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Resumo: Este artigo trata de uma pesquisa qualitativa, descritiva de estudo de caso, que analisou as 
crenças e atitudes dos alunos do PROEJA-IFES sobre Resolução de Problemas e Matemática. As 
crenças atuam como um sistema regulador na estrutura do conhecimento, influenciando na forma 
como os estudantes aprendem e utilizam Matemática e no modo de enfrentarem a resolução de 
problemas. Concluiu-se que o ambiente escolar e a metodologia utilizada nas aulas afetam as 
atitudes dos alunos e reforçam ou modificam crenças já estabelecidas.  
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 INTRODUÇÃO 
 
Essa pesquisa, inserida nas ações do grupo 
de pesquisa PROEJA/CAPES/SETEC/ES e do 
GEMP - Grupo de Pesquisa em Educação 
Matemática do PROEJA/ IFES Campus 
Vitória, teve por objetivo analisar as crenças 
que os estudantes do PROEJA/ IFES 
possuem sobre Resolução de Problemas e 
sobre Matemática. As questões que 
direcionaram os estudos foram: que crenças 
os alunos do PROEJA/IFES possuem sobre 
Matemática e sobre o que vem a ser resolução 
de problemas e como identificar os fatores que 
afetam suas condutas ao resolver problemas e 
trabalhar com a matemática. 
É importante ressaltar que as turmas do 
PROEJA/ IFES recebem material didático de 
Matemática produzido a partir dos estudos do 
grupo colaborativo GEMP e que a concepção 
desse material é na linha metodológica de 
Resolução de Problemas, o que possibilita que 
problemas investigativos sejam trabalhados 
em aula. Não analisamos o material utilizado, 
mas a forma com que esses alunos, a partir de 
suas crenças, recebem e trabalham os 
problemas nele contidos. 
As crenças atuam como um sistema regulador 
da estrutura do conhecimento, influenciando 
na forma como os estudantes aprendem e 
utilizam Matemática e no modo de 
enfrentarem a resolução de problemas. Assim, 
abordamos as crenças relacionadas com a 
resolução de problemas e matemática por 
meio de uma pesquisa qualitativa, descritiva 
de estudo de caso.  
 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
As discussões a seguir dizem respeito aos 
dados coletados durante toda a pesquisa, 
principalmente com a aplicação do 
questionário e a realização do grupo focal, 
momentos em que houve maior contato com 
os alunos e suas crenças. É importante 
esclarecer que as turmas acompanhadas são 
compostas de estudantes portadores de 
diferentes tipos de crenças acerca da 
matemática e, ainda, que um indivíduo pode 
sustentar, de forma simultânea, crenças 
contraditórias (VILA e CALLEJO, 2006, p. 58).  
Os alunos do grupo focal foram unânimes em 
dizer que a matemática possui uma relação 
estreita com o cotidiano. Desta forma, parece-
nos que não tratam a matemática como algo 
abstrato, distante de sua realidade diária. No 
entanto, quando solicitados a classificar por 
grau de importância os itens do dia-a-dia que 
os fazem lembrar matemática, apenas 25% 
atribuíram alta importância a tabelas e mapas, 
o que nos leva a inferir que a matemática 
ainda é abstrata para grande parte dos alunos 
do Proeja. O item que recebeu destaque dos 
estudantes nesta questão foi o cálculo: 86% 
lhe atribuíram alta importância, reforçando a 
idéia do senso comum de que Matemática á 
fazer cálculos. 
Alguns membros do grupo focal revelaram que 
aprendem matemática por meio de repetição, 
resolvendo exercícios de fixação. Nesse tipo 
de crença, nota-se a necessidade de haver um 
modelo a seguir, portanto, fazer matemática 
significa seguir regras e aprender matemática 



 

 

se torna mera memorização (FRANK, 1988, 
apud VILA e CALLEJO, 2006, p. 68). 
Tanto na resposta ao questionário quanto nas 
discussões do grupo focal, os alunos 
externaram o medo que têm do erro, ou seja 
70% dos participantes declararam ter 
sentimento de medo frente ao erro. Os 
estudos sobre resolução de problemas 
mostram  que, nas aulas de Matemática, por 
muitos anos, dentro de uma linha não 
investigativa, só se admitia uma única 
resposta certa, geralmente conhecida pelo 
professor, considerando as demais 
equivocadas. Não eram valorizadas as 
estratégias de resolução, sendo o foco da 
atividade matemática o problema e a resposta 
certa. Essa conduta originou crenças 
negativas a respeito do erro em matemática. 
Além de verificarmos as crenças que os 
estudantes possuem sobre matemática e 
resolução de problemas, esta pesquisa 
propiciou-nos grande contato com as aulas de 
matemática, o que nos permitiu observar que, 
em algumas turmas, as aulas de matemática 
carecem de uma organizalção. A Resolução 
de Problemas, como perspectiva 
metodológica, requer um planejamento 
rigoroso. Ao conduzir os vários momentos da 
aula o professor precisa levar em conta as 
experiências e dificuldades dos alunos, rever 
ações, deixando claro os objetivos e a 
intenção dos problemas a serem trabalhados. 
O professor precisa introduzir a seqüência 
didática, observar sua turma em ação e 
perceber quando é necessário intervir durante 
e após  a discussão dos problemas propostos, 
fazendo ao final  o fechamento dos conteúdos 
abordados e das estratégias utilizadas, no 
sentido de sistematizar os saberes 
trabalhados. 
 

CONCLUSÂO 
 
Essa pesquisa nos permitiu constatar que as 
crenças têm grande influência nas atitudes 
dos alunos ao resolverem problemas e 
interagirem em aula. A partir dos diversos 
instrumentos de coleta, foi possível detectar 
que a maioria dos alunos tem um sentimento 
de medo ao resolver problemas, e o fato de se 
sentirem fracassados ao errar é um  dos 
fatores que reforçam tal sentimento. Os alunos 
sustentam, ainda, crenças de que matemática 
é somente cálculos; que matemática é difícil; 
que somente pessoas inteligentes aprendem 
matemática; que se aprende o conteúdo por 
meio de repetição de exercícios; que todo 
problema tem solução e todos os dados 
apresentados no problema devem ser 
utilizados. Por outro lado, ressaltaram a 

importância dos problemas nas aulas de 
Matemática, afirmando que resolver 
problemas ajuda a entender os conceitos e a 
aprender Matemática. Completaram dizendo 
que, nesse caso, o sucesso na resolução de 
problemas depende muito de como o 
professor conduz as aulas, corrige e explica os 
erros. 
Podemos afirmar que as crenças influenciam 
na forma como se aprende e principalmente 
na forma como se ensina. Ao longo da 
pesquisa viu-se a necessidade de investigar 
as crenças dos professores de matemática 
que atuam nas turmas do PROEJA/IFES, 
porque se percebe que a forma como o 
professor conduz sua aula está diretamente 
ligada às crenças que possui sobre 
Matemática e sobre o ensino-aprendizagem 
da Matemática. Outra questão, é que a 
postura do professor, sua metodologia de 
ensino e aprendizagem e sua maneira de 
tratar e interagir com os alunos do PROEJA 
podem reforçar crenças dos alunos já 
arraigadas ou pode modificá-las.  
Trabalhar a resolução de problemas numa 
perspectiva metodológica com alunos jovens e 
adultos trabalhadores, dotados de experiência 
de vida, requer conhecimento sobre esses 
alunos, sobre a metodologia, enfatizando o 
papel do aluno, professor e problema nesse 
processo de ensino-aprendizagem. 
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