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Resumo: Este trabalho tem como tema de estudo a Resolução de Problemas no ensino e 

aprendizagem da Matemática na Educação Básica e insere-se no projeto Ensino de 

Matemática na Escola Elementar, no âmbito do programa Observatório da Educação 

(OBEDUC/CAPES), desenvolvido no IME-USP. Seu objetivo é investigar de que 

maneira práticas de resolução de problemas podem ser implementadas na sala de aula e 

quais as contribuições para a aprendizagem dos alunos. Para tanto, propõe-se 

desenvolver – realizar e analisar – uma experiência em Resolução de Problemas com 

alunos da 1
a
 série do Ensino Médio de uma escola pública de São Paulo/SP, inspirada 

na competição internacional Rali Matemático. Nesse estudo, pretende-se investigar o 

papel das diferentes representações semióticas nos processos de resolução dos alunos. 

Assim, a estratégia metodológica prevê um estudo experimental de intervenção, cuja 

análise dos dados coletados será de natureza qualitativa, à luz das pesquisas na área, 

bem como na teoria dos registros de representação semiótica de R. Duval.  

 
Palavras-chave: Resolução de Problemas. Ensino Médio. Rali Matemático. 

Representação semiótica. 

 

Abstract: The topic of this research is “Problem Solving in teaching and learning 

Mathematics in primary education”. It fits into the proposals of Observatório da 

Educacão (OBSEDUC), more specifically into the scope of the project Ensino de 

Matemática na Escola Elementar (IME-USP). The goal of this paper is to investigate 

the way in which problem solving practices can be implemented in classroom and how 

they contribute to students’ learning. For the purpose of this paper, we propose to 

develop, realize and analyze a problem solving experience with the students of 1
st
 year 

state secondary school in Sao Paulo/SP, based on international competition 

Mathematical Rally. This paper aims to investigate the roles of different semiotic 

representations in students’ problem-solving processes. Therefore, the methodology 

used is an experimental intervention study with qualitative data analysis based on 

research in this area, as well as on R. Duval’s theory of semiotic representation 

registers. 
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Introdução 
 

A utilização da Resolução de Problemas (RP) como metodologia vem sendo 

destacada desde meados dos anos de 1980, no Brasil e no mundo, como um dos 

propósitos do ensino da Matemática.  Nas pesquisas em relação ao tema, observa-se 

uma tendência em considerar que a RP deve proporcionar a descoberta, dar 

oportunidade de o aluno desenvolver diferentes tipos de raciocínio e estratégias, pensar 
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matematicamente, ampliar seu conhecimento, de forma a dar sentido a conceitos e 

propriedades matemáticas.  

Em sala de aula, o trabalho com essa metodologia, normalmente, é reduzido a 

atividades de aplicação de conteúdos expostos previamente, sem preocupação com seu 

real objetivo. Segundo Allevato (2005), a RP favorece um trabalho mais autônomo, em 

que o conhecimento construído fará mais sentido para o aluno, aumentando a confiança 

em suas próprias capacidades. 

Apesar dos estudos e do que se discute sobre o tema, fazer com que a 

metodologia de RP seja incorporada à sala de aula de forma efetiva, com os objetivos 

previstos, não é uma tarefa fácil para os professores. Ainda assim, as razões para que tal 

metodologia seja utilizada devem ser consideradas.  

Para grande parte dos professores da Educação Básica, abordar conceitos e 

métodos sob a perspectiva de resolução de problemas, ainda se limita a explicar um 

procedimento que funcione para resolver determinados tipos de problemas e fazer com 

que seu aluno reproduza essa técnica. Dessa forma, a resolução de um problema em 

Matemática se apresenta como algo “estático”, restrito à identificação de uma técnica 

específica, não estimulando nem propiciando o desenvolvimento do pensamento 

matemático e da criatividade. Tal perspectiva contribui para que os alunos não 

compreendam o valor e não vejam sentido nos conceitos e métodos matemáticos 

ensinados na escola. 

Com isso em mente, buscou-se uma maneira de realizar uma experiência com 

base na Resolução de Problemas, na intenção de que os alunos vejam a Matemática 

como algo que são capazes de entender, que proporcione a eles o desenvolvimento do 

raciocínio e de estratégias e que, além disso, motive-os na busca por soluções de 

problemas diversificados e pelo conhecimento matemático. 

Durante a busca da solução de um problema, as ideias precisam ser organizadas 

a partir da representação de relações e objetos matemáticos. Conforme aponta Carreira 

(1999), os diferentes tipos de representações de ideias matemáticas são entendidos como 

ferramentas úteis que os alunos devem mobilizar corretamente perante uma situação 

concreta. Segundo a autora, se o aluno estiver em condições de desenvolver códigos 

gráficos ou simbólicos que lhe permitam representar uma situação, ele terá mais poder 

matemático para lidar com um problema. 

Ainda sobre representação, Duval (2009) destaca que os objetos matemáticos 

não são diretamente acessíveis à percepção, portanto, o acesso a eles é obtido por meio 

de representações semióticas, um sistema particular de signos – por exemplo, língua 

natural, língua formal, escrita algébrica ou gráficos – essenciais à atividade cognitiva do 

pensamento. Do ponto de vista do ensino, possibilitar a apropriação desses diferentes 

registros implica em criar condições para a apreensão de conceitos matemáticos pelos 

alunos.  

Desta forma, entendemos ser válido considerar um estudo sobre o papel das 

representações nos processos de resolução de problemas, e principalmente, visando 

nosso desenvolvimento profissional, vivenciar uma experiência com essa metodologia. 

 
 Objetivos 
 
 O trabalho tem como foco um experimento de ensino baseado na RP. Assim, 

propõe-se desenvolver – planejar, realizar e analisar – uma experiência em RP com 

alunos da 1ª série do Ensino Médio de uma escola pública da cidade de São Paulo/SP, 

inspirada na competição internacional Rali Matemático. Com isso, a RP será levada de 

forma efetiva para a sala de aula, de maneira que os alunos sejam participantes ativos 
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dos processos de resolução dos problemas propostos. A escolha metodológica de 

desenvolver o experimento com base nos princípio do Rali Matemática visa constituir 

um contexto propício e motivador para os alunos (JAHN e BONOMI, 2014). 

 Além disso, reconhecendo a importância de se considerar as representações no 

processo de resolução de problemas, vemos a necessidade de inserir esse tema como 

ponto central das análises das soluções dadas pelos alunos. 

Pretende-se, então, responder à seguinte pergunta: em que medida o uso de 

determinados registros de representação subsidiam as atividades de resolução de 

problemas de alunos do Ensino Médio? 

Para respondê-la, os dados coletados a partir da realização da experiência serão 

analisados sob os seguintes aspectos: 

- Principais dificuldades dos alunos na resolução dos problemas propostos, 

relacionando-as a conhecimentos conceituais ou procedimentais; 

- Tipos de representações com as quais os alunos estão mais familiarizados 

e as que produzem espontaneamente na resolução de problemas; 

- O papel das representações envolvidas em tais resoluções, considerando 

um trabalho efetivo sobre elas; 

- A reutilização das estratégias discutidas em cada fase do experimento. 

 

 Referencial teórico e metodológico 
 

Como já mencionado, a presente pesquisa compreende um estudo experimental, 

cujas análises serão de natureza qualitativa, envolvendo a elaboração, realização e 

análise de situações de resolução de problemas junto a alunos do Ensino Médio, com 

ênfase no uso de diferentes representações. 

A inspiração para planejamento e elaboração dos instrumentos utilizados na 

pesquisa vem do trabalho de Fagnant & Vlassis (2013), com as necessárias adaptações, 

principalmente, devido ao nível de escolaridade dos alunos pesquisados. Essas autoras 

destacam o papel das representações no processo de resolução de problemas. Elas 

realizaram testes com alunos que não tinham familiaridade com a produção e utilização 

de representações para resolver problemas, examinando o impacto de dois tipos de 

representações esquemáticas (diagramas e desenhos esquemáticos) no desempenho dos 

alunos na resolução de problemas não-rotineiros. 

Buscando compreender o papel das representações na atividade de resolução de 

problemas, apoiamo-nos nos estudos de Duval (2009, 2011) que enfatiza a importância 

e necessidade de um ensino pautado nos registros de representação semiótica para a 

aprendizagem em Matemática. Segundo esse autor, a compreensão em Matemática 

supõe a coordenação de, ao menos, dois registros de representação semiótica. Tal 

coordenação está presente na atividade de conversão que, segundo Duval (2012), é 

fundamental do ponto de vista cognitivo, uma vez conduz aos mecanismos subjacentes 

à compreensão, e não pode ser reduzida a uma simples “codificação”. Portanto, 

buscamos analisar atividades de conversão na produção dos alunos ao resolverem 

problemas. 

 

Desenvolvimento 
 

Em relação ao nosso experimento, os alunos, em grupos, resolveram problemas 

dentro do princípio de trabalho coletivo que é proposto no Rali Matemático 

(www.armtint.org), uma competição entre classes (de 8 a 16 anos) baseada na resolução 



12 

 

de problemas matemáticos, que se desenvolve em 9 países. Está na sua 22ª edição, 

contando atualmente com a participação de mais de 4000 turmas. 

Com essa escolha, fazemos a hipótese que o Rali fornece um contexto ou 

ambiente favorável à aprendizagem matemática via Resolução de Problemas. Mais 

especificamente, as discussões de problemas do Rali permitirão um tipo de intervenção 

com ênfase nas representações, nos moldes da pesquisa de Fagnant & Vlassis (2013), 

citada acima. 

O experimento foi realizado em três etapas: na primeira, inicialmente, os alunos 

fizeram uma atividade cujo foco era o reconhecimento da relação deles com a RP e, 

depois, resolveram três problemas em grupo (Prova 1); na segunda, também em grupo, 

resolveram outros três problemas que foram adaptados de modo a sugerir um tipo de 

representação a ser utilizada pelos alunos (Prova 2); na última, novamente em grupo 

voltaram a resolver problemas sem qualquer sugestão (Prova 3). 

Todos os problemas foram extraídos do banco de questões do Rali e envolvem 

conceitos do domínio das Funções e da Geometria. 

Após cada etapa foram feitas intervenções com enfoque nas possíveis 

representações utilizadas para a resolução de problemas, enfatizando atividades de 

conversão de registros (Duval, 2011). Com isso, visamos analisar o papel das 

representações envolvidas nas resoluções, considerando um trabalho efetivo sobre elas e 

identificar a reutilização de estratégias discutidas em cada fase do experimento.  

 

Primeiros resultados 
 

Como resultado da Prova 1, pudemos observar que os alunos têm dificuldade em 

expressar as ideias que justificam suas respostas e estratégias durante o processo de 

resolução, tendem a fazer cálculos mentais, mas não conseguem concluir o raciocínio. 

Em geral, nesta etapa, não utilizaram registros diversificados de forma espontânea, 

preferindo o registro em língua natural, o que era esperado. 

Na análise das soluções da Prova 2, percebemos que, apesar de nem todos 

chegarem a respostas corretas, a maior parte dos grupos de alunos teve bom 

desempenho no processo de solução. A maioria dos grupos conseguiu compreender a 

maneira como deveriam utilizar as representações sugeridas.  

Nos encontros ocorridos após cada etapa, durante as discussões sobre possíveis 

soluções, os alunos reconheceram a importância do uso de diferentes registros para 

conseguir compreender o problema e chegar à sua solução. 

 Com o experimento concluído, os dados coletados devem ser analisados. Os 

dados da última etapa ainda não foram analisados, atividade à qual estamos nos 

dedicando neste momento. Assim, para a conclusão da pesquisa, os últimos dados serão 

analisados e comparados com os dados das outras etapas. A partir da finalização da 

análise, poderemos discutir os resultados, respondendo à questão principal. 

 
Considerações finais 
 
 Diversos autores concordam que a RP tem papel relevante no ensino de 

Matemática. No entanto, para que os problemas propostos cumpram a função de 

desenvolvimento do pensamento matemático, devemos nos preocupar com a maneira 

como eles são levados para a sala de aula: não apenas como reprodução de técnicas 

previamente transmitidas para o aluno. 

 Apesar de não ter como objetivo o ensino de conceitos específicos, o 

experimento proposto mostrou que é possível trabalhar com a RP em sala de aula, tendo 
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em vista o desenvolvimento de diversas competências e habilidades dos alunos, em 

particular, diferentes formas de pensar e se expressar. Durante o desenvolvimento da 

proposta, os sujeitos envolvidos mostraram-se motivados, concentrados em suas 

próprias ideias e em discuti-las e defende-las no grupo.  

 Optando pelo foco nas representações, observamos que essa deve ser, também, 

uma preocupação em sala de aula, uma vez que a capacidade de o aluno escolher, 

utilizar, produzir e manipular certos tipos de representação se tornará uma aliada na 

construção de conceitos matemáticos e na busca de soluções para problemas diversos.  
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