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Palavras Chave: Resolução de problemas   

 

Introdução 

A pesquisa retrata as dificuldades dos 

alunos do ensino fundamental. Onde uma 

das dificuldades encontradas em 

matemática, na maioria dos alunos é em 

conseguir interpretar resolução de 

problemas. A resolução de problemas de 

uma maneira prática, específica, 

metodológica para qual as dificuldades 

sejam esclarecidas com um aprendizado 

verdadeiro e assim alunos conciliem sua 

aprendizagem na prática em cotidiano para 

que a matemática seja vista de uma forma 

importante e motivadora e não uma matéria 

complicada e difícil. 

Desenvolvimento 

 

Esta pesquisa discorrerá sobre a 

matemática na resolução de problemas 

onde: Quais são as formas encontradas 

para conseguirmos solucionar resolução de 

problemas? 

Apresentamos alguns processos dentro 

dos saberes pedagógicos do ensino 

demonstrando ensinamento pedagógico 

dentro dos estudos de Paulo Freire e 

outros com o intuito de transferir 

conhecimento no processo de ensino 

aprendizagem. Abordar-se-á uma pequena 

revisão de algumas tendências 

pedagógicas do ensino da matemática e a 

sua relação com a resolução de problemas, 

bem como de algumas concepções de 

matemática e pesquisadores sobre o tema 

e os fundamentos da significação na 

perspectiva adotado onde pesquisamos as 

etapas de como solucionar resolução de 

problemas onde Polya contribui com seu 

trabalho para que a matemática fosse vista 

de uma forma diferente da era comum da 

época. 

O ponto principal deste trabalho 

apresentar-se-á: Resolução de problemas 

na prática, apresentamos as dificuldades 

entre problemas com citações 

especificando os vários tipos de problemas 

pesquisado por Dante com o objetivo de 

como compreender e elaborar a solucionar 

resolução de problemas com detalhes de 

uma forma motivadora. 

Conclusões/Considerações 
Finais 

Entende-se por parte técnica a função de 

domínio dos métodos e processos de 

ensino, de planejamento curricular de 

orientação e ajuda pedagógica ao docente. 

Este trabalho poderá ser útil para aqueles 

que se dedicam a educação para se 

identificarem com a fala com a literatura a 

respeito do tema abordado.  
___________________ 
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