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RESUMO 

 

 Este trabalho foi desenvolvido a partir de experiências em turmas da educação básica, 

onde se percebeu que o trabalho com resolução de problemas matemáticos era pouco 

desenvolvido e os alunos não possuíam familiaridade com estes tipos de atividades. A partir 

daí, buscou-se teóricos que defendem o uso da Resolução de Problemas como facilitador para 

uma aprendizagem mais significativa e completa, no sentido de auxiliar o aluno no 

desenvolvimento de uma atitude ativa diante de sua aprendizagem e de estratégias para resolver 

problemas diversos. A partir dessas ideais, foram desenvolvidas atividades baseadas na 

utilização da Resolução de Problemas como meio para se ensinar matemática e na Dialética 

Ferramenta-Objeto de Règine Douady, onde um conhecimento prévio é utilizado como 

ferramenta para se construir um conceito, que neste momento tem status de objeto e será usado 

posteriormente como ferramenta para a construção de novos conceitos. Como estratégia de 

encaminhamento das atividades foi utilizado o Método Socrático, um método filosófico 

desenvolvido por Sócrates onde, o aprendiz/aluno é levado a conceber suas próprias ideias a 

partir de questionamentos feitos pelo professor. Sendo assim, no lugar de ter um papel receptivo 

do conhecimento, o aluno passa a ser um agente ativo em sua aprendizagem. 

  

Palavras-chave: Resolução de Problemas. Dialética Ferramenta-Objeto. Método Socrático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 This work was developed from experiences in classes of basic education, where it was 

realized that the work with solving of mathematical problems was little developed and the 

students were not familiar with these types of activities. From there, we sought theorists who 

defend the use of problem solving as a facilitator for a more meaningful and complete learning, 

in the sense of assisting the student in the development of an active attitude towards their 

learning and strategies to solve diverse problems. From these ideals, activities were developed 

based on the use of problem solving as a means to teach mathematics and in the Dialectic 

Object-Tool of Règine Douady, where prior knowledge is used as a tool to construct a concept, 

which at this moment has status Object and will be used later as a tool for the construction of 

new concepts. Was used as a strategy for routing the activities the Socratic Method, a 

philosophical method developed by Socrates, where the learner/student is led to conceive of his 

own ideas based on questionings made by the teacher. Thus, instead of having a receptive role 

of knowledge, the student becomes an active agent in their learning. 

 

Key words: Problem Solving. Dialectical Tool-Object. Socratic Method. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo da história da humanidade, a matemática vem desempenhando um papel 

importante no desenvolvimento das sociedades. Problemas do dia a dia, tais como ocorrência 

de fenômenos naturais, problemas filosóficos ou problemas da própria matemática, com o 

passar dos anos, deram origem a elementos matemáticos cada vez mais abstratos. Ainda nos 

dias atuais, muitos problemas surgem tanto no campo científico e tecnológico quanto no 

cotidiano das pessoas.  

Nas últimas décadas, ações desenvolvidas por pesquisadores da área de educação 

apontam que a Resolução de Problemas deve fazer parte do cotidiano das escolas. Em 1980, o 

documento “Uma Agenda para a Ação” publicado no National Council of Teachers of 

Mathematic1 (NCTM) destacou a Resolução de Problemas como foco da Matemática escolar 

nos anos 80 e afirmou que a Resolução de Problemas não é só um objetivo de aprendizagem 

Matemática, mas também, um meio importante para se fazer Matemática. Na década de 90, a 

UNESCO2, através da declaração mundial sobre educação para todos, apontou a Resolução de 

Problemas como instrumento essencial da aprendizagem, do mesmo modo que a leitura, a 

escrita e o cálculo.  

Este panorama influenciou diretrizes que norteiam o ensino no Brasil. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) de Matemática, elaborados pelo Ministério da Educação no final 

da década de 90, destacam que, tradicionalmente, os problemas são utilizados no ensino apenas 

como aplicação de conhecimentos já adquiridos, levando a uma aprendizagem por reprodução 

e/ou imitação. Sendo assim, os PCN (BRASIL, 1998, p. 40) sugerem a utilização da Resolução 

de Problemas como meio para se desenvolver uma aprendizagem mais significativa, pois “o 

conhecimento matemático ganha significado quando os alunos têm situações desafiadoras para 

resolver e trabalham para desenvolver estratégias de resolução”. 

Muitos autores defendem que o ensino baseado na Resolução de Problemas auxilia no 

desenvolvimento cognitivo dos alunos. Carvalho e Sztajn (1997) afirmam que a habilidade de 

resolver problemas contribui significativamente para o desenvolvimento intelectual da criança 

e que fazer matemática é resolver problemas. Schroeder e Lester (1989) apresentam três 

abordagens para a Resolução de Problemas Matemáticos: ensinar sobre Resolução de 

                                                           
1 Fundado em 1920, o Conselho Nacional de Professores de Matemática (NCTM) é a maior organização de 

educação matemática do mundo, com 60.000 membros e mais de 230 Afiliados nos Estados Unidos e Canadá. 

Disponível em: http://www.nctm.org/About/. Acesso: 05/01/2017. 

 
2 Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura. 
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Problemas; ensinar para resolver problemas, baseado no uso da matemática para resolver um 

problema como por exemplo o método de Pólya (1978) de como ser um bom “resolvedor” de 

problemas; ensinar matemática através da Resolução de Problemas, abordagem vista como uma 

metodologia de ensino, isto é, a Resolução de Problemas é usada como um meio para se ensinar 

matemática. Para Onuchic (2013, p. 88), a “metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação de 

matemática através da Resolução de Problemas”, parte da ideia de que “o ensino e a 

aprendizagem devem ocorrer, simultaneamente, durante a construção do conhecimento, tendo 

o professor como guia e os alunos como construtores desse conhecimento”. Também ressalta a 

importância do papel do professor como interventor e questionador, apoiando e guiando o aluno 

durante o processo de resolução do problema. 

O objetivo deste trabalho é apresentar atividades onde a Resolução de Problemas 

utilizada como um meio para se ensinar matemática e a ferramenta utilizada como estratégia de 

ensino e aprendizagem está baseado no Método Socrático. A proposta é usar a dialética na visão 

de Sócrates, ou seja, arte do diálogo, debate entre interlocutores comprometidos com a busca 

da verdade. O diálogo estabelecido pelo Método Socrático utiliza dois recursos, denominados 

pelo filósofo de ironia e maiêutica. O primeiro define a forma de se elaborar as questões 

propostas na discussão, de delimitar o conceito e contradizê-lo. O segundo conduz as questões 

de tal forma que o interlocutor possa aprimorar suas próprias ideias. Sugere caminhos para se 

chegar a resposta procurada, a partir do que se achava saber, mas que foi mostrado ser 

insuficiente para resolver o problema. 

Para fundamentar as atividades, buscamos por teóricos que defendem que os processos 

de aprendizagem se dão a partir da interação construtiva entre o aluno, o conceito e o professor. 

Sendo assim, utilizou-se a Dialética Ferramenta-Objeto de Règine Douady (1984)3 como aporte 

teórico para o desenvolvimento das atividades. Segundo Martins (2006), a Dialética 

Ferramenta-Objeto possibilita a mobilização dos conhecimentos prévios dos alunos como 

ferramenta para resolução de situações-problema propiciando a aquisição de novos 

conhecimentos.  

Portanto, nosso objetivo é utilizar a relação didática que se estabelece pelo 

conhecimento matemático escolar desenvolvido em sala de aula, pelo professor de Matemática 

e pelos alunos, mediados por problemas matemáticos. Iniciamos este trabalho de final de curso, 

com uma pesquisa do histórico e de autores que defendem a Resolução de Problemas como 

papel necessário nas aulas de Matemática. No terceiro capítulo apresentaremos, de forma 

                                                           
3 DOUADY, Règine. Jeux de cadres et dialectique outil-objet dans I’ enseignement des mathématiques. Paris. 

1984. Tese (Doutorado em Didática da Matemática) - Universidade de Paris VII, Paris, 1984. 
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simplificada, o Método Socrático e a Dialética Ferramenta-Objeto de Règine Douady. No 

último capítulo, oferecemos atividades de Resoluções de Problemas, numa perspectiva 

dialética, onde o professor conduz os alunos para a construção do seu próprio conhecimento 

através de debates.  Estas atividades foram apresentadas em forma de oficina na VIII Semana 

da Matemática da UFF em 2016 e em um minicurso para professores da rede Municipal de 

Ensino de Mesquita-RJ.   

De acordo com os PCN,  

[...] a abordagem de conceitos, idéias e métodos sob a perspectiva de resolução de 

problemas ainda bastante desconhecida da grande maioria quando é incorporada, 

aparece como um item isolado, desenvolvido paralelamente como aplicação da 

aprendizagem, a partir de listagens de problemas cuja resolução depende basicamente 

da escolha de técnicas ou formas de resolução memorizadas pelos alunos. (BRASIL, 

1998, p. 22)  

 

Acreditamos que este tipo de trabalho se faz importante, pois ao tratar a Resolução de 

Problemas numa visão metodológica, percebemos que, em geral, os professores, não 

compreendem este processo didático.  
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2 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

2.1 DESAFIOS PARA A ESCOLA 

Vivemos numa sociedade dinâmica, onde a tecnologia facilita, cada vez mais o acesso 

a informações. Desta forma, a escola necessita de uma constante atualização que permita 

preparar seus alunos para o novo contexto social e adequá-los para as necessidades da vida e 

do mercado de trabalho. A necessidade de redefinir os objetivos da educação, no sentido de 

desenvolver habilidades cognitivas em vez da simples transmissão de informações, tem sido 

repetidamente defendida por muitos educadores nas últimas décadas. Uma das razões para essa 

preocupação é a constatação de uma dinâmica e de uma transitividade de conhecimentos 

necessários para se inserir na sociedade atual. 

Neste panorama, surge a necessidade de se desenvolver um know-how intelectual que 

possa ser utilizado em novas e inusitadas situações do dia a dia e que estimule o indivíduo a 

refletir sobre o seu conhecimento.   A escola não pode mais se limitar simplesmente a reproduzir 

ideias e conceitos, ela precisa preparar indivíduos para o pleno exercício da cidadania. Porém, 

o que ensino-aprendizagem de Matemática tem a ver com cidadania? A resposta para esta 

pergunta pode ser encontrada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB):  

Art. 2º - A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1996) 

Segundo Pólya (1978), habilidades com a Resolução de Problemas Matemáticos se faz 

extremamente importante, pois permite aproximar a Matemática de situações cotidianas onde 

aluno é estimulado a montar estratégias, raciocinar logicamente e validar suas respostas. Essa 

importância pode ser observada em documentos elaborados por profissionais da área de 

educação matemática e por currículos desenvolvidos ao longo do tempo. Em 1980, no National 

Council of Teachers of Mathematic (NCTM) publicou-se o documento “Uma agenda para a 

Ação” onde foi destacado a importância da Resolução de Problemas como um meio para se 

fazer matemática. Além disso, a partir desta década, no âmbito do NCTM, foram elaborados 

três documentos - Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics, em 1989, 

Professional Standards for Teaching Mathematics, em 1991, Assessment Standards for School 

Mathematics, em 1995 - que ficaram conhecidos como Standards e deram origem a vários 

currículos que destacavam a Resolução de Problemas Matemáticos como foco principal nas 
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aulas de Matemática e áreas afins. No Brasil, as ideias dos Standards influenciaram na criação, 

pelo Ministério da Educação, dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Matemática.  

 Os objetivos gerais da área de matemática dos PCN, de acordo com Onuchic e Allevato 

(2004, p. 218), 

[...] têm como propósito fazer com que os alunos possam pensar matematicamente, 

levantar ideias matemáticas, estabelecer relações entre elas, saber se comunicar ao 

falar e escrever sobre elas, desenvolver formas de raciocínio, estabelecer conexões 

entre temas matemáticos e de fora da matemática e desenvolver a capacidade de 

resolver problemas, explorá-los, generalizá-los e até propor novos problemas a partir 

deles.  

 Assim, a matemática escolar deve auxiliar no desenvolvimento global do aluno, 

facilitando a construção de habilidades e conhecimentos que poderão ser utilizados no dia a dia 

e que despertarão o interesse e a autonomia do aluno. 

 

2.2 MATEMÁTICA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

De acordo com Stanic e Kilpatrick (1989), livros e manuscritos antigos tais como Papiro 

de Ahmes (1650 a. C.) e documentos chineses de 1000 a. C. mostram que Problemas 

Matemáticos e a necessidade de resolvê-los faz parte da história da humanidade. Esses 

problemas, muitas vezes de ordem prática, também podem estimular à investigação e a busca 

de fonte de novas ideias capazes de fertilizar outros campos da Matemática. Assim, a 

Matemática foi construída como resposta a problemas provenientes de diferentes origens e de 

diversos contextos e sempre esteve no centro das produções científicas. 

Pesquisadores preocupados com questões envolvendo a Matemática e Resoluções de 

Problemas, procuraram definir este conceito. Para Newell e Simon (1972), um problema é uma 

situação na qual um indivíduo deseja fazer algo, porém desconhece o caminho das ações 

necessárias para concretizar a sua ação.  Segundo Chi e Glaser (1992), um problema é uma 

situação na qual um indivíduo atua com o propósito de alcançar uma meta, utilizando para tal 

alguma estratégia em particular. Na concepção de Onuchic (1999), é tudo aquilo que não se 

sabe fazer, mas que se está interessado em resolver. Para Dante (1998), um problema é qualquer 

situação que exija o pensar do indivíduo para solucioná-la. Ainda segundo este autor, um 

problema matemático é qualquer situação que exija a maneira matemática de pensar e 

conhecimentos matemáticos para solucioná-la. Para Van de Walle (2009) um problema 



14 
 

matemático é uma tarefa ou atividade para a qual os estudantes não têm regras estabelecidas ou 

memorizadas, nem a percepção de que existe um único método para chegar à solução correta. 

Com base nas definições destes autores, concluímos que ao propor um problema 

matemático, o professor deve ter como principal objetivo levar o aluno a pensar, desafiando sua 

curiosidade e favorecendo o desenvolvimento do raciocínio.  Se o problema não for proposto 

com essa intenção não fará sentido, pois se trata apenas de um exercício de aplicação ou de 

memorização.  Vale destacar ainda que, em função dos conhecimentos de cada indivíduo, o que 

é problema para um aluno pode não ser para outro. 

Segundo os PCN (BRASIL, 1998), resolver um problema pressupõe que o aluno:  

elabore um ou vários procedimentos de resolução (como, por exemplo, realizar simulações, 

fazer tentativas, formular hipóteses); compare seus resultados com os de outros alunos; valide 

seus procedimentos.  

Muitos autores, tais como Newell e Simon (1972), Chi e Glaser (1992) e Onuchic 

(1999), defendem que atividades de Resolução de Problemas estimulam no aluno, a capacidade 

de gerenciar as informações que estão ao alcance, podendo assim ampliar os conhecimentos 

matemáticos e do mundo em geral, desenvolvendo a autoconfiança, a criatividade, a autonomia 

e muitas outras potencialidades. Porém, o reconhecimento da necessidade de ensinar a partir de 

problemas desperta algumas perguntas: Quais estratégias ensinar? Quais instrumentos de 

pensar devem ser adquiridos para alcançar a capacidade de "aprender a aprender"? Acreditamos 

que uma resposta seria: tantos quantos possamos inventar. Um método que pode ser utilizado é 

o incentivo aos alunos de “pensarem alto”, pois assim eles poderão perceber mais facilmente 

como eles estão encaminhando a resolução do problema, quais são as estratégias que estão 

utilizando e quais são as dificuldades encontradas. 

Schroeder e Lester (1989) descrevem três formas de abordagem para a Resolução de 

Problemas:  

 Ensinar sobre Resolução de Problemas: baseia-se na importância de se ensinar 

sobre a Resolução de Problemas. Essa abordagem pode ser interessante, 

principalmente, nos cursos de formação de professores. 

 Ensinar para resolver problemas: apresentam-se esquemas e passos que um 

“resolvedor” de problemas deve seguir. Um exemplo é o modelo defendido por 

Pólya, cujo a heurística pode ser resumida por: entender o problema; estabelecer 

um plano; executar o plano; refletir sobre a resolução. 
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 Ensinar matemática através da Resolução de Problemas: nesta abordagem, 

a Resolução de Problemas é um meio para se ensinar Matemática. Esse modo é 

visto como uma metodologia de ensino. 

Como método de ensino, a Resolução de Problemas é vista como ponto de partida da 

atividade matemática, onde o processo ensino e aprendizagem de um conceito é desenvolvido 

através de desafios, problemas práticos e interessantes que possam ser explorados e não apenas 

resolvidos. Neste caso, os problemas apresentados devem estimular a construção do 

entendimento do conceito. Aulas com esta metodologia devem levar o professor a investir em 

atividades investigativas e participativas, favorecendo o trabalho colaborativo e em grupo, onde 

o aluno é protagonista da sua própria aprendizagem e o professor tem o papel de mediador do 

diálogo que se estabelece no decorrer do processo. 

Segundo o PCN (BRASIL, 1998), investigação e compreensão são competências 

básicas que favorecem a aquisição de habilidades para: construir e investigar situações 

problema; utilizar modelos físicos; avaliar, prever e analisar previsões. Desta forma, espera-se 

que o aluno desempenhe um papel ativo a partir da orientação do professor, e este deva oferecer-

lhe meios para desenvolver estratégias para resolver o problema.  

De acordo com Jacobik (2010, p. 177), “Situações didáticas devem ser proporcionadas 

para que o aluno compreenda e possa valer-se de seus conhecimentos. [...] O professor pode 

explorar exaustivamente a linguagem do problema que, parece óbvia, mas na verdade é muito 

complexa”. Além disso, muitas vezes, “[...] um problema é composto por partes que se 

complementam e que precisam ser compreendidas. Há nele um enredo ou situação que dá corpo 

e serve de base [grifos do autor] para as informações” (ibid.).  

Assim, aulas baseadas na Resolução de Problemas, pressupõe um ensino por 

investigação, onde o aluno é estimulado a pensar, discutir, formular hipóteses e confirmá-las 

ou refutá-las, questionar, justificar suas ideias e aplicar seus conhecimentos em novas situações. 

Um ensino investigativo também pode trazer elementos da investigação científica para o meio 

escolar, ressaltando a importância dos problemas para a construção de conceitos (AZEVEDO, 

2004). Além disso, o trabalho de natureza investigativa pode proporcionar um maior 

envolvimento do aluno com a atividade e auxiliar na capacidade de elaborar estratégias, 

generalizar resultados, estabelecer relações entre vários conceitos e sistematizar ideias e 

resultados (PONTE et al, 1998).  
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2.3 ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Pólya foi um dos primeiros matemáticos a apresentar uma heurística de resolução de 

problemas matemáticos. Em geral ele é uma referência no assunto, uma vez que suas ideias 

representam uma grande inovação quando se trata de desenvolver estratégias para a resolução 

de problemas matemáticos. Em seu livro “A Arte de Resolver Problemas4” estabeleceu um 

método sistemático de resolução de problemas em quatro etapas: 

 

1º passo: Compreender o problema  

2º passo: Estabelecer um plano de resolução   

3º passo: Executar o plano  

4º passo: Análise da solução obtida e elaboração da resposta 

 

Essas etapas não devem ser um passo-a-passo estático para resolver qualquer problema 

matemático, mas sim indicações nas quais o interessado em resolver um problema possa se 

apoiar no sentido de organizar suas ideias 

De acordo com Dante (2009), os problemas podem ser classificados nos seguintes tipos:  

Exercícios de Reconhecimento: É aplicado logo após a apresentação de um conteúdo. 

Tem por objetivo fazer com que o aluno reconheça, identifique ou lembre um conceito, um fato 

específico, uma definição, uma propriedade etc. 

Exercícios de Algoritmos: Seu objetivo é treinar a habilidade em executar um 

algoritmo e reforçar conhecimentos anteriores. 

Problemas Padrão: O objetivo desses problemas é recordar e fixar conteúdos 

apresentados, a partir de uma contextualização em situações do dia a dia. O traço característico 

desses problemas é que seu enunciado contém uma estratégia para resolvê-los. O obstáculo a 

vencer, então, é traduzir a palavra escrita para uma forma matemática apropriada, de maneira 

que algoritmos adequados possam ser aplicados.  

Problemas Processo ou Heurísticos: São problemas cuja solução envolve operações 

que não estão contidas no enunciado. Em geral, não podem ser traduzidos diretamente para a 

linguagem matemática, nem resolvidos pela aplicação automática de algoritmos, pois exigem 

                                                           
4 Tradução do livro How to solve it: A new aspect of the mathematical method, publicado originalmente em 

Princeton, pela Princeton University Press, em 1945. Existe uma edição brasileira, intitulada A arte de resolver 

problemas, da Editora Interciência, Rio de Janeiro, 1978. 
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do aluno um tempo para pensar e arquitetar um plano de ação, uma estratégia que poderá levá-

lo à solução.  

Problemas de Aplicação: São aqueles que retratam situações reais do dia a dia e que 

exigem o uso da matemática para serem resolvidos. São chamados também de situações-

problemas. 

Problemas Quebra-Cabeça: São problemas que envolvem e desafiam grande parte dos 

alunos. 

Lopes (1994, p. 34) defende que as classificações de Dante “pouco auxiliam os 

professores na compreensão e exploração das atividades de resolução de problemas e expressam 

uma visão reducionista no que se refere a objetivos didáticos e educacionais pretendidos pela 

Educação Matemática”. Porém, como cada tipo de problema pode favorecer o desenvolvimento 

de habilidades distintas, acreditamos que é importante conhecer essas classificações para que o 

docente possa diversificar os tipos de problemas em seu planejamento de aula. Em particular, 

acreditamos que o professor deva apresentar aos seus alunos problemas práticos, do dia a dia e 

problemas curiosos que despertem o interesse dos alunos e que os estimulem a desenvolver 

estratégias de resolução. 

A seguir, apresentamos um problema, na forma de enigma, como um exemplo que pode 

ser resolvido com o uso de uma “matemática básica”, mas que necessita organização dos dados 

para desenvolver uma estratégia de resolução.  
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Quadro 1 – Problema em forma de enigma 

 

Após um tempo para que os alunos possam ler e discutir o enunciado, o professor pode 

fazer perguntas que estimule o aluno na organização dos dados do problema. Por exemplo: 

 

P: Qual a primeira informação fornecida? 

R: A soma das idades dos filhos é 13.  

P: Quais seriam as possíveis idades dos filhos para que a soma delas dê 13?  

 

A partir das várias possíveis respostas, o professor pode conduzir os alunos na 

elaboração de uma tabela como a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Problema: Um viajante chegou a uma fazenda, e como já era tarde pediu ao dono para 

passar a noite. Durante o jantar o dono da fazenda, que gostava muito de matemática, 

descobriu que o viajante compartilhava do mesmo gosto. O dono da fazenda propôs uma 

charada ao viajante:  

Fazendeiro: Se lhe disser que tenho 3 filhos e que a soma da idade deles é 13, você 

seria capaz de dizer a idade de cada um? 

Viajante: Com as informações disponíveis não é possível.  

F: Se multiplicarmos as idades dos 3 filhos, o produto resultante é igual ao número 

de ovelhas no pasto.  

O viajante contou as ovelhas e concluiu: 

V: Ainda não é possível dizer a idade dos seus filhos. 

F: O meu filho mais novo tem olhos azuis.  

Nesse instante, o viajante disse a idade dos filhos do fazendeiro. Você saberia dizer 

quais as idades dos filhos do fazendeiro? E o número de ovelhas no pasto?  
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Idade do 

Filho 1 

Idade do 

Filho 2 

Idade do 

Filho 3 

Soma das 

Idades 

1 1 11 13 

2 2 9 13 

3 3 7 13 

4 4 5 13 

1 2 10 13 

2 3 8 13 

3 4 6 13 

1 3 9 13 

2 4 7 13 

3 5 5 13 

1 4 8 13 

2 5 6 13 

1 5 7 13 

1 6 6 13 

Tabela 1 – Possibilidades em que a soma das idades dos três filhos é igual a 13 

 

P: Qual a próxima informação? 

R: O produto da idade dos três filhos é igual ao número de ovelhas no pasto.  

P: Quais seriam as possibilidades de multiplicação das idades?  

R: Das 14 possibilidades temos os produtos: 
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Idade do 

filho 1 

Idade do 

filho 2 

Idade do 

filho 3 

Produto das 

Idades 

1 1 11 11 

2 2 9 36 

3 3 7 63 

4 4 5 80 

1 2 10 20 

2 3 8 48 

3 4 6 72 

1 3 9 27 

2 4 7 56 

3 5 5 75 

1 4 8 32 

2 5 6 60 

1 5 7 35 

1 6 6 36 

Tabela 2 – Produtos entre as idades dos três filhos para todos as possibilidades de idades 

 

P: Já é possível saber as idades dos filhos? 

R: O viajante não conseguiu dizer a idade dos filhos mesmo sabendo o número de 

ovelhas. 

P: Qual a dificuldade do viajante em responder esta pergunta? 

 

Acreditamos que após analises e discussões os alunos percebam que o viajante não 

consegue dar a resposta pois existem dois produtos iguais, indicados abaixo. 
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Idade do 

filho 1 

Idade do 

filho 2 

Idade do 

filho 3 

Produto das 

Idades 

1 1 11 11 

2 2 9 36 

3 3 7 63 

4 4 5 80 

1 2 10 20 

2 3 8 48 

3 4 6 72 

1 3 9 27 

2 4 7 56 

3 5 5 75 

1 4 8 32 

2 5 6 60 

1 5 7 35 

1 6 6 36 

Tabela 3 – Produtos entre as idades dos três filhos para todos as possibilidades de idades com destaque para os 

produtos iguais 

 

P: Qual a informação adicional dada pelo fazendeiro?  

R: Ele informa que o filho mais novo tem olhos azuis.  

P: Então, é possível que o fazendeiro tenha dois filhos mais novos, ou seja, que sejam 

gêmeos?  

Com a resposta negativa a esta pergunta obtém-se a resposta para o problema. Neste 

momento o professor pode ressaltar que o problema apresentado “parecia” inconsistente, mas 

que com a organização dos dados, passou a ser um problema que necessita apenas de uma 

“matemática básica” e um “pouco” de raciocínio lógico.  

Este tipo de abordagem sugere uma interação entre docente e aluno, onde o primeiro 

tem o papel mediador que regula a aquisição de novos conhecimentos (no caso, organização 

dos dados) a partir de conhecimentos anteriores do estudante.  Baseado nesta estratégia, que 

estimula um diálogo entre o aprendiz e o professor, procuramos por uma didática que 

estimulasse um desenvolvimento dinâmico da aprendizagem. 
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Segundo Wachowicz (1991, p. 94), na perspectiva dialética “a didática, tem como objeto 

a metodologia do pensamento”. A autora defende que a didática requer critérios lógicos 

semelhantes aos da pesquisa científica, onde a lógica interna de um conteúdo exige a escolha 

de um modo de pensamento adequado para essa mesma lógica. No próximo capítulo, tratamos 

do Método Dialético como uma didática que possibilita o professor conduzir o aluno a uma 

interação com o objeto de aprendizagem.   
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3 METODOLOGIA DIALÉTICA 

 

Segundo Malagodi (2010, p. 7), na Grécia antiga, a Dialética era entendida como “arte 

do diálogo ou como arte de demonstrar uma tese por meio de uma argumentação esclarecedora 

dos conceitos que mobiliza” e teria como como seus fundadores os filósofos gregos Zenão de 

Eléa (490-430 a.C.) e Sócrates (469-399 a.C.). No entanto, a dialética é anterior aos gregos.  

Lao Tsé, que viveu na China antiga, no século VII a. C., pode ser considerado o criador da 

dialética, pois utilizou seus princípios, principalmente o da contradição, na elaboração de sua 

doutrina (GADOTTI, 1990). Porém, foram os filósofos pré-socráticos que deram a dialética o 

significado que chegou até os dias atuais, “como lógica da natureza, dos homens, do 

conhecimento e da sociedade” (ibid., p.15). Heráclito de Éfeso (535-475 a. C.) foi considerado 

pela tradição da história da filosofia como o primeiro a construir um pensamento dialético pelo 

fato de “valorizar a unidade dos opostos que se integram e não se anulam, e por ver no conflito 

a causa do movimento no real”, definindo um tipo de dialética da natureza (MARCONDES, 

2007, p. 36).  

Zenão tem sua forma de argumentar considerada por Aristóteles (384-323 a.C.) como 

origem da dialética. Ele desenvolveu uma forma de argumentar utilizando paradoxos, onde 

parte da forma de pensar do adversário e procura levá-lo a um absurdo; dessa forma o 

pensamento inicial é refutado (MARCONDES, 2007). Platão (427-347 a.C.), outro importante 

filósofo grego, teve uma grande influência na dialética como conhecemos hoje. Ele a como  

 

um método de ascensão ao Inteligível, método de dedução racional das idéias. [...] 

Para ele a dialética era uma técnica de pesquisa que se aplicava mediante a 

colaboração de duas ou mais pessoas, procedendo por perguntas e respostas. O 

conhecimento deveria nascer desse encontro, da reflexão coletiva, da disputa e não do 

isolamento. (GADOTTI, 1990, p. 16) 

 

Sócrates (470-399 a.C.) utilizava a dialética para negar o conhecimento de seu aprendiz, 

fazendo-o questionar suas ideias e levando-o a parir (maiêutica) sua própria verdade. Neste 

processo, “ele (o mestre) era apenas um instigador, um provocador e o discípulo o verdadeiro 

descobridor e criador” (ibid., p. 15). 

 

3.1 A DIALÉTICA SOCRÁTICA 

 

Sócrates teve uma grande importância na história da humanidade, que até então 

procurava explicar o mundo baseada na observação das forças da natureza. Para ele, o ser 

humano deveria voltar para dentro de si mesmo através do autoconhecimento, da sabedoria e 
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da prática do bem. Sócrates não deixou registros escritos, pois sua prática filosófica se deu por 

meio de discussões com seus discípulos e cidadãos nas praças de Atenas. Dessa forma, a 

principal fonte de conhecimento a respeito da filosofia socrática se dá por meio dos chamados 

“diálogos socráticos” escritos por Platão, que foi uns dos principais discípulos de Sócrates e 

após a morte do mestre por motivos políticos, resolveu registrar seus ensinamentos por escrito. 

De acordo com Marcondes (2007), o impacto da morte de Sócrates e de seus ensinamentos e a 

realidade da política Ateniense podem ter levado Platão a escrever os diálogos. Marcondes 

(ibid.) destaca ainda, que o ponto de partida dos diálogos socráticos é a necessidade de se 

encontrar a definição de algo partindo do senso comum, das ideias e opiniões do interlocutor. 

A partir daí os questionamentos levarão o interlocutor a perceber a fragilidade de suas 

concepções e ao aperfeiçoamento de suas ideias através da reflexão.  

No Método Socrático é importante que este processo de reflexão seja feito pelo próprio 

indivíduo, através de suas experiências e conhecimentos prévios e a partir de um exercício 

intelectual dele próprio. O mestre é apenas um intermediador e procura indicar o caminho para 

o desenvolvimento do conhecimento do interlocutor. Dessa forma, Sócrates nunca responde as 

próprias perguntas, ele utiliza as discussões, os diálogos e as contradições geradas neste 

processo para levar seu interlocutor a encontrar o verdadeiro conhecimento por si próprio. 

Sócrates denomina seu método de maiêutica, que significa dar à luz, pois a partir do 

diálogo o sujeito é levado a parir suas próprias ideias. Na maiêutica são sugeridos caminhos 

para que o interlocutor seja capaz de encontrar a resposta procurada por si mesmo a partir de 

tudo aquilo que achava saber, mas que foi mostrado ser insuficiente para resolver o problema. 

Sendo assim, inicialmente o interlocutor tem suas crenças questionadas através de provocações 

e interrogações, a seguir é levado a contradição a fim de que perceba seu engano e a 

insuficiência de suas crenças, esse processo é denominado ironia (ibid.). A partir daí, “o 

indivíduo tem o caminho aberto para encontrar o verdadeiro conhecimento (episteme), 

afastando-se do domínio da opinião (doxa)” (ibid., p. 48). 

O Método Socrático é, portanto, um método filosófico feito a partir de diálogos, que em 

um olhar metodológico, propõe que o professor conduza o aluno a um processo de reflexão e 

descoberta de novos conceitos. Inicia-se com uma série de questões simples e quase ingênuas, 

não apenas para obter respostas específicas, mas para encorajar também uma compreensão clara 

e fundamental do assunto que está sendo discutido. O objetivo inicial é revelar as contradições 

presentes na forma bruta de pensar do aluno. 

Sócrates defendia o diálogo como método de educação, considerando fundamental o 

contato direto entre educadores e seus aprendizes, de tal forma que o primeiro deveria conduzir 
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seus discípulos para o desenvolvimento da sua inteligência e consciência. Como método de 

ensino, ele propõe perguntas que levam o aprendiz a perceber a insuficiência da sua resposta e 

mostra que esta não conduz a definição buscada. O aluno é levado a perceber que não sabe 

aquilo que julgava saber e para melhorar o entendimento é preciso quebrar a solidez de suas 

próprias convicções. Uma das motivações para essa análise é a relevância da utilização da 

dialética no ensino. E a natureza da ciência, independentemente de concepções particulares, 

remete à formulação de questões. Segue abaixo parte do diálogo denominado Mênon, escrito 

por Platão, onde é possível observar na prática a utilização do Método Socrático.  

 

Mênon5 

 

[...] SÓCRATES: Disse há pouco, Mênon, que você é um brincalhão. E aí está você me 

perguntando se posso instruí-lo, quando digo que não há aprendizado, mas apenas lembrança. 

Quer me pegar em contradição. 

MÊNON: Garanto, Sócrates, que não foi essa minha intenção, só falei por hábito. Contudo, se 

puder me provar de alguma forma que é como diz, por favor faça-o. 

SÓCRATES: Não é fácil, mas ainda pretendo fazer o máximo por você. Apenas chame um dos 

seus serviçais, o que você quiser, para ajudar na minha demonstração. 

MÊNON: Certamente. Você aí, venha cá. 

SÓCRATES: Ele é grego, suponho, e fala grego? 

MÊNON: Oh sim, com certeza; nasceu na casa. 

SÓCRATES: Agora observe atentamente se ele parece lembrar ou se aprende comigo. 

MÊNON: Certo. 

SÓCRATES: Diga-me, rapaz, sabe que esta figura é um quadrado? 

RAPAZ: Sei. 

SÓCRATES: Quer dizer que um quadrado tem quatro lados, todos iguais? 

RAPAZ: Claro. 

SÓCRATES: E estas linhas traçadas no meio são também iguais, não? 

RAPAZ: Sim. 

SÓCRATES: E uma figura desse tipo pode ser maior ou menor, certo? 

RAPAZ: certo. 

                                                           
5 MARCONDES, D. Textos Básicos de Filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed. 3ª ed. 2000. p 31-39. 
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SÓCRATES: Agora, se este lado tivesse dois pés e aquele também, quantos pés teria o 

quadrado? Coloquemos de outra forma: se um lado tivesse dois pés e o outro apenas um, claro 

que a área seria de duas vezes um pé, não é? 

RAPAZ: Sim. 

SÓCRATES: Mas como o outro lado tem também dois pés, a área então não é de duas vezes 

dois pés? 

RAPAZ: Sim. 

SÓCRATES: Então a área é de duas vezes dois pés? 

RAPAZ: Sim. 

SÓCRATES: E quanto são duas vezes dois? Conte e me diga. 

RAPAZ: Quatro, Sócrates. 

SÓCRATES: E pode haver outra figura duas vezes maior que esta, mas do mesmo tipo, também 

com todos os lados iguais? 

RAPAZ: Pode. 

SÓCRATES: Então, quantos pés terá? 

RAPAZ: Oito. 

SÓCRATES: Agora tente me dizer quanto medirá cada lado dessa figura. Este aqui tem dois 

pés; quanto terá o lado do outro quadrado que tem o dobro do tamanho? 

RAPAZ: Sem dúvida o dobro, Sócrates. 

SÓCRATES: Está observando, Mênon, que não ensino coisa alguma ao rapaz, mas apenas lhe 

faço perguntas? E, agora ele supõe que sabe o tamanho da linha para traçar um quadrado de 

oito pés, ou não acha que supõe? 

MÊNON: Acho que sim. 

SÓCRATES: Mas ele sabe? 

MÊNON: Claro que não. 

SÓCRATES: Ele apenas supõe pelo dobro do tamanho exigido? 

MÊNON: Sim. 

SÓCRATES: Agora observe o progresso dele ao lembrar, com o uso adequado da memória. 

Diga-me, rapaz, a seu ver obtemos o dobro da área com uma linha que tenha o dobro da 

extensão? A área a que me refiro não é comprida numa direção e curta em outra; deve ser igual 

em todas as direções, como esta, mas ter o dobro do tamanho: oito pés. Agora veja se ainda 

acha que obtemos isso com uma linha do dobro do tamanho? 

RAPAZ: Acho. 

SÓCRATES: Bem, se acrescentamos aqui outra linha do mesmo tamanho, dobramos esta? 
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RAPAZ: Claro. 

SÓCRATES: E você diz que teremos uma área de oito pés com quatro linhas deste tamanho? 

RAPAZ: Sim. 

SÓCRATES: Então vamos traçar o quadrado, com quatro linhas iguais desse tamanho. Teremos 

então, a seu ver, a figura de oito pés, não é? 

RAPAZ: Certamente. 

SÓCRATES: E contidos neste quadrado não temos outros quatro iguais à área de quatro pés? 

RAPAZ: Sim. 

SÓCRATES: Então qual é o tamanho total? Quatro vezes aquela área, não é? 

RAPAZ: Deve ser. 

SÓCRATES: E quatro vezes são o dobro? 

RAPAZ: Não, claro que não. 

SÓCRATES: E quanto são? 

RAPAZ: O quádruplo. 

SÓCRATES: Portanto, rapaz, a linha com o dobro do tamanho dá uma área que não é o dobro 

mas o quádruplo da primeira? 

RAPAZ: É verdade. 

SÓCRATES: E quatro vezes quatro são dezesseis, certo? 

RAPAZ: Certo. 

SÓCRATES: De que tamanho será a linha para uma área de oito pés? Esta aqui nos dá uma 

área quatro vezes maior, não é? 

RAPAZ: É. 

SÓCRATES: E uma área de quatro pés se obtém com esta linha de metade do tamanho? 

RAPAZ: Sim. 

SÓCRATES: Muito bem. E uma área de oito pés não é o dobro desta e metade desta outra? 

RAPAZ: Sim. 

SÓCRATES: Não será obtida com uma linha maior que a destes quadrados e menor que a do 

outro? 

RAPAZ: Acho que sim. 

SÓCRATES: Excelente; responda sempre somente o que você acha. Agora diga-me: não 

traçamos esta linha com dois pés e aquela com quatro? 

RAPAZ: Sim. 

SÓCRATES: Então o lado da figura de oito pés deveria ser maior do que este de dois pés e 

menor do que o outro de quatro? 
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RAPAZ: Sim. 

SÓCRATES: Tente me dizer que tamanho acha que teria. 

RAPAZ: Três pés. 

SÓCRATES: Então, se são três pés, devemos acrescentar metade a este aqui para traçar um 

lado de três pés? Pois aqui temos dois e agora mais um e o mesmo daquele lado, dois e mais 

um; o que dá a figura de que você fala. 

RAPAZ: Certo. 

SÓCRATES: Ora, se são três nesta direção e três na outra, a área total será de três vezes três 

pés, não é? 

RAPAZ: Parece que sim. 

SÓCRATES: E três vezes três são quantos pés? 

RAPAZ: Nove. 

SÓCRATES: E quantos pés deveria ter a área com o dobro do tamanho da primeira? 

RAPAZ: Oito. 

SÓCRATES: Então não conseguimos a nossa figura de oito pés com esta linha de três, não é? 

RAPAZ: É, de fato. 

SÓCRATES: Mas com que linha vamos traçar isso? Tente nos dizer exatamente; mas, se não 

conseguir calcular, apenas mostre que linha será. 

RAPAZ: Bem, Sócrates, palavra que não sei. 

SÓCRATES: E agora, Mênon, vê que progressos ele já fez em termos de memória? De início 

não sabia que linha forma a figura de oito pés e mesmo agora não sabe, mas antes achava que 

sabia e respondeu confiante como se soubesse, sem ter consciência das dificuldades; ao passo 

que agora sente a dificuldade em que se encontra e, além de não saber, não acha mais que sabe. 

MÊNON: É verdade. 

SÓCRATE5: E não está em melhor situação com respeito ao assunto que não conhecia? 

MÊNON: Também concordo. 

SÓCRATEs: Ora, levando-o a duvidar e dando-lhe o choque, fizemos-lhe algum mal? 

MÊNON: Acho que não. 

SÓCRATES: E sem dúvida prestamos-lhe alguma assistência, parece, para que descubra a 

verdade da questão, pois agora ele prosseguirá alegremente na busca do que não conhece, ao 

passo que antes se apressaria em supor que tinha razão em dizer, diante de todos e quantas vezes 

fosse, que o dobro da área deve ter um lado com o dobro do tamanho. 

MÊNON: Assim parece. 
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SÓCRATES: Ora, você acha que ele teria tentado investigar ou aprender o que pensava saber, 

quando não sabia, se não fosse reduzido à perplexidade de perceber que não sabia e sentisse 

então o desejo de saber? 

MÊNON: Acho que não, Sócrates. 

SÓCRATES: Então o choque foi positivo para ele? 

MÊNON: Acho que sim. 

SÓCRATES: Agora observe como, em conseqüência dessa perplexidade, ele vai prosseguir e 

descobrir uma coisa em investigação conjunta comigo, embora eu meramente faça perguntas e 

não ensine. E fique atento para ver se em algum momento lhe ensino ou explico algo, em vez 

de questionar as suas opiniões. Diga-me, rapaz: aqui temos um quadrado de quatro pés, não 

temos? Está entendendo? 

RAPAZ: Sim. 

SÓCRATES: E aqui juntamos a ele um quadrado igual, certo? 

RAPAZ: Certo. 

SÓCRATES: E aqui um terceiro, igual aos outros dois, não é? 

RAPAZ: É 

SÓCRATES: Agora vamos preencher essa área vazia no canto, está bem? 

RAPAZ: Está. 

SÓCRATES: Então devemos ter aqui quatro áreas iguais? 

RAPAZ: Sim. 

SÓCRATES: Ora bem, quantas vezes a área total é maior do que essa outra? 

RAPAZ: Quatro vezes. 

SÓCRATES: Mas devia ser apenas duas vezes, lembra-se? 

RAPAZ: Claro. 

SÓCRATES: E esta linha traçada de ângulo a ângulo dos quadrados não divide em duas a área 

de cada um? 

RAPAZ: Sim. 

SÓCRATES: E não temos quatro linhas iguais encerrando esta área? 

RAPAZ: Temos. 

SÓCRATES: Agora repare qual é a área deste quadrado. 

RAPAZ: Não entendo. 

SÓCRATES: As linhas inscritas não dividem pela metade cada uma das quatro áreas? 

RAPAZ: Dividem. 

SÓCRATES: E quantas dessas metades há aqui [na figura inscrita]? 
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RAPAZ: Quatro. 

SÓCRATES: E quantas aqui [num dos quadrados menores]? 

RAPAZ: Duas. 

SÓCRATES: E quatro é quantas vezes dois? 

RAPAZ: O dobro. 

SÓCRATES: Então quantos pés quadrados tem esta área [inscrita]? 

RAPAZ: Oito pés. 

SÓCRATES: E com que linha foi traçada? 

RAPAZ: Com esta. 

SÓCRATES: Com a linha que corta o quadrado de quatro pés de um ângulo a outro? 

RAPAZ: Sim. 

SÓCRATES: Os professores chamam essa linha de diagonal. Se diagonal é o seu nome, então 

segundo você, servo de Mênon, o dobro da área é o quadrado da diagonal. 

RAPAZ: Sim, certamente, Sócrates, 

SÓCRATES: O que achou, Mênon? Ele deu alguma opinião que não correspondesse ao seu 

próprio pensamento? 

MÊNON: Não, todas as opiniões foram dele. 

SÓCRATES: Mas veja, ele não sabia, como dissemos há pouco. 

MÊNON: É verdade. 

SOCRATES: No entanto, ele tinha essas opiniões dentro dele, não tinha? 

MÊNON: Tinha. [...] 

 

Um exemplo simplificado, que expressa de maneira clara e sucinta o Método Socrático, 

pode ser observado no diálogo abaixo6 adaptado pelo autor: 

 

Homem  correndo: Pega! pega! É um assassino ! 

- Sócrates: Um assassino? Que é isto?  

- Homem correndo: Um assassino é um homem que mata. 

- Sócrates: Ah! Um açougueiro. 

- Homem correndo: Oh! Não, é um homem que mata outro homem. 

- Sócrates: Então é um carrasco. 

                                                           
6 Disponível em http://valeriopereira.blogspot.com.br/2009/08/filosofia-um-exemplo-da-maieutica-de.html. 

Acesso: 03/01/2017. 
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- Homem correndo: Não, não. Explica, já um tanto impaciente - Um homem que mata 

outro sem autorização da justiça. 

- Sócrates: Compreendo, um militar. 

O homem procurou esclarecer, visivelmente irritado:  

- Homem: um assassino é um homem que mata outro homem, sem motivo, fora do 

tempo de guerra e que não fora condenado em nenhum tribunal. 

Concluiu tranquilamente o filósofo, enquanto o outro se afastava, certo de que havia 

falado com um louco. 

- Sócrates: Ah! Sim, é um médico. 

 

Autores modernos na área da Didática, também desenvolveram metodologias dialéticas 

com o objetivo de auxiliar nos processos de ensino e aprendizagem. A Dialética Ferramenta-

Objeto de Régine Douady, é uma dessas metodologias e tem como objetivo principal mobilizar 

os conhecimentos prévios dos alunos a fim de que possam utilizá-los para resolver problemas 

e a partir daí construir novos conceitos (MARTINS, 2006). Essa dialética “é um processo 

cíclico [...] ao longo do qual os conceitos matemáticos desempenham alternadamente o papel 

de instrumento para resolver um problema e de objeto que toma lugar na construção de um 

saber organizado” (DOUADY, 19867, p. 5, apud MARTINS, 2006, p. 165). 

 

3.2 DIALÉTICA FERRAMENTA-OBJETO 

Segundo Martins (2006), a Dialética Ferramenta-Objeto, desenvolvida por Régine 

Douady (19848, 1986) tem como objetivo auxiliar no desenvolvimento de novos conceitos por 

parte do aluno, com base em conceitos que já possui. Os conhecimento pré-existentes ganham 

status de ferramenta e os novos conhecimentos, que serão desenvolvidos, são chamados pela 

autora de objetos que, num processo cíclico, servirão como ferramenta para o aprendizado de 

novos conceitos. 

Na Dialética Ferramenta-Objeto, um conceito matemático pode ser considerado 

ferramenta quando é usado para solucionar um problema ou elaborar um novo conceito. Por 

outro lado, um objeto é “um saber científico reconhecido socialmente pela comunidade 

científica em um dado momento” (MARTINS, 2006, p. 27). Sendo assim, um mesmo conceito 

                                                           
7 DOUADY, Régine. Jeux de cadres et dialectique outil-objet. Recherches en didactique des mathématiques, La 

Pensée Sauvage Éditions, nº 7.2, 1986.  
8 DOUADY, Régine. Jeux de cadres et dialectique outil-objet dans I’ enseignement des mathématiques. Paris. 

1984. Tese (Doutorado em Didática da Matemática) - Universidade de Paris VII, Paris, 1984. 
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pode ser considerado ferramenta ou objeto de acordo com o contexto em que está inserido. De 

acordo com Douady (19939, p. 4 apud MARANHÃO, 2010, p. 144), “ensinar, para um 

professor, é criar as condições que produzirão um saber entre os alunos. E aprender, para um 

aluno, é se engajar numa atividade intelectual, pela qual se produza a disponibilidade de 

ferramenta e objeto”. 

Segundo Martins (2006), para se desenvolver atividades baseadas na Dialética 

Ferramenta-Objeto é importante que sejam levadas em consideração as seis etapas descritas por 

Douady (1986): 

 

a) Conhecimento antigo: os conceitos matemáticos são utilizados pelos alunos como 

ferramentas explícitas para resolver, pelo menos em parte, os problemas propostos. Neste caso, 

os objetos matemáticos, têm o status de ferramenta. 

b) Pesquisa-novo implícito: a partir de dificuldades encontradas pelos alunos para 

resolver o problema, surge a necessidade de buscar novos conhecimentos para encontrar a 

solução. Sendo assim, são criadas novas ferramentas a partir de ferramentas anteriores, porém 

este processo se dá de forma natural pelos alunos. 

c) Explicitação-institucionalização local: nesta fase acontecem discussões, onde os 

alunos explicitam o trabalho desenvolvido na fase anterior, as dificuldades e os resultados. A 

partir destas discussões, acontece uma institucionalização e homogeneização do saber, ou seja, 

os alunos passam a perceber, de maneira clara, as ferramentas utilizadas. 

d) Institucionalização-estatuto de objeto: o professor institucionaliza as ferramentas 

utilizadas nas fases anteriores, organizando e estruturando os teoremas, definições e 

demonstrações e atribui o estatuto de objetivo aos conceitos desenvolvidos. 

e) Familiarização-reutilização em situação nova: o professor propõe novos problemas 

que necessitam da utilização dos conceitos desenvolvidos nas etapas anteriores. Nesse caso, o 

conhecimento recebe o status de conhecimento antigo, pois passa a ser utilizado como 

ferramenta explícita. 

f) Complexificação de tarefa ou novo problema: o professor propõe novos problemas 

onde o objeto antigo deve ser utilizado como ferramenta, iniciando assim um novo ciclo da 

Dialética Ferramenta-Objeto.  

 

                                                           
9 DOUADY, R. L'ingénierie didactique: un moyen pour l'enseignant d'organiser les rapports entre l'enseignement 

et l'apprentissage. Cahier DIDIREM, Université de Paris VII, v. 191, 1993. 
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Segundo Martins (2006), as quatro primeiras etapas são suficientes para resolver um 

problema, porém é necessário que se passe pelas demais para que a aquisição do conceito 

aconteça, objetivo principal da Dialética Ferramenta-Objeto. Além disso, este recurso favorece 

a criação de espaços onde se fomenta a análise, a formulação de hipóteses e a generalização, 

atividades tão necessárias para o aprendizado de conceitos matemáticos desde que alinhadas ao 

planejamento do professor e que este atue como mediador durante todo o processo. 

Nosso interesse inicial em pesquisar sobre Resolução de Problemas Matemáticos surgiu 

a partir de observações feitas em turmas da educação básica de escolas públicas, por meio do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), vinculado a CAPES10 e das 

disciplinas de Pesquisa e Prática de Ensino (PPE) do Curso de Licenciatura em Matemática da 

Universidade Federal Fluminense. Estas observações nos mostraram que muitos professores, 

apesar de planejarem atividades envolvendo Problemas Matemáticos, desconhecem em geral, 

o potencial da área de Resolução de Problemas como metodologia de ensino. Com a criação da 

disciplina de Resolução de Problemas Matemáticos (RPM) pela Secretaria de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC), em 2013, esta situação se agravou, pois, a partir de então 

foi reservado um espaço específico para a realização deste tipo de trabalho. Observamos que, a 

disciplina de RPM passou a ser utilizada, em grande parte, para revisão de conteúdo e resolução 

de listas de exercícios, o que levou a uma perda do seu objetivo inicial. Todos estes fatores, a 

dificuldade dos alunos em resolver problemas com textos mais “complexos” e a busca por 

fundamentação para elaborar estratégias e metodologias para tratar a Resolução de Problemas 

suscitaram o interesse em pesquisar e desenvolver atividades onde a Resolução de Problemas é 

utilizada como um Método de Ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior vinculada ao Ministério da Educação do Brasil  
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4 ATIVIDADES 

As atividades propostas têm como objetivo apresentar uma possibilidade de utilização 

da Resolução de Problemas como meio para se ensinar conceitos matemáticos, baseada na 

Dialética Ferramenta-Objeto de Régine Douady e valorizando uma interação dialética entre 

professor, aluno e conhecimento inspirada no Método Socrático. É importante ressaltar que o 

encaminhamento das atividades e a condução dos diálogos devem ser adaptadas pelo professor 

de acordo com o conhecimento dos alunos, com a familiaridade que os alunos têm com este 

tipo de atividade e com as necessidades de cada um. Sendo assim, os diálogos aqui apresentados 

refletem um possível encaminhamento das atividades a título de exemplificação. 

 

Quadro 2 – Problema 1 

 

A intervenção do professor, pode conduzir para diversas atividades como as que são 

apresentadas a seguir. A resolução deste problema possibilita a construção de uma relação entre 

os elementos de dois quadrados onde um deles delimita uma região com o dobro da área 

PROBLEMA 1: Em um quintal existe um canil com formato quadrado, cercado por quatro 

árvores conforme figura a seguir.  

 

   
 

 O proprietário precisa ampliar este canil, porém deve atender as seguintes condições: 

 deve ter o mesmo formato; 

 deve ter o dobro da área do canil atual; 

 as árvores não podem ser derrubadas (devido às leis ambientais). 

 devido a limitação de espaço, o novo canil precisa ser construído nesta região, isto é, 

não existe outro lugar no quintal em que ele possa ser construído. 

 

Existe uma solução para este problema? Em caso afirmativo, como o proprietário deve 

construir o novo canil? 
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delimitada pelo outro. Essa relação é desenvolvida utilizando conhecimentos que o aluno já 

possui, etapa do Conhecimento antigo e construindo novas ferramentas a partir destes 

conhecimentos, etapa de Pesquisa-novo implícito. Ao longo da resolução, o professor leva o 

aluno a explicitar as ideias desenvolvidas, etapa da Explicitação-institucionalização local e ao 

final consolida os novos conhecimentos desenvolvidos, atribuindo status de objeto, etapa da 

Institucionalização-estatuto de objeto. 

 

Atividade proposta 1: Você sabe o que é um quadrado? 

 

Professor: Que forma tem a base do novo canil? 

Aluno: A forma de um quadrado. 

P: Você sabe o que é um quadrado? 

A: Uma figura com quatro lados iguais. 

P: Então, essa figura representa um quadrado? 

 

 

Figura 1 – Forma geométrica plana com quatro lados iguais que não são semirretas 

 

A: Não. Para ser um quadrado os lados precisam ser “retos”.  

P: Então o que é um quadrado? 

A: Um quadrado é um polígono de quatro lados iguais. 

P: Então esse polígono é um quadrado? 

 

 

Figura 2 – Losango, forma geométrica plana com quatro lados iguais e ângulos não retos 

 

A: Não, isto é um losango. 
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P: Qual característica deste polígono não corresponde a uma característica do quadrado? 

A: Os ângulos não são todos iguais. 

P: Então o que é um quadrado? 

A: Um quadrado é um polígono de quatro lados congruentes e quatro ângulos congruentes. 

P: Podemos dizer que a figura a seguir representa um quadrado? 

 

Figura 3 – Forma geométrica plana que aparenta ser um quadrado, mas após medições percebe-se que não possui 

lados congruentes e ângulos congruentes 

 

A: Sim. 

P: Por quê? 

A: Porque é um polígono com quatro lados congruentes e quatro ângulos congruentes. 

P: Como você sabe que os lados e os ângulos são congruentes? 

A: Olhando para a figura. 

P: Utilize a régua e o transferidor para verificar se sua afirmação está correta. 

A: Na verdade a figura não é um quadrado. 

P: Podemos dizer que a figura a seguir representa um quadrado? 

 

  

Figura 4 – Quadrado com congruência entre os lados indicada assim como os ângulos retos 

 

A: Sim. 

P: Por quê? 

A: Porque estão indicados os quatro ângulos retos e os quatro lados congruentes. 
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Atividade proposta 2: Solução geométrica do problema 

 

P: Quantas figuras geométricas congruentes são obtidas quando traçamos uma diagonal de um 

quadrado? 

  

Figura 5 – Quadrado com uma diagonal traçada 

 

A: 2 triângulos retângulos. 

P: Qual a relação entre a área da região delimitada por cada um destes triângulos e pelo 

quadrado? 

A: A área da região delimitada pelo quadrado é duas vezes a área da região delimitada por cada 

um dos triângulos. 

P: Quantos triângulos congruentes ao triângulo vermelho (t) são necessários para “cobrir” o 

maior quadrado abaixo? 

 

  

Figura 6 

 

A: São necessários oito triângulos para cobrir o quadrado maior. 

P: Qual a relação entre a área da região delimitada pelo triângulo vermelho e pelo quadrado 

azul? 

A: A área da região delimitada pelo quadrado azul é 8 vezes a área do triângulo. 

P: Usando triângulos congruentes ao triângulo vermelho, é possível formar um quadrado 

inscrito no quadrado azul? 
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A: 

  

Figura 7 – Possível resposta de um aluno – Quadrado inscrito em um quadrado dado 

P: Qual a relação entre a diagonal do quadrado menor e o lado do quadrado maior? 

A: São iguais. 

P: Quantos triângulos você utilizou para criar o quadrado inscrito? 

A: Quatro triângulos. 

P: Qual a área da região delimitada pelo quadrado que você criou em função da área da região 

delimitada pelo triângulo? 

A: A área da região delimitada pelo quadrado é 4 vezes a área da região delimitada pelo 

triângulo. 

P: Qual a relação entre a área da região delimitada pelo quadrado azul e a área da região 

delimitada pelo quadrado que você criou? 

A: A área da região delimitada pelo quadrado azul é 2 vezes a área da região delimitada pelo 

quadrado que criei. 

P: Quantas vezes a área da região delimitada pelo quadrado azul é maior do que a área da região 

delimitada pelo quadrado inscrito? 

A: A área da região delimitada pelo quadrado azul é o dobro da área da região delimitada pelo 

quadrado inscrito. 

 

Atividade proposta 3: Resolvendo o problema 
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P: Voltando ao problema... Como o canil deve ser construído de modo que continue com o 

formato quadrado, tenha o dobro da área do canil atual e que as árvores não sejam cortadas? 

 

Figura 8 – Ilustração dada no Problema 1 

 

A:  

 

Figura 9 – Resposta do Problema 1 
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Quadro 4 – Problema 2 

 

Atividade proposta 1: Relacionando área com o lado de um quadrado 

 

P: Qual a área ocupada pelo canil após a ampliação? 

A: 8 m². 

P: Qual o comprimento das paredes do canil? 

A: Deve ser um número que multiplicado por ele mesmo é 8. 

P: Qual é este número? 

A: Não sei dizer. 

P: Qual a área da região delimitada por um quadrado de lado 4? 

A: A área é 16. 

P: Quanto mede o lado de um quadrado que delimita uma região de área igual a 16? 

 

 

Figura 10 – Quadrado que delimita uma região de área igual a 16 

 

PROBLEMA 2: Após definir a forma como o canil deve ser construído, o proprietário precisa 

saber qual a medida dos lados. Considerando que antes da reforma, o canil ocupava uma área 

de 4 m2, qual será o comprimento das paredes do novo canil? 
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A: O lado deste quadrado mede 4.  

P: Quantos metros tem o lado de um quadrado que delimita uma região de área igual a 8?  

 

 

Figura 11 – Quadrado que delimita uma região de área igual a 8 

 

A: O quadrado que delimita uma região com área igual a 8 deve ter lado menor do que 4. Acho 

que pode ser 2 mais alguma coisa.... 

P: Qual a área da região delimitada por um quadrado de lado 2? 

 

 

Figura 12 – Quadrado de lado 2 

 

A: Um quadrado de lado 2 delimita uma região com área igual a 4. Então, o lado de um quadrado 

que delimita uma região de área 8 não pode ser 2. Talvez seja 3. 

P: Qual a área da região delimitada por um quadrado de lado 3? 

 

 

Figura 13 – Quadrado de lado 3 

 

A: 9.  

P: Então um quadrado que delimitada uma região com área igual a 8 pode ter lado igual a 3? 

A: Não, não sei o valor correto, é algo maior que 2 e menor que 3. 



42 
 

P: Qual a área da região delimitada pelo quadrado menor sabendo que a área delimitada pelo 

quadrado maior é 8? 

 

 

Figura 14 – Quadrado inscrito em outro 

 

A: A área da região delimitada pelo quadrado menor é a metade da área da região delimitada 

pelo quadrado maior, ou seja, 4. 

P: Qual a medida do lado do quadrado menor? 

A: 2. 

P: Qual a medida da diagonal do quadrado menor? 

𝑑2 = 22 + 22 

𝑑2 = 4 + 4 

𝑑 = √8 ≅ 2,828 

P: Qual a relação entre a medida da diagonal do quadrado menor e o lado do quadrado maior? 

A: São iguais. 

P: Então qual a medida do lado de um quadrado que delimita uma região de área 8? 

A: √8 ≅ 2,828 

 

Atividade proposta 2: Resolvendo o problema 

 

P: Voltando ao problema, qual a área do canil após a ampliação? 

A: 8 m². 

P: E qual o formato? 

A: A novo canil tem um formato quadrado. 

P: Qual o comprimento das paredes do novo canil? 

A: Cada parede tem o comprimento de 2,83 m, aproximadamente. 
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Atividade proposta 3: Generalização 

 

P: Considere o quadrado de lado 𝑙. Qual a área da região delimitada por este quadrado? 

 

Figura 15 – Quadrado ABCD de lado l 

 

A: A área da região delimitada pelo quadrado de lado 𝑙 é 𝑙2. 

P: Você consegue obter um quadrado que delimita uma região com o dobro da área do quadrado 

dado? 

A:  

 

Figura 15 – Possível resposta de um aluno 

 

P: Qual a medida da diagonal do quadrado verde em função do seu lado 𝑙? 

 

Figura 16 – Quadrado com sua diagonal traçada, inscrito em outro  
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A: A diagonal é a hipotenusa do triângulo retângulo com catetos iguais a 𝑙. 

𝑑2 = 𝑙2 + 𝑙2 

𝑑2 = 2 ∗ 𝑙² 

𝑑 = √2 ∗ √𝑙2 

𝑑 = 𝑙√2 

P: Qual a relação entre a diagonal do quadrado verde e o lado do quadrado azul? 

A: São iguais. 

P: Qual a medida do lado do quadrado azul? 

A: O lado do quadrado é igual a 𝑙√2. 

P: Então, dado um quadrado 𝐴𝐵𝐶𝐷 de lado 𝑙, qual o lado de um quadrado que tem o dobro da 

área do quadrado 𝐴𝐵𝐶𝐷, em função de 𝑙? 

A: O lado deste quadrado é 𝑙√2. 

 

Seguindo a Dialética Ferramenta-Objeto, onde o conhecimento antigo funciona como 

objeto para subsidiar a aquisição de novas ferramentas, apresentamos a seguir propostas de 

problemas que favorecem o exercício dos saberes e conhecimentos adquiridos. No caso do 

problema acima, o saber adquirido foi o conhecimento da relação entre a diagonal de um 

quadrado dado com o lado de um outro quadrado, cuja a área da região delimitada é o dobro da 

área da região delimitada pelo quadrado original. O problema a seguir pode ser utilizado na fase 

da familiarização-reutilização em situação nova, pois a os conceitos desenvolvidos nos 

problemas anteriores são suficientes para sua resolução. 
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Quadro 2 – Problema onde o conceito aprendido no Problema 1 pode ser utilizado para resolvê-lo 

Na resolução do problema original, além do resultado matemático obtido, usou-se 

estratégias de resolução que podem ser explorados em outras atividades, como o problema a 

seguir extraído da prova da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) 

de 2010. 

 

Quadro 3 – Problema onde a estratégia desenvolvida no Problema 1 pode ser utilizado para resolvê-lo 

 

Apresentamos a seguir, outra atividade cujo planejamento segue uma abordagem 

direcionada pelo Método Socrático onde a formação de ideias e de conceitos são baseados em 

perguntas e respostas. Esta atividade ainda não foi aplicada. 

Você seria capaz de determinar a área do maior quadrado da figura abaixo, considerando que 

o quadrado menor tem área 2? 

 

 

A figura mostra um quadrado dividido em 16 quadradinhos iguais. A área em preto 

corresponde a que fração da área do quadrado? 
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Quadro 5 – Problema 3 

 

Atividade proposta 1 

 

Professor: Você sabe quais as medidas do papel do tipo ofício e do papel do tipo A4? (Podem 

ser levadas folhas de papéis de diferentes tamanhos para serem medidas pelos alunos.) 

Aluno: O papel A4 mede 210 mm por 297 mm e o papel do tipo ofício mede 215,9 mm x 355,6 

mm. 

P: Você conhece o tamanho de papel A3? Já viu uma folha deste tamanho? 

A: (As respostas dependerão das experiências de cada aluno.) 

P: Folhas com essas dimensões são muito usados para imprimir cartazes. Quais as dimensões 

de uma folha deste tamanho? 

A: As medidas desta folha são 297 mm x 420 mm. 

P: Você consegue obter uma folha de tamanho A4 a partir de uma A3? E uma folha de tamanho 

ofício? (Deixar que os alunos manipulem os papéis de diferentes tamanhos para responder a 

pergunta.) 

 

A:  

           

Figura 17 – Possível resposta do aluno  

PROBLEMA 3: Até final da década de 70 o tipo de papel mais usado em trabalhos acadêmicos 

e documentos oficiais era o papel de tamanho ofício. Este papel ainda é usado em alguns 

documentos oficiais, mas cada vez mais cai em desuso. Nos dias de hoje, o tipo de papel mais 

usado é o papel do tipo A4. Qual o motivo do uso deste papel? Por que o papel do tipo ofício tem 

caído em desuso? 
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P: O padrão internacional ISO 216 define os tamanhos de papel utilizados em muitos países, 

inclusive o Brasil. O formato-base é uma folha retangular de papel chamada de A0, com área 

de 1 m2. A partir de então, dobra-se a folha ao meio, sempre no lado maior, definindo os demais 

formatos, conforme o número da dobradura. Por exemplo, A1 é a folha A0 dobrada ao meio 

uma vez, A2 é a folha A0 dobrada ao meio duas vezes, e assim sucessivamente, conforme 

figura. Este padrão é conhecido como família A. Sabendo as medidas dos lados do papel A3, 

quais as medidas da folha de papel A2? 

 

             

Figura 18 – Representação da família de papéis A  

 

A: 420 mm x 594 mm.  

P: Qual a razão entre os lados menores do papeis A2 e A3? 

A: 
420

297
= 1,414141414141414 … 

P: Qual a razão entre os lados maiores destes papéis? 

A: 
594

420
= 1,414285714285714... 

 

Neste momento sugere-se incentivar os alunos a fazerem uma tabela como a seguir: 

Papel 
Lado maior 

(mm) 

Lado menor 

(mm) 

Razão entre os lados 

maiores do papel e do 

anterior 

Razão entre os lados 

menores do papel e do 

anterior 

A4 297 210 - - 

A3 420 297 1,414141414141414... 1,414285714285714... 

A2 594 420 1,414285714285714... 1,414141414141414... 

... ... ... ... ... 

Tabela 4 – Proposta de construção organização dos dados 

 

P: Sabendo as medidas dos lados do papel A2, quais as medidas da folha de papel A1? 
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A: 594 mm x 841 mm.  

P: Qual a razão entre os lados menores do papeis A1 e A2? 

A: 
594

420
= 1,414285714285714 … 

P: Qual a razão entre os lados maiores destes papeis? 

A: 
841

594
= 1,415824915824916... 

P: Sabendo as medidas dos lados do papel A1, quais as medidas da folha de papel A0? 

A: 841 mm x 1189 mm.  

P: Qual a razão entre os lados menores do papeis A0 e A1? 

A: 
841

594
= 1,415824915824916 … 

P: Qual a razão entre os lados maiores destes papéis? 

A: 
1189

841
= 1,413793103448276... 

 

Ao final, a tabela completa ficará como a seguir: 

Papel 
Lado menor 

(mm) 

Lado maior 

(mm) 

Razão entre os lados 

menores do papel e do 

anterior 

Razão entre os lados 

maiores do papel e do 

anterior 

A4 210 297 - - 

A3 297 420 1,414285714285714... 1,414141414141414... 

A2 420 594 1,414141414141414... 1,414285714285714... 

A1 594 841 1,414285714285714... 1,415824915824916... 

A0 841 1189 1,415824915824916... 1,413793103448276... 

Tabela 5 – Dados organizados após o fim da atividade 

 

P: Você consegue perceber uma relação entres as razões entre os lados dos papéis da família 

A? (Gerar uma discussão e acredita-se que os alunos chegarão a uma conclusão.) 

A: São aproximadamente iguais. 
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Atividade proposta 2 

 

Professor: Se quisermos reduzir um cartaz que está em tamanho A3 para um papel menor sem 

distorcer a imagem, qual dos dois tamanhos - A4 ou ofício - é mais adequado, considerando 

que queremos aproveitar ao máximo a área do papel e evitar sobras?  

(O professor deve conduzir a discussão de tal forma que os alunos percebam que o fato da razão 

entre os lados menores e maiores serem o mesmo faz com que a redução mantenha a mesma 

proporcionalidade, isto é, sem distorções.) 

Aluno: O tamanho ofício, pois é maior. 

P: Quanto mede o lado menor do cartaz em A3? 

A: 297 mm. 

P: Quanto mede o lado menor do papel ofício? 

A: 215,6 mm. 

P: Qual a razão entre o lado menor do papel ofício e o lado menor do papel A3? 

A: 
215,6

297
= 0,7259259259259259 … 

P: Se utilizarmos a razão entre os lados menores dos papeis ofício e A3 para reduzir o cartaz, 

qual será a medida do lado menor da imagem após a redução? 

A: 297 ∗ 0,7259259259259259 = 215,6 mm. 

P: Após esta redução, o lado menor da imagem ocupará o lado menor do papel ofício por 

completo, ou sobrará papel em branco? 

A: O lado menor do papel ofício ficará totalmente preenchido.  

P: Qual a medida do lado maior do papel A3? 

A: 420 mm. 

P: Se utilizarmos a razão entre os lados menores dos papeis ofício e A3 para reduzir o cartaz, 

qual será a medida do lado maior da imagem após a redução? 

A: 420 ∗ 0,7259259259259259 = 304,8888888888889 mm. 

P: Qual a medida do lado maior do papel ofício? 

A: 297 mm. 

P: A imagem reduzida caberá no papel ofício ou será cortada? 

A: A imagem ficará cortada. 

P: Podemos utilizar a razão entre os lados menores dos papéis A3 e ofício para realizar a 

redução? 

A: Não 
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P: E a razão entre os lados maiores? 

A: Podemos tentar. 

P: Qual a razão entre o lado maior do papel ofício e o lado maior do papel A3? 

A: 
355,6

420
= 0,8466666666666667 … 

P: Se utilizarmos a razão entre os lados maiores dos papeis ofício e A3 para reduzir o cartaz, 

qual será a medida do lado maior da imagem após a redução? 

A: 420 ∗ 0,8466666666666667 = 355,6 mm. 

P: Após esta redução, o lado maior da imagem ocupará o lado maior do papel ofício por 

completo, ou sobrará papel em branco? 

A: O lado maior do papel ofício ficará totalmente preenchido.  

P: Qual a medida do lado menor do papel A3? 

A: 297 mm. 

P: Se utilizarmos a razão entre os lados maiores dos papeis ofício e A3 para reduzir o cartaz, 

qual será a medida do lado menor da imagem após a redução? 

A: 297 ∗ 0,8466666666666667 = 251,46 mm. 

P: Qual a medida do lado menor do papel ofício? 

A: 297 mm. 

P: Após a redução, o cartaz ocupará toda a folha de papel ofício, a imagem ficará cortada ou 

sobrará um pedaço de papel em branco? 

A: Irá sobrar um pedaço de papel em branco. 

P: Este pedaço será no lado maior ou menor?  

A: No lado menor. 

P: Quantos milímetros sobrarão neste lado? 

A: Sobrarão 297 − 251,46 = 45,54 mm. 

P: Será que utilizando o papel A4 teremos uma sobra menor?  

A: Vamos verificar. 

P: Qual a razão entre os lados maiores dos papéis A4 e A3? 

A: 
297

420
=  0,7071428571428571 … 

P: Qual a razão entre os lados menores dos papéis A4 e A3? 

A: 
210

297
=  0,7070707070707071 … 

P: Existe uma relação entre as duas razões anteriores? 

A: São aproximadamente iguais. 
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P: Se utilizarmos a razão entre os lados maiores dos papeis A4 e A3 para reduzir o cartaz, qual 

será a medida do lado maior da imagem após a redução? 

A: 420 ∗ 0,7071428571428571 = 297 mm. 

P: E do lado menor? 

A: 297 ∗ 0,7071428571428571 = 210,0214285714286 mm. 

P: Qual a medida do lado menor do papel A4? 

A: 210 mm. 

P: Quantos milímetros de corte teriam na imagem neste caso? 

A: 210,0214285714286 − 210 = 0,0214285714286 mm. 

P: Se utilizarmos a razão entre os lados menores dos papeis A4 e A3 para reduzir o cartaz, qual 

será a medida do lado maior da imagem após a redução? 

A: 420 ∗ 0,7070707070707071 = 296,969696969697 mm. 

P: Quantos milímetros de sobra de papel, teríamos neste caso? 

A: 297 −  296,969696969697 =  0,030303030303 mm. 

P: E do lado menor? 

A: 297 ∗ 0,7070707070707071 = 210 mm. 

P: Qual a relação entre as razões entre os lados menores e entre os lados maiores dos papéis A4 

e A3? 

A: São aproximadamente iguais. 

P: Porque aos reduzirmos o cartaz que está em A3 para o tamanho A4 o desperdício de papel 

ou o corte na imagem são muito pequenos? 

A: Porque a razão entre os lados menores e a razão entre os lados maiores dos papéis são 

aproximadamente iguais. 

P: Então, se quisermos reduzir um cartaz que está em tamanho A3 para um papel menor sem 

distorcer a imagem, qual dos dois tamanhos - A4 ou ofício - é mais adequado, considerando 

que queremos aproveitar ao máximo a área do papel e evitar sobras? 

A: Papel de tamanho A4. 

 

Atividade 3 – Resolvendo o problema 

 

P: Qual o motivo do uso do papel A4? Por que o papel do tipo ofício tem caído em desuso? 

A: Porque usando o papel A4 conseguimos fazer reduções e ampliações minimizando o 

desperdício de papel. 
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Quadro 6 – Problema 4 

Aluno: Pode ser 1m x 1m.  

Professor: O papel A0 possui todos os lados iguais? 

A: Não. 

P: Existem outros números reais a e b tais que a.b = 1 

A: Sim 

P: Dê exemplos. 

A: 2 e 0,5; 4 e 0,25; ...  

P: Como não sabemos ao certo as medidas dos lados do papel A0 podemos considerá-las como 

a e b, conforme figura a seguir: 

 

 

 b 

a  

Figura 19 – Retângulo de lados a e b representando papel de tamanho A0 

 

Se dividirmos esta folha ao meio conforme a imagem abaixo, qual a razão entre a altura e a 

largura? 

 

 

 

 

b 

 a/2  

Figura 20 – Retângulo de lados a e b representando papel de tamanho A0 dividido ao meio 

 

PROBLEMA 4: Sabendo apenas que a área da folha A0 é 1 m2 e que a razão entre os lados 

de um papel da família A é igual a razão entre os lados correspondentes de todos os papeis 

desta família, qual as medidas dos lados do papel A0? 
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A: 
𝑏

𝑎
2⁄
 

P: Qual a relação entre a e b para que as medidas dos lados do novo retângulo mantenham a 

mesma razão que os lados do retângulo original? 

 

Aluno 1: 

𝑏
𝑎

2⁄
=

𝑏

𝑎
 

𝑏 ∗ 𝑎 =
𝑏 ∗ 𝑎

2
 

Impossível! 

Aluno 2: 

𝑏

𝑎
=

𝑎
2⁄

𝑏
 

𝑏2 =
𝑎2

2
 

2 ∗ 𝑏2 = 𝑎2 

√2 ∗ 𝑏2 = √𝑎2 

√2 ∗ 𝑏 = 𝑎 

𝑏

𝑎
= √2 

Quadro 7 – Possíveis respostas a pergunta anterior 

 

P: Qual a área do papel A0? 

A: 1 m2. 

P: Que outra relação existe entre os lados a e b? 

A: 𝑎 ∗ 𝑏 = 1 

P: Com essas duas informações você consegue descobrir as dimensões do papel A0? 

A: 

𝑏. 𝑎 = 1 𝑒 
𝑏

𝑎
=  √2 

𝑏 = 𝑎 . √2 

𝑎 . 𝑎 . √2 = 1 

𝑎2 =  
1

√2
 

𝑎 =
1

√√2
 

𝑎 ≅ 0,841 𝑚 = 841 𝑚𝑚 

𝑏 =
1

0,841
 

𝑏 ≅ 1,189 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 = 1189 𝑚𝑚 
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5 CONCLUSÃO 

A partir de nossas experiências na aplicação de atividades tais como as desenvolvidas 

no capítulo 4, percebemos que a Resolução de Problemas em uma perspectiva metodológica 

favorece uma participação ativa, investigativa e reflexiva na aprendizagem. Porém, cabe ao 

professor mediar às ações e escolher temas interessantes e desafiadores que estimule os alunos 

na busca de suas próprias investigações. Em nossas práticas e observações como bolsista PIBID 

e aluno de PPE, percebemos que estudantes são bons “respondedores” de questões, mas se 

mostram reticentes quando se trata de elaborar suas próprias questões. Isso ocorre, 

provavelmente, porque são tratados como repositórios passivos de informações, não devendo 

admirar-se que façam aquilo para que foram treinados, ou que se espera que façam.  Sendo 

assim, percebemos que os alunos não questionam porque não são ensinados a questionar ou 

porque perderam essa habilidade ao longo do processo escolar. 

Consideramos que a Resolução de Problemas Matemáticos, em uma perspectiva 

metodológica, pode auxiliar na construção de um pensando mais crítico e questionador por 

parte dos alunos, além de despertar o interesse e a vontade de aprender. Isso ocorre, pois na 

Resolução de Problemas há uma mobilização maior dos conhecimentos prévios e o 

gerenciamento de informações num processo reflexivo onde o aluno constrói seu conhecimento 

por si próprio, com os colegas e com a mediação do professor. Os princípios da Dialética 

Ferramenta-Objeto aliados à Resolução de Problemas Matemáticos auxiliam no processo de 

aprendizagem pois, ao utilizar o conhecimento prévio do aluno como ferramenta para se 

construir novos conceitos (chamados objetos), o processo de aquisição do conhecimento ganha 

significado e acontece uma maior interação entre aluno e objeto de aprendizagem. Além disso, 

quando um conceito adquirido passa a ser utilizado como ferramenta para se resolver outros 

problemas e construir novos conceitos, o processo de aprendizagem torna-se mais significativo 

pois o aluno parte de algo que conhece. De modo complementar, o Método Socrático é uma 

importante estratégia para a aprendizagem através da Resolução de Problemas pois, ao ter suas 

concepções e conceitos questionados, o aluno tem a oportunidade de verificar as falhas 

existentes, descobrir dúvidas que não conhecia e questionar aquilo que acreditava saber. Desse 

modo, esse processo dialógico entre professor, aluno e conhecimento leva a construção de 

conceitos de forma mais consistente e significativa.      
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Assim, acreditamos que as atividades desenvolvidas utilizando a Resolução de 

Problemas como meio para se ensinar matemática, baseadas na Dialética Ferramenta-Objeto e 

utilizando como estratégia o Método Socrático, podem facilitar a construção do conhecimento 

pelo próprio aluno, de forma ativa, pautada em diálogos e na relação com os outros e com o 

mundo. Dessa forma, o conhecimento não é transferido ou depositado por outros, nem se dá de 

forma espontânea, mas é construído pelo aluno na sua relação com o professor e com o próprio 

conhecimento. Além disso, o aluno tem oportunidade de aplicar conhecimentos matemáticos 

adquiridos em novas situações, de modo a resolver outras questões.  Esse tipo de atividade 

também possibilita ao aluno construir um novo conhecimento a partir de conceitos que já possui 

e na elaboração de estratégias de resolução. 
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