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Quando perguntamos “Por que ensinamos 
matemática?”, muitos educadores matemáticos 
respondem que ensinamos matemática para 
que o aluno aprenda a formular e resolver 
problemas. Veja algumas citações abaixo.

As finalidades do ensino da Matemática 
indicam, como objetivos do ensino fundamental 
(...), resolver situações-problema, sabendo validar 
estratégias e resultados, desenvolvendo formas 
de raciocínio e processos, como dedução, indução, 
intuição, analogia, estimativa, e utilizando 
conceitos e procedimentos matemáticos, bem como 
instrumentos tecnológicos disponíveis. (PCNs, 1998)

A razão principal de se estudar matemática é 
para aprender como se resolvem problemas. (Frank 
K. Lester Jr.)

A resolução de problemas foi e é a coluna 
vertebral da instrução matemática desde o papiro 
de “Rhind”. (George Polya)

A ênfase deve ser dada na resolução de 
problemas, na exploração da matemática a partir de 
problemas vividos no cotidiano e encontrados nas 
várias disciplinas. Assim, o currículo de matemática 
deve ser organizado em torno da resolução de 
problemas. (NCTM – Conselho Nacional de Professores 
de Matemática, EUA, 1980).

Mas, o que é uma situação-problema em 
Matemática?

Uma situação-problema em Matemática é 
uma atividade na qual o aluno é desafiado a 
mobilizar seus conhecimentos matemáticos 
para descobrir uma estratégia que o leve a uma 
solução.  Se ele já possui um caminho rápido e 
direto que o leve à solução, então não se trata 
de uma situação- problema. Não basta aplicar 
técnicas e procedimentos já estudados para se 
resolver um problema. Além de conhecimentos 
já adquiridos, é preciso estar presente um 
forte componente criativo e uma flexibilidade 
de pensamento para que o relacionamento 
de ideias provoque o “insight” de uma boa 
estratégia. 

 Orientar o currículo para a Formulação e 
Resolução de Problemas significa procurar e 
planejar situações suficientemente abertas para 

induzir nos alunos uma busca e apropriação 
de estratégias adequadas não somente para 
darem resposta à perguntas escolares como 
também às da realidade cotidiana. E sem 
desenvolver habilidades adequadas o aluno 
não poderá resolver problemas. Por exemplo, 
um típico problema matemático pode consistir 
em decidir qual de dois times de basquete é 
mais eficiente no arremesso à cesta: o time A 
que encestou 23 dos 40 arremessos tentados, 
ou o time B que encestou 28 das 47 tentativas. 
Sem habilidades adequadas de cálculo 
proporcional o aluno será incapaz de resolver 
este problema, que é bem simples. 

O trabalho com situações-problemas 
contextualizadas na sala de aula:

1. Desafia a curiosidade intelectual e coloca em 
jogo as faculdades inventivas do aluno, estimulando 
sua criatividade.

2. Desenvolve competências e habilidades para 
aprender a buscar conhecimentos necessários para 
enfrentar uma situação nova e tomar decisões.

3. Proporciona ao aluno a satisfação e alegria 
que advém de uma descoberta, aumentando sua 
autoestima – “eu sou capaz de...”.

4. Desenvolve uma atitude positiva em relação 
à Matemática, explorando as aplicações da 
Matemática e responde àquela pergunta: ”Onde vou 
usar isso em minha vida?”

5. Desenvolve o espírito de investigação, de 
indagação, de busca, de curiosidade, que são 
atitudes próprias do método científico.

Segundo George Polya, considerado o “pai 
da resolução de problemas”, diante de uma 
situação problema é preciso inicialmente ler 
e compreender, em todos os seus detalhes, o 
problema (o que é dado e o que é pedido). 
Em seguida, conceber um plano de ataque ao 
problema. Depois, executar este plano usando 
raciocínio lógico e ferramentas matemáticas já 
estudadas. Finalmente, fazer a verificação se a 
sua solução realmente responde a pergunta do 
problema.
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Concluindo, os alunos que hoje 
aprendem por meio de situações-problema, 
provavelmente, estarão em melhores 
condições de adaptar-se às rápidas mudanças 
sociais, culturais, tecnológicas e profissionais 
que os aguardam nas próximas décadas, pois 
não sabemos exatamente quais conteúdos 
de Matemática eles irão precisar daqui a 20 
ou 30 anos, mas temos certeza absoluta que 
precisarão resolver situações-problema, as mais 
diversas, em todas as áreas.
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