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RESUMO 

A proposta do artigo é o estabelecimento de relações entre propostas para o trabalho com 
resolução de problemas da década de 30 e as propostas atuais no Brasil, com foco principal 
no trabalho com as crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental. As fontes 
selecionadas foram o manual “A nova metodologia da Aritmética” da autoria de Edward Lee 
Thorndike (1936), o artigo “Os problemas” escrito por Mario Casasanta (1933), os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), e o documento “Elementos conceituais e 
metodológicos para a definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento do ciclo de 
alfabetização (1, 2 e 3 anos) do Ensino Fundamental” (2012). A análise dos documentos 
revela como principal continuidade nas propostas a ideia de que os problemas devem 
envolver, de maneira privilegiada, situações que tenham relação com a vida fora da escola, 
mostrando a preocupação em educar para a vida. A principal diferença observada foi  que 
nos documentos que circularam no Brasil na década de 30 a proposta é de que os 
professores ensinem os estudantes a resolver problema, e nos documentos atuais a 
propostas é de que a matemática seja ensinada através da Resolução de Problemas. 
Palavras-chave: resolução de problemas; década de 30; propostas atuais. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O ensino de matemática por meio da Resolução de Problemas1 é uma indicação dos 

atuais documentos de orientação curricular e também foco de pesquisas no campo da 

Educação Matemática. O destaque que a Resolução de Problemas ocupa nas discussões 

atuais fez surgir o interesse em estabelecer relações entre estas propostas e aquelas que 

estiveram presentes em outros momentos da história da Educação Matemática. 

Tal motivação tem como fundamento a ideia de que o entendimento desta relação 

entre passado e presente contribui para a compreensão do percurso percorrido e, assim, 

com o melhor entendimento daquilo que compõe as propostas atuais, com uma maior 

criticidade tanto nas reflexões realizadas sobre elas, quanto na sua utilização. 

Para a escrita deste artigo propõe-se um recorte em relação aos tempos históricos e 

aos níveis de ensino. Assim, serão estabelecidas relação entre algumas propostas para o 

                                            
1
 O termo “Resolução de Problemas” será escrito com as letras iniciais maiúsculas quando assumido 

como Metodologia de ensino. 
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trabalho com resolução de problemas da década de 30 e as propostas atuais no Brasil, com 

foco principal no que é proposto para o trabalho com as crianças dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental.  

Como representantes das propostas da década de 30 foram selecionados dois 

documentos: o manual “A nova metodologia da Aritmética” da autoria de Edward Lee 

Thorndike e o artigo “Os problemas” escrito por Mario Casasanta e publicado na Revista do 

Ensino em 1º de julho de 1933. Vale ressaltar que a produção de Thorndike foi escrita nos 

Estados Unidos em 1921, no entanto, ele é trazido neste artigo como representante das 

produções da década de 30 no Brasil, pois foi traduzido para o português no ano de1936 

passando a circular como um dos volumes dos Manuais Globo.  

Como documentos brasileiros que orientam o processo de ensino e de aprendizagem 

de matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental foram analisados os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de matemática para os anos inicias do Ensino 

Fundamental (BRASIL, 1997b) e o documento “Elementos conceituais e metodológicos para 

a definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento do ciclo de alfabetização (1, 2 e 

3 anos) do Ensino Fundamental” (BRASIL, 2012)2. 

O Ministério da Educação admite que após mais de uma década da publicação dos 

PCN existe a necessidade de que aquelas orientações sejam repensadas. A escrita do 

documento que descreve os direitos de aprendizagem já é um resultado deste exercício. No 

entanto, o novo documento diz respeito apenas aos direitos de aprendizagem do ciclo de 

alfabetização, que surge no Brasil a partir da ampliação do Ensino Fundamental de nove 

anos, e que diz respeito aos três primeiros anos do Ensino Fundamental – crianças até 8 

anos. 

Há o entendimento de que as relações a serem discutidas neste artigo são apenas 

relações iniciais que deverão ser aprofundadas com estudos futuros que envolvam: o 

entendimento das vagas pedagógicas e dos momentos históricos abordados neste artigo;  

estudos sobre os autores responsáveis pelas propostas; e a análise de outras obras. O 

aprofundamento  no estudo será necessário para que se possa desenvolver uma melhor 

compreensão daquilo que é proposto e, desta forma, estabelecer as relações que são de 

forma ainda incipiente apresentas neste artigo.  
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: DESLOCAMENTOS 

 Muitas vezes as novas propostas para o ensino são motivadas por um 

descontentamento com as propostas anteriores. Assim, também, aconteceu com as 

propostas que versam sobre como resolver problemas ao longo do tempo.  

Thorndike (1936), por exemplo, ao descrever sua proposta de trabalho apresenta 

uma limitação nas práticas anteriores para as quais resolver problemas contribuiria, 

exclusivamente para disciplinar a mente constituindo-se como um bom exercício para a 

inteligência.  

 

Os mestres do passado contentavam-se muitíssimas vezes com 
apresentar qualquer problema contanto que fosse problema. 
Supunham que a disciplina adquirida pela mente na tentativa de 
descobrir a solução de qualquer problema que exija a reflexão, é tão 
valiosa, que não importante seja o problema real ou fictício, mal ou 
bem enunciado, comum ou raro (THORNDIKE, 1936, p. 153). 

 

A mesma crítica feita aos “mestres do passado” em relação ao desprezo da vida real 

foi feita por Casasanta (1933, p.4) em relação àquilo que era proposto nos manuais 

brasileiros quando enfatiza que “os manuais contêm problemas horrorosos (...) tal o absurdo 

das situações, o artificio dos numeros e o desprezo da vida real”. 

 As críticas realizadas por estes autores têm como foco principal o distanciamento 

dos problemas propostos na escola e da realidade vivida pelas crianças e, portanto, 

sugerem uma ampliação na concepção de ensino de matemática na qual é incluída a 

preocupação com a formação das crianças para a vida. Assim, a proposta realizada por eles 

é de que os problemas “[...] ao mesmo tempo que exercitem convenientemente as aptidões 

mentais, contribuam para preparar a criança de modo mais completo e direto para as 

necessidades da vida” (THORNDIKE, 1936, p. 153). 

 Os PCN também apresentam grande preocupação com o fato de que a escola deve 

contribuir para a formação para a vida. No entanto, ao apresentar críticas à utilização de 

problemas pela escola coloca seu foco no objetivo com o qual estes problemas são 

inseridos nas aulas de matemática. De acordo com o documento “[...] tradicionalmente, os 

problemas não têm desempenhado seu verdadeiro papel no ensino, pois, na melhor das 

hipóteses, são utilizados apenas como forma de aplicação de conhecimentos adquiridos 

anteriormente pelos alunos” (BRASIL, 1997b, p. 32). 

 Tanto nas propostas em vigor no Brasil na década de 30 como nos PCN é destacada 

a preocupação com a formação para a vida. No entanto, se faz necessária a busca de um 

entendimento do que a formação para vida significa em cada uma das propostas e de como 
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a utilização de problemas nas aulas de matemática se relaciona com essa formação. Na 

análise inicial realizada neste artigo observa-se que nas propostas da década de 30 resolver 

problemas contribuiria para a formação para a vida na medida em contribuiria para que o 

estudantes pudesse aplicar de forma mais eficiente o conhecimento em diferentes 

situações. Já nos PCN a ideia é a de que preparar para a vida é mais do que trabalhar com 

a aplicação dos conhecimentos e, assim, a Resolução de Problemas aparece como uma 

proposta de metodologia de ensino.  

 Outra ampliação é verificada quando se discute o que seriam bons problemas para o 

trabalho em sala de aula. Thorndike (1936) e Casasanta (1933) apresentavam, 

principalmente, a preocupação de que os problemas propostos nas aulas de matemática 

estivessem relacionados com problemas da vida prática. Já nos PCN, apesar de não haver 

desprezo quanto à relação com a vida prática, a ideia é a de que um problema envolve uma 

situação cuja solução ainda não se conhece, mas a qual é possível encontrar a partir de 

uma sequência de ações.  

Para Thorndike (1936, p. 153, 154): 

 

Todo problema deve, de preferência, (1) versar sobre situações que 
apresentem toda a probabilidade de ocorrer muitas vezes na vida 
real; (2) tratá-las de modo por que o seriam na vida prática; (3) 
apresentá-las sob uma feição nem muito mais difícil, nem muito mais 
fácil de entender do que o seriam se a própria realidade as 
apresentasse aos sentidos do aluno; (4) despertar, de certo modo, o 
mesmo grau de interesse que acompanha a resolução de problemas 
que se lhe deparam no curso real de suas ocupações. 

  

Em seu artigo, Casasanta (1933) apresentou uma proposta muito semelhante à de 

Thorndike, o que, como já observado por Virgens (2014), sugere que ele pode ter se 

apropriado da referida proposta, ainda antes da tradução para português em 1936. 

 

a) O problema deve inspirar-se de uma ideia atraente; b) o problema 
deve oferecer alguma  utilidade;  c)  o  problema  deve  reproduzir  
uma  situação verossímil e que se verifique comumente na realidade; 
d) o problema deve ser enunciado claramente; e) o  problema não 
deve ser mais difícil do que comumente se apresenta na realidade; f) 
o problema deve conter, mais ou menos,  aquele  grau  de  interesse  
que  os  problemas  reais  contem  para  os alunos; g) o problema 
deve ser formulado com bom senso  (CASASANTA, 1933, p. 4). 

 

A ideia do que é um problema matemático aparece nos PCN como reflexo daquilo 

que o documento se propôs a criticar sobre a utilização de problemas nas aulas de 

matemática 
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Um problema matemático é uma situação que demanda a realização 
de uma seqüência de ações ou operações para obter um resultado. 
Ou seja, a solução não está disponível de início, no entanto é 
possível construí-la. [...] O que é problema para um aluno pode não 
ser para outro, em função do seu nível de desenvolvimento 
intelectual e dos conhecimentos de que dispõe. (BRASIL, 1997b, p. 
33) 

 

O fato de ser ou não um bom problema, não se relaciona, unicamente, ao contexto 

utilizado, mas ao grau de desafio proposto aos estudantes. Uma situação proposta para a 

qual as crianças já conhecem o procedimento de solução, neste caso, deixa de ser um 

problema.   

Tal ideia é mantida pelo documento “Elementos conceituais e metodológicos para a 

definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento do ciclo de alfabetização (1, 2 e 3 

anos) do Ensino Fundamental” (BRASIL, 2012, p. 64) ao afirmar que “A situação-problema 

provoca, na sua resolução, a mobilização de conceitos e procedimentos matemáticos de 

forma aberta à participação das crianças em suas hipóteses, ‘não  pensados’ de  modo  

apriorístico  pelo  professor [...]”. 

Para além de se apresentar como um desafio do qual as crianças ainda não 

conhecem a resposta e precisam mobilizar diferentes ações para encontrá-las, uma boa 

“situação problema” envolve também a abertura na busca da solução, proporcionando às 

crianças a possibilidade de fazerem usos de suas próprias estratégias. 

As ampliações observadas em relação ao que define um bom problema nos 

diferentes tempos históricos têm relação com a visão de escola e a forma de se pensar o 

ensino em cada época. Em pesquisa realizada sobre os manuais pedagógicos, Marques 

(2013) localiza os novos métodos defendidos por Thorndike como pertencentes ao ideário 

escolanovista que permeava as orientações para o ensino de matemática na década de 30 

no Brasil. De acordo com Bassinello, Soares e Valente (2014, p. 22) neste movimento 

“emerge um novo modo de pensar o papel do professor no processo educativo: a criança 

deve ser o centro do ensino. O saber psicológico surge como condutor da pedagogia.”  

Assim também as propostas dos PCN e do documento que discute os direitos de 

aprendizagem têm sua origem em um momento histórico no qual as ideias do  

construtivismo permeiam muitas das discussões sobre o ensino nas escolas. O documento 

de introdução dos PCN assume a perspectiva construtivista de educação quando apresenta 

seus princípios e fundamentos. De acordo com o documento o núcleo central desta 

perspectiva é o 
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[...] reconhecimento da importância da atividade mental construtiva 
nos processos de aquisição de conhecimento. Daí o termo 
construtivismo, denominando essa convergência. Assim, o 
conhecimento não é visto como algo situado fora do indivíduo, a ser 
adquirido por meio de cópia do real, tampouco como algo que o 
indivíduo constrói independentemente da realidade exterior, dos 
demais indivíduos e de suas próprias capacidades pessoais. É, antes 
de mais nada, uma construção histórica e social, na qual interferem 
fatores de ordem cultural e psicológica (Brasil, 1997a, p.36). 

 

Nesta perspectiva há uma preocupação com a aprendizagem do estudante, que 

assume um papel de protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. 

Levando em consideração as vertentes presentes nas diferentes épocas pode-se 

aprofundar as análises dos deslocamentos apresentados a respeito da utilização de 

problemas nas aulas de matemática. A ideia de utilização de problemas que envolvam a 

realidade das crianças e sua formação para a vida, defendida por Casasanta (1933) e 

Thorndike (1936) relaciona-se com a centralidade que o estudante assume no processo de 

ensino de acordo com ideário escolanovista. Já a ideia de utilização dos problemas como 

desafios que permitem a busca de soluções ainda não conhecidas (PCN, 1997b) 

possibilitando aos estudantes a utilização de estratégias próprias nesta busca (BRASIL, 

2012)  relaciona-se com a ideia de construção de conhecimento pelas crianças por meio de 

sua ação sobre o objeto de conhecimento, como propõe a perspectiva construtivista. 

Quando se observa as críticas feitas nos documentos, nesses dois momentos 

históricos e aquilo que eles apresentam como boas propostas de problemas, como discutido 

até o momento neste artigo, o que se nota é uma ampliação das discussões. 

No entanto, quando volta-se o olhar para o tipo de trabalho a ser realizado em sala 

de aula, a partir desses problemas, é possível identificar objetivos diferenciados. 

Nos documentos, analisados neste artigo, que circularam no Brasil na década de 30 

há a indicação explícita de que o principal objetivo do trabalho com os problemas em sala de 

aula é o que os estudantes consigam fazer uso daquilo que aprenderam para encontrar a 

resposta certa.  

Tais ideias ficam explícitas na proposta de Thorndike (1936, p. 154) quando 

descreve os três principais elementos a serem considerados na resolução de um problema 

como “(1) a compreensão exata da questão. (2) o conhecimento dos fatos que se devem 

utilizar para solucioná-la, (3) o uso dêsses fatos em corretas relações aritméticas” e 

também quando fez orientações em relação a elaboração de testes: 
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A nós nos parece, entretanto, que um teste bem organizado, 
constante de problemas análogos aos aprendidos, alterados apenas 
na aparência, podem prestar [...] mais assinalados serviços, pois que 
um aluno pode haver entendido um problema, saber resolvê-lo e ficar 
embaraçado ante a tarefa lingüística de expor a solução. Pelo 
menos, em dezenove por vinte problemas, a tarefa do aluno deve 
consistir, simplesmente, em procurar as respostas. (THORNDIKE, 
1936, p. 170). 

  

Nesta mesma perspectiva Casasanta (1933, p. 6) indicou como aconselhável “o 

exercício de mostrar aos alunos uma série de problemas e de pedir-lhes não a solução, mas 

a simples designação das operações a fazer.” Ao identificarem as operações a serem 

utilizadas, os estudantes estariam demonstrando que têm “o conhecimento dos fatos que se 

devem utilizar para solucioná-la” (THORNDIKE, 1936, p. 154).  

Objetivos diferenciados são apresentados pelo documentos que balizam o trabalho 

de matemática no Ensino Fundamental brasileiro na atualidade, que colocam o foco do 

trabalho no processo percorrido pelos estudantes na busca da solução, vislumbrando a 

Resolução de Problemas como uma orientação para a aprendizagem. 

 Os  PCN, por exemplo, apresentam uma proposta baseada nos seguintes princípios:  

 

• o ponto de partida da atividade matemática não é a definição, mas 
o problema. No processo de ensino e aprendizagem, conceitos, 
idéias e métodos matemáticos devem ser abordados mediante a 
exploração de problemas [...]; 
• o problema certamente não é um exercício em que o aluno aplica, 
de forma quase mecânica, uma fórmula ou um processo operatório. 
Só há problema se o aluno for levado a interpretar o enunciado da 
questão que lhe é posta e a estruturar a situação que lhe é 
apresentada;  
• aproximações sucessivas ao conceito são construídas para resolver 
um certo tipo de problema; num outro momento, o aluno utiliza o que 
aprendeu para resolver outros, o que exige transferências, 
retificações, rupturas, segundo um processo análogo ao que se pode 
observar na história da Matemática; 
• o aluno não constrói um conceito em resposta a um problema, mas 
constrói um campo de conceitos que tomam sentido num campo de 
problemas. [...]; 
• a resolução de problemas não é uma atividade para ser 
desenvolvida em paralelo ou como aplicação da aprendizagem, mas 
uma orientação para a aprendizagem, pois proporciona o contexto 
em que se pode apreender conceitos, procedimentos e atitudes 
matemáticas (BRASIL, 1997b, p. 32 e 33). 

 

 Os dois aspectos fundamentais trazidos no documento “Elementos conceituais e 

metodológicos para a definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento do ciclo de 
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alfabetização (1, 2 e 3 anos) do Ensino Fundamental” (BRASIL, 2012, p. 64) mantém o que 

havia sido proposto nos PCN em relação à valorização dos processos de busca de solução 

dos problemas:  

 

1.  a resolução de uma situação-problema [...] não  trata  da  resposta  
numérica  encontrada,  mas  sim,  dos  processos construídos e 
percorridos pela criança para encontrar a solução, e é, portanto, um 
processo, não linear e nem sempre de fácil explicitação e de análise  
avaliativa;  
2.  a  criança  tem o  direito  de  viver experiências de  situação-
problema, no  início de suas aprendizagens, como forma de 
mobilização cognitivo-afetiva de saberes, e não apenas para a 
fixação de conteúdos matemáticos e suas nomeações. (BRASIL, 
2012, p. 66 e 67). 
 

  

Outro aspecto que ilustra as diferenças no trabalho com problemas nas propostas 

nestes momentos históricos diz respeito ao tipo de ação e de participação que se espera 

dos estudantes nas aulas que envolvem a resolução de problemas. Nas palavras de 

Thorndike: 

 

Até o 5º ano, aconselham voltar a atenção do aluno quasi 
exclusivamente para a obtenção da resposta e, só raramente, levá-lo 
a expor o que pensa fazer, antes de fazê-lo, ou porque o fez depois 
de tê-lo feito. (THORNDIKE, 1936, p. 167). 
 
[...] as explanações orais ou escritas, sobre o que se tem de fazer, o 
que foi feito ou o que deveria ser feito teem, comparativamente, 
menor importância do que resolver cuidadosamente e rapidamente o 
problema. Exposições, análises e explicações de alunos valem, 
principalmente, na proporção em que facilitam a solução. Valem, 
também, como treino de linguagem. Não se justifica, porém o seu 
emprêgo, quando tomam muito tempo e interferem no raciocínio, o 
que sucede freqüentemente. (THORNDIKE, 1936, p. 169). 

 

 Reforçando a importância dada para a resolução correta, cuidadosa e rápida 

dos problemas os momentos de explicações dos caminhos utilizados, sejam elas 

orais ou escritas, são vistos como perda de tempo e até mesmo como prejudiciais ao 

raciocínio dos estudantes, pricipalmente quando se trata de crianças pequenas.  

 Da mesmoa forma as ideias trazidas pelos PCN e pelo documento que 

estabelece os direitos de aprendizagem das crianças do ciclo de alfabetização 

também mantém coerência com a valorização dadas nestes documentos ao 

processo de resolução. Assim considera-se que 
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Aprender a dar uma resposta correta, que tenha sentido, pode ser 
suficiente para que ela seja aceita e até seja convincente, mas não é 
garantia de apropriação do conhecimento envolvido. Além disso, é 
necessário desenvolver habilidades que permitam pôr à prova os 
resultados, testar seus efeitos, comparar diferentes caminhos, para 
obter a solução. (BRASIL, 1997, p. 33). 

 

As habilidades de argumentar em favor de suas ideias, de compreender e 

avaliar diferentes formas de solução, de respeitar e valorizar as diferentes formas de 

se pensar, e de trabalhar coletivamente,  passam a ser não apenas uma 

contribuição para a aprendizagem dos conceitos, mas objetivos do ensino de 

matemática. No documento produzido posteriormente tais ideias aparecem ainda de 

forma mais enfática não sendo apenas um objetivo do ensino, mas um direito que deve ser 

garantido às criança já no ciclo da alfabetização. 

Neste processo ganham importância também as diferentes formas de registro: 

 

Ressalta-se a importância de o estudante  transitar  entre  as  
diversas  formas  de  representação  do  objeto  matemático,  por 
meio de registros orais, pictóricos e escritos. O registro oral 
possibilita ao estudante: compreender como está desenvolvendo seu 
pensamento  e  que  estratégias  está  elaborando  na  resolução  de  
uma  situação-problema. [...] Dos registros escritos devem fazer parte 
as anotações que os alunos fazem ao desenvolverem atividades [...] 
que evidenciam os caminhos, são fonte preciosa para a avaliação da 
aprendizagem. [...] O registro pictórico matemático permite 
representar seu conhecimento durante a atividade.  No  período  de  
alfabetização,  fornece  pistas  sobre  o  pensamento  da  criança  e 
retrata as estratégias de resolução de situações em questão o que 
pode ajudar a retratar o seu estilo cognitivo. (BRASIL, 2012, p. 70). 

 

Assim, a utilização destes diferentes tipos de registros pode ser fonte de 

aprendizagem, de avaliação e até mesmo auxiliar os professores no planejamento do seu 

trabalho e na forma de intervir juntos às crianças de maneira a contribuir para o avanço nas 

aprendizagens. 

Como destacado anteriormente, quando se observou as complementações nas 

ideias do que é um bom problema para ser utilizado na escola nos diferentes tempos, aqui 

também se observa que as diferenciações de ideias em relação ao tipo de participação dos 

estudantes nas aulas de resolução de problemas tem relação com os objetivos da escola e 

a forma se pensa o ensino em cada tempo. No ideário defendido pelo movimento da Escola 

Nova o estudante deve ser considerado o centro do ensino, no entanto, com o objetivo 
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principal de dotá-lo de ferramentas para atuar na sociedade. Assim é valorizada a aplicação 

de conhecimentos em situações práticas com a maior de agilidade possível, ideia que tem 

reflexo no tipo de conduta indicada para o trabalho com os problemas por Casassanta 

(1933) e Thorndike (1936). 

Na atualidade as ideias defendidas pelo construtivismo também dão papel central ao 

estudante, mas como protagonista do seu processo de aprendizagem na medida em que 

age sobre o objeto de conhecimento. Esta ideia aparece nas propostas dos PCN (1997) e 

do documento que discute os direitos de aprendizagem (2012) quando indicam a 

importância da participação dos estudantes na busca de estratégias pessoais e estimulam 

as práticas de argumentação sobre suas próprias ideias. 

Os destaques sobre ao ideário vigente em cada período histórico se fazem 

fundamentais na medida em que nos permitem analisar as propostas pedagógicas nos 

diferentes tempos sem a atribuição de valores, mas buscando a compreensão dos motivos 

que levaram às ampliações e alterações nestas propostas. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

A análise realizada sugere que, apesar de todos os documentos valorizarem a 

vida prática fora da escola, naqueles cuja circulação ocorreu no Brasil na década de 

30 a motivação para isso era garantir o interesse das crianças no estudo dos 

conteúdos para que pudessem fazer uso das suas aprendizagem na resolução dos 

problemas relacionados à vida fora da escola. Já nos documentos que balizam o 

ensino de matemática atualmente o objetivo é que os conhecimentos matemáticos 

sejam construídos a partir dessas vivências e das ações realizadas na Resolução de 

Problemas desafiadores. Conforme discutido ao longo do artigo esses objetivos se 

relacionam respectivamente às ideias escolanovista e à perspectiva construtivista. 

As diferenças observadas têm uma origem comum: o objetivo com o qual os 

problemas estariam presentes nas salas de aula de matemática. Onuchic (1999)  

apresenta uma discussão sobre os três modos de abordar a resolução de problemas 

identificados por Schroeder & Lester em 1989: ensinar sobre resolução de 

problemas, ensinar a resolver problemas e ensinar matemática através da resolução 

de problemas.  

De acordo Onuchic (1999) é possível que o professor ensine sobre a 

resolução de problemas oferecendo aos estudantes um conjunto de procedimentos 
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que ele deve seguir para resolver os problemas. O professor pode também ensinar a 

resolver problemas e para isso concentra sua atenção na matemática que pode ser 

aplicada na solução de problemas, sendo a ideia principal do aprendizado em 

matemática a capacidade de usá-la. Sobre a terceira possibilidade, a autora afirma 

que na década de 80 discussões sobre a resolução de problemas foram 

impulsionadas por uma publicação do NCTM – National Council of Teachers of 

Mathematics – que apresentava a recomendação de que a Resolução de Problemas 

fosse o foco do ensino da matemática escolar. Como consequência das discussões 

sobre as perspectivas didático pedagógicas a Resolução de Problemas passou a ser 

vista como o ponto de partida. Desta forma pode disparar um processo de 

construção do conhecimento, contribuindo com a construção de conceitos antes 

mesmo que estes sejam apresentados em linguagem matemática formal. Neste 

processo o foco está na ação dos estudantes diante da situação (ONUCHIC, 1999). 

A partir do que é exposto por Onuchic (1999) é possível afirmar que a 

principal diferença nas propostas analisadas é que a proposta de Thorndike (1936) e 

Casasanta (1933) é a de que os professores ensinem os estudantes a resolver 

problema. Jás nos PCN (BRASIL, 1997b) e no documento que descreve os direitos 

de aprendizagem (BRASIL, 2012) a proposta é de que a matemática seja ensinada 

através da Resolução de Problemas. 

É importante ressaltar que o presente artigo discutiu a proposta do trabalho 

com a resolução de problemas em alguns documentos – dois que circularam no 

Brasil na década de 30 e dois que ainda circulam – no entanto, não é possível 

afirmar que as propostas foram, ou são, assim realizadas nas salas de aula de 

matemática. Uma vez que, por motivos variados, pode haver menores ou maiores 

distanciamentos entre aquilo que é proposto nos documentos oficiais ou em outras 

publicações e aquilo que ocorre na realidade da escola. Esta pode ser uma proposta 

de continuidade para as discussões aqui iniciadas. 
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