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Situa~ao problema:
Uma situa~ao que um individuo ou um grupo quer ou precisa resolver

e para a qual nao dispoe de um caminho conhecido, rapido e direto que 0 leve
a solu~ao.

E necessario, portanto um processo de reflexao ou tomada de
decisoes sobre a sequenciade passosa serem seguidos.

Algoritmo1:

[Do lat. med. algorismos, algorithmos, 'algarismo', por infl. do gr. arithmos,
'numero' .]
Processo de calculo, ou de resolu~ao de um grupo de problemas

semelhantes, em que se estipulam, com generalidade e sem restri~oes,
regras formais para a obten~ao do resultado, ou da solu~aodo problema.
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Aquilo a que chamamos inteligencia e, antes de mais, a
capacidade que a inteligencia tem de criar-se a si propria,
capacidadepor demais impressionante, que naopode ser
ignorada friamente. Trata-se de uma historia cheia de
intrigas, com muitas personagens - a percep~ao, a memoria, a
imagina~ao,os sentimentos - enla~adasnuma trama de
competencias e domfnios.
(MARINA,1995, p.10)

A enfase da tecnica no trabalho com algoritmos para efetuar
opera{;oes matemQticas, utilizando rotinas preestabelecidas, sem espa{;o
para que 0 aluno possa refletir sobre os passos percorridos, tolhe a
capacidade criadora dos mesmos em desenvolver estrategias e
procedimentos diferentes dos usuais. Limitamo-nosa exercitar uma tecnica
quando enfrentamos situa{;oes ou tarefas jci conhecidas, que nCio
representam nada de novo e que, portanto, podem ser resolvidas pelos
caminhos ou meios habituais.

Por outro lado, no ensino dos algoritmos, os passos a serem seguidos
nCiodevem estar desprovidas de significado, em meras rotinas aprendidas
por repeti{;Cioe automatizadas, sem que 0 aluno saiba transferi-Ias au
generalizci-Ias a situa{;oes novas, pois como seu interprete, ele certamente
deve conferir os passos dados ao longo do percurso para se assegurar que
estci se aproximando de seu objetivo.

Ao contrcirio desta pratica, ainda vigente em algumas salas de aula,
e preciso levar os alunos a trilharem seu proprio caminho, na escolha de
alternativas entre tantos posslveis, Iibertando-os das amarras da tecnica
para 0 voodo posslvel, comodescreve Marina:

A liberdade e a capacidade de negociar com as nossas
limita~oes e investir bem os nossos recursos.
(MARINA,1995, p.126.)

Ao ressignificar os algoritmos, a partir da constru{;Ciode novos
procedimentos, 0 aluno faz conjecturas, pode avan{;arou recuar ao longodas



etapas, mudar 0 percurso, criar atalhos, detectar isomorfismos2 entre
algoritmos diversos, passandode mero espectador, ao papel de ator.

Tais preocupa~oescoma pratica pedag6gicanaosao prerrogativas
dos dias atuais. J a no seculo XVII, Comenius,em sua"Didatica Magna", 3

apontava a importancia de um papelativo do alunona constru~Qode seu
conhecimento:

"Pretendemos apenas que se ensine a todos a conhecer os
fundamentos, as razoes e objetivos de todas as coisas
principais, tanto as que existem na natureza quanta das que.se
fabricam, pois somos colocados no mundo,noo somente para
que nos fafamos de espectadores, mas tambem de atores~

,
E preciso distanciar 0 uso implicito de regras da rotina, do

automatismo ou mesmo da imita~ao na execu~ao dos algoritmos das
opera~oes,da capacidadecriadora da inven~aode possibilidades.

Nilson Jose Machado ao defender seu Ponto de Vista no artigo "Os
algoritmos devemser ensinados?,,4, pondera;

Se uma crianfa aprende um algoritmo para realizar
determinada operafoo, ela perde a oportunidade de construir 0

proprio caminhopara realizti-Ia, ou enriquece 0 seu repertorio?
Repetir ou inovar: copiar ou produzir 0 que antes nao

existia: submeter-se a uma autoridade ou tornar-se um autor:
eis af pares de afoes de aparencia antagonica, mas que, na
verdade, constituem elementos complementares nas
gramtiticas e nas dinomicas da criafoo.

2 Iso-, -mesma"; morfo, -forma".
3 Comenius, J. A. Didafica Magna, Lisboa: Gulbenkian, 1976, p. 146.

4 Revista PATIO, ANO XI, numero 41, feb/abr 2007, p.49.



Umagrande descoberta resolve umgrande problema, mas ha
sempre umapitada de descoberta na resolufao de qualquer
problema. 0 problema pode ser modesto, mas se ele desafiar a
curiosidade e puser em jogo as faculdades inventivas, quem 0

resolver por seus proprios meios, experimentara a tensao e
gozara 0 triunfo da descoberta. Experiencias tais, numa IClade
susceptIve/, poderao gerar 0gosto pelo trabalho mental e
deixar, por toda a vida, sua marca na mente e no carater.
(POLYA, 1978, Prefacio a Primeira Tiragem, p. V)

A finalidade do ensinoe promover, nosalunos,a compreensaodos
problemas que investigam. Compreendere ser capaz de ir alem do
informa~ao dada, e poder reconhecer as diferentes versoes de um fato e
buscar explica~oes alem de propor hip6teses sobre seus pontos de vista.

A metodologia do Resolu~aode Problemas tem sido apontada como a
propria razao do ensino de Matematica (KRULIK, 1997). Ao dar espa~opara
a atividade criadora do educando,0 professor delega oeste 0 papel de ator,
enquanto 0 professor, ao observar e analisar as heurlsticas construldas
pelos alunos, toma 0 papelde espectador.

E importante que nas atividades de sala de aula a distin~ao entre a
tecnica (atividades de fixa~ao), e a resolu~ao de problemas esteja bem
definida e que fique claro para 0 aluno que a resolu~ao de problemas exige
algo mais de sua parte do que umsimples exerdcio repetitivo.

• m. Em bUSCQdo saber e do fazer: Q constru~ao de Qlgoritmos pelas
criQn~

A ativlCladecriadora transmuta 0 trivial em sugestivo
(MARINA, 1995, P.177)

De tanto serem repetidos e compartilhados, os algoritmos das
opera~oesquase que aparecem, aos olhos dos estudantes das series iniciais
como se tivessem existido sempre, do modo simplificado como se Ihes e
apresentado.



Muitas vezes, nos professores somos os responsavels por essa
erronea interpreta~oo dos alunos, pois a sucessoo de passos e dada como a
unica moneira de se efetuar a opera~oo desejada. E importante que a
Matematica seja apresentada aos alunos como 0 resultado de uma
constru~ao humana, em intera~oo com os contextos natural, social e cultural.

No ensino de Matematica, tanto a constru~oo de estrategias
pessoais de calculo quanta a capacidade de resolver problemas implica em
conceber e testar conjecturas. Trata-se de um processo dinQmico e continuo
no qual 0 oluno noo pode ter um papel secundario.

Podemos ficar bast ante intrigados com a ruptura das regras
convencionais; afinal, para somar noo e necessario escrevermos os numeros
"unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena" nem e necessario
que "adicionemos primeiro as unidades, depois as dezenas". Alias, no calculo
mental, isso quase nunca e realizado. .

Por outro lado, as analises das estrategias dos alunos em seus
processos de calculo constituem importante instrumento de aprendizagens,
verdadeiro repertorio de propriedades e conceitos, apresentados de modo
subliminor.

• IV. De quantas maneiras pode-se dividir 0 retQngulo em quatro partes
de mesma area?

E certo que a inteligencia se caracteriza par resolver
problemas, mas distingue-se antes de mais por os colocar.
(MARINA, 1995, p.255)

Propusemos esse problema a diversas pessoas, dos mais diferentes
niveis de instru~oo e de idades. Desde crian~as com menos de dez anos e
seus professores, ate alunos do Ensino Medio.

As respostas, que podemos considerar como representa~oes mentais
de cada "resolvedor" da situa~oo apresentada, foram as mais diferentes
possiveis, originalissimas! 0 problema apresentado era um so. Mas a maneira
de cada pessoa representar a situa~oo varia, dependendo dos interesses e
das experiencias anteriores. Por isso, podemos dizer que 0 conhecimento que
temos de problema noo e 0 problema em si, mas nossa maneira de
representa-Io e interpreta-Io.



E comum, no estudo das fra~oes, apresentar-se figuras divididas em
partes iguais. Muitas dessas figuras sao retongulos, divididos em outros
quatro retongulos. No entanto, 0 conceito de fra~ao de uma figura, no coso
representada por um retongulo, nao exige a divisao desta figura em partes
congruentes (com a mesmaforma), mas sim a divisao desta figura em outras
tantas (tantas quanta 0 denominador do fra~ao indicar) de mesmaarea, ou
seja, em figuras equivalentes.

Rompendo com 0 que e tradicionalmente apresentado, procuramos
saber como crian~as de quinta serie dividiriam 0 retongulo, se este nao fosse
previamente dividido. 0 resultado dessa investiga~ao foi concluir que os
alunos apresentaram muito mais possibilidades de respostas do que ja
haviamosvisto ou mesmoimaginadoate entao...

Essa ruptura com os modelos tradicionais de ensino, no coso com 0

ensino das fra~oes, apresenta uma mudan~ade paradigma: mais importante
do que fornecermos metodos e ampliarmos oportunidades para pensar e
raciocinar; imaginar e compreender; conjecturar e testar as conjecturas.
Como podemos incentivar a descoberta por parte dos alunos, se estamos
sempre Ihe informando aquilo queele poderia descobrir por si?

Hernandes discute 0 porque do heuristico se transformar em
receitas:

E 0 reflexo de uma cren~a, que procede de alguns
enfoques educativos, sobretudo tecnologico e instrucional,
para os quais a educa~ao escolar se fundamenta num conjunto
de regras que, ao segui-Ias, permite que os alunos aprendam
correta e adequadamente.

Esse princfpio se baseia no reflexo de alguns dos ideais
tecnocraticos da sociedade pos-industrial aplicados a
escolaridade. 0 que implica, sobretudo, manter e defender a
preocupa~ao por um resultado final, de acordo com algumas
regras previamente estabelecidas. Isso significou levar d
Escola os metodos e as solu~oes propostos, frutos de um
metodo social inspirado no pragmatismo (tenho um problema,
que solu~ao devo aplicar-Ihe, sem ver as causas do problema) a
outros ambitos da sociedade, como a produ~ao agrfcola, as
empresas mecanizadas, 0 exercito, etc., ...

(HERNANDEZ, 1998, P.76)

Utilizar a palavra "metodo", nesse sentido supoe criar a i1usaode
que, com isso, se evita a inseguran~a,pondera Hernandez.



Ao trabalhar com a Resolu~Ciode Problemas, ha que se ter em mente
que nem todos os problemas da vida real tem solu<;Cio,ou ainda, ha problemas
com mais de uma solu~Cio.Incluir problemas nCioconvencionais, problemas
com mais de umasolu~Cioou ainda problemas sem solu~Cioe uma forma de se
romper com 0 modelo de ensino centrado na mera repeti~Cio ou da
memorizo~Ciode regras. Esta forma de atividade intelectual onde 0 papel do
aluno e muito mais de ator do que de espectador, concorre para 0 progresso
da tCioalmejada autonomiados alunos.

o ensinoque favorece 0 raciodnio e desenvolvea criatividade pode
ser realizodo em conformidade comos currlculos existentes, desde que
propicie 00 educandoatividades que possamdesencadear a atividade
criadora de inven~Ciode possibilidades na resolu~Ciode problemas.

Analisar criticamente os algoritmos das opera~oes, conhecer e refletir
sobre como a MatemOtica foi produzida ao longo da hist6ria da humanidade,
bem como levar os alunos a construir estrategias pessoais de calculo
(algoritmos diferentes dos usuais), pode, nCiosomente ser um procedimento
didOtico competente no que tange a constru~Cio de significados, como
tambem ser um recurso fecundo quando nosso trabalho como educadores
coloca-noS na perspectiva de proporcionar aos alunos um ressignificar a
Matematica, uma vez que os objetos matematicos passam a ser concebidos
comoconstrutos socioculturais e entende-Ia comocultura.

Ao se apresentar ao aluno umasitua~Cio-problemasem solu~Cioou ainda
uma situa~Cioque apresente mais de uma solu~Cio(0 caso da divisCio do
retongulo em quatro partes de mesmaarea), mesmoque 0 aluno perceba uma
mudan~a de paradigma (normalmente os problemas matematicos
apresentados na escola tem solu~Cioe esta e unica), ele precisa assumir
pessoalmenteuma ruptura com 0 contrato didatico para poder afirmar que 0

problema nCiotem solu~Cioou mesmopara apresentar diversas solu~oesa um
mesmo problema. Infelizmente, muitas vezes 0 aluno nCioousa desrespeitar
aquilo quenuncafoi dito, mastem sido a regra do jogo.
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