibilidade de trabalho com o problema em sala de aula, que poderia ser
realizada é, inicialmente, discutir até a terceira pergunta, realizando uma formalização e
mostrando que é possível chegar a uma sentença: 3𝑛−1 , buscando uma exploração de resultado.
Depois, propor a quarta questão gerando outra forma de discussão, focando em definir e
identificar sequências recursivas e não recursivas.
P4 pediu espaço para fazer algumas considerações sobre o curso e o problema
apresentado: “Como que nós professores a maioria das vezes temos a cabeça bem fechada,
pensamos apenas na resolução e não pensamentos, na discussão que pode gerar a partir desses
problemas. Esse curso está sendo muito bom, porque geralmente quando se fala de resolução
de problemas, nos livros... pensamos ‘vamos seguir os passos’, mas colocando na prática... faz
você ampliar a visão, de como você pode trabalhar, como você pode buscar e colocar em
prática, levando a discutir as resoluções dos alunos, sem levar em consideração o que está
certo e o que está errado”.
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Em seguida, foi apresentado aos participantes que, após a discussão, seria o momento
de formalização do conteúdo de sequências recursivas e não recursivas, e que poderiam ser
dados novos problemas de fixação para identificação de sequências de acordo com o conteúdo.
P6 ainda apontou que “Eu acho que o trabalho com a metodologia de resolução de
problemas para chegar em um conceito, é uma discussão mais rica, do que você dar um monte
de sequências e o aluno somente identificá-las como recursivas ou não recursivas, do que a
resposta em si, a ideia enriquece e amplia horizontes para o aluno. Busco no curso, trabalhar
melhor a resolução de problemas, buscando a qualidade em vez da quantidade, pois um
problema como esse tem discussões que envolvem a Álgebra”.
Assim, a discussão do Problema 2 foi finalizada com a apresentação de que seria
possível ainda falar um pouco da Geometria e dos fractais.
Dando continuidade ao encontro, foi apresentado o Problema 3, conforme planejamento.
PROBLEMA 3
PROBLEMA DA LOTERIA
Um prêmio de loteria de 120000 reais será dividido igualmente entre os ganhadores.
Complete a tabela na qual n representa o número de ganhadores e Q a quantia que cada um
receberá.
1.

Observando a tabela, escreva a relação entre os números de cada coluna.

2.

Qual é a fórmula que possibilita o cálculo do prêmio que cada jogador receberá,

dependendo do número de acertadores?
3.

É possível cada ganhador receber 16000 reais? Por quê?
n

1

2

3

4

5

6.
..

10.
..

15.
..

Q
Fonte: Tinoco (2011, p. 57).
P1 afirmou que a resolução da primeira questão está clara, pois o enunciado solicita a
divisão do prêmio em partes iguais e o aluno só precisa se atentar aos valores da tabela e realizar
a divisão. P3, por sua vez, confirmou que essa também seria sua visão sobre a primeira questão
do problema. Alguns participantes afirmaram que os alunos seguiriam para a solução da quarta
pergunta e, caso a divisão de 120000 por 16000 fosse exata, diriam se era possível ou não cada
ganhador ganhar os 16000 mil reais. Outra consideração feita pelo grupo é que os alunos,
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provavelmente, não montariam uma equação para descobrir o valor e responder às demais
questões.
As discussões caminharam para a importância de trabalhar com conteúdos alinhados
aos conhecimentos prévios dos alunos, para que eles não desanimem no percurso escolar. Nesse
sentido, cabe ao professor identificar quais seriam os problemas adequados à sua turma.
A finalização do encontro deu-se pela apresentação do template do plano de aula – que
deveria ser utilizado na atividade final do curso – e do questionário.
ENCONTRO 5
O penúltimo encontro foi realizado no dia 24 de abril de 2021, de forma assíncrona, e
cada participante deveria escolher um problema com enfoque em algum conteúdo algébrico
para ser trabalhada a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avalição de Matemática através
da Resolução de Problemas e uma ou mais habilidades da BNCC (BRASIL, 2018), destinada
aos Anos Finais do Ensino Fundamental.
Após a escolha do problema, foi solicitada a elaboração de um plano de aula conforme
o template disponibilizado no Google Classroom, com indicações de como deveria ser o
detalhamento da aula. Além disso, cada participante deveria montar uma pequena apresentação
de, aproximadamente, 15 minutos, para expor o plano aos demais colegas e às professoras
pesquisadoras. Além disso, foram disponibilizados no Google Classroom arquivos
complementares que ajudariam os professores sobre a resolução de problemas e o
desenvolvimento do Pensamento Algébrico.
ENCONTRO 6
O último encontro ocorreu no dia 08 de maio de 2021, com a discussão dos planos de
aula elaborados individualmente pelos participantes (disponíveis nos apêndices). Cada
apresentação deveria durar em torno de 15 minutos. Ressalta-se que a participante P2 não
seguiu o template disponibilizado no encontro anterior e que a participante P5 não utilizou da
Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de
Problemas para a construção do seu plano de aula.
P2 foi o primeiro a realizar sua apresentação. Ela criou uma sala de aula virtual, pois em
suas aulas tenta trabalhar de forma diferenciada, com sites e jogos. Apesar de ter dificuldades,
ela afirmou que está vencendo desafios e aprendendo.
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O plano de P2 (Apêndice B) foi elaborado para o 5º ano. A sala virtual elaborada possuía
diversos links de vídeos do YouTube. O primeiro apresentava as propriedades de igualdade por
meio da balança, o segundo dava continuidade e também falava sobre a propriedade da
igualdade e o terceiro apresentava exercícios sobre o assunto. Em seguida, os alunos deveriam
realizar a solução de alguns exercícios no caderno e, logo após responder algumas questões
avaliativas no Google Forms. Na sequência, para trabalhar o conteúdo de forma lúdica, a sala
de aula continha um link que direcionava ao Gamelab4, um jogo que possui algumas fases, nas
quais precisam ser respondidas algumas questões para chegar ao podium.
A participante foi parabenizada pela dedicação e criatividade apresentada nas
preparações de suas aulas, apesar de o plano não trabalhar a Metodologia de Resolução de
Problemas conforme solicitado, pois os vídeos acabam antecipando o conteúdo ou os
procedimentos a serem utilizados na solução dos problemas propostos – tornando-se apenas
problemas de aplicação.
P1 deu continuidade às apresentações. Seu plano (Apêndice A) seguiu o modelo
proposto, e o professor apontou que não trabalha com a faixa etária do Ensino Fundamental,
mas que destinou seu plano de aula para o 7º ano. Ele escolheu, primeiramente, a habilidade
EF07MA18 para planejamento, envolvendo equações polinomiais e, depois, realizou a escolha
do problema e desenvolveu o plano. P1 ainda destacou que: “Meu foco seria ensinar a questão
da balança, apenas com as operações inversas, porque no final o aluno acaba sendo viciado
na hora de resolver uma equação, e na hora de isolar o x ele passar do outro lado da
igualdade”.
Como procedimento metodológico, P1 disse que disponibilizaria o problema ao aluno
antes da aula e que, posteriormente, realizaria uma aula síncrona pelo Google Meet, e discutiria
as soluções e métodos de resolução do problema. Assim, no momento oportuno, iria formalizar
o conteúdo, explorando as propriedades de igualdade e equações. Foi discutido que
disponibilizar o problema antes da aula não atrapalharia a implementação da Metodologia de
Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas.
Inclusive, trabalhando dessa forma, seria possível ganhar tempo para discussão no momento
síncrono.
O encontro seguiu com a apresentação de P4, que elaborou seu plano de aula (Apêndice
C) focado no ensino híbrido. Primeiramente, ele escolheu a habilidade EF07MA15 para

_______________
4

Disponível em: www.gamelab.com. Acesso em: 3 maio 2021.
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trabalhar conceitos de variável e incógnita, com o objetivo de trabalhar sequências numéricas e
situações problemas com linguagem algébrica.
O professor afirmou que trabalharia todo o processo de discussão e resolução do
problema e, antes do momento de plenária e formalização do conteúdo, disponibilizaria um
vídeo que auxiliasse a compreensão dos alunos, com o intuito de tirar dúvidas restantes, mas
sem envolver o conceito de expressão. Em sua apresentação, P4 seguiu com a leitura do
problema e disse que: “Ao procurar os problemas, eu vi que este é possível ter várias discussões
e que no 7º ano geraria muitas discussões”. A discussão foi finalizada considerando que o
problema escolhido por P4 é um bom problema gerador, que sua escolha foi adequada e que a
elaboração do plano se mostrou pertinente com a metodologia solicitada.
O próximo plano de aula foi apresentado por P5 e focado para o 5º ano do Ensino
Fundamental (Apêndice D). A participante se confundiu com as nomenclaturas (Anos Iniciais,
Anos Finais) referentes ao Ensino Fundamental. No entanto, ela acreditou que sua escolha
caberia também para o trabalho com o 6º ano. A participante ainda considerou que: “Uma das
maiores dificuldades para mim, foi selecionar o problema, achei muito difícil”. Ela escolheu
as habilidades EFO5MA10 e EF05MA11 após a seleção do problema e enfatizou que a aula
seria realizada de forma presencial. Ela também disse que “iniciaria a aula de forma
expositiva”, com a utilização do material dourado e seguiria com a explicação, conforme plano
estabelecido.
P4 fez alguns apontamentos quanto à seleção de problemas, dizendo: “Eu vejo que
quando nós vamos escolher um problema, primeiro nós vamos pensar no tipo de aluno de nós
temos. Na verdade, eu não estou trabalhando com os 7º anos, mas eu comecei a refletir nos
que eu já trabalhei... será que é possível trabalhar esse problema? Como eu posso fazer? Será
que ele vai ter bagagem suficiente? Pode ser que não, mas pode ser possível resgatar esses
conceitos, a partir desse problema [...] pensei nisso na hora de trabalhar o problema”.
O fato de trabalhar com o material dourado tornou a preparação da aula interessante e
atrativa, pela maneira diferenciada de ensinar Álgebra por meio de material manipulável. No
entanto, acabou distanciou-se da proposta de utilizar a metodologia solicitada.
A última apresentação do plano de aula foi realizada por P6 (Apêndice E), direcionado
ao 7º ano, a ser trabalhado de modo híbrido ou online. A participante selecionou as habilidades
EF07MA10, EF07MA13 e EF07MA15 da BNCC (BRASIL, 2018). Utilizando duas aulas,
inicialmente, ela escolheu o problema e, a partir dele, escolheu as três habilidades apontadas.
Com o problema, ela pretendia que o aluno identificasse o padrão de uma sequência numérica
e escrevesse uma expressão algébrica para calcular qualquer termo, independente dos valores

58

que são variáveis. A participante desenvolveria os passos da Metodologia de Resolução de
Problemas e, após, disponibilizaria um vídeo animado para complementar as discussões
realizadas nas aulas selecionadas.
O grupo concluiu que o problema poderia ser utilizado também no Ensino Médio, no
entanto, sem o uso da tabela. Surgiu também a dúvida sobre o uso de problemas diferentes nos
grupos em sala de aula. No entanto, fugiria da metodologia em discussão, pois não haveria o
momento da plenária, nem a percepção de diferentes estratégias de resolução. Outra ideia
apresentada foi a de solicitar que os alunos elaborem problemas uma vez que essa atividade
pode auxiliar no desenvolvimento da criatividade.
Novamente, P4 fez alguns apontamentos com relação ao curso e afirmou: “Agradeço
essa formação, foi muito boa e só de verificar que várias pessoas de várias regiões
contribuindo, é muito bacana, e nós que estamos no ambiente escolar, tudo que se fala em
matemática fala-se em resolução de problema [...] principalmente quando vêm da coordenação
pedagógica, mas eles não sabem o que é a resolução de problemas, para eles é você pegar um
problema colocar na sala de aula e fazer o aluno resolver, eles não sabem o trabalho que dá
você procurar uma bibliografia, você estudar esse processo, você preparar uma aula, uma aula
simples como preparar esse plano de aula, menos que três horas de trabalho você não teve,
mesmo já tendo um problema já preparado, você tem que elaborar, pensar na sua clientela,
pensar se o problema é um bom problema gerador, e a escola fala assim, você pode colocar
no seu plano de aula que você vai utilizar a resolução de problemas que está certo [..] eu acho
que essa formação vários professores tinham que participar [...] foi muito bom, acrescentou
muito e ver essas discussões foram boas, e de fato verificar o que é a resolução de problemas,
não uma resolução de problemas vindo do exterior, mas uma resolução de problemas que está
sendo estudada aqui no nosso país, que nós temos bons pesquisadores aqui”.
O encontro foi finalizado com agradecimentos e incentivos para que novos estudos
sejam realizados pelos participantes.
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6 ANÁLISE DE DADOS
Nesta seção, são apresentadas as categorias de análise construídas e que auxiliam na
conclusão da pesquisa, ou seja, a partir dos dados coletados realizou-se uma busca por
evidências que revelassem as principais contribuições para a formação docente.
Assim, a partir do referencial teórico considerado e dos dados obtidos pelo curso de
extensão por meio de gravação dos encontros síncronos, das atividades entregues via Google
Classroom e dos questionários (inicial e final), foram construídas quatro categorias de análise:
1. As mudanças no planejamento das aulas
Nesta categoria, analisa-se como os participantes passaram a planejar suas aulas a partir
da metodologia de Resolução de Problemas. A escolha dos problemas geradores realizada na
primeira atividade, bem como a escolha do problema para a entrega do plano de aula da
atividade final, são elementos relevantes para indicar o que o participante considera como
problema e como problema gerador. O modo como passaram a analisar os conhecimentos
prévios de seus alunos também é analisado.
No encontro 2, foi solicitado aos participantes que enviassem por meio do Google
Classroom um problema gerador que levariam para sala de aula. No encontro 4, foi feita uma
discussão sobre a escolha do problema que utilizariam para desenvolver a Metodologia de
Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas, que foi
abordada por meio dos textos disponibilizados no encontro 0 e na discussão do encontro 2.
As análises são realizadas em torno dos participantes P1 e P4, visto que ambos
entregaram a atividade conforme solicitado, e enviaram possíveis problemas geradores. P3 não
apresentou um problema e escolheu uma atividade envolvendo frações, focada na Aritmética e
não a Álgebra. O primeiro problema apresentado no encontro 4, do participante desistente, não
é considerado nas análises, pois ele não esteve presente em nenhum encontro, apenas fez o
envio. P2, P5 e P6, por sua vez, se enquadram na situação de participantes, se envolveram mais
nas atividades a partir do segundo encontro, mas não enviaram o problema conforme solicitado
no encontro 2. O Quadro 8 apresenta os problemas escolhidos pelos participantes.
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Quadro 8 – Problemas escolhidos pelos participantes P4, P1 e P3 na primeira atividade
Participante

Problema

P4

P1

P3

Fonte: dados da pesquisa (2021).
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Inicialmente, o problema de P4 foi apresentado para o 7º ano, no entanto, ao final da
discussão realizada entre os demais participantes, a conclusão foi de que o problema deveria
ser aplicado no 8º ano, pois os alunos já possuiriam conhecimentos prévios necessários, como
os de incógnitas. Ressalta-se que, na Resolução de Problemas, quando escolhido um bom
problema gerador, ele pode ser modificado (se houver necessidade) e aplicado em diferentes
níveis de ensino, com diferentes finalidades de conteúdo, considerando o conhecimento prévio
dos alunos. Desse modo, o problema apresentado pode ser considerado como um bom problema
gerador, envolvendo Equações.
O Problema de P1 tinha o objetivo de trabalhar a partilha de um todo em partes iguais e
desiguais no 6º ano e, em discussão, o grupo de participantes concordou que esse seria um bom
problema gerador, pois os alunos, inicialmente, partiriam de uma resolução aritmética e o
professor no momento de formalização, pode mostrar a maneira algébrica de resolvê-lo.
Dessa forma, é possível perceber que P1 e P4, mesmo no início das discussões sobre a
metodologia, compreenderam como deve ser a escolha de um bom problema gerador que, de
acordo, com Onuchic e Allevato (2004), possuem papel de gerador de conteúdo novo,
possibilitando relacionar os conhecimentos matemáticos prévios dos alunos para resolver o que
é solicitado. Na metodologia proposta, o professor tem papel de organizador, de mediador e de
incentivador da aprendizagem.
Conforme apresentado no Quadro 8, a participante P3 não entregou um problema
conforme solicitado, mas apenas um exercício que não envolve conteúdos algébricos. Desse
modo, é possível notar que ela teve dificuldades em compreender o que foi solicitado, bem
como o papel dos problemas geradores.
No Quadro 9, tem-se os problemas que foram apresentados na atividade final pelos
participantes P1 e P4, os quais foram selecionados para análise nesta categoria pois se
envolveram tanto na atividade inicial quanto na atividade final. Além disso, na atividade final,
ambos seguiram a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da
Resolução de Problemas na preparação do plano de aula.
Quadro 9 – Problemas escolhidos pelos participantes P4 e P1 na atividade final
Participante
P4

Problema
O Problema - A Professora Célia
A professora Célia, em uma aula sobre sequências, resolve fazer
uma brincadeira de adivinhação com padrões:
I) Primeiro ela escolhe um número Natural.
II) Cláudia deve dizer o dobro do seu sucessor.
III) Marcelo deve dizer o triplo do antecessor dito por Cláudia.
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IV) Por fim, Ademar deve dizer o quádruplo do sucessor do
número dito por Marcelo.
a) Se a professora Célia escolher 3, qual será a sequência formada
pelos 4 números?
b) Diani estava no banheiro e quando voltou, ouviu Ademar
dizendo 184. Qual foi o número escolhido pela professora?
c) Crie uma expressão para determinar o número escolhido pela
professora se Ademar disse que o resultado é x.
P1

Problema: Leonardo tinha de dividir um número por 3, mas se
enganou e multiplicou-o por 3. Com isso, encontrou 120 unidades
a mais do que deveria ter encontrado. Qual é o número que
Leonardo deveria dividir?
Fonte: dados da pesquisa (2021).

O plano de aula e o problema escolhido por P4 tinha foco no ensino remoto, e trabalhava
a habilidade EF07MA15, que envolve conceitos de variável e incógnita, com o objetivo focado
em sequências numéricas e em situações-problema com linguagem algébrica. No encontro 6,
P4 falou que: “Ao procurar os problemas, eu vi que (n)este (selecionado) é possível ter várias
discussões e que no 7º ano geraria muitas delas”. Nota-se que o problema escolhido é, também,
um bom problema gerador, e que sua escolha foi adequada ao ano escolar proposto, diferente
da primeira escolha apresentada, em que o problema se encaixaria melhor em outro ano escolar.
Desse modo, por meio dos dados, é possível notar que P4 teve um avanço na escolha de
problemas geradores.
Durante as apresentações dos problemas pelos demais participantes, P4 aprimorou seu
processo de escolha dos problemas geradores e afirmou que: “Eu vejo que quando nós vamos
escolher um problema, primeiro nós vamos pensar no tipo de aluno que nós temos. Na verdade,
eu não estou trabalhando com os 7º anos, mas eu comecei a refletir nos que eu já trabalhei...
será que é possível trabalhar esse problema? Como eu posso fazer? Será que ele vai ter
bagagem suficiente? Pode ser que não, mas pode ser possível resgatar esses conceitos a partir
desse problema [...] pensei nisso na hora de trabalhar o problema”. Nota-se que, nesse
momento, P4 entendeu a importância da primeira etapa do roteiro da Metodologia de EnsinoAprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas, conforme
Allevato e Onuchic (2014), que consiste na preparação do problema, o qual deve ser
selecionado visando construir um conceito matemático, cujo conteúdo não deve ter sido
trabalhado previamente em sala de aula.
P1, apesar de não trabalhar com a faixa etária do Ensino Fundamental, apresentou a
escolha do problema da atividade final para o 7º ano, e escolheu a habilidade EF07MA18,
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envolvendo equações polinomiais. O participante retrata que preferiu escolher a habilidade
primeiro para, depois, escolher o problema. Ele ainda acrescentou o seguinte: “Meu foco seria
ensinar a questão da balança, apenas com as operações inversas, porque no final o aluno
acaba sendo viciado na hora de resolver uma equação, e na hora de isolar o x ele passar do
outro lado da igualdade”. Seu problema também pode ser considerado um bom problema
gerador.
Destaca-se que as discussões também permearam a escolha da habilidade relacionada
ao problema e conteúdo e, de acordo com o desenvolvimento das apresentações, foram sendo
questionadas e readequadas quando necessário.
2. A compreensão da Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática
através da Resolução de Problemas
Nesta categoria de análise, consideram-se as mudanças na maneira dos participantes de
compreender como a Metodologia Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da
Resolução de Problemas pode ser implementada em sala de aula. Desse modo, são apresentadas
primeiras ideias discutidas pelo grupo de professores, em que o trabalho em sala de aula,
inicialmente, estava voltado para a concepção de ensinar Matemática para a Resolução de
Problemas e, depois, as mudanças que ocorreram ao longo do curso de extensão, dando enfoque
na Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de
Problemas. Nesta categoria, é evidenciado o processo no qual o professor deixa de lado a
utilização de problemas para fixação de um conteúdo e passa a vislumbrar o problema como
gerador de conteúdo novo.
No Encontro 0 do curso de extensão ofertado, foi solicitado aos participantes que
respondessem um questionário inicial, do qual as respostas à “Questão 1- I: Como você
desenvolve suas aulas de Matemática quando faz uso da resolução de problemas?” e à “Questão
2- I: Você usa a resolução de problemas frequentemente? Por quê?” são consideradas para
análise nesta categoria. No Quadro 10, são trazidas as respostas apresentadas pelos respectivos
participantes.

Quadro 10 – Respostas dos participantes às questões 1 e 2 do questionário inicial
Part.
P1

Questão 1- I
Questão 2-I
Em um primeiro momento, apresento o Sempre. Pela necessidade de contextualização
problema aos estudantes e dou a eles um dos conteúdos com o cotidiano do aluno.
tempo para refletir e solucionar. Em um
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P2
P3
P4

P5

P6

segundo momento, faço a resolução
comentada e detalhada do problema.
Procuro
problemas
de
fácil
compreensão. E charadas matemáticas
com imagens ilustrativas.
Determino um tempo para os alunos
resolverem e encerrado o tempo faço a
correção.
As vezes procuro um bom problema e a
partir dele procuro fazer com que os
conceitos sejam inseridos de modo que
os alunos se envolvam com o tema.
Geralmente trabalho a interpretação do
problema,
buscando
elencar
o
pensamento lógico matemático do aluno,
para a partir daí propor a resolução.
Quando é possível, ou melhor, quando eu
consigo encontrar um problema com o
conteúdo que vou iniciar, começo a aula
com ele. Faço a leitura, troco ideias com
alunos e resolvo para eles. Em seguida
apresento o conteúdo e resolução de
exercícios,
atividades
e
outros
problemas. Mas quando não consigo
encontrar o problema que relaciona ao
novo conteúdo uso a resolução de
problemas apenas de aplicação dos
conteúdos, usando sempre que possível
problemas de situações do dia a dia. Já
estou fugindo daqueles probleminhas (do
tipo) "quantas figurinhas".

Não muito. Porque os educandos não interpretam
a leitura muito bem.
Sim. Acredito que a busca para solucionar os
problemas
desenvolve
vários
campos
relacionados à Matemática.
Às vezes, muito trabalho para utilizar esse
método de ensino.
Sim, a resolução de problemas é onde o aluno
percebe a aplicação da matemática.
Sempre que possível, não em todas as aulas. Pois
tem aulas de correções e de exercícios de fixação.

Fonte: dados da pesquisa (2021).

Nas respostas dos participantes, são identificadas características que descrevem a
resolução de problemas como uma das três formas de conceber a resolução de problemas,
propostas por Schroeder e Lester (1989), o Ensinar para a Resolução de Problemas, que se
caracteriza pelo ensino focado em resolver problemas, e o propósito é de o aluno ser capaz de
utilizar os conteúdos já aprendidos para resolver problemas. Nessa abordagem, os problemas
são apresentados aos alunos após o professor ensinar o conteúdo necessário para resolvê-lo.
Essa perspectiva foi revelada na Questão 1- I por P1, P3, P4 e P6, ao dizerem que
apresentam um problema aos alunos, dão a eles um tempo para resolução e, em seguida, iniciam
a resolução ou a correção com a turma. No entanto, P6 também afirmou que, em alguns casos,
quando encontra um problema que considera bom, leva-o para a aula de Matemática para iniciar
um conteúdo, mas que o resolve para os alunos. P2 disse que tenta facilitar para os alunos,
buscando problemas fáceis e com imagens e P5 afirmou que busca construir um pensamento
lógico com os alunos na interpretação do problema, para depois propor a resolução.
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Na Questão 2- I, os participantes afirmaram que possuem dificuldades em aplicar a
Resolução de Problemas em suas aulas, elencando: falta de tempo, dificuldade de interpretação
dos alunos, ou que aplicar a resolução de problemas é algo muito trabalhoso. Mas eles também
reconheceram a importância da prática nas aulas, pois mesmo aplicando a Resolução de
Problemas como aplicação de um conteúdo previamente apresentado, eles perceberam que é
possível relacionar a Matemática com o cotidiano do aluno e em diferentes áreas afins.
No encontro 1, após a apresentação e comentários sobre as três abordagens da Resolução
de Problemas segundo Schroeder e Lester (1989), P3 revelou sua visão sobre o trabalho em sala
de aula e o ensinar para a resolução de problemas: “Na verdade, acho que a maioria (dos
professores) trabalha assim, porque foi assim que a gente aprendeu, né? [...] A gente tem o
problema de ensinar do jeito que aprendeu, só que a realidade hoje é outra, nosso público hoje
é outro. Eu trabalho muito com metodologias ativas, sala de aula invertida, rotação por
estação, mas eu ainda trabalho assim, às vezes”. Nesse momento, percebe-se a importância
dos cursos de extensão e de formação docente, e como sua falta afeta a prática dos professores
em sala de aula, pois eles ainda ensinam como aprenderam enquanto eram alunos ou estavam
na formação inicial. Como consequência, por não conhecerem novas metodologias – nesse
caso, o ensinar via ou através da Resolução de Problemas –, o professor não considera o
problema como ponto de partida para a atividade matemática, e faz uso dele apenas como
aplicação de conteúdo matemático.
Ainda no Encontro 1, iniciou-se a descrição e caracterização da Metodologia de EnsinoAprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas. Primeiramente,
a ênfase foi sobre a seleção do problema a ser trabalhado em sala de aula, chamado de problema
gerador. Dessa forma, foi solicitado aos participantes que explicassem a diferença entre
problema e exercício e as respostas foram as seguintes:
P1: “Problema é uma situação que se enquadra até mesmo no cotidiano do estudante
ou da gente que está fazendo o estudo, uma questão que se contextualiza com situações reais
do dia a dia, tanto do estudante como do professor. E o exercício é uma simples aplicação de
uma teoria matemática”.
P4: “Problema na minha concepção é tudo aquilo que me deparo, pode ser da realidade
ou um simples problema da Matemática, básico! Exercício é o momento que começo a resolver
o problema e vejo as possibilidades, e a partir dessas possibilidades coloco em prática as
estratégias e requisitos prévios para poder solucionar aquele problema.
P3: “Para mim, problema é quando você lança um desafio mesmo, e ele tem que
procurar recursos para resolver e o exercício é aquele que ainda vejo no Ensino Fundamental,
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ensina a fazer adição e dá aquelas dez continhas de adição para fazer, ou ensina a fazer
tabuada e dá vinte tabuadas para o aluno fazer, isso para mim é exercício, é decoreba, aplicar
o que aprendeu. E o problema é quando você lança sem recurso nenhum e o aluno no (pré)
conhecimento dele, ele vai tentar desvendar, achar a solução para aquilo”.
Nesse cenário, as definições de exercício apresentadas pelos participantes iam ao
encontro do que é defendido por Dante (1999), para quem o exercício serve para o estudante
praticar um processo ou algoritmo que já foi estudado. O mesmo se deu com a definição de
problema, e as formadoras destacaram a definição de Onuchic (1999, p. 215), que considera
problema como “[...] tudo aquilo que não se sabe fazer, mas que se está interessado em
resolver”. Nesse sentido, tanto o problema quanto o exercício possuem sua importância e papel
no ensino, mas o inconveniente seria trabalhar apenas com exercícios, de forma procedimental
ou mecânica. Cabe ao professor avaliar a sua turma e realizar as melhores escolhas. Além disso,
é importante ressaltar que o que pode ser problema para um aluno, pode não ser problema para
outro. Dessa forma, a escolha do problema deve ser realizada com atenção e cautela pelo
professor.
A discussão sobre problemas e exercícios agregou para a compreensão de como realizar
a escolha de problemas geradores e, dessa forma, os participantes puderam entender a
relevância dessa etapa – a escolha do problema – dentro da Metodologia de EnsinoAprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas.
Já no Encontro 5, foi solicitado aos participantes que, após a elaboração do plano de
aula da atividade final, respondessem a um novo questionário, e somente P1, P5 e P6 o fizeram.
Os demais, apesar de serem convidados a responder, não retornaram. Para a análise dos dados,
são utilizadas a “Questão 1- F: O que você considerou ao selecionar o problema?” e a “Questão
2-F: Por que você julga ser esse um bom problema?”, conforme mostra o Quadro 11:

Quadro 11 – Respostas dos participantes às questões 3 e 4 do questionário final
Part.

Questão 1- F

Questão 2- F

P1

Foi considerado para a escolha do
problema, a abordagem, a Habilidade
trabalhada na aula e o grau de
envolvimento dos conceitos
matemáticos.

Por que tenho aprendido que um bom problema
gerador deve ser um problema que leva o
estudante a pensar, a procurar caminhos, e que
permita a esse estudante trabalhar diferentes
conceitos matemáticos que tenha aprendido em
momentos passados, e que conclua que o
aprendizado é contínuo e segue parâmetros
dentro de seus limites.
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P5

Ao buscar um problema que estimulasse
o pensamento algébrico dos alunos,
pensei em algo que não ficasse apenas no
papel, mas que pudesse ser comprovado
de alguma forma com algum material
manipulável, sendo assim pesquisei
problemas em livros didáticos e artigos
que tivessem essa abordagem.

P6

Considerei uma situação do cotidiano dos
alunos, possíveis de vivenciar. Em
seguida, analisei que através da resolução
com sequência era possível uma
generalização, verificando valor fixo e
valor que sofria variação.

Acredito que seja um problema, pois explora uma
situação real que é descobrir quantas figurinhas
tem cada colega, partindo do princípio que se
sabe o valor total, além da utilização do material
dourado que pode ser trabalhado de diversas
maneiras em sala de aula, principalmente no
desenvolvimento do conhecimento algébrico. Ao
descobrir o total de figurinha de Alan, fica fácil
descobrir o total de figurinha de Bruno, pois basta
multiplicar por 2, da mesma forma que é possível
descobrir o total de figurinhas de Carlos que só
multiplicar por 3, sendo assim ao término dos
cálculos é possível provar que ao somar todas as
figurinhas o resultado de fato é 120, (Problema
disponível no Anexo D). Esse problema estimula
o raciocínio permitindo a construção do
pensamento algébrico mesmo que o aluno não
tenha nenhum conhecimento sobre álgebra.
Nesse problema é possível identificar explorar o
princípio aditivo e multiplicativo que são
trabalhados na álgebra
É um problema que está inserido numa situação
de vivência das pessoas, precisa de conhecimento
das operações básicas que direciona para um
pensamento de generalização. Sendo possível,
inserir a ideia de variável.

Fonte: dados da pesquisa (2021).

Nas respostas de P1, é possível notar sua nova percepção construída sobre aos
problemas, principalmente com relação à sua escolha. A participante passou a construir novos
conceitos de acordo com o conteúdo e habilidade da BNCC (BRASIL, 2018) escolhida, com o
intuito de levar seu aluno a pensar e a procurar novos caminhos para a resolução, com base em
conteúdos já aprendidos.
P2 entregou apenas a atividade final, e não respondeu as questões do questionário final,
ao passo que P3 não entregou as respostas do questionário e nem a atividade.
P4 não apresentou as respostas das questões conforme solicitado, mas fez colocações
no Encontro 4, em que é possível perceber sua nova visão de problemas geradores e sobre a
resolução de problemas: “Como nós, professores, a maioria das vezes temos a cabeça bem
fechada, pensamos apenas na resolução e não pensamos na discussão gerada a partir desses
problemas. Esse curso está sendo muito bom, porque, geralmente, quando se fala de resolução
de problemas nos livros pensamos: ‘vamos seguir os passos’, mas colocando na prática... faz
você ampliar a visão, de como você pode trabalhar, como você pode buscar e colocar em
prática, levando a discutir as resoluções dos alunos, sem levar em consideração (apenas) o

68

que está certo e o que está errado”. O participante apresentou, em sua fala, elementos da
abordagem de ensinar Matemática através da resolução de problemas (SCHROEDER;
LESTER, 1989), quanto à escolha e ao modo de trazer o problema na aula. Para ele, surgiu a
possibilidade de usar o problema para discutir as ideias matemáticas ao invés de somente aplicar
os conceitos e obter a resposta correta. Esse é o início de um processo que deve ser levado em
consideração para a avaliação da aprendizagem do aluno, conforme Allevato e Onuchic (2014,
p. 43), ao discutirem o emprego da expressão ensino-aprendizagem-avaliação “[...] dentro de
uma dinâmica que integra a avaliação às atividades de sala de aula e que entendemos como uma
metodologia”.
P4 ainda fez alguns apontamentos quanto à seleção de problemas: “Eu vejo que quando
nós vamos escolher um problema, primeiro nós vamos pensar no tipo de aluno de nós temos.
Na verdade, eu não estou trabalhando com os 7º anos, mas eu comecei a refletir nos que eu já
trabalhei... será que é possível trabalhar esse problema? Como eu posso fazer? Será que ele
vai ter bagagem suficiente? Pode ser que não, mas pode ser possível resgatar esses conceitos
a partir desse problema [...] pensei nisso na hora de escolher o problema”. Todas as
indagações apresentadas mostraram que o participante compreendeu como a escolha de um
problema gerador deve ser feita e que os conhecimentos prévios dos alunos é um critério
relevante nessa etapa.
Em suas respostas, P5 revelou uma preocupação em trabalhar os conceitos algébricos e,
em sua apresentação durante o Encontro 5, disse que: “Uma das maiores dificuldades para
mim, foi selecionar o problema, achei muito difícil”. No questionário, ela falou sobre o uso do
material dourado como apoio, mas, no plano de aula, afirmou que: “A aula será expositiva com
apresentação do problema em PowerPoint e material dourado”. Nota-se que houve
preocupação da participante em selecionar um bom problema gerador, no entanto, apesar do
uso do material dourado como recurso, sua aula continuou expositiva, com apresentação do
conteúdo e exploração de um novo problema. Assim, P5 trabalhou na abordagem do ensinar
Matemática “via” resolução de problemas, cujo entendimento, de acordo com Nunes (2010), é
que a expressão “via” significa “por meio de”, e que ensinar Matemática via resolução de
problemas implica em usar um problema como um recurso.
Já P6 defendeu que, por meio da resolução do problema, é possível trabalhar com os
alunos a ideia de variável, fazendo uso de operações básicas que chegariam a generalizações.
Em seu plano de aula, P6 mostrou que a ideia de variável seria inserida após a aplicação
Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de
Problemas.
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O fato de o aluno precisar já ter construído as ideias e como utilizar as operações básicas
para chegar às generalizações, mas ainda não ter o conceito de variável construído, leva a
encontrar a ressalva da metodologia que:
[...] os problemas são propostos aos alunos antes de lhes ter sido apresentado
formalmente o conteúdo matemático necessário ou mais apropriado para à sua
resolução que, de acordo com o programa da disciplina para a série atendida,
é pretendido pelo professor. Dessa forma, o ensino- aprendizagem de um
tópico matemático começa com um problema [o problema gerador] que
expressa aspectos- chave desse tópico e técnicas matemáticas devem ser
desenvolvidas na busca de respostas razoáveis ao problema dado.
(ONUCHIC; ALLEVATO, 2011, p. 85)

A partir das análises realizadas do ponto inicial do curso ao ponto final, é possível
identificar diferença na visão dos professores com relação à escolha de problemas geradores,
preparação das aulas, o uso da resolução de problemas como uma metodologia e a importância
de conhecer seus alunos e os seus conhecimentos prévios.
3. A reflexão sobre o Pensamento Algébrico, seus elementos e seu desenvolvimento
Nesta categoria serão analisadas, por meio do encontro direcionado à construção do
pensamento algébrico, bem como pela apresentação e entrega do plano de aula, as
possibilidades da construção e desenvolvimento do pensamento algébrico. Serão utilizadas, em
especial, as respostas da pergunta 5 do questionário final que, após a construção do plano de
aula, solicitava: “Explique por que você acha que este problema contribuiria com o
desenvolvimento do pensamento algébrico de seus alunos”, bem como falas dos participantes
em discussões realizadas durante o curso de extensão e os problemas propostos por eles no
plano de aula ou na apresentação final realizada.
As respostas para essa pergunta foram dadas por P1, P5 e P6, os demais participantes
não responderam à pergunta como P4 e P2 ou não entregaram o plano de aula final como P3.
P5 expõe que “Os alunos quando percebem que irão estudar álgebra já criam um
estigma em cima do tema, pois ficam apavorados sem saber o que virá pela frente. A BNCC,
nessa questão, contribuiu bastante no sentido de ampliar o conhecimento dos alunos
permitindo que eles tenham contato com a álgebra de forma indireta desde os Anos Iniciais do
Ensino Fundamental. A escolha do problema e a forma como ele será abordado é o maior
desafio do professor. Em relação a esse problema que eu escolhi, ele aborda o “desconhecido”
de maneira simples, o que é comprovado com o material manipulável e, sendo assim, o aluno
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percebe que não se trata de algo abstrato mais de algo palpável”. As ideias da participante em
tornar a construção do conhecimento a partir do material manipulável menos abstrata, corrobora
as ideias de Mason, Graham e Johnston-Wilder (2007) de que o pensamento algébrico está
próximo dos alunos, e eles precisam ser encorajados a desenvolverem suas potencialidades em
um ambiente favorável e, assim, cabe ao professor tornar isso possível por meio do uso de
diferentes metodologias de ensino.
P6 pondera: “Difícil de responder, mas minha intuição e experiência de trabalho com
esse tipo de problema para determinar expressão algébrica tem contribuição para o
entendimento dos estudantes”. Em seu plano de aula (Apêndice E) a participante trabalha o
roteiro da Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da
Resolução de Problemas e aponta que já trabalha com problemas em suas aulas e com
características que são parecidas com as recomendações da referida metodologia em que o
problema é o ponto de partida para discussões.
Em um momento de diálogo durante o encontro 3, P6 aponta sobre o desenvolvimento
do pensamento Algébrico e fala que “O trabalho com a generalização fica bem tranquilo do
aluno entender que aquela letra é um símbolo, e assim, eu começo então por essa generalização
e quando eu vou para a equação e com ela eu vejo que esse entendimento fica mais fácil para
o aluno, esse ano vou trabalhar como oitavo ano, que começa mais o símbolo e agora vou
sentir mais a álgebra e terei mais propriedade para falar, talvez será algo mais estrutural. E
vejo como Álgebra é trabalhada nos anos iniciais pelas atividades do meu filho, que faz
algumas relações que irão contribuir com seu entendimento da Álgebra com símbolos”. As
ideias da participante estão alinhadas às de Fiorentini, Morin e Miguel (1993, p. 87) que
destacam elementos que caracterizam o pensamento algébrico: “[...] percepção de regularidades
de aspectos invariantes em contraste com outros que variam, tentativas de explicitar a estrutura
de uma situação-problema e a presença do processo de generalização”.
Em seguida aponta a participante continua dizendo que “Eu tento iniciar a Álgebra com
a ideia de balança, me alongo para operação inversa, para contribuir para a formação e
utilização no Ensino Médio”.
Nesse momento é possível verificar que os apontamentos realizados pela participante
contribuem para o desenvolvimento do pensamento algébrico dos alunos, pois, com a
reformulação da BNCC (2018) o conteúdo passa a permear de maneira mais visível por todas
as séries de acordo com seu rigor matemático e de forma espiralada, e dessa forma, o
pensamento como por exemplo o funcional pode ser iniciado desde a educação infantil.
Salienta-se ainda que a forma de se iniciar um conteúdo faz toda a diferença para a compreensão
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do aluno, a generalização conforme apontada por P6 é importante para que a letra não apareça
de forma repentina e torna-se incompreensível, e assim, não atinge a potencialidade que possui
como recurso de resolver problemas.
Já P1 aponta que a escolha do problema para o plano de aula foi feita “Por que ele traz
os conceitos de multiplicação, divisão, adição, subtração e igualdade. Com isso permite que o
aluno trabalhe diversas propriedades em uma só atividade”. As ideias apresentadas vão ao
encontro com as dos autores Fiorentini, Miorin e Miguel (1993) que defendem que o
pensamento algébrico ocorre em todas as áreas da matemática, além dos outros campos do
conhecimento. Assim, sua construção não ocorre de forma e com conteúdos isolados, mas
conforme P1 apresenta, um bom problema gerador pode ser utilizado para trabalhar diferentes
conceitos e propriedades e também pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento
algébrico.
Além disso, P1 aponta que: “Meu foco seria ensinar a questão da balança, apenas com
as operações inversas, porque no final o aluno acaba sendo viciado na hora de resolver uma
equação, e na hora de isolar o x ele vai passar do outro lado da igualdade”, por meio da fala
do participante é possível identificar sua preocupação em ensinar o aluno de maneira correta,
utilizando as propriedades da igualdade, e deixando de lado a forma mecânica de resolução de
uma equação, onde o aluno conforme mencionado por ele “e na hora de isolar o x, ele vai
passar do outro lado da igualdade”.
Outro elemento que será levado em consideração para análise desta categoria, com foco
no desenvolvimento do pensamento algébrico dos alunos, é o problema proposto pelos
participantes na atividade final, conforme apresentado a seguir no Quadro 7.
Quadro 7: Problemas escolhidos pelos participantes na atividade final
Participante
P1

Problema apresentado no plano de aula
Leonardo tinha de dividir um número por 3, mas se enganou e
multiplicou-o por 3. Com isso, encontrou 120 unidades a mais do que deveria
ter encontrado. Qual é o número que Leonardo deveria dividir?

P2

Quanto devo colocar para que as balanças apresentem uma igualdade?
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P4

A professora Célia, em uma aula sobre sequências, resolve fazer uma
brincadeira de adivinhação com padrões:
I) Primeiro ela escolhe um número Natural.
II) Cláudia deve dizer o dobro do seu sucessor.
III) Marcelo deve dizer o triplo do antecessor dito por Cláudia.
IV) Por fim, Ademar deve dizer o quádruplo do sucessor do número dito
por Marcelo.
a) Se a professora Célia escolher 3, qual será a sequência formada pelos
4 números?
b) Diani estava no banheiro e quando voltou, ouviu Ademar dizendo
184. Qual foi o número escolhido pela professora?
c) Crie uma expressão para determinar o número escolhido pela
professora se Ademar disse que o resultado é x.

P5

O Problema da Partilha de Figurinhas
O problema a seguir tem uma estrutura multiplicativa associada a um valor
total. “Alan, Bruno e Carlos têm, juntos, 120 figurinhas. Bruno tem o dobro de
figurinhas de Alan e Carlos tem o triplo de figurinhas de Alan. Quantas
figurinhas têm cada um?
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P6

Zé vende sorvetes na praia do “Queimado” para a empresa “Doce Gelado” e o
valor que recebe diariamente depende de suas vendas. Ele recebe uma ajuda de
custo diária de R$ 10,00, independentemente de ter vendido ou não sorvetes.
Além disso, recebe R$ 0,50 por cada sorvete vendido. Complete a tabela abaixo
com valores ganhos para vendas até 8 sorvetes.
Quantidade

1

2

Valor (R$)

10,50 11,00

3

4

5

6

7

12,50

8
14,00

a) O que varia no valor que Zé ganha diariamente?
b) Qual é a parte fixa que ele ganha?
c) Qual valor ganho por ele na venda de 10 sorvetes? E de 15 sorvetes?
d) Em certo dia ele recebeu o total de R$ 35,50, neste caso, possível descobrir
quantos sorvetes ele vendeu? Justifique sua resposta.
e) Como você escreveria essa situação se vender “x” sorvetes?
f) Descreva uma expressão que possa representar o valor que ele ganhará
diariamente de acordo com as suas vendas.

Fonte: Dados da pesquisa
Dos problemas solicitados, P1 selecionou um problema que envolve Equação do 1º Grau
para o 7º ano e a habilidade da BNCC (EF07MA18) “Resolver e elaborar problemas que possam
ser representados por equações polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐,
fazendo uso das propriedades da igualdade” (BRASIL, 2018, p. 307); P2 escolheu trabalhar
com seus alunos do 6º ano o objeto de conhecimento “As propriedades da igualdade” e a
habilidade (EF06MA14) “Reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao
adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois membros por um mesmo número e utilizar
essa noção para determinar valores desconhecidos na resolução de problemas” para explorar o
conceito de incógnita; P5 propôs um problema para alunos de 6º ano, mas indicou como
conteúdos o princípio multiplicativo/ resolução de problemas, o que não seria correto, pois
indicou as habilidades: (EF05MA10) “Concluir, por meio de investigações, que uma igualdade
não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir seus dois membros por um mesmo
número, de modo a construir a noção de equivalência” e (EF05MA11) “Resolver e elaborar
problemas cuja representação em sentença matemática seja uma igualdade composta por
operação em que um dos termos é desconhecido”. Conforme Lins e Gimenez (1997, p. 150)
apontam a Álgebra “[...] em um conjunto de afirmações, em que é possível produzir significado
em termos de números e operações aritméticas, possivelmente envolvendo igualdade ou
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desigualdade”. Assim, nota-se que, para os autores, a compreensão da Aritmética também é
importante para o desenvolvimento do pensamento algébrico, pois Aritmética e Álgebra
preservam propriedades comuns como a igualdade.
P4 escolheu um problema para o 7º ano, que envolve o objeto de conhecimento
“Linguagem algébrica: variável e incógnita” e a habilidade “(EF07MA15) Utilizar a simbologia
algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas” (BRASIL, 2018,
p. 307); e P6 trouxe um problema a ser proposto para o 7º ano, indicou o conteúdo “padrão
numérico e expressão algébrica” e as habilidades “(EF07MA10) Investigação de padrões em
sequências e representação da regularidade observada em linguagem matemática (continuar
sequência; apresentar o termo qualquer)” (BRASIL, 2018, p. 307), “(EF07MA13)
Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar relação entre
duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita” (BRASIL, 2018, p. 307) e (EF07MA15),
já apresentada. Conforme apontam Ponte, Branco e Matos, (2009, p. 40), que “os alunos
identificam a lei de formação de uma dada sequência e expressam-na por palavras suas. Este
trabalho contribui para o desenvolvimento do sentido de número nos alunos e constitui uma
base para o desenvolvimento da sua capacidade de generalização”, visto que os alunos
expressam, primeiramente, essa lei de formação usando suas próprias palavras antes de escrevêla matematicamente por meio da Álgebra, ou seja, o aluno pode resolver o problema de acordo
com seus conhecimentos prévios em uma linguagem informal.
De modo geral, nota-se que os participantes se preocuparam com a exploração da
relação de igualdade matemática, a linguagem algébrica: variável e incógnita e a investigação
de padrões e regularidades.
A exploração da relação de igualdade assume uma importância desde as séries iniciais,
pois as relações são expressas por meio da linguagem natural e posteriormente utilizam
símbolos matemáticos, conforme Ponte, Branco e Matos (2009).
Já o uso da linguagem algébrica: variável e incógnita pelos alunos revela o
desenvolvimento do pensamento algébrico,
[...] expressando capacidade de pensar e se expressar genericamente,
sobretudo quando o aluno aceita e concebe a existência de grandezas
numéricas abertas ou variáveis dentro de um intervalo numérico, sendo capaz
não só de expressá-las por escrito, mas, também, de operá-las). FIORENTINI,
FERNANDES; CRISTOVÃO, 2005, p. 5).

Em relação à procura de padrões e regularidades, Ponte (2005) aponta que a
generalização de situações deve ser fomentada desde os primeiros anos do Ensino Fundamental,
pois o estudo de padrões e regularidades é um meio para desenvolver o pensamento algébrico.
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4. As ideias de Álgebra
Nesta categoria, são analisadas as ideias que os participantes apresentaram sobre a
Álgebra, suas divisões e sobre como ela é ensinada atualmente, além das mudanças realizadas
pela BNCC (BRASIL, 2018) com relação a essa Unidade Temática, com a introdução de
conceitos e ideias elementares já no Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
Nas discussões do encontro 3, os professores participantes foram indagados a relatarem
sobre o ensino de Álgebra hoje e como foi ao longo do tempo, antes da BNCC (BRASIL, 2018),
que traz a Álgebra como campo.
P3 realizou alguns apontamentos: “[...] acho que todo mundo já ouviu isso, né? O
português veio atrapalhar a Matemática, entrou a letra aqui e eu já não sei mais o que fazer.
E eu concordo com um dos autores que foi falado, que a gente deve começar a trabalhar antes...
na escola que eu trabalho, a partir do quarto ano o aluno já tem contato com essa parte da
Álgebra. Então eles já vão entendendo o que é isso, eu acho que facilita bastante o trabalho lá
para frente”. No momento em que a participante se refere aos autores, ela está considerando as
orientações do NCTM (2000) e da BNCC (BRASIL, 2018), de que o ensino deve ser iniciado
nos Anos Iniciais e ampliado ao longo do Ensino Fundamental. Além disso, sobre as
dificuldades apresentadas pelos alunos acerca da linguagem algébrica, Ribeiro e Cury (2015)
defendem que o início do trabalho com Álgebra pode partir de um problema com linguagem
comum, para que os alunos consigam tentar expressá-los por meio de símbolos e, assim, chegar
à linguagem algébrica.
Em outro momento da discussão, mas ainda sobre Álgebra, P3 reconheceu que “[...] é
importante o trabalho com Álgebra para o 7º, 8º e 9º ano, para o Ensino Médio [...] o que
impede o desenvolvimento na Física é o cálculo matemático. E quando a incógnita está para o
lado direito? Porque eles vêm com isso, de quando a incógnita está do lado esquerdo vai para
baixo [...] se você muda a incógnita de lugar, “pega” [...], o desafio na minha escola é trazer
desde o Fundamental 1(Anos Iniciais do Ensino Fundamental) uma sequência de conhecimento
matemático”.
Quando a participante retratou que os alunos dizem que “[...] entrou letra aqui e eu já
não sei o que fazer”, é possível identificar que se trata de uma falha na compreensão da Álgebra
e de seus símbolos. Assim, cabe aos professores proporcionarem para esses alunos situações
em que o ensino e a compreensão de Álgebra aconteçam de forma contextualizada. Quando P3
citou o exemplo do uso de equações na Física, em que o aluno não entende que o uso deste
conteúdo pode ocorrer em outras disciplinas, identifica-se uma falha na compreensão da
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Álgebra, pois conforme Matos (2005), o professor deve “[...] levar o aluno a encarar a Álgebra,
não só como um assunto que se deve dominar, mas também como uma ferramenta que é
importante saber mobilizar em diferentes situações” (MATOS, 2005, p. 54). A participante
também apresentou uma visão limitada de que a Física seria Matemática Aplicada. Reitera-se,
em tempo, que a Física abarca conteúdos específicos que extrapolam a realização de cálculos
matemáticos.
Ainda no encontro 3, os participantes foram questionados sobre: “Que tipo de
concepção algébrica é mais explorada ao longo do currículo?”
P6 iniciou a discussão e pontuou que “Quando trabalho com 6º e 7º ano, eu penso que
trabalho mais a Álgebra na linha de generalização e depois a gente acaba pegando a equação.
E penso que a Álgebra para o aluno, no futuro... sentir dificuldade ou não, importa muito como
ela é iniciada com ele, como isso foi abordado. Se isso (A álgebra) foi (abordada) só com
símbolo ele não vai entender mesmo, não vai aprender operação com letra se sempre fez com
número. Esse início da Álgebra que eu penso que é mais importante, e eu tenho trabalhado nos
últimos anos iniciando com a generalização”. Por meio dessa fala de P6, nota-se que ele se
referiu à concepção de Álgebra como Aritmética Generalizada, conforme os PCN (BRASIL,
1998).
P4 também fez algumas considerações: “(...) as crianças já estão sendo estimuladas
para o pensamento algébrico, com conceitos básicos, com perguntas básicas e a escola deve
incentivar essas crianças por meio de esquemas (...) quando ele chegar no 6º, 7º e 8º ano, eu
vejo que o 8º ano é o ponto mais crítico da álgebra, que trabalha todos os conceitos e se a
criança tiver uma falha nisso é onde vai pegar para o professor e para ele próprio. É nessa
série que entra relações de monômios, polinômios. (...) mas eu tento antes de inserir a Álgebra
colocar sobre o pensamento numérico a partir de expressões numéricas”. P4 também se referiu
à Álgebra como Aritmética Generalizada e, ainda, como Álgebra Estrutural, ao se referir aos
monômios e polinômios, em que os alunos operam com símbolos que atendem a certas regras.
P6, por sua vez, acrescentou que “Se no 7º ano o professor trabalhar a linguagem certa
para explicar equações, o aluno já tem outro desenvolvimento quando vai para o 8º ano,
trabalhar com a formação das letras, faz outro sentido”. Nesse trecho, P6 referiu-se à Álgebra
das equações, mas não explicitou que linguagem certa seria essa, nem o que entende com
formação das letras. Possivelmente, estava se referindo ao uso da Álgebra como Símbolo
Abstrato, pois nesse ano escolar são explorados, como já mencionados, os monômios e
polinômios, bem como os produtos notáveis.
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Os participantes também revelaram algumas dificuldades dos alunos ao iniciar em
Álgebra, como a não compreensão de uma expressão do tipo 𝑎𝑥 + 𝑏 como resposta, o que
corrobora o trabalho de Behr Erlwanger e Nichols (1980) e Ginsbug (1977), citados em Booth
(1995, p. 27), que relacionam essa dificuldade com a interpretação do símbolo operatório: “ Em
aritmética, símbolos como + e = são interpretados geralmente em termos de ações efetuadas,
de maneira que +

significa efetivamente realizar a operação, e = escrever uma resposta”.

Assim, acostumados com o tratamento numérico, os alunos buscam uma resposta à expressão,
tentando reduzi-la em um único termo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Realizar uma pesquisa implica reconhecer algumas inquietações que, neste caso,
apontam para o ensino de Álgebra, o desenvolvimento do pensamento algébrico e a Resolução
de Problemas. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é analisar que contribuições para a
formação docente são evidenciadas em um curso de Resolução de Problemas para ensinar
Álgebra, de acordo com as habilidades da BNCC (BRASIL, 2018).
Os dados da pesquisa foram obtidos por meio das atividades desenvolvidas no curso de
extensão “A exploração do pensamento algébrico através da Resolução de Problemas”,
juntamente com um questionário sobre Resolução de Problemas respondido pelos participantes
e um plano de aula produzido para o encerramento do curso ofertado. O curso foi organizado
em sete encontros remotos, com momentos síncronos pelo Google Meet e assíncronos pelo
Google Classroom, com carga horária de 25 horas, e os participantes foram professores de
Matemática atuantes entre os Anos Finais do Ensino Fundamental e/ou Ensino médio.
Para a análise dos dados obtidos, foram criadas quatro categorias. Na primeira delas, (1)
As mudanças no planejamento das aulas, foi possível identificar que os participantes
aprimoraram a escolha e a compreensão de um bom problema gerador, visto que os professores
compreenderam e ressaltaram em suas falas a importância de conhecer seus alunos e os seus
conhecimentos prévios, pois assim, encontrariam um bom problema gerador para preparação
das aulas, de acordo com o nível que se encontra a turma. Na segunda, (2) A compreensão da
Metodologia de Resolução de Problemas, identificou-se a importância do trabalho com cursos
de extensão voltados para a Álgebra e o uso da Metodologia de Ensino-AprendizagemAvaliação de Matemática através da Resolução de Problemas. Por meio dos diálogos durante o
curso realizado, constatou-se que os participantes tiveram avanços na compreensão da
metodologia e os problemas deixaram de ser considerados apenas como exercícios de fixação
de conteúdo, possibilitando a construção de um conhecimento novo, com a mediação do
professor. Na categoria (3) A reflexão sobre o Pensamento Algébrico, seus elementos e seu
desenvolvimento, os professores relataram suas dificuldades em selecionar problemas
geradores que contribuam para o desenvolvimento do Pensamento Algébrico de seus alunos, e
selecionaram problemas que trabalham, essencialmente, equações e funções por meio de
padrões ou sequências numéricas. Por fim, na categoria (4) As ideias de Álgebra, os
participantes vivenciaram possibilidades de trabalho com a Álgebra desde os Anos Iniciais.
Além disso, nas discussões sobre as concepções da Álgebra, foi possível explorar, nos Anos
Iniciais, a Álgebra como generalização da Aritmética.
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As contribuições evidenciadas no curso ofertado foram em relação ao planejamento das
aulas dos professores participantes, contribuindo com a seleção de um bom problema gerador
e com a valorização do conhecimento prévio de seus alunos. Também foram evidenciadas
contribuições na compreensão da Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de
Matemática através da Resolução de Problemas, em que os problemas deixaram de ser
considerados apenas como aplicação de conteúdo. Por fim, o curso contribuiu para as reflexões
sobre o Pensamento Algébrico, seus elementos e seu desenvolvimento pelos docentes e sobre
as Ideias da Álgebra, cujo desenvolvimento deve ser iniciado desde os Anos Iniciais, conforme
as orientações da BNCC (BRASIL, 2018).
Ressalta-se que trabalhar com formação de professores não é uma tarefa fácil, pois
muitos fatores influenciam na forma de pensar de cada um deles. Essa dificuldade se acentuou,
sobretudo, no cenário desta pesquisa, que contou com a participação de professores de algumas
regiões do Brasil, com idades e experiências diferentes. Além disso, o ensino remoto foi mais
um desafio a ser enfrentado. Evidencia-se que, por meio do curso ofertado, os professores
passaram a entender a Resolução de Problemas como metodologia, deixando de lado sua
concepção apenas de fixação de conteúdo. Além disso, os professores puderam perceber como
podem empregar a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da
Resolução de Problemas em suas aulas. Eles ainda tiveram a possibilidade de planejar e discutir
sua aula e de buscar problemas geradores que trabalhem as habilidades da BNCC (BRASIL,
2018) e que contribuam para o desenvolvimento do Pensamento Algébrico dos alunos.
Uma lacuna sentida foi a quantidade de horas oferecidas para a formação. A ampliação
do número de horas possibilitaria aos professores replanejarem suas aulas, de modo a empregar
um problema gerador, fazendo uso da metodologia proposta. A oferta do curso de extensão com
carga horária ampliada também possibilitaria a realização de discussões após os participantes
implementarem a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da
Resolução de Problemas em suas aulas, com a exposição de seus anseios e dificuldades nessa
experiência. Foi possível perceber, nos planos de aula, que nem todos os professores a
utilizaram em suas aulas, apesar de ter sido solicitado. Assim, conclui-se que a formação de
professores e as mudanças nas práticas de sala de aula exigem tempo e discussões que façam
sentido ao professor e à sua realidade.
Nesse sentido, buscou-se com o curso de extensão ofertado contribuir com a formação
de cada um dos professores, mostrando-lhes possíveis adaptações que podem ser realizadas no
roteiro da Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da
Resolução de Problemas para o ensino remoto. Além disso, o produto educacional originado
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do curso de extensão oferece suporte para novos cursos envolvendo a temática abordada neste
trabalho: a Resolução de Problemas, a Formação de Professores, o ensino de Álgebra e o
desenvolvimento do Pensamento Algébrico. Os problemas trabalhados também podem ser
levados para sala de aula por professores que ensinam Matemática para o desenvolvimento da
Metodologia ou, ainda, para proporem a seus alunos a formulação de novos problemas a partir
deles. Além disso, o material pode contribuir para novos leitores que buscam conhecimento
sobre a temática e se encontra disponível no Repositório Institucional da Universidade
Tecnológica

Federal

do

Paraná

(RIUT)

http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/2119.

com

acesso

pelo

link:
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APÊNDICE A – PLANO DE AULA P1
Ano escolar:
7º ano
Conteúdo:
Equação de 1º grau

Duração da aula:
1h30min a
Habilidades:
(EF07MA18) Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações
polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso das propriedades da
igualdade.
Objetivos:
- Reconhecer e explorar as igualdades matemáticas para resolver problemas
envolvendo equações de 1º grau em situações de adição, subtração, multiplicação
e divisão.

Recursos:
- Plataforma Digital Google Classroom, ferramenta Google Meet, Power Point.

86

Procedimentos metodológicos
Um problema sobre a temática da aula será postado previamente na plataforma digital Google
Classroom, o momento da aula será no modelo de sala de aula invertida, de modo online pelo
Google Meet, os estudantes discutirão sobre os diferentes modos que encontraram para
resolver o problema proposto, o professor atuará como mediador, favorecendo para que o aluno
seja o sujeito de seu próprio aprendizado.
No momento oportuno, o professor fará a devida formalização do conteúdo, utilizando slides
do Power point, onde introduzirá os conceitos teóricos, incentivando sempre a
contextualização.
Problema: Leonardo tinha de dividir um número por 3, mas se enganou e multiplicou-o por
3. Com isso, encontrou 120 unidades a mais do que deveria ter encontrado. Qual é o número
que Leonardo deveria dividir?
Avaliação:
A avaliação será realizada de forma contínua e processual, buscando a diversificação dos
critérios, como interações na plataforma Google Classroom, leitura e realização das
atividades propostas. Dessa maneira a avaliação pretende contemplar as avaliações
formativa e somativa a partir da avaliação diagnóstica e situacional de cada estudante.
Referências:
Matemática - Bianchini: manual do professor / Edwaldo Bianchini. – 9. ed. – São Paulo,
Moderna, 2018.
VALE, Isabel; BARBOSA, Ana: Pensamento Algébrico: contributo da visualização na
construção da generalização
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APÊNDICE B – PLANO DE AULA P2
Planejamento 6º ano de 2021
Professora: P2
Habilidade

BNCC:

EF06MA14

-Reconhecer

que

a

relação

de

igualdade

matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os seus
dois membros por um mesmo número e utilizar essa noção para determinar
valores desconhecidos na Resolução de Problemas.
Objetivo de conhecimento: Propriedades da igualdade
Conceito de incógnita
3 aulas
1ªaula
Aula em forma de APC. Ferramentas disponíveis para envio de aulas e interação com os alunos:
apostila impressa, whatsapp, com gamificação em plataformas de ensino como Gamelab,
google forms e atividades no Canva. Aula preparada com referência em novaescola.org.br,
assinaturas pessoais, e no livro Matemática de Álvaro Andrini, livro editável (em word), e
assinatura de exatamente falando matemática.
Competências gerais da base nacional comum curricular a serem trabalhadas na presente aula:
01, 02, 04, 05 e 08. Na presente aula estarei trabalhando com propriedades da igualdade.
Trabalharei com o Canva em uma sala virtual, no primeiro momento pedirei para que assistam
os vídeos para terem uma ampla visão do que é igualdade.
Link:
https://www.canva.com/design/DAEcyueWMzk/Vdi_JtrPOsAfgARevZqC6Q/view?utm_cont
ent=DAEcyueWMzk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publish
sharelink
Após

assistirem

ao

vídeo

os

alunos

farão

atividades

preparadas

no

Canva. Link:
https://www.canva.com/design/DAEcnehP4v4/5BWZMRXpFTyJRz77xxAAw/view?utm_co
ntent=DAEcnehP4v4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publish
sharelink
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Estarei enviando um vídeo feito, feito por mim, usando o aplicativo Ocam, onde gravarei a tela
do computador e minha voz, explicando de maneira clara toda a atividade da aula.
Link: do Google forms:
https://forms.gle/6sBC4edMs3FztR797
2ªaula
Aula em forma de APC5. Ferramentas disponíveis para envio de aulas e interação com os
alunos: apostila impressa, whatsapp, com gamificação em plataformas de ensino como
Gamelab, google forms e atividades no Canva. Aula preparada com referência em
novaescola.org.br, assinaturas pessoais, e no livro Matemática de Álvaro Andrini, livro editável
(em word), e assinatura de Exatamente falando Matemática.
Competências gerais da base nacional comum curricular a serem trabalhadas na presente aula:
01, 02, 04, 05 e 08. Na presente aula pedirei que façam a leitura das atividades no Google
formulário e respondas as questões e que registrem, no caderno como chegaram a resposta das
atividades.
3ªaula
Aula em forma de APC. Ferramentas disponíveis para envio de aulas e interação com os alunos:
apostila impressa, whatsapp, com gamificação em plataformas de ensino como Gamilb, google
forms e atividades no Canva. Aula preparada com referência em novaescola.org.br, assinaturas
pessoais, e no livro Matemática de Álvaro Andrini, livro editável (em word), e assinatura de
Exatamente falando Matemática. Competências gerais da base nacional comum curricular a
serem trabalhadas na presente aula: 01, 02, 04, 05 e 08. Nesta aula enviarei aos alunos uma aula
gamificada com o Gamilab, os alunos terão que atingir os cubos, responder as questões para
chegar ao pódio.

_______________
5

Atividades pedagógicas complementares.
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SALA DE AULA VIRTUAL

ATIVIDADES
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APÊNDICE C – PLANO DE AULA P4
Resolução de Problemas envolvendo o Pensamento Algébrico por meio do ensino híbrido
Professor: P4
Serão necessários para realização desse projeto 5 aulas de 55 minutos
Disciplina: Matemática
Habilidade
(EF07MA15) Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em
sequências numéricas.
Objeto de Conhecimento
•

Linguagem algébrica: variável e incógnita
Objetivo Geral
Pretende-se nesse projeto observar se os discentes conseguem resolver e elaborar

problemas que envolve a linguagem algébrica, por meio de estratégias de Resolução de
Problema Ensino-Aprendizagem-Avaliação e o Ensino Híbrido, permitindo com que os alunos
consigam compreender os todos processos relacionados ao tema estudado com o auxílio das
tecnologias digitais.
Objetivo específico
● Identificar padrões e regularidades que envolve sequências numéricas.
● Interpretar as situações problemas que envolve a linguagem algébrica;
Metodologia e encaminhamento das aulas
As aulas serão encaminhadas por meio da estratégia de ensino Resolução de Problemas
Ensino-Aprendizagem-Avaliação e o Ensino Híbrido, será proposto que os alunos poderão
trabalhar em um ambiente virtual de aprendizagem, neste trabalho o AVA utilizado será o
Classroom.
Neste projeto utilizaremos praticamente todos recursos que esta plataforma possui, para
os alunos sentirem mais à vontade e poder explorar todo seu potencial e assim construir sua
aprendizagem.
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Num primeiro momento, será discutido sobre como serão processo de ensino, que este
será realizado em forma remota com o auxílio das tecnologias digitais, então, junto com os
alunos elaboraremos um contrato didático, para nenhuma das partes serem prejudicada
principalmente a clientela, e que os rumos das aulas ou métodos podem ser readaptados se todos
estiverem de acordo.
Então, será postado Tarefas relacionado ao tópico de estudo no AVA e as ferramentas
que possivelmente os eles irão utilizar, mas enfatizo que na maioria das vezes o debate é que
irá prevalecer, de modo que os discentes discutirem entre si sobre possíveis maneiras solucionar
o problema, essa discussão será mediada pelo professor no mural do Classroom, permitindo
com que todos expressam suas possíveis duvidas ou maneiras de solucionar a Tarefa.
Nesse sentido, as aulas serão mediadas conforme a criatividade de investigação dos
alunos, em todos os momentos o professor irá fazer questionamentos com o intuito de instigar
no processo de ensino de modo que os alunos consigam construir o seu conhecimento.
Contudo, fez-se um estudo bibliográfico sobre a metodologia de ensino de resolução de
problema, verificou-se que nessa proposta de aula o professor age como mediador
(ROMANATTO, 2012), por esse motivo planejou-se as Tarefas com a pretensão de fazer com
que os discentes se envolve nas situações de investigações afim de solucionar os problemas,
procurou-se no DCR-MT, BNCC e na metodologia de ensino de Resolução de Problema:
ensino-aprendizagem-avaliação (ALLEVATO; ONUCHIC, 2009) e o ensino híbrido, ou
blended learning, que promove uma integração entre o ensino presencial e propostas de ensino
online visando a personalização do ensino, na qual se destaca pela interação do ser humano
com as tecnologias (SCHIEHL; GASPARINI, 2016).
Para finalizar esse estudo pretende-se fazer uma plenária via Meeting, momento para os
alunos discutem sobre suas supostas resoluções e resultados, desenvolvendo nesse momento
um debate, visto que podem ocorrer soluções diferentes de cada problema respondido que
possivelmente pode proporcionar uma aprendizagem significativa.
Materiais
Para o encaminhamento da aula, será mediada por meio da metodologia de ensino
Resolução de Problema e o Ensino Híbrido, os materiais utilizados pelos alunos serão o AVA
(Classroom), assim como YouTube (num primeiro momento sugerido pelo professor, mas os
alunos terão autonomia para escolherem seus próprios vídeos sobre o tema em que estiverem
estudando), Vídeo aula com o mediador que podem ser gravadas ou via Meeting, além de lápis,
papel e borracha.
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Encaminhamento das Tarefas
A Tarefa será colocada para os alunos na plataforma Classroom, um problema para os
alunos investigar e discuti sobre o tema Linguagem Algébrica.
Será postada na plataforma todas as regras para auxiliar os alunos nas resoluções da
Tarefa durante 4 aula de 55 minutos. O professor irá postar um problema e um vídeos sobe o
tópico estudado, além de recurso para leitura sobre o tema, os alunos terão um tempo para
assistir o vídeo, realizar a leitura e debaterem com a intenção de solucionar o problema.
● O Problema - A Professora Célia
A professora Célia, em uma aula sobre sequências, resolve fazer uma brincadeira de
adivinhação com padrões:
I) Primeiro ela escolhe um número Natural.
II) Cláudia deve dizer o dobro do seu sucessor.
III) Marcelo deve dizer o triplo do antecessor dito por Cláudia.
IV) Por fim, Ademar deve dizer o quádruplo do sucessor do número dito por Marcelo.
a) Se a professora Célia escolher 3, qual será a sequência formada pelos 4 números?
b) Diani estava no banheiro e quando voltou, ouviu Ademar dizendo 184. Qual foi o
número escolhido pela professora?
c) Crie uma expressão para determinar o número escolhido pela professora se Ademar
disse que o resultado é x.
Avaliação
A avaliação enquanto atividade de investigação procura assumir um caráter
essencialmente formativo (BURIASCO, 2000) e dar-se-á durante todo o desenvolvimento da
Resolução do Problema Ensino-Aprendizagem-Avaliação, atendendo aos vários tipos de
realidades e aos diversos modos de trabalho. A avaliação contará de avaliação e a autoavaliação
do grupo de alunos, participação nos debates e a criatividade.
Referência bibliográfica
ALLEVATO, N. S. G; ONUCHIC, L. R. Ensinando matemática na sala de aula através da
Resolução de Problemas¹. Boletim Gepem, p. 133, 2009.
BRASIL. Ministério da Educação. Base nacional comum curricular. Brasília, DF: MEC,
2015.
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BURIASCO, R. L. C. de. Algumas considerações sobre avaliação educacional. In: Estudo em
Avaliação Educacional. Fundação Carlos Chagas, nº22, jul-dez, São Paulo, 2000. Pp. 155178.
GROSSO, MATO. Documento de referências curricular para Mato Grosso. Ensino
Fundamental Anos Finais, 2018.
ROMANATTO, Mauro Carlos. Resolução de Problemas nas aulas de Matemática. Revista
Eletrônica de Educação. São Carlos, SP: UFSCar, v. 6, no. 1, p.299-311, mai. 2012.
SCHIEHL, Edson Pedro; GASPARINI, Isabela. Contribuições do Google Sala de Aula para o
ensino híbrido. RENOTE-Revista Novas Tecnologias na Educação, v. 14, n. 2, 2016.
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APÊNDICE D – PLANO DE AULA P5
Ano escolar:
6º ano
Conteúdo:
Princípio multiplicativo/ Resolução de Problemas

Duração da aula:
1 aula
Habilidades:
(EF05MA10) Concluir, por meio de investigações, que uma igualdade não se
altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir seus dois membros por um
mesmo número, de modo a construir a noção de equivalência.
(EF05MA11) Resolver e elaborar problemas cuja representação em sentença
matemática seja uma igualdade composta por operação em que um dos termos é
desconhecido.
Objetivos:
-Permitir

que

Explorar

o

aluno

regularidades

vá

além
e

de

observar,
relações

mas
de

sim

generalizar.
equivalência.

-Observar regularidades e estabelecer leis matemáticas que expressem a relação de
dependência entre variáveis.
-Resolver sentenças matemáticas conforme critérios convencionais de resolução. -Associar
sentenças com parênteses de forma a deixá-las com a sequência correta de resolução.
-Representar simbolicamente a resposta de um problema. Solucionar sentença com termo
desconhecido.
Recursos:
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-A aula será expositiva com apresentação do problema em PowerPoint e material dourado.
-A ideia inicial é mostrar aos alunos que a Álgebra consiste na generalização de sentenças
matemáticas demonstrando se essas afirmações são verdadeiras ou não

Procedimentos metodológicos
A aula será expositiva, aplicada de forma presencial com utilização do material dourado.
Partindo do princípio que os alunos já conhecem o material dourado, a ideia é introduzir
conceitos algébricos como o princípio multiplicativo utilizando material manipulável.
Como ressalta Thompson, “alunos da terceira a sexta série conseguem aprender conceitos
algébricos simples e têm vontade de fazê-lo quando lhes é permitido operar com material
concreto”, (THOMPSON, 1995, p. 88).
O Problema da Partilha de Figurinhas
O problema a seguir tem uma estrutura multiplicativa associada a um valor total. “Alan,
Bruno e Carlos têm, juntos, 120 figurinhas. Bruno tem o dobro de figurinhas de Alan e
Carlos tem o triplo de figurinhas de Alan. Quantas figurinhas têm cada um?

A resolução sugerida, com o auxílio do material dourado (poderiam ser usadas as barras
de Cuisenaire), inicia-se pela representação das 120 figurinhas totais, ilustrada na Figura
1. De acordo com as hipóteses, os alunos devem ser orientados a solucionar o problema
associando uma dezena ao Alan, duas dezenas ao Bruno e três dezenas ao Carlos, até que
se esgotem. Esta solução busca levar o aluno a perceber que o total de figurinhas deve ser
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dividido por 6 e que 1 parte é atribuída a Alan, 2 partes a Bruno e 3 partes a Carlos, figura
2.

De acordo com a distribuição conclui-se que Alan tem 20 figurinhas, Bruno 40 e Carlos
60.
Usando a linguagem algébrica, alunos nos últimos anos do EF deverão ser incentivados ao
uso
de uma representação análoga à que segue:
a minúsculo para o Alan;
b minúsculo para o Bruno;
c minúsculo para o Carlos;
𝑎 = número de figurinhas de Alan; 𝑏 = número de figurinhas de Bruno;
𝑐 = número de figurinhas de Carlos
1𝑎 + 2𝑎 + 3𝑎 = 120
6𝑎 = 120
Então:
6. 20 = 120
1 . 20 = 20
2. 20 = 40
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3. 20 = 60
É importante deixar claro aos alunos que o valor de a = 20
Avaliação:
Para identificar se os alunos compreenderam e se foram estimulados quanto ao Pensamento
Algébrico proposto no problema, será disponibilizado um novo problema também com
material manipulável com intuito de identificar se o trabalho foi efetivo ou não.
Problema Proposto na Avaliação:
Num jogo de basquete foram feitos 150 pontos. As duas equipes teriam empatado se não
fosse por uma diferença de 20 pontos. Quantos pontos marcou a equipe vencedora?
Referências:
https://uenf.br/posgraduacao/matematica/wpcontent/uploads/sites/14/2017/09/01072014L
uciana-Pinto-Freitas.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pd
f
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APÊNDICE E – PLANO DE AULA P6

Ano escolar:
7º ano
Conteúdo:
Padrão numérico e Expressão algébrica
Duração da aula:
2 horas/aula
Habilidades:
(EF07MA10) Investigação de padrões em sequências e representação da regularidade
observada em linguagem matemática (continuar sequência; apresentar o termo qualquer).
(EF07MA13) Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para
expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita.
(EF07MA15) Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em
sequências numéricas.
Objetivos:
- Identificar o padrão de uma sequência numérica e expressá-lo por meio de linguagem
algébrica.
- Escrever uma expressão algébrica para calcular qualquer termo independente dos valores
que são variáveis.
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Recursos:
- Folha impressa com problema gerador.
- Quadro branco e canetas coloridas.
- Folha impressão com problema complementar.

Procedimentos metodológicos
Apresentar um problema gerador, por meio de folha impressa, no qual os estudantes
estarão de forma presencial na escola. Cada um fará sua leitura e em seguida, faremos
uma leitura coletiva. Conversar no coletivo sobre o que se trata a situação proposta, e
depois os alunos se reúnem para resolvem o problema em pequenos grupos.
Depois faremos a correção do problema no grande grupo, de maneira dialogada. Caso
aparece uma resolução bastante significativa e diferenciada, está será registrada no quadro
branco por quem apresentar a estratégia de resolução.
Por fim, com a estratégias de resoluções apresentadas no quadro branco, fazer a correção
e a formalização da situação problema, sempre direcionando a fala para demonstrar a
existência de um termo que varia, usando caneta colorida para indicar os termos fixos a
variável.
Mostrar que a variável pode ser representada por uma letra do nosso alfabeto
representando um número real.
Depois da formalização do problema gerador e apresentar a expressão algébrica fazendo a
relação oral com a sequência numérica apresentada no quadro, entregar individualmente
um problema complementar parecido com o problema gerador.

PROBLEMA GERADOR
Zé vende sorvetes na praia do “Queimado” para a empresa “Doce Gelado” e o valor que
recebe diariamente depende de suas vendas. Ele recebe uma ajuda de custo diária de R$
10,00, independentemente de ter vendido ou não sorvetes. Além disso, recebe R$ 0,50 por
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cada sorvete vendido. Complete a tabela abaixo com valores ganhos para vendas até 8
sorvetes.

Quantidade

1

2

Valor (R$)

10,50

11,00

3

4

5

6

7

12,50

8
14,00

a) O que varia no valor que Zé ganha diariamente?
b) Qual é a parte fixa que ele ganha?
c) Qual valor ganho por ele na venda de 10 sorvetes? E de 15 sorvetes?
d) Em certo dia ele recebeu o total de R$ 35,50, neste caso, possível descobrir quantos
sorvetes ele vendeu? Justifique sua resposta.
e) Como você escreveria essa situação se vender “x” sorvetes?
f) Descreva uma expressão que possa representar o valor que ele ganhará diariamente de
acordo com as suas vendas.

PROBLEMA COMPLEMENTAR
Em uma corrida de táxi na cidade de São Paulo era cobrada assim: bandeirada de R$ 4,10
e R$ 3,50 por quilômetro rodado. Qual o valor a ser pago por uma corrida de 8 km? E por
uma de 10,3 km? Qual a expressão algébrica indica a quantia a pagar em uma corrida de x
Km?
Avaliação:
A avaliação acontecerá durante a resolução e o diálogo entre os grupos, de maneira
contínua e no fim da aula com a resolução de um problema complementar, diagnosticando
os objetivos da aprendizagem atingidos.

Referências:
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Associação Nova Escola,2021. Disponível em:
<https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/7ano/matematica>. Acesso em:
maio 2021
GAY, Mara Regina Garcia, SILVA, Willian Raphael. Araribá Plus: Matemática 7º
Ano. 5ª. ed. São Paulo: Editora Moderna, 2018.
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ANEXO A- FICHA DE AVALIAÇÃO DE PRODUTO/PROCESSO
EDUCACIONAL

Ficha de Avaliação de Produto/Processo Educacional
Adaptado de: Rizzatti, I. M. et al. Os produtos e processos educacionais dos programas de pós-graduação
profissionais: proposições de um grupo de colaboradores. ACTIO, Curitiba, v. 5, n. 2, p. 1-17, mai./ago. 2020.
Disponível em: https://periodicos.utfpr.edu.br/actio/article/view/12657. Acesso em 14 de dezembro de 2020.

Instituição de Ensino
Superior
Programa de PósGraduação
Título da Dissertação
Título do
Produto/Processo
Educacional

Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática
(PPGMAT)
Pensamento algébrico e a Resolução de Problemas: contribuições
para a formação docente
A exploração do pensamento algébrico através da Resolução de
Problemas
Discente: Ariane da Silva Landgraf

Autores do
Produto/Processo
Educacional
Data da Defesa

Orientador/Orientadora: Andresa Maria Justulin
Outros (se houver):
14/12/2021

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PRODUTO/PROCESSO EDUCACIONAL (PE)
Esta ficha de avaliação deve ser preenchida pelos membros da banca do exame de defesa da
dissertação e do produto/processo educacional. Deve ser preenchida uma única ficha por todos os
membros da banca, que decidirão conjuntamente sobre os itens nela presentes.

Aderência: avalia-se se o PE apresenta
ligação com os temas relativos às linhas
de pesquisas do Programa de PósGraduação.
*Apenas um item pode ser marcado.
Linhas de Pesquisa do PPGMAT:

( ) Sem clara aderência às linhas de pesquisa do
PPGMAT.
( X ) Com clara aderência às linhas de pesquisa
do PPGMAT.
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L1: Formação de Professores e Construção do
Conhecimento Matemático (abrange discussões
e reflexões acerca da formação inicial e em
serviço dos professores que ensinam
Matemática, bem como o estudo de tendências
em Ensino de Matemática, promovendo
reflexões críticas e analíticas a respeito das
potencialidades de cada uma no processo de
construção do conhecimento matemático nos
diferentes níveis de escolaridade);
L2: Recursos Educacionais e Tecnologias no
Ensino de Matemática (trata da análise e do
desenvolvimento de recursos educacionais para
os processos de ensino e de aprendizagem
matemática, atrelados aos aportes tecnológicos
existentes).

Aplicação, aplicabilidade e
replicabilidade: refere-se ao fato de o
PE já ter sido aplicado (mesmo que em
uma situação que simule o
funcionamento do PE) ou ao seu
potencial de utilização e de facilidade
de acesso e compartilhamento para que
seja acessado e utilizado de forma
integral e/ou parcial em diferentes
sistemas.

( ) PE tem características de aplicabilidade, mas
não foi aplicado durante a pesquisa.
( ) PE foi aplicado uma vez durante a pesquisa
e não tem potencial de replicabilidade.
( X ) PE foi aplicado uma vez durante a pesquisa
e tem potencial de replicabilidade (por estar
acessível e sua descrição permitir a utilização
por terceiros, considerando a possibilidade de
mudança de contexto de aplicação).
( ) PE foi aplicado em diferentes

*Apenas um item pode ser marcado.
A propriedade de aplicação refere-se ao
processo e/ou artefato (real ou virtual) e dividese em três níveis:
1) aplicável – quando o PE tem potencial de
utilização direta, mas não foi aplicado;
2) aplicado – quando o PE foi aplicado uma vez,
podendo ser na forma de um piloto/protótipo;
3) replicável – o PE está acessível e sua
descrição permite a utilização por outras
pessoas considerando a possibilidade de
mudança de contexto de aplicação.

ambientes/momentos e tem potencial de
replicabilidade (por estar acessível e sua
descrição permitir a utilização por terceiros,
considerando a possibilidade de mudança de
contexto de aplicação).

Para o curso de Mestrado Profissional, o PE
deve ser aplicável e é recomendado que seja
aplicado.

Abrangência territorial: refere-se a
uma definição da abrangência de
aplicabilidade ou replicabilidade do PE
(local, regional, nacional ou
internacional). Não se refere à aplicação
do PE durante a pesquisa, mas à
potencialidade de aplicação ou
replicação futuramente.
*Apenas um item pode ser marcado e a
justificativa é obrigatória.

( ) Local
( ) Regional
( X ) Nacional
( ) Internacional
Justificativa (obrigatória): Entende-se que seja
de abrangência NACIONAL por explorar a
BNCC, permite trabalhar a formação de
professores em nível nacional e por estar
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disponível
brasileiros.
Impacto: considera-se a forma como o
PE foi utilizado e/ou aplicado no
sistema relacionado à prática
profissional do discente (não precisa
ser, necessariamente, em seu local de
trabalho).
*Apenas um item pode ser marcado.
Área impactada
*Apenas um item pode ser marcado.

em

repositórios

de

pesquisa

( ) PE não utilizado no sistema relacionado à
prática profissional do discente (esta opção
inclui a situação em que o PE foi utilizado e/ou
aplicado em um contexto simulado, na forma de
protótipo/piloto).
( X ) PE com aplicação no sistema relacionado à
prática profissional do discente.
( ) Econômica;
( ) Saúde;
( X ) Ensino;
( ) Cultural;
( ) Ambiental;
( ) Científica;
( ) Aprendizagem.

Complexidade: compreende-se como
uma propriedade do PE relacionada às
etapas de elaboração, desenvolvimento
e/ou validação do PE.

( X ) O PE foi concebido a partir de
experiências, observações e/ou práticas do
discente, de modo atrelado à questão de pesquisa
da dissertação.

*Podem ser marcados nenhum, um ou
vários itens.

( ) A metodologia apresenta clara e
objetivamente, no texto da dissertação, a forma
de elaboração, aplicação (se for o caso) e análise
do PE.
( X ) Há, no texto da dissertação, uma reflexão
sobre o PE com base nos referenciais teóricos e
metodológicos empregados na dissertação.
( ) Há, no texto da dissertação, apontamentos
sobre os limites de utilização do PE.

Inovação: considera-se que o PE é
inovador, se foi criado a partir de algo
novo ou da reflexão e modificação de
algo já existente revisitado de forma
inovadora e original. A inovação não
deriva apenas do PE em si, mas da sua
metodologia de desenvolvimento, do
emprego de técnicas e recursos para
torná-lo mais acessível, do contexto
social em que foi utilizado ou de outros
fatores. Entende-se que a inovação
(tecnológica, educacional e/ou social)

( ) PE de alto teor inovador (desenvolvimento
com base em conhecimento inédito).
( X ) PE com médio teor inovador (combinação
e/ou compilação de conhecimentos
preestabelecidos).
( ) PE com baixo teor inovador
(adaptação de conhecimentos existentes).
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no ensino está atrelada a uma mudança
de mentalidade e/ou do modo de fazer
de educadores.
Membros da banca examinadora de defesa
Nome
Profa. Dra. Andresa Maria Justulin
Profa. Dra. Fabiane Cristina Hopner Noguti
Prof. Dr. Henrique Rizek Elias

Instituição
UTFPR
UFSM
UTFPR

