
 
 
 
 
 

 
Ano 2020 

 



 
 
 
 
 

 
Ano 2020 

 

E-BOOK 

AMPLAMENTE: EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI 

2ª EDIÇÃO. VOLUME 01. 

 

 

 

ORGANIZADORES 

Dayana Lúcia Rodrigues de Freitas  

Luciano Luan Gomes Paiva 

Caroline Rodrigues de Freitas Fernandes  

 

 

DOI: 10.47538/AC-2020.05 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
Ano 2020 

 

E-BOOK 

AMPLAMENTE: EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI 

2ª EDIÇÃO. VOLUME 01. 

 

 

 

 

 
 

 
 Amplamente Cursos e Formação Continuada 

CNPJ: 35.719.570/0001-10 

E-mail: publicacoes@editoraamplamente.com.br  

www.amplamentecursos.com 

Telefone: (84) 999707-2900 

Caixa Postal: 3402 

CEP: 59082-971 

Natal- Rio Grande do Norte - Brasil 

 

 

 

mailto:publicacoes@editoraamplamente.com.br


 
 
 
 
 

 
Ano 2020 

 

Editora Chefe:  

Dayana Lúcia Rodrigues de Freitas 

 

 

Assistentes Editoriais:  

Caroline Rodrigues de F. Fernandes 

Maria Pollyana Sales Vicente 

Margarete Freitas Baptista 

 

 

Bibliotecária: 

Maria Alice Ferreira 

 

 

Projeto Gráfico e Diagramação:  

Luciano Luan Gomes Paiva 

Caroline Rodrigues de F. Fernandes 

 

 

Imagem da Capa:  

Canva 

 

2020 by Amplamente Cursos e Formação Continuada 

Copyright © Amplamente Cursos e Formação Continuada 

Edição de Arte:  

Luciano Luan Gomes Paiva 

 

Copyright do Texto © 2020 Os autores 

Copyright da Edição © 2020 Amplamente Cursos e 

Formação Continuada 

Revisão:  

Os autores 

Direitos para esta edição cedidos pelos autores à 

Amplamente Cursos e Formação Continuada. 

 

 
Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de 

atribuição  Creative Commons. Atribuição-NãoComercial-

SemDerivações 4.0 Internacional (CC-BY-NC-ND). 

 

Este e-book contém textos escritos por autores de diversos lugares do Brasil e, 

possivelmente, de fora do país. Todo o conteúdo escrito nos capítulos, assim como 

correção e confiabilidade são de inteira responsabilidade dos autores, inclusive podem 

não representar a posição oficial da Editora Amplamente Cursos. 

A Editora Amplamente Cursos é comprometida em garantir a integridade editorial em 

todas as etapas do processo de publicação. Todos os artigos foram previamente 

submetidos à avaliação cega pelos pares, membros do Conselho Editorial desta Editora, 

tendo sido aprovados para a publicação. 

É permitido o download desta obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos 

créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-

la para fins comerciais. 

Situações de má conduta ética e acadêmica ou quaisquer outros problemas que possam 

vir a surgir serão encaminhados ao Conselho Editorial para avaliação sob o rigor 

científico e ético. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
 
 
 
 

 
Ano 2020 

 

CONSELHO EDITORIAL 

 

Dr. Damião Carlos Freires de Azevedo  

Dra. Danyelle Andrade Mota 

Dra. Débora Cristina Modesto Barbosa 

Dra. Elane da Silva Barbosa 

Dra. Eliana Campêlo Lago  

Dr. Everaldo Nery de Andrade 

Dr. Jakson dos Santos Ribeiro 

Dra. Josefa Gomes Neta  

Dra. Maria Inês Branquinho da Costa Neves  

Dr. Maykon dos Santos Marinho 

Dr. Rafael Leal da Silva 

Dra. Ralydiana Joyce Formiga Moura  

Dra. Roberta Lopes Augustin 

Dra. Viviane Cristhyne Bini Conte 

Dr. Wanderley Azevedo de Brito 

 

CONSELHO TÉCNICO CIENTÍFICO  

 

Ma. Ana Claudia Silva Lima 

Esp. Bruna Coutinho Silva 

Ma. Camila de Freitas Moraes 

Me. Carlos Eduardo Krüger 

Esp. Caroline Rodrigues de Freitas Fernandes  

Me. Clécio Danilo Dias da Silva 

Me. Fabiano Eloy Atílio Batista 

Ma. Heidy Cristina Boaventura Siqueira 

Me. Jaiurte Gomes Martins da Silva 

Me. José Flôr de Medeiros Júnior 



 
 
 
 
 

 
Ano 2020 

 

Me. Josicleide de Oliveira Freire 

Me. João Antônio de Sousa Lira 

Me. Lucas Peres Guimarães 

Me. Luma Myrele Brandão 

Me. Marcel Alcleante Alexandre de Sousa 

Me. Márcio Bonini Notari 

Me. Maria Antônia Ramos Costa 

Me. Milson dos Santos Barbosa 

Ma. Náyra de Oliveira Frederico Pinto 

Ma. Rosiane Correa Guimarães 

Me. Viviane Cordeiro de Queiroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
Ano 2020 

 

DECLARAÇÃO DOS AUTORES 

 

Todos os autores desta obra declaram que trabalharam ativamente na produção dos seus 

trabalhos, desde o planejamento, organização, criação de plano de pesquisa, revisão de 

literatura, caracterização metodológica, até mesmo na construção dos dados, 

interpretações, análises, reflexões e conclusões. Assim como, atestam que seus artigos 

não possuem plágio acadêmico, nem tampouco dados e resultados fraudulentos. Os 

autores também declaram que não possuem interesse comercial com a publicação do 

artigo, objetivando apenas a divulgação científica por meio de coletâneas em temáticas 

específicas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
Ano 2020 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O E-book Amplamente: Educação no século XXI consiste em uma coletânea 

de artigos científicos, oriundos de teorias e práticas docentes nos diversos contextos de 

ensino e aprendizagem educacional espalhados pelo Brasil. Publicados nos Volumes 1 e 
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➢ CAPÍTULO X  

A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA NO 8º 

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM UMA ESCOLA DA REDE 

ESTADUAL NA CIDADE DE BOA VISTA/RR 

Franciran Brandão Rodrigues20; Valdilene Tavares Carvalho21.  

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.05-10 

 

RESUMO: 

Esta pesquisa teve o fito principal de abordar a Resolução de Problemas, assim como 

determinar as habilidades na resolução de problemas dos alunos de 8ª série da Escola 

Estadual Dr. Luiz Rittler Brito de Lucena e as propostas de atividades em sala de aula, 

com base em estudiosos que descrevem suas experiências. A partir do marco 

metodológico, pode-se definir que a natureza da pesquisa é de abordagem qualitativa e 

quantitativa. Sendo que a coleta de dados foi realizada por meio dos seguintes 

instrumentos: observação, entrevista, questionário, devidamente representados em 

gráficos e comentários. O universo da pesquisa constitui-se de 4 (quatro) professores e 

65 (sessenta e cinco) alunos, que se configuram como sujeitos participantes da pesquisa. 

A análise da pesquisa com ênfase em George Polya envolvendo as três etapas 

(compreender o problema; construir o modelo matemático; solucionar o modelo 

matemático; interpretar a solução). Portanto, neste estudo, foram desenvolvidas 

pesquisas pautadas na temática abordada. 

PALAVRAS-CHAVE: Resolução de problemas. Teoria de Polya. Teoria de Talizina.  

 

INTRODUÇÃO 

A linguagem matemática tem se constituído numa difícil tarefa no repasse de 

informações aos alunos, e, isto tem despertado o interesse de estudiosos na área. Nesse 

viés Kilpatrick (1992, p. 03) apresenta no artigo intitulado “A History of Research in 

Mathematics Education” o qual busca a compreensão dos conteúdos de acordo com os 

conteúdos ministrados pelos professores, oportunizando-os a uma maior liberdade e 

autonomia em seu trabalho, e suscitar o interesse dos alunos.  

Contextualizando a abordagem da matemática na resolução de problemas, o 

presente artigo objetivou: Determinar as habilidades na Resolução de problemas dos 

 
20 Professora Efetiva - SEED/RR. Mestre em Ciência da Educação Pela Universidad Politécnica e Artística do 

Paraguay – UPAP. E-mail franciranbrandao@bol.com.br. 

21 Professora Efetiva – SEED/RR. Mestre em Ciência da Educação Pela Universidad Politécnica e Artística do 
Paraguay – UPAP. E-mail valdilenetavares2@gmail.com.  

mailto:franciranbrandao@bol.com.br
mailto:valdilenetavares2@gmail.com
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alunos de 8º ano do Ensino Fundamentais da Escola Estadual Dr. Luiz Rittler Brito de 

Lucena, cuja justificativa foi a aprendizagem significativa que deve acontecer nas aulas 

de Matemática, mais precisamente na Resolução de Problemas. 

Para tanto, na problematização foram questionados alguns pontos cruciais para o 

Ensino de Matemática, dentre eles, como é possível trabalhar essa disciplina de forma 

que envolva a aprendizagem significativa em que se contemple a lógica e a praticidade 

na Resolução de Problemas, e assim proporcionar ao alunado maior interesse no âmbito 

da Matemática.  

Prosseguindo esta lógica de abordagem a presente pesquisa é constituída por 

Marco teórico e Marco Metodológico, os quais estão inseridos nas três seções, sendo 

que na seção I, trata-se do Contexto Histórico, onde é explicitada a trajetória da 

Matemática desde a antiguidade até a moderna compreensão desta enquanto ciência, 

pois tem contribuído muito para o desenvolvimento da humanidade, visto que está 

presente em todas as áreas de conhecimento humano desde os primórdios, trazendo 

grandes benefícios, conforme é postulado por Santos (2009), D’Ambrósio (1999), 

Machado (1998); Coutinho (2001), Oliveira (2000). 

Conforme Cervo, Bervian, Silva (2007) o desenho da pesquisa deve ser muito 

bem entendido e deve constar: técnicas de coletas de dados, análises dos dados 

coletados. Para tanto, nesta seção, os procedimentos metodológicos serão detalhados. 

Inclusive as entrevistas realizadas com professores e alunos, as quais firmemente 

pautadas na temática e com um roteiro organizado (YIN, 2005).  

A análise dos dados, de acordo com a concepção de Severino (2000) em relação 

à Teoria e a prática a partir dos dados coletados fez-se as comparações, onde foram 

avaliadas as habilidades do 8º ano dos alunos da Escola Dr. Luís Rittler Brito de 

Lucena, canalizados para a Resolução de Problemas, assim como, a análise das 

estratégias para a realização das atividades práticas (ação) e a compreensão dos dados 

(teorias), imprescindível para o desenvolvimento educacional, pois isto evita a 

mecanização do ensino da matemática. 
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Assim, foram utilizados os seguintes instrumentos: Para a realização da 

observação, entrevista e questionários, cujos respaldos teóricos Cervo; Bervian; Silva 

(2007), Goode; Hatt (1977), Gonzaga (2005), Minayo (2004). 

Nesta perspectiva, a pesquisa buscou analisar a Resolução de problemas como 

um mecanismo para compreender determinadas linguagens matemáticas, na qual precisa 

maior empenho dos educadores para que haja um avanço significativo nesta área 

específica, trabalhando assim o que realmente precisa ser visto. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

A Matemática na sua trajetória tem se desenvolvido satisfatoriamente, “ao longo 

do tempo e em diferentes espaços geográficos, a sociedade e a cultura do ser humano 

sofreram transformações, adaptando-se a um mundo que está sempre em transição” 

(SANTOS, 2009, p. 17).  

Neste viés discutem-se os caminhos percorridos e a moderna compreensão da 

matemática enquanto ciência. Para tanto é necessário que se busque no passado as 

explicativas para o presente. De acordo com D’Ambrósio (1999) a práxis fundamenta-se 

na cultura, nos estilos de aprendizagem e no registro dessas atividades. Afirma ainda 

que a história da Matemática tem estreita relação com a história da humanidade, porque 

se apresentam concomitantemente. 

Segundo D’Ambrósio (1999) desde os primórdios, a matemática tem sido 

utilizada de maneira prática para satisfazer as primeiras necessidades conforme registros 

babilônios na Dinastia Amorita, por volta de 2000 a.C., ou do Egito, no papiro de 

Moscovo, por volta de 1800 a.C. Assim sendo, Machado (1998) reporta que na 

matemática egípcia as fórmulas e receitas surgiam nesta mesma ordem de necessidades. 

Acrescenta ainda que tais impressões matemáticas foram encontradas em tábuas de 

argila dos babilônios, nos papiros egípcios, longas listas de problemas matemáticos. No 

contexto da matemática grega cita Arquimedes (286-212 a.C.), cujo legado para a 

Matemática contemporânea são as descobertas no campo da mecânica. Mais tarde 

Einstein complementa com a teoria da relatividade.  
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Numa fase posterior, os hindus caracteristicamente nômades e pastoris, 

diferentemente dos gregos não se prendiam a formalidades, e assim contribuíram com a 

álgebra (não formalizada), e a “criação” do zero serviram de precedentes para o atual 

sistema de numeração decimal de posição (O primeiro registro consta do ano de 595). Já 

os árabes aproveitando este conhecimento o aperfeiçoaram no sentido de melhor 

desenvolvimento da álgebra e a sua expansão para a Europa. Isto se deu durante a 

conquista de outros povos adquiriam conhecimentos e os desenvolviam. Neste contexto, 

admite-se que a origem do vocábulo algoritmo é uma homenagem ao matemático árabe 

Al-Khwarizmi (780-850). Apesar de todas estas importantes descobertas muito tempo 

foi necessário para que o mundo ocidental valorizasse, inclusive, nos primeiros 

momentos os conhecimentos matemáticos eram proibidos pelas autoridades religiosas 

(MACHADO, 1998; COUTINHO, 2001).  

É inegável que a Matemática desde a sua “criação” contribui significativamente 

em várias situações. Visto por este ângulo Bezerra, Araújo e Borges (2005) listam 

alguns benefícios trazidos pela matemática: No Egito Antigo os sacerdotes usavam o 

cálculo na área da Astronomia para determinar as enchentes e prevenir catástrofes 

através de medidas como drenagem de pântanos e regiões alagadas. A Matemática 

subsidiou a projeção de obras hidráulicas, reservatório de água e canais de irrigação no 

rio Nilo. 

Os autores ainda relembram que na Mesopotâmia, a exemplo dos egípcios, esta 

ciência era associada à praticidade, daí o surgimento do calendário, administração das 

colheitas, organização de obras públicas e a cobrança de impostos, bem como seus 

registros. Na Grécia foi desenvolvido conceituação, teoremas e axiomas, descobrindo 

grandes pensadores. Nesta perspectiva, a matemática moderna firmou-se no 

racionalismo jônico, em que o principal estimulador Tales de Mileto, considerado o pai 

da matemática moderna. A partir do século XIX a matemática começa então a se 

ramificar em diversas disciplinas, que ficaram cada vez mais abstratas. 

Oliveira (2000, p. 6) preconiza que em torno de 1900 “o método axiomático e a 

Geometria sofrem a influência dessa atitude de revisão crítica, levada a efeito por 

muitos matemáticos”, como por exemplo, D. Hilbert, através de seus escritos: 

"Fundamentos da Geometria" (Grudlagen der Geometrie título do original), publicada 
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em 1901. A Álgebra e a Aritmética ganham espaço e novos impulsos. Atualmente se 

desenvolvem tais teorias abstratas, que se subdividem em outras disciplinas favorecendo 

a abordagem. 

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA 

Um dos maiores desafios para os professores é o repasse de informações aos 

alunos dos conteúdos matemáticos. No que se refere à resolução de problemas, elenca-

se alguns objetivos: “estimular a curiosidade do aluno, assim como, aproximá-lo do 

cotidiano, fazendo-o ver que a matemática está presente dentro e fora das salas de aula”, 

a partir deste entendimento, o aprendizado fica mais eficiente e menos repetitivo.  

Corrobora-se que a prática constante da resolução de problemas, dentre muitas 

contribuições marcantes destaca-se: a interpretação do enunciado da questão que lhe é 

proposto, a estruturação da situação que é apresentada, e transferências de conceitos 

para resolução de novos problemas (NASCIMENTO; PASTANA; RAMOS, 2009, p. 

7).  

Zugaib (2008, p. 9) teoriza que cotidianamente evidenciam-se situações que 

requerem uma resolução prática, porém o enfrentamento destes problemas ocorre de 

forma muito complexa, visto que grande parte das pessoas não assimilou corretamente o 

conceito de simples e, consequentemente, a correta interpretação. Porém, há outra de 

ver o problema de forma “diferenciada e multifacetada”, o que possibilita uma 

interpretação mais coerente. Assim verifica-se que:  

O mais sensato a ser feito é gastar mais tempo interpretando o 

problema por completo, até mesmo distanciando-se um pouco dele. 

Sendo maior que ele. As informações que colhemos quando 

ampliamos nosso campo de visão costumam, quando combinadas, 

gerar respostas mais simples (ZUGAIB, 2008, p. 9). 

Nesta concepção, de forma ampliada, os problemas e as limitações são 

aumentados, o que requer uma análise mais consistente quando estes são avaliados de 

forma mais detalhada, com uma visão ampla, pois a partir deste entendimento a 

tendência é que as respostas tornem cada vez mais simples eficazes. Tal discurso 

defendido por Gazzoni; Ost (2008) se pauta numa significativa mudança de hábito.  
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Nascimento; Pastana; Ramos (2009) argumentam que as operações matemáticas 

induzem ao aluno a sua familiarização no universo dos números. Compreende-se, 

portanto, que a resolução de problemas automaticamente já insere o raciocínio. Se bem 

trabalhadas estas questões, o aluno conseguirá uma maior produtividade em matemática, 

porém as aulas deverão ser interessantes e desafiadoras para diminuir a antipatia que 

alguns alunos sentem ao passarem pelo estudo dos cálculos, pois um dos seus objetivos 

é proporcionar uma boa base matemática a quem se dispõe a aprender. 

Vale ressaltar que a linguagem matemática também é fundamental para o 

entendimento da resolução de problemas. Para tanto Hilbert (1938) apud Nascimento; 

Pastana; Ramos (2009) declara que: “Os sinais + e – modificam a quantidade diante da 

qual são colocados como o adjetivo modifica o substantivo”. Em suma os teóricos 

concluem que as operações matemáticas marcam o início da aprendizagem da 

matemática, que comparadas a Língua Portuguesa é tão importante quanto à semântica, 

o ensino das classes gramaticais na língua portuguesa que são ensinados pelo professor. 

Assim, os sinais da matemática tornam-se universais, constituindo assim as quatro 

operações que servem de base para todo e qualquer cálculo. 

Na visão de Ponte (2004, p. 31) a Matemática é concebida como “uma disciplina 

extremamente difícil, que lida com objetos e teorias fortemente abstratas, mais ou 

menos incompreensíveis”. Outros teóricos já associam com o aspecto mecânico, 

intrinsecamente ligado ao cálculo. O que para o autor causa efeitos de forma intensa e 

negativa no processo ensino-aprendizagem, ainda mais quando o professor de 

Matemática é um mero expositor do assunto, sem preocupar-se com a aprendizagem 

significativa. 

 

TALIZINA E O PENSAMENTO MATEMÁTICO NA RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS  

A resolução de problemas como ponto de partida para soluções práticas na visão 

de Talizina (1987) para Paulino Filho (2008) na aprendizagem matemática os 

obstáculos direcionam, estimulam para que seja encontrada uma solução, assim como a 

percepção dos limites, das possibilidades e os reajustes. 
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Neste contexto, para Talizina, a resolução de problemas traz propostas de 

desenvolvimento intelectual a qual se baseia também em critérios, metodologias 

diagnósticas e análise de questões, que precisam estar adequadas para a idade dos 

alunos e pautadas nas habilidades e competências individuais de cada indivíduo a fim de 

que estes tenham domínio.  

Arias e Yera (1996, p. 40) argumentam que Talizina com base na teoria de 

psicólogos da antiga URSS e de outros países chegaram à conclusão de que: “o êxito de 

um sujeito na solução de algumas tarefas depende não só do estágio de sua atividade 

intelectual, mas em grande medida de quais tarefas e com que material se propõem as 

mesmas”.  

Assim sendo, Talízina (1988, p. 47), em relação aos conceitos básicos da Teoria 

de formação das Ações Mentais por Estágios observa que na lógica “para se desvendar 

os mecanismos internos que caracterizam a atividade cognoscitiva não é suficiente 

verificar a capacidade de resolver determinadas situações-problema”. Isto ocorre porque 

na resolução de problemas a obtenção de uma resposta correta nem sempre exige 

raciocínio correto, o indivíduo pode se valer de outras formas de pensamento, mas que é 

possível chegar a uma resposta satisfatória. 

Outras vezes, o indivíduo consegue resolver corretamente a situação-problema, 

mesmo sem definir previamente quais seriam as estratégias a serem seguidas, isto é, 

segundo Rezende(2008); Valdes (2006) acerca da teoria de Talizina, explica que o 

indivíduo nesse caso, “não tem consciência do porquê, nem sabe muito bem explicar 

como. Em todas essas situações, o aprendiz não desenvolve um método de ação eficaz”. 

Mas, que consegue chegar a um determinador comum. 

Quanto aos aspectos conceituais da base orientadora da ação os autores acima 

citados citam Talizina (1988, p. 135) que os educadores devem compreender este 

processo, visto que “é inútil esperar que se forme o pensamento matemático para 

começar a ensinar matemática, pois só o ensino de matemática conduz ao 

desenvolvimento do pensamento matemático”.  

Ainda com base em Talizina tal pensamento traz uma contribuição muito 

importante para o processo ensino-aprendizagem, porque os conceitos operacionais ao 
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contrário de que a maioria pensa não determina uma forma rígida ou mecânica, pois o 

indivíduo procura resolver a situação-problema de forma independente, precisa apenas 

de alguns conceitos teóricos para nortear. 

Na visão de Rezende e Valdes (2006, p. 137) a consciência da ação mental não é 

essencialmente abstrata, mas determina a resolução de situação-problema, a qual deverá 

ser resolvida na prática e de forma objetiva, assim: “o sujeito também se vale de um 

modelo conceitual de referência que lhe permite discriminar quais são os aspectos 

essenciais que devem ser levados em consideração na organização da ação”.  

Quanto às dificuldades de elaboração da base de ação Talizina (1988, p. 48) 

menciona dois tipos principais de programas de processo de ensino-aprendizagem: o 

principal e o regulador. Sendo que o primeiro deve vir bem antes da iniciação do estudo, 

fundamentado na Base orientadora da ação. Já o segundo, se pauta na análise das ações 

do aprendiz com o fito de trabalhar a partir das falhas verificadas neste processo. Dessa 

forma: “muitas variáveis que intervêm diretamente na aprendizagem surgem apenas 

durante a realização da proposta de ensino”.  

Portanto, estes programas devem constituir um plano macro, agregando as ações 

mentais a serem aprendidas e aplicadas no contexto social. Nesta perspectiva os 

interesses e expectativas do grupo de cada aprendiz devem estar concatenados. 

 

CONCEPÇÃO DE GALPERIN ACERCA DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Seguidor de Vygotsky, Galperin, psicóloga russa, enfatiza um aprendizado 

matemático significativo, assim, Delgado e Mendoza (2010, p. 3) argumentam que toda 

atividade matemática está composta por ações, com suas perspectivas operações, a qual 

deve passar da percepção material para a mental, de generalizada à especifica, de 

detalhada à abreviada, de compartilhada à independente e de consciente à automatizada.  

Galperin (1992) indica o caminho para transformação não resolvida por 

Leóntiev ao afirmar que antes mesmo da atividade ser mental deve passar por cinco 

etapas quantitativas: formação da base orientadora da ação; formação da ação em forma 

material ou materializada; formação da ação verbal externa; formação da linguagem 
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interna para si e formação da linguagem interna, sendo que todas elas convergem para a 

resolução de problemas.  

Tal descoberta procede de pesquisas da psicóloga russa e seus colaboradores ao 

investigar a aprendizagem das habilidades relacionadas à escrita. Nesta perspectiva, 

Werstch (2000, p. 103) declara que Galperin procurou “avaliar a utilização de 

ferramentas cognitivas que forneçam ao aprendiz recursos auxiliares para o pensamento, 

verificando se contribuem para a promoção efetiva da aprendizagem”. Assim, o autor 

avalia que a iniciativa de Galperin na década de 60, foi primordial para a compreensão 

da resolução de problemas em várias áreas do conhecimento. Vale ressaltar que todas 

estas pesquisas têm base em Vygotsky: mediação e interiorização os mais estudados.  

Nesta linha de pensamento Gulmans et. al. (1995) comenta que a pesquisa de 

Galperin, atualmente, tem se aprofundado nos conceitos com base na teoria sócio-

histórica, sendo muito evidente esta abordagem no âmbito educacional. Cuja ideia é 

corroborada por Haenen (2000) e Werstch (2000), evidenciando assim, a concepção 

Vygotskyana, sendo que na Holanda esta teoria é bem difundida. Crítica aos modelos 

educacionais. 

 

MÉTODO DE POLYA NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS  

Considerando que Polya foi pioneiro na discussão de resolução de problemas, 

iniciou esta forma de se trabalhar a matemática na década de 40. Suas ideias foram 

impactantes no âmbito do ensino desta disciplina, dando mais importância para esta 

vertente da matemática, enfatizando esta, como enriquecimento para novas fontes de 

pesquisa. Desta forma, são sugeridas perguntas e respostas equivalentes ao problema a 

ser resolvido. 

Na concepção de Polya (1978) um problema é reconhecido por alguém quando 

este não tem resposta imediata, ainda numa situação em que não sabe e precisa de 

consultas ou orientações, ou seja, não consegue resolvê-lo apenas com o conhecimento 

que adquiriu.  

Polya (1978 apud DANTE, 2002, p. 27-28) apresenta o esquema de resolução de 

problemas pautado em várias etapas, porém serão comentadas as quatro etapas 
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principais. A primeira consiste em: a) Compreender o problema; que se ramifica nos 

seguintes questionamentos: O que se pede no problema? Quais são os dados e as 

condições do problema? É possível fazer uma figura, um esquema ou um diagrama? É 

possível estimar a resposta? 

Na segunda etapa é sugerido por Polya (1978): b) Elaborar um plano 

canalizando para as perguntas: Qual é o seu plano para resolver o problema? Que 

estratégia você tentará desenvolver? Você se lembra de um problema semelhante que 

pode ajudá-lo a resolver este? Tente organizar os dados em tabelas e gráficos? Tente 

resolver o problema por partes.  

Em relação a terceira etapa o objetivo principal é: c) Executar o plano; apoiado 

pelos questionamentos: Execute o plano elaborado, verificando-o passo a passo; efetue 

todos os cálculos indicado no plano; Execute todas as estratégias pensadas, obtendo 

várias maneiras de resolver o mesmo problema.  

Já a quarta etapa baseia-se nas seguintes propostas: d) Examine se a solução 

obtida está correta, subsidiada por outras perguntas como: Existe outra maneira de 

resolver o problema? É possível usar o método empregado para resolver problemas 

semelhantes?  

Segundo o autor, a partir destas indagações diante de um problema, o 

levantamento de hipóteses, a testagem dessas hipóteses e a análise dos resultados 

obtidos são procedimentos que devem ser enfatizados com os alunos. Isto suscita maior 

interesse e participação, além de oportunizar certa autonomia frente aos problemas 

encontrados no dia a dia, dentro e fora da escola.  

Ainda sobre Polya, Costa e Moreira (1997, p. 13) afirmam que o teórico acredita 

que “a solução do problema exige uma compreensão da tarefa, a concepção de um plano 

para executá-la, a execução propriamente dita e uma análise que nos permita determinar 

se alcançamos o nosso objetivo”. Isto significa que, necessariamente, deve haver um 

planejamento prévio para se resolver uma situação complicada. 

 

A HEURÍSTICA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA TEORIA DE POLYA 
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De acordo com Brandão (2005), Polya desenvolveu seu método de trabalho a 

partir da resolução de problemas, o qual apresentou uma possibilidade global de se 

trabalhar a solução de problemas, inclusive em outras áreas de conhecimento. Neste 

aspecto, verifica-se também o desenvolvimento de competências no pensamento lógico, 

pois permite quebra de paradigmas por não concordar com a educação tecnicista que 

oportuniza ao alunado o enfrentamento de uma realidade complexa.  

Considera-se, portanto, que a Heurística é um ponto de partida importante para 

se chegar a uma resolução satisfatória dos problemas. No entanto, a atuação dos 

educadores, ainda se volta para o modelo transmissivo tecnicista. Para que ocorra uma 

mudança significativa em relação a real concepção de resolução de problemas Gazzon e 

Ost (2008) relembram que:  

Resolver problemas é uma habilidade prática, como nadar, esquiar ou 

tocar piano: você pode aprendê-la por meio de imitação e prática. [...] 

se você quer aprender a nadar você tem de ir à água e se você quer se 

tornar um bom ‘resolvedor de problemas’ tem que resolver problemas 

(POLYA, 1978, p. 65). 

Visto por este ângulo, Polya (1978) apostava que a descoberta possibilita, 

capacita e desenvolve o raciocínio lógico que muito contribui para uma aprendizagem 

concreta, exercita também a memória e a rapidez do pensamento. Embora no início 

ocorra uma visão incompleta e complicada, no desenvolvimento das atividades as 

evoluções acontecem de forma positiva culminando com a resolução de problemas. 

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA NO 8º ANO 

DO ENSINO FUNDAMENTAL EM UMA ESCOLA DA REDE ESTADUAL NA 

CIDADE DE BOA VISTA/RR 

Cotidianamente verifica-se nas salas de aula as dificuldades explícitas dos 

alunos na disciplina da Matemática e tudo que se relaciona a ela. Apesar das modernas 

concepções de Ensino ainda se busca “fórmulas” para uma aprendizagem satisfatória.  

Em geral, percebe-se que a disciplina da Matemática é ministrada sem o repasse 

da logicidade e da compreensão, as quais deveriam instrumentalizá-los para a resolução 

de problemas em qualquer situação intra e extra-sala de aula. 
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Nas escolas, percebe-se que as queixas dos professores em relação à 

aprendizagem do alunado são bem expressivas. As dificuldades são gigantescas, o que 

reflete diretamente na relação social destes, principalmente no mercado de trabalho. 

Contrapondo a ideia que o espaço instituição-escola deveria fomentar e instigar ação de 

problemas como algo que se encara em todas as situações.  

Estudos contemporâneos, aos poucos, conquistado o seu espaço no cenário 

educacional brasileiro, mesmo de forma tímida, têm feito a diferença nos projetos 

elaborados por professores que buscam difundir esta concepção de aplicabilidade 

prática. Entretanto, esta postura necessita de domínio de conhecimento e habilidades do 

professor para lidar com essa nova forma de aprender e ensinar. Esse assunto vem sendo 

entrelaçado em todos os meios acadêmicos, consequentemente, na nova gênese de 

matemáticos.  

O professor se sente sozinho, porém, precisa assumir a identidade de 

pesquisador. Não há muita colaboração em torno do assunto, o apoio é quase inexistente 

e muitos não sabem exatamente como proceder diante das dificuldades dos alunos. 

Alguns professores sentem o desejo de buscar alternativas, todavia, precisam fazer 

diferente, pois há certa pressão por parte dos próprios alunos e porque o coordenador ou 

diretor exige resultados positivos e boas notas. 

Ante do problema, onde a realidade é adversa do campo teórico, no âmbito da 

matemática, canalizando para a resolução de problemas, surge a pergunta oportuna: 

Como o ensino da matemática pautado nas modernas concepções de Talizina, Polya e 

Galperin poderia contribuir para uma aprendizagem significativa dos alunos da Escola 

Dr. Luiz Rittler Brito de Lucena em Boa Vista-RR – Brasil? 

Como trabalhar a Resolução de Problemas na moderna perspectiva centrada na 

Teoria de Galperin, em que a teoria não está dissociada da prática, principalmente nas 

situações cotidianas?  

É preciso contextualizar-se que a aprendizagem matemática ajuda a formar 

cidadãos, considerando as necessidades básicas para a vivência do mundo 

contemporâneo e buscando a formação da identidade diante da velocidade exigida no 

mercado de trabalho.  
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Com este trabalho pretendemos trazer uma reflexão sobre o papel do professor, 

enquanto mediador da aprendizagem matemática e a resolução de problemas. 

Despertando para a necessidade de se trabalhar o raciocínio lógico à luz das concepções 

modernas, sendo relevante para este estudo colaborar para saber o grau de dificuldades 

dos alunos do 8º ano, bem como registrar estas situações na sala de aula envolvendo os 

sujeitos: professor e aluno, atores principais neste cenário educativo.  

A importância da aprendizagem significativa envolvendo a resolução de 

problemas é o diferencial para a aplicabilidade prática. Assim, esta pesquisa se 

desenvolve a partir do interesse de descobrir qual a dificuldade ou habilidade dos alunos 

do 8º Ano da Escola Estadual Dr. Luiz Rittler Brito de Lucena em raciocínio lógico.  

Esse tema é justificado pela vivência num mundo cada vez mais exigente no que 

se refere ao saber e a praticidade de se resolver questões de cálculos, dentre outros. 

Outra relevância é que na nova concepção de ensino da matemática, propostos 

principalmente, por Talizina, Polya e Galperin configuram-se como desafios, porque 

estes métodos instigam tanto professor, quanto aluno a interagir e buscar mais 

conhecimento sem que, necessariamente, seja utilizada a aprendizagem mecânica ou de 

mera memorização.  

Neste viés é evidente que a resolução de problemas instrumentalize o alunado 

após a leitura e interpretação a desenvolver a compreensão, a aplicação de fórmulas para 

o cálculo seja de áreas e volumes de figuras simples, representações gráficas, dentre 

outros elementos. 

Assim, Pavanello e Nogueira (2006) expõem que: 

A matemática constitui-se tanto pelos próprios meios de produção do 

conhecimento (conjecturar, intuir, representar, estimar, simular, 

modelar, propor e resolver problemas) como pelos resultados desse 

processo (conceitos, regras, princípios, algoritmos, teoremas). Deriva 

dessa opção “o fazer matemática” como realizar atividades lógico-

matemáticas que permitam estabelecer relações matemáticas em 

situações que surgem da realidade em que estão inseridos 

(PAVANELLO; NOGUEIRA, 2006, p. 4). 
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A concepção das autoras deixa claro que em qualquer destas situações ocorre a 

problematização por isso há necessidade de se voltar para as questões mais salutares em 

sala de aula para despertar os alunos no sentido de coadunar teoria e prática. 

A partir da temática evidenciada surgiram as inquietações acerca das 

dificuldades que os alunos apresentam para a resolução de problemas através do 

raciocínio lógico. Diante disso, observa-se que os educadores precisam suscitar este 

interesse. Criar situações. 

Visto por este ângulo é relevante, nesta pesquisa, destacar que tais propostas 

refletem na educação dos alunos, além disso, oportuniza a desenvoltura nas resoluções, 

contribuindo para a educação de qualidade, conforme é exigido na atualidade. Desta 

forma, desmistifica o fato do professor, desenvolver sua prática pedagógica, 

prioritariamente, dando aulas e passando o conteúdo na lousa. 

O caráter relevante desta pesquisa está concatenado com as inquietações pela 

busca da qualidade na educação, associada às questões de resolução de problemas e 

raciocínio lógico, que nem sempre são trabalhados pelos professores, para desenvolver 

habilidades e competências no âmbito da matemática e das questões práticas cotidianas, 

favorecendo o aprendizado contextualizado do aluno e a construção do conhecimento. 

Na visão de Ponte (2004, p. 31) a Matemática é concebida como “uma disciplina 

extremamente difícil, que lida com objetos e teorias fortemente abstratas, mais ou 

menos incompreensíveis”. Outros teóricos já associam com o aspecto mecânico, 

intrinsecamente ligado ao cálculo. O que para o autor causa efeitos de forma intensa e 

negativa no processo ensino-aprendizagem, ainda mais quando o professor de 

Matemática é um mero expositor do assunto, sem preocupar-se com a aprendizagem 

significativa. 

inegável que, para a obtenção de um resultado satisfatório é preciso que o 

professor compreenda que é importante a interpretação, a formulação de hipóteses e a 

associação da teoria com a prática para que o aluno obtenha sucesso dentro e fora da 

escola. Neste viés, o presente estudo aborda questões pertinentes no que tange ao 

aspecto teórico-prático do ensino sobre a resolução de problemas na Escola Rittler. Para 
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a realização da pesquisa foram utilizados os seguintes instrumentos: A Observação, a 

Entrevista e Questionários. 

A observação constitui um excelente método para o encaminhamento da 

pesquisa. Neste pensamento Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 31) argumentam: “a 

observação implica em aplicar os sentidos físicos a algum objeto para dele obter um 

conhecimento claro e preciso”. Mas para que o resultado seja positivo é interessante um 

diagnóstico do local e dos sujeitos a serem observados, sendo prática a utilização de 

perguntas abertas e fechadas concatenadas com os objetivos da pesquisa. 

A entrevista, enquanto ferramenta da coleta dados, contribui para aquisição de 

informações que venham a ser arroladas no processo investigativo do fenômeno a ser 

estudado. Neste ínterim é preciso esclarecer que a entrevista não se configura como um 

“mero bate-papo”, embora muitos pesquisadores utilizem esta expressão para deixar 

seus entrevistados mais à vontade. Entende-se que esta deve ter uma estrutura 

previamente pensada, com objetivos definidos. Significa “recolher, por meio de 

interrogatório do informante, dados da pesquisa” (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, 

p. 51). 

O questionário, enquanto instrumento eficaz para levantamento dos dados 

referentes à pesquisa, são esclarecidos por Goode e Hatt (1977, p. 227): "Todo 

questionário deve ter natureza para assegurar uniformidade de os respondentes se 

sentirem mais confiantes em seu anonimato, possibilitando informações e respostas 

mais reais”. 

Neste contexto, com base nas citações acima se percebe a importância de aplicar 

questionário aos professores de Matemática da Escola Luiz Rittler Brito de Lucena, 

num bairro periférico da cidade de Boa Vista – Capital do Estado de Roraima. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O ambiente social da escola pesquisada constitui-se de população de renda 

predominante baixa, grande parte dos alunos são filhos de servidores públicos, 

trabalhadores autônomos, alguns desempregados, e outros com trabalhos informais, 

fazem pequenos “bicos”, geograficamente localizados na parte periférica da cidade. 
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Logo, todas as pesquisas foram envolvidas e correlacionadas para diagnosticar 

sobre as dificuldades dos alunos acerca da resolução de problemas, cujo a investigação 

está centrada no aluno. Visto por este ângulo, na concepção de Cervo, Bervian e Silva 

(2007, p. 53), configura-se como um método confiável, por causa da exatidão do 

fenômeno estudado. Ainda que seja seguro, precisa estar direcionado, elementos 

previamente elaborados, preparados e selecionados, o qual pode ser aplicado 

simultaneamente a um maior número de indivíduos. 

No que concerne ao levantamento de dados, na pesquisa ora apresentada sobre a 

resolução de problemas matemáticos em sala de aula. Partiu-se, inicialmente, da 

observação por possibilitar a coleta de informações sobre o fenômeno a ser pesquisado, 

não apenas na superficialidade, mas, “sobretudo, com intencionalidade vista de uma 

forma espontânea para se alcançar determinado fins” (GONZAGA, 2005). 

Para completar este ciclo investigativo, o questionário foi arrolado na pesquisa, 

porque é “composto por uma série de perguntas direcionadas para levantar dados 

organizados para uma pesquisa, formulado por escrito pelo responsável das informações 

sem participação do investigador” (MINAYO, 2004). 

Integra-se ao conteúdo desta pesquisa os Apêndice (A; B; C; D; E, F), os quais 

possibilitaram a coleta sistemática dos dados necessários para caracterizar a 

problemática levantada no Projeto de Pesquisa. A saber, como os professores encaram a 

resolução de problemas e como isto influencia no processo de ensino-aprendizagem dos 

alunos da Escola Dr. Luiz Rittler Brito de Lucena em Boa Vista-RR. 

Desta forma, as observações realizadas na escola, assim como os sujeitos 

envolvidos no estudo proporcionam conhecimentos cotidianos em relação escola-

comunidade, aqui, neste particular, canalizados para a resolução de problemas nos fatos 

cotidianos. 

Diante do explicitado, verifica-se que estes procedimentos focalizam para a 

análise da resolução de problemas enquanto metodologia, forma prática de resolver 

problemas (intra e extra) sala de aula, pois estas situações apresentam-se em todas as 

áreas da vivência humana. Além disso, faz-se um diagnóstico do educador, se ele utiliza 

a linguagem matemática, se ele trabalha a resolução de problemas na prática cotidiana, 



 
 
 
 
 

172 

 

se canaliza para o raciocínio e a lógica, concatenando com as outras áreas do 

conhecimento. Sendo que estas questões são suscitadas ao longo deste trabalho 

científico. 

A resolução de problemas como ponto de partida para soluções práticas na visão 

de Talizina (1987), para Paulino Filho (2008) na aprendizagem matemática os 

obstáculos direcionam e estimulam para que seja encontrada uma solução, assim como a 

percepção dos limites, das possibilidades e os reajustes. 

Neste contexto, para Talizina, a resolução de problemas traz propostas de 

desenvolvimento intelectual a qual se baseia também em critérios, metodologias 

diagnósticas e análise de questões, que precisam estar adequadas para a idade dos 

alunos e pautadas nas habilidades e competências individuais de cada indivíduo a fim de 

que estes tenham domínio. 

Arias e Yera (1996, p. 40) argumentam que Talizina com base na teoria de 

psicólogos da antiga URSS e de outros países chegaram à conclusão de que: “o êxito de 

um sujeito na solução de algumas tarefas depende não só do estágio de sua atividade 

intelectual, mas em grande medida de quais tarefas e com que material se propõem as 

mesmas”. 

A coleta de dados foi fundamental para a elaboração deste trabalho, contando 

com a análise de professores da disciplina de matemática e alunos predominantemente 

adolescentes, os quais estão devidamente matriculados na escola-campo. Antes de expor 

os resultados obtidos, convém apresentar o objetivo do trabalho, que é determinar as 

habilidades na resolução de problemas dos alunos de 8º ano do Ensino Fundamentais da 

Escola Estadual Dr. Luiz Rittler Brito de Lucena. 

No contexto, os professores citaram os teóricos mencionados, os quais embasam 

o planejamento dos professores de Matemática , evidentes na realização do 

planejamento, sendo que Polya é mais evidente dentre os outros teóricos, porque no 

Movimento da Matemática Moderna, no final dos anos 70, George Polya foi o grande 

inspirador, e já trabalhava nesta perspectiva de resolução de problemas, conforme é 

visto em seu livro How to solve it. (SOUZA, 2010, p. 78). 
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Tabela 1: Em quais teóricos você se baseia para fazer seu planejamento? 

Respostas Quant. Porcentagem 
   

Polya 2 67% 

Luis R Dante 1 16% 

Talizina 1 17% 

Fonte: Elaboração da própria autora, com base na pesquisa de campo 

 

Partindo deste princípio, é interessante que o interesse pessoal esteja atrelado ao 

profissional. Mas observa-se no gráfico que o professor é muito solitário, a iniciativa 

para realizar qualquer empreendimento, pois segundo os professores entrevistados, não 

há incentivo. 

 

Tabela 2: Quais as dificuldades que você encontra para trabalhar a temática? 

Respostas Quant. Porcentagem 
   

Falta Recursos 2 50% 

Desinteresse dos Alunos 2 50% 

Fonte: Elaboração da própria autora, com base na pesquisa de campo 

 

Portanto, a base do planejamento do professor que cita Dante, está voltada para a 

Resolução de Problemas, cujas orientações do Professor são complementares para 

estabelecer as metas e os objetivos, porque na contemporaneidade as metodologias 

devem contemplar as vivências cotidianas. 

Maciel (2009) complementa essa linha de raciocínio, explicitando que não basta 

apenas resolver os problemas mecanicamente, mas entender suas propriedades, sua 

utilidade, e a importância de suscitar o raciocínio, canalizando para os objetivos de 

aprendizagem. 

 

Tabela 3: A escola é inclusiva do ponto de vista da matemática nas resoluções de problemas? 

Respostas Quant. Porcentagem 

Sim 1 25% 

Não 3 75% 

Fonte: Elaboração da própria autora, com base na pesquisa de campo 
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Analisando a tabela 3 é possível perceber o quanto a escola distancia-se de 

situações consideradas importantes. É interessante a colocação de Lupinacci e Botin 

(2004, p. 10) quando argumentam que esta participação da escola: “Constitui-se de uma 

atitude de construção do conhecimento em que todas as etapas utilizadas são 

fundamentais e não apenas o resultado final obtido”. Para tanto, deve ser trabalhado nos 

alunos a capacidade de identificar o problema a partir da situação para que estes 

encontrem a solução da dificuldade em questão. 

Visto por este prisma, é papel da Escola: Estimular o aluno a ser um constante 

pesquisador, mas é preciso que haja coerência entre os motivos e as finalidades para a 

resolução dos problemas propostos, visto que é interessante que eles busquem a saída. 

Nesta perspectiva, juntamente com os conteúdos ministrados a estudantes os 

professores questionados admitiram que devem ser inseridas mais leituras, para que 

estes venham interpretá-las de maneira correta. Isto resgata o que registra um dos órgãos 

mais respeitados do MEC, conforme é citado abaixo: 

a. Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, redução de 

desigualdades e democratização da gestão do ensino público; 

b. Buscar o desenvolvimento de uma cultura avaliativa que estimule o 

controle social sobre os processos e resultados do ensino (PDE/SAEB, 

2008, p. 8). 

Tabela 4: Que sugestões você daria para se trabalhar com a resolução de problemas no 8º ano? 

Respostas Quant. Porcentagem 
   

Leitura 3 75% 

Problemas 1 25% 

Fonte: Elaboração da própria autora, com base na pesquisa de campo 

 

Os professores questionados ao sugerirem leitura e resolução de problemas. 

Nesse campo, o ensino da Matemática pela Resolução de Problemas, algumas dessas 

variáveis, são pertinentes porque, segundo Klein (2006) traz maior entendimento, 

conforme está descrito abaixo: 

Estão relacionadas com a maneira de ver a Matemática, ou seja, de vê-

la como um corpo de conteúdos ou como um corpo de conhecimentos 

historicamente construídos e em constante construção. Isso gera 

concepções ligadas à prática de transmitir os conceitos/conteúdos e 
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não de construir ou reconstruir os conhecimentos presentes na 

disciplina de Matemática e também na vida cotidiana de cada um 

(KLEIN, 2006, p. 21). 

Dessa forma, pretende-se esclarecer que a resolução de problemas deve ser para 

o professor uma metodologia de trabalho para que os alunos despertem para a 

aprendizagem matemática, capazes de formular e resolver questões matemáticas com 

autonomia, questionamentos, formulação de hipóteses e aplicação de conceitos 

matemáticos. 

Neste viés, para contextualizar os dados coletados acerca da resolução de 

problemas na abordagem educacional (intra e extra) sala de aula, a indicação contida 

nos gráficos e tabelas são os resultados obtidos através da observação participativa, da 

entrevista com os sujeitos da pesquisa (professores e alunos) que responderam às 

perguntas direcionada a esta temática. 

Os resultados de todo o processo que envolvem a aprendizagem dos alunos 

foram avaliados, não somente reprodução de conhecimentos, dialógo, afetividade, bom 

rendimento escolar, autoestima, interação, valorizando a herança cultural e tornando os 

alunos critícos. O ensino de matemática, atualmente, intercepta ações do passado e 

presente, novas estrategias para que a mudança aconteça toda essa prática metologica 

avaliativa e o contexto político de todo o processo escolar.  

Compreende-se, portanto, que a resolução de problemas automaticamente já 

insere o raciocínio. Se bem trabalhadas estas questões, o aluno conseguirá uma maior 

produtividade em matemática, porém as aulas deverão ser interessantes e desafiadoras 

para diminuir a antipatia que alguns alunos sentem ao passarem pelo estudo dos 

cálculos, pois um dos seus objetivos é proporcionar uma boa base matemática a quem se 

dispõe a aprender. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na área da Matemática, a Resolução de problemas vem se configurando como 

uma boa proposta para se trabalhar a lógica cotidiano e que dependendo da maneira 

como é ministrado em sala de aula. Assim, partindo dos objetivos específicos dessa 
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pesquisa: Observar no espaço sala de aula a prática e o desenvolvimento dos exercícios 

que envolvessem a resolução de problemas; foi possível analisar que os professores de 

matemática não abordam a questão de forma que se torne interessante para os alunos, a 

metodologia conduz para a aprendizagem mecânica. 

Outra observação é que não é oportunizado ao aluno o desenvolvimento das 

etapas mentais, no processo de aprendizagem coletiva. Desta forma, foi constado que as 

principais dificuldades, segundo os professores estão ligadas é a leitura e a interpretação 

do problema proposto, o que, consequentemente, desencadeia outros problemas. 

Assim, constata-se que as atividades lógico-matemáticas, propostas aos alunos 

não estabelecem relações matemáticas em situações que surgem da realidade em que 

eles estão inseridos. Neste sentido, abordar a resolução de problemas e os seus objetivos 

suscitam a compreensão da importância desta metodologia. Tal afirmativa se 

fundamenta em facilitar a aprendizagem do aluno no estudo das operações matemáticas, 

auxiliando este a enfrentar situações de problemas novos, para que com esta prática 

estará apto a resolver qualquer situação-problema. 

Neste aspecto é interessante que, ao aproximar os problemas matemáticos do dia 

a dia do aluno, desperta ainda mais o interesse de solucionar um problema assim. O 

aproveitamento terá um aumento exponencial e o aluno entenderá a necessidade desse 

contexto teórico. 

A temática da Resolução de Problemas, acima de tudo, serve de reflexão, depois 

de parâmetro para avaliação das atividades docentes realizadas na escola-campo, cujos 

objetivos canalizados foram respondidos na medida do possível, conforme fora 

elaborado na coleta de dados. 

Na relação educador-educando, a resolução de problemas oportuniza esta 

interação, porque a construção do conhecimento em parceria com o educando é um 

exercício difícil e complexo da parte de quem educa. Oportunamente, o professor 

diagnostica as dificuldades do aluno e o auxilia na construção do conhecimento. 

Enfim, a Resolução de Problemas na área da Matemática permite partilhar da 

iniciativa, possibilita a discussão da formulação do conhecimento com o aluno, de 



 
 
 
 
 

177 

 

forma que ele explicite dúvidas através de suas conversas de suas proposições, que por 

mais absurda que pareça a sugestão a princípio, pode ser o indício do acerto. 
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Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Professora da 

Educação Básica dos municípios de Macau/RN e Guamaré/RN. 

FRANCO, Andressa Coelho: Mestranda do Curso de Letras com Ênfase nos 

Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande- FURG. Graduada em 

Letras-Português (2011), Letras-Francês (2016), Especialista em Linguística e Ensino 

de Língua Portuguesa (2018). Nomeada da Seduc para o cargo de professora do Estado 

do Rio Grande do Sul (2012). Atua na Escola Estadual de Ensino Médio Marechal 

Mascarenhas de Moraes situada no Município de Rio Grande, no Estado do Rio Grande 

do Sul. 

FREITAS, Dayana Lúcia Rodrigues de: Mestra em Ciências da Educação 

pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP). 

Especialista em Mídias na Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte (UERN). Especialista em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância pelo 

Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Especialista em Metodologia do ensino de Biologia e Química pelo Instituto 

Pedagógico de Minas Gerais (IPEMIG/MG). Especialista em Educação Ambiental e 

Geografia do semiárido pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN). Especialista em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática pelo Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do 
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Norte (IFRN). Especialista em Língua Portuguesa, Matemática e Cidadania pelo 

Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Graduada em Licenciatura Plena em Biologia pelo Instituto Federal de Educação 

Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Técnica em Meio Ambiente 

pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC/RS). Palestrante. 

Pesquisadora. Professora do curso de Pós-Graduação e Graduação pela Rede Privada. 

Atuou como professora orientadora de TCC da turma de Pós-Graduação da Rede 

Privada, Macau/RN. Atua como professora Orientadora de TCC e Orientadora de 

Estágio da Escola Técnica Fanex Rede de Ensino – Macau/RN. Professora da Educação 

Básica do município de Guamaré/RN.  

GALLERT, Claudia: Mestre em Educação pela Unioeste/Cascavel. Foi 

professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental na rede municipal de educação de 

Foz do Iguaçu de 2002 a 2012. Graduada em Pedagogia pela Unioeste/Foz do Iguaçu. 

Especialista em Métodos de Ensino pela UTFPR/Medianeira. Pedagoga na rede estadual 

de educação do Paraná de 2012 a 2014. Pedagoga no IFPR desde 2014, atualmente em 

exercício no Campus Cascavel. 

GOFF, Maria Gabriely: Acadêmica do curso de Pedagogia, da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, campus de Francisco Beltrão. Bolsista de graduação da 

Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná (SESP-PR) 

para assistência pedagógica junto ao Programa Patronato Municipal de Francisco 

Beltrão. Participa do projeto de pesquisa Penas alternativas: a contribuição do Patronato 

Municipal de Francisco Beltrão- PR na sua execução. 

GRAUPE, Mareli Eliane: Pós-doutora pelo Programa Interdisciplinar em 

Ciências Humanas, UFSC (2011) e Pós-doutora pelo Programa de Antropologia Social, 

UFSC (2012). Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa 

de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde na Universidade do Planalto Catarinense 

(UNIPLAC/SC). Coordena o grupo de pesquisa Gênero, Educação e Cidadania na 

América Latina (GECAL/UNIPLAC). Licenciada em Pedagogia (2001) e Mestra em 

Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul – UNIJUÍ (2004). Doutora em Educação e Cultura pela Universidade de 

Osnabrueck, Alemanha (2010), revalidação UFSM (2010).  

GUEDES, Gabrieli: Graduada em Educação Física Licenciatura e Graduanda 

em Educação Física Bacharelado pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). 

Especializanda em Educação Especial e Atendimento Educacional Especializado pela 

Faculdade Dom Alberto.  

INÁCIO, José Antonio: graduado em Língua Portuguesa pela Universidade 

Estadual de Montes Claros (Unimontes), especialista em Gestão do Trabalho 

Pedagógico (Supervisão, Orientação, Inspeção e Administração) pela Faculdade Futura. 

Atualmente é Técnico em Educação da Secretaria Estadual de Minas Gerais. 



 
 
 
 
 

514 

 

LEITÃO, Maria Meides Da Silva Lucena: Mestre em Ciência da Educação - 

Universidad Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP. Especialista em Supervisão 

Escolar – Universidade Salgado Filho – UNIVERSO/RJ. Graduada em Química pela 

Universidade Federal de Roraima – UFRR. 

LEMES, Maurício Dias Paes: Professor Efetivo da Secretaria Municipal de 

Educação de Goiás. Graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (2009) e em Letras pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (2007). Bacharel 

em Administração pela Albert Einsten BSB (2013). Pós-Graduação Literatura e em 

Educação Especial. Mestrado em Ciência da Educação – UPAP/PY. 

 LENTE, Silvana Mara: Mestre em Ciência da Educação (UEP), Especialista 

em Uso dos Recursos Naturais e seus Reflexos no Meio Ambiente (UFV), Graduada em 

Pedagogia (UNEMAT), Técnica do ensino superior da Universidade do Estado de Mato 

Grosso, no Campus Universitário "Francisco Ferreira Mendes"- Diamantino. Tem 

experiência na área de Educação, com ênfase em Administração de Unidades 

Educativas. E ainda na área da Saúde Pública, onde atuou na gestão da saúde pública 

municipal. 

LEWANDOWSKI, Jacqueline Maria Duarte: Mestre em Educação pela 

Unioeste/Cascavel. Graduada em Pedagogia pela Unioeste/Cascavel e em Direito pela 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel/UNIVEL. Especialista em Direito 

e Processo do Trabalho pela UNIVEL. Foi professora dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental na rede municipal de educação de Cascavel de 2003 a 2007 e de 2011 a 

2014. Técnica em Assuntos Educacionais da Universidade Federal da Integração Latino 

Americana/UNILA de março a outubro de 2014 e da Universidade Tecnológica 

Federal/UTFPR - Campus Toledo de outubro de 2014 a julho de 2015. Técnica em 

Assuntos Educacionais. Atualmente em exercício no Instituto Federal do Paraná, 

Campus Cascavel desde julho de 2015. 

LIRA, Izídia Corrêa: Mestre em Ciências da Educação pela UPAP – 

Universidade Politécnica e Artística do Paraguai. Graduada em Pedagogia pela 

Universidade Estadual de Roraima – UERR. 

MAYER, Sandra Mara: Graduada em Educação Física pelas Faculdades 

Integradas de Santa Cruz do Sul (FISC), Especialista em Ginástica Escolar e em 

Metodologia da Educação Física pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 

Mestre em Desenvolvimento Regional - Área Sociocultural pela UNISC. Atuou como 

professora de Educação Física do Ensino Fundamental da Escola de Aplicação 

UNISC/EDUCAR-SE. Atualmente é professora titular do Curso de Educação Física e 

do Curso de Pedagogia da UNISC. Coordena o Projeto Piracema - Natação para Pessoas 

com Deficiência e o Projeto Ações para o Envelhecimento com Qualidade de Vida. Tem 

experiência na área de Educação Física, com ênfase em Educação Física Escolar, 
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atuando principalmente nos seguintes temas: bullying, desenvolvimento motor, jogos, 

brincadeiras, atividades aquáticas e lúdicas. 

MEDEIROS, Airneth Carvalho de: Mestra em Ciência da Educação pela 

Universidade Nacional Experimental de Guayana - UNEG/Venezuela. Especialista em 

Metodologia do Ensino da Língua Espanhola pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação 

e Extensão, IBPEX, Brasil e Especialização em Pedagogia Escolar: Supervisão, 

Orientação e Administração -Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, IBPEX, 

Brasil (2003). Graduada em Letras pela Universidade Federal de Roraima pela UFRR e 

Licenciada em Educação- Universidade Nacional Experimental de Guayana - 

UNEG/Venezuela. Professora do Quadro Efetivo da Secretaria de Educação e Desporto 

de Roraima - SEED/RR desde janeiro de 1995, onde atua como professora de Língua 

Espanhola, também trabalha como Tradutora Pública e Intérprete Comercial Oficial-

JUCERR desde 2001. 

MONTEIRO, Milena Félix Gomes: Especialista em Psicopedagogia e 

educação infantil, pela Faculdade Venda Nova Do Imigrante – FAVENI. Especialista 

em Ludopedagogia na Educação Infantil pela faculdade de educação e tecnologia da 

região missioneira – FETREMIS. Especialista em LIBRAS pelo Instituto Superior de 

Educação de Pesqueira – ISEP. Graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário 

Internacional – UNINTER. Graduada em Licenciatura em Letras pela Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Atualmente leciona nos Municípios de 

Guamaré/RN e Macau/RN exercendo a função de Professora de Educação Infantil. 

MOREIRA, Patrícia Ferreira: Discente do Programa de Pós-Graduação 

Mestrado em Educação, da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC/SC-

2019). Participa do grupo de pesquisa Gênero, Educação e Cidadania na América Latina 

(GECAL/UNIPLAC/SC-2019-2020). Possui graduação em Pedagogia pela 

Universidade de Caxias do Sul (UCS-2001). Especialização em Educação Ambiental 

pelo Instituto Avançado de Ensino Superior de Barreiras (IAESB - 2004); 

Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Faculdade Internacional 

de Curitiba (FACINTER - 2008) e Especialização em Coordenação Pedagógica pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS-2013). Atuou na Coordenação do 

Programa de Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, na Secretaria Municipal de 

Educação (2009-2012). Participou de estudos sobre alfabetização pelo GEEMPA – 

Grupo de Estudos sobre Metodologia Pesquisa e Ação (2012-2013). Atualmente está 

como Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal de Educação Infantil Irma Toffoli 

(2013–2020) e na Escola Técnica Estadual Bernardina Rodrigues Padilha (2019-2020), 

no município de Vacaria/RS. Tem experiência em Alfabetização, Educação Infantil, 

Supervisão Escolar e Educação Especial numa perspectiva Inclusiva. 

OLIVEIRA, Aline Tortora De: Doutoranda em Geografia na Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE - Campus de Francisco Beltrão - PR, área de 

concentração: Produção do Espaço e Meio Ambiente, linha de pesquisa "Educação e 
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Ensino de Geografia", cursando Pós-Graduação em Gestão Escolar e Ensino de Arte. 

Mestre em Educação (2018) pela UNIOESTE, bolsista Capes por um ano, linha de 

pesquisa: Cultura, Processos Educativos e Formação de Professores. Membro do grupo 

de pesquisa CNPq: Estudos Etno-culturais. Graduada em Pedagogia (2015) e Artes 

Visuais (2018). Atuou como pedagoga no Patronato Municipal de Francisco Beltrão - 

bolsista da SETI (2018-2019). Possui vínculo como colaboradora voluntária no curso de 

Ciências do Envelhecimento Humano - Programa Universidade Aberta à Terceira Idade 

- UNATI. Tem experiência na área de coordenação e Educação em espaço formal e não 

formal. 

OLIVEIRA, Carlos Alberto Da Silva: Mestre em Ciência da Educação pela 

Universidade Politécnica e Artística do Paraguai - UPAP. Graduado em Geografia pela 

Universidade Federal de Roraima (1997) e Direito - Faculdade Estácio da Amazônia 

(2012). 

OLIVEIRA, Giane Helena Menezes De: Mestre em Ciências da Educação pela 

Universidad Politécnica y Artística - UPAP (2019). Possui graduação em Geografia 

pela Universidade Federal de Roraima - UFRR (1999). Especialista em Deficiência 

Visual pelo Instituto Benjamin Constant - IBC/RJ.  

OLIVEIRA, Janilza De Melo Firmino: Mestranda em Ciências da Educação 

pela instituição CECAP. Especialista em coordenação pedagógica e supervisão escolar 

pela Faculdade Faveni. Especialista em AEE e sala de recursos multifuncionais pela 

Faculdade Faveni. Especialista em Educação Especial e Inclusiva pela Faculdade 

Unifacex. Especialização em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Faculdade 

FALC. Graduada em pedagogia pela Universidade ULBRA. Professora do Município 

de Ipanguaçu/RN. 

PAIXÃO, Ermínio Augusto Ramos Da: Doutorando em Engenharia Elétrica 

na Universidade Federal do Pará.  Formado em Redes de Computadores pela 

Universidade da Amazônia - UNAMA, mestre em Engenharia Elétrica na Universidade 

Federal do Pará. Integrante do Laboratório de Pesquisa Operacional, onde atua na área 

de redes de alto desempenho, 5G, QoS e inteligência computacional, voltada a técnicas 

de otimização. 

PAIXÃO, Germana Costa: Doutoranda em Microbiologia Médica/UFC. 

Graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Ceará (1997), Mestre 

em Patologia pela Universidade Federal do Ceará (2000). Professora da Universidade 

Estadual do Ceará desde 2000 e Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas a 

distância UECE/Universidade Aberta do Brasil (UAB) desde 2009. Docente do curso de 

Enfermagem do Centro Universitário Unifametro. Leciona as disciplinas de 

Microbiologia, Parasitologia e Exames Laboratoriais. É líder do grupo de pesquisas 

certificado pelo CNPq, intitulado "Tecnologias educacionais e educação a distância". 
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desenvolve pesquisas nas áreas de taxonomia de dermatófitos, fungos anemófilos e 

produção de material em Microbiologia. 

PANTOJA, Lydia Dayanne Maia: Doutora em Engenharia Civil (área de 

concentração em Saneamento Ambiental) pela Universidade Federal do Ceará - UFC 

(2016); Mestre em Microbiologia Médica pela Universidade Federal do Ceará (2008) e 

graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará (Bacharel - 

2007 e Licenciatura - 2006). Atua como Professora Assistente Nível D da Universidade 

Estadual do Ceará. Docente do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede 

Nacional - PROFBIO. Coordena a Pesquisa do Curso de Ciências Biológicas a distância 

- UECE/UAB. É coordenadora de área do Curso Pré-Universitário UECEVest - 

Biologia. Tem experiência na área de Microbiologia, com ênfase em Microbiologia 

Ambiental e Aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: aerobiologia, 

taxonomia fúngica, fungos anemófilos e compostos orgânicos voláteis microbianos. 

Bem como, desenvolve trabalhos na área de pesquisa em educação à distância e 

formação de professores. 

PASCHOAL, Cristiano Sandim: Mestrando em Linguística pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), desenvolvendo, por meio do 

órgão de fomento CAPES/PROEX, investigações atreladas à linha de pesquisa Teorias 

e Usos da Linguagem. Graduado em Letras Português, Espanhol e Respectivas 

Literaturas pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Integrante do grupo de 

pesquisa Tessitura: vozes em (dis)curso  (PUCRS/CNPq). ORCID: 

https://orcid.org/0000-0002-1638-4120 

PAULA, Francisco Wagner De Sousa: Enfermeiro e Biólogo. Mestre em 

Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará 

(UECE). Especialista em Gestão em Saúde pela Universidade Estadual do Ceará 

(UECE). Membro do Grupo de Pesquisa Epidemiologia, Cuidado em Cronicidade e 

Enfermagem-GRUPECCE-CNPq. Professor da Faculdade Maurício de Nassau 

Parangaba. Professor Efetivo da Rede Básica de Ensino da Secretaria de Educação do 

Estado do Ceará (SEDUC/CE). Professor Formador e Tutor do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas (UECE/UAB) e Enfermeiro do Hospital e Maternidade 

Regional Vale do Curu, Pentecoste-Ce. 

RAMOS, João Batista Santiago: Doutor em filosofia pela Universidade do 

Porto-Portugal. Especialista em História da Educação na Amazônia; graduado em 

Filosofia pela Fundação Educacional de Brusque (1992). É Professor Adjunto IV da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), atuando principalmente nos seguintes temas: 

Educação, Filosofia, Utopia, Globalização, Libertação e Ética; professor do Programa 

de Pós-graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia (PPGEAA) da Universidade 

Federal do Pará (UFPA). Integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Educação, 

Infância e Filosofia (GEPEIF/UFPA) e da Sociedade de Filosofia da Educação de 

Língua Portuguesa (SOFELP/UP). Autor dos livros “Por uma Utopia do Humano: 
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Olhares a partir da ética da libertação de Enrique Dussel” (2012/ Edições Afrontamento) 

e “Filosofia e Ética da Libertação de Enrique Dussel” (2020/ Diálogos Freireanos). 

Organizador dos livros “Entre Educação e Filosofia: conhecimento, linguagem e 

pensamento” (2011/UFPA), “Ideias de Educação e Filosofia: pesquisa, ética e 

formação” (2013/UFPA) e “Educação, Infância e Filosofia” (2017/CRV).   

RIBEIRO, Sonia Maria: Doutora em Educação pela Universidade Metodista 

de Piracicaba. Professora do Programa de Mestrado em Educação e do Departamento de 

Educação Física da Universidade da Região de Joinville/SC. Licenciada em Educação 

Física pela Universidade Estadual de Maringá. Mestre em Educação Motora pela 

Universidade Metodista de Piracicaba. Pesquisadora participante no Grupo Estudios 

Sectoriales sobre La Educación Superior Universitaria En El MERCOSUR, Villa María 

- Argentina. Pesquisadora participante no Grupo de Pesquisa Práxis Educativa - 

Dimensões e Processos, PPGE da Pontifícia Universidade Católica do Paraná/PR. 

Coordenadora do Projeto de Pesquisa - PESPE - Educação especial na educação 

superior: políticas, saberes e práticas no âmbito do trabalho e formação docente. Link 

lattes - http://lattes.cnpq.br/3460079515057150. 

RODRIGUES, Franciran Brandão: Mestre em Ciência da Educação Pela 

Universidad Politécnica e Artística do Paraguay – UPAP.Professora Efetiva - 

SEED/RR. Graduada em Pedagogia pela Faculdade de Ciências, Educação e Teologia 

do Norte do Brasil – FACETEN e Economia pelo Centro Universitário Claretiano 

(EaD) Polo – Boa Vista/RR. Pós-Graduação: Especialista em Metodologia de 

Matemática e Física do Ensino Superior – FACINTER/IBPEX.  

RODRIGUES, Wivina Dayane Do Nascimento: Mestranda do Curso de 

Ciências da Educação pela Faculdade do Estado do Maranhão (FACEM). Especialista 

em Língua Brasileira de Sinais (Libras) pela Faculdade do Complexo Educacional 

Santo André (FACESA). Especialista em Psicopedagogia Clínica, Institucional e 

Hospitalar pela Faculdade do Complexo Educacional Santo André (FACESA). 

Especialista em Alfabetização e Letramento, Especialista em Educação Infantil e Anos 

iniciais; Especialista em Educação Especial, todos pela Faculdade Venda Nova do 

Imigrante (FAVENI/ES). Graduada em Pedagogia pela Faculdade Integrada do Brasil 

(FAIBRA). Tem mais de 08 anos de experiência na docência. 

SANTANA, João Paulo Gonçalves: Graduado em engenharia civil pela 

Unifipmoc, atualmente, atua com projetos estruturais, gerenciamento e execução de 

obras nas empresas: é JP Engenharia e Arquitetura, e, PM Arquitetura e Urbanismo. 

SANTOS, Maria José Conceição Dos: Mestranda em Estudos Antrópicos na 

Amazônia- PPGEAA- UFPA. Licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual do 

Vale do Acaraú- UVA. Licenciada Plena em Artes Visuais pela Universidade Federal 

do Pará- UFPA. Esp. em Gestão, Orientação e Supervisão Escolar pela Faculdade de 

Tecnologia Antônio Propício Aguiar Franco- FAPAF. Esp. em Educação Especial e 
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Inclusiva pela Faculdade de Tecnologia equipe Darwin- FTED. Professora da Rede 

Municipal de Castanhal. 

SANTOS, Marinalva Pereira dos: Mestra em ciência da educação 

(Universidade Evangélica Paraguay - UEP). Especialista em Docência Do Ensino 

Superior (Faculdades Integradas de Diamantino) e Graduada em Administração 

(Faculdades Integradas de Diamantino). Administradora, docente da Universidade do 

Estado de Mato Grosso (UNEMAT), É professora no Curso de Administração da 

UNEMAT. Gestora da Assessoria de Eventos, Cultura e Comunicação da Unemat 

(Câmpus Diamantino-MT). Presta serviços de Consultoria Administrativa na empresa 

JM pecuária (Diamantino-MT). Atuei na coordenação do Curso de Administração 

(Câmpus Diamantino) por um período de 3 anos. É coordenadora dos Projetos de 

Extensão Click Marketing Ecológico (Unemat) e Qualificação Profissional para 

Empreendedores (Unemat). Membro CEPA (Centro de Estudos e Pesquisa Acadêmica 

“Izabela Cazado” (Unemat. Câmpus Diamantino), do Grupo de Pesquisa vinculado a 

CNPQ pela Instituição Unemat Núcleo Pesquisa e Extensão em Desenvolvimento 

Territorial: Alto Paraguai (NuPEDeTerAP) e membro Planejamento Estratégico 

Participativo (Câmpus Diamantino- Unemat). Lattes 

http://lattes.cnpq.br/5426473563965342. 

SANTOS, Poliana Dias Dos: Mestranda em Educação Agrícola, pela 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ – Campus Seropédica). 

Licencianda em Letras pela Faculdade de Venda Nova do Imigrante – (FAVENI). 

Licenciada em Educação do Campo com Ênfase em Ciências Agrárias, pela Universidade 

Estadual do Oeste do PR - UNIOESTE, Campus Cascavel (2014). Tem experiência na 

área de Educação, atuando como Monitora (Professora) na Escola Família Agrícola 

Municipal Jacyra de Paula Miniguite, e Escola Família Agrícola Normília Cunha dos 

Santos, Barra de São Francisco - ES. Pós Graduação em Educação Ambiental, pela 

Faculdade Luso Capixaba, Cariacica - ES, e Pós-Graduação em Educação no Campo, pela 

Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR - São Carlos, São Paulo. Tem experiência 

na área de Divulgação Científica, principalmente no tema de Educação do Campo.  

SANTOS, Rita De Cássia Grecco Dos: Doutora em Educação - Filosofia e 

História da Educação pela UFPEL (2012). Professora do Instituto de Educação e do 

PPGH/FURG. Socióloga e Pedagoga. Professora Associada no Instituto de Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande - IE/FURG e Professora no Programa de Pós-

Graduação em História - PPGH-ICHI/FURG, na Linha de Pesquisa Pesquisa e 

Vivências de Ensino-aprendizagem. Mestre em Educação - História da Educação e 

Movimentos Sociais pela UFPEL (2002), Especialista em Formação para o Magistério - 

Administração e Supervisão Escolar pela Faculdades Integradas de Amparo - FIA 

(2000), Especialista em Sociologia e Política pela UFPEL (1999), Bacharel e 

Licenciada em Ciências Sociais pela UFPEL (1997 e 2000) e Licenciada em Pedagogia 

pelo UNICESUMAR (2020). Atua como docente nas modalidades presencial e a 
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distância, na Pós-Graduação Stricto Sensu, nas Licenciaturas em Pedagogia e Geografia 

e na Especialização em Ensino de Sociologia no Ensino Médio; tendo sido docente e 

gestora na Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio), e docente na Educação 

Profissional de níveis Técnico e Tecnológico. Coordena o Curso de Pedagogia a 

Distância do Sistema Universidade Aberta do Brasil na FURG, é membro da Comissão 

Própria de Avaliação - CPA / FURG e é membro Presidente da Comissão Permanente 

de Pessoal Docente - CPPD / FURG. É integrante dos Grupos de Pesquisa Pesquisa, 
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