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1. Resumo 

 O ensino de matemática tem passado por grandes transformações nos 

últimos anos no Brasil e no mundo. Percebe-se uma mudança significativa quanto à 

importância da compreensão e articulação entre os conteúdos da matemática. Nesta 

perspectiva, o objetivo deste trabalho é investigar as estratégias pessoais dos alunos 

ao resolver situações-problema. 

Palavras-chave: situações-problema, resolução, estratégias, cálculo mental, 

algoritmos, aprendizagem. 

2. Introdução  

 A apresentação de problemas para muitos docentes e estudantes serve 

apenas na aplicação direta de conceitos, cálculos e fórmulas previamente 

aprendidas, resolvendo-os de forma mecânica e superficial.  Quando se trabalha a 

resolução de problemas, de forma crítica, busca-se que o estudante extrapole o 

senso comum, o emprego dos algoritmos convencionais, já que é a partir das 

próprias descobertas e formulações que consegue-se mensurar o real aprendizado. 

Nesta perspectiva; 

o ponto de partida da atividade matemática não é a definição, mas o 
problema. No processo de ensino e aprendizagem, conceitos, ideias e 
métodos matemáticos devem ser abordados mediante a exploração de 
problemas, ou seja, de situações em que os alunos precisem desenvolver 
algum tipo de estratégia para resolvê-las. (BRASIL, 1997, p. 32) 

3. Objetivos 

Investigar as estratégias pessoais de alunos na resolução de situações-

problema e como elas são estruturadas com a ajuda do cálculo mental. 

4. Metodologia 

A fim de exemplificar e transpor a teoria para a prática, foram investigados à 

luz do referencial teórico, resoluções de problemas matemáticos de crianças de 8 a 

10 anos de uma escola particular, do município de São Paulo. 
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5. Desenvolvimento  

As teorias interacionistas de Jean Piaget e Lev Vygotsky fortalecem a 

importância da apropriação do objeto de estudo pelos alunos, assim como o 

enriquecimento da aprendizagem ocorre a partir das relações sociais estabelecidas 

entre o aprendiz, o objeto e a sociedade. 

O professor como mediador destas relações interacionistas deve focar o seu 

trabalho no processo de aprendizagem, lembrando que o mesmo não ocorre de 

maneira simultânea e uniforme entre todos As atividades desenvolvidas devem 

permitir que os alunos apliquem os conceitos a partir de suas compreensões e criem 

suas próprias estratégias. Assim como o professor é um personagem importante na 

relação entre o aluno e o conhecimento, os seus pares também são agentes ativos. 

Os momentos de socialização aparecem como uma oportunidade para que eles 

conheçam novas estratégias e compreensões, discutam e argumentem a cerca dos 

caminhos escolhidos, escutando as diferenças e se posicionando.  

6. Resultados preliminares  

 Percebeu-se que a maioria dos alunos escolheu resoluções com estratégias 

próprias, principalmente quando o cálculo mental se apresenta como essencial, já 

que o estudante precisa demonstrar o raciocínio matemática que o conduziu àquele 

resultado. As resoluções apontam pela preferência ao processo de decomposição 

nas resoluções envolvendo multiplicação.  

Fig. 1: Estratégias de dois alunos na resolução de uma situação problema. 
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Fig. 2: Estratégias de dois alunos na resolução de uma situação problema. 
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