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Este trabalho teve como objetivo o delineamento de artigos contidos em periódicos, 

dissertações e teses, a nível nacional que utilizaram a Resolução de Problemas (RP) na concepção 

que Schroeder e Lester (1989) apresentam como “através da RP” e que mais tarde Onuchic e 

Allevato (2011) apontam como Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática 

através da RP. O objetivo foi investigar como se insere essa concepção nas pesquisas. Esse 

delineamento teve como procedimento o estado da arte, que segundo Ferreira (2002), consiste no 

mapeamento de produções acadêmicas em diferentes campos de conhecimentos ou ainda tratados 

como “metodologias de caráter inventariante e descritivo de produções acadêmicas e científicas 

sobre o tema que se busca investigar” (FERREIRA, 2002, p. 258). 

Nosso ponto de partida foi o artigo de Justulin (2016) no qual o objetivo foi o 

mapeamento das pesquisas sobre RP em cinco periódicos, abarcando desde a sua criação até o 

ano de 2010. Os critérios de coletas dos objetos foram: periódicos online contidos na plataforma 

sucupira1 nas áreas de “Ensino” e “Educação” que aceitam trabalhos relacionados à área 

Educação Matemática tendo qualis “A1”. A busca pelas teses e dissertações foi realizada no 

Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES2, na grande área de conhecimento Ciências 

Humanas. O período de busca teve como ano inicial 2011 e final 2018. 

Para o processo de coleta foi realizada uma busca utilizando a stringer “Resolução de 

Problemas AND Matemática”. Nesse resultado foi realizada a leitura do título e do resumo apara 

analisar se no trabalho era abordada a RP de alguma forma. O segundo critério de seleção foi à 

leitura da introdução e da conclusão para detectar se as atividades estavam relacionadas com a 

Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da RP.  

A partir dos critérios supracitados, restaram na nossa análise quatorze artigos publicados 

em periódicos, cinco dissertações e uma tese. Vale destacar que dos 20 periódicos localizados, 

apenas três (Educação & Realidade, Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos e Boletim de 

Educação Matemática) possuíam artigos que atenderam os critérios pré-estabelecidos. Segundo a 

concepção apresentada por Schroeder e Lester (1989), encontramos oito objetos na concepção de 

ensinar “sobre RP”, um objeto “para RP” e sete objetos “através da RP”. Encontramos ainda 

quatro objetos que divergem nas concepções três deles ora falaram “sobre RP” outrora falam 

“para RP”, da mesma forma um objeto ora fala “sobre RP” e outrora fala “através da RP”.  

Na concepção “através da RP” o professor tem o papel de facilitador da aprendizagem e o 

aluno assume um papel ativo na construção de seu conhecimento. Diante dos sete objetos que 

                                                 
1 https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf  
2 https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/  
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atendem nosso critério inicial de busca, a Tabela 1, apresenta alguns itens observados na leitura 

completa dos objetos. 

Tabela 1: Descrição das atividades dos Objetos 

Quantidade Descrição 

3 objetos 
Apresentam resultados de atividades realizadas em sala de aula com os alunos 

utilizando a metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação através da RP. 

1 objeto 
Apresenta em uma disciplina do curso de pedagogia, no ato da formação docente, os 

conhecimentos teóricos da metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação através da RP.  

1 objeto 

Apresenta de forma descritiva e interpretativa os desafios, os saberes e as aprendizagens 

de professores das séries iniciais em um processo de formação continuada utilizando a 

metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação através da RP em suas aulas. 

1 objeto 

Apresenta os resultados de uma pesquisa realizada em um grupo de Comunidade de 

Prática de formação docente e formação continuada, cujo objetivo foi o trabalhar a 

metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação através da RP e posteriormente aplica-la 

em sala de sala e trazer os resultados para discussão. 

1 objeto 

Apresenta uma pesquisa de cunho teórico, tendo como metodologia o estado da arte em 

relação à aplicação da metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação através da RP 

usando como base os registros do Grupo de Trabalho e Estudos em Resolução de 

Problemas. 

Fonte: Autores (2019). 

 Como resultado inicial 485 objetos que atendiam nossa stringer de busca, com os 

refinamentos chegamos a 20 para leitura completa, destes apenas 7 atendem problemática inicial. 

Esse número revela a necessidade de pesquisas que abarquem a Metodologia de Ensino-

Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da RP e fazer com que essas práticas sejam 

incorporadas na sala de aula, rompendo com o estilo tradicional de aula. 
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