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Resumo - Esta pesquisa surgiu como desdobramento do projeto intitulado Fatores que Afetam a Conduta da 

Resolução de Problemas dos Alunos do PROEJA/IFES: um estudo a partir das crenças, realizado entre o 

segundo semestre de 2009 e primeiro semestre de 2010, que tinha por foco identificar as crenças que os alunos 

do PROEJA do IFES possuíam acerca da Resolução de Problemas e a forma como estas crenças podem 

influenciar na aprendizagem da Matemática. A pesquisa é qualitativa, descritiva de estudo de caso, que analisou 

as crenças e mudanças de atitudes dos alunos do PROEJA-IFES sobre Resolução de Problemas e o erro nas aulas 

de Matemática. Conclui-se que o ambiente escolar, a prática do professor e a metodologia utilizada em sala de 

aula influenciam as atitudes dos alunos e reforçam ou modificam crenças já arraigadas em cada indivíduo.  
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Abstract - This research arose as a development project titled Factors That Affect the Conduct of Problem 

Solving of Students from PROEJA / IFES: a study based on the belief, held between the second half of 2009 and 

first half of 2010, which was to identify the focus beliefs that students PROEJA IFES had about problem solving 

and how those beliefs can influence the learning of mathematics. The research qualitative, descriptive case study 

the changes in attitudes and beliefs of students from IFES-PROEJA Troubleshooting and error in mathematics 

classes. The was that the school environment, teacher practice and the methodology used in the classroom 

influence students' attitudes and beliefs reinforce or modify entrenched in each individual. 
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INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa, inserida nas ações do grupo de pesquisa PROEJA/CAPES/SETEC/ES e do 

GEMP- hoje GEPEM-ES- Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Matemática do ES, 

iniciativa dos professores e pesquisadores do IFES, Campus Vitória- teve por objetivo 

analisar a mudança de atitude em relação as crenças que os estudantes do PROEJA/ IFES 

possuem sobre Resolução de Problemas e sobre o erro no processo de ensino-aprendizagem. 

As questões que direcionaram os estudos foram: Quais crenças os alunos do PROEJA/IFES 

possuem sobre Matemática e sobre resolução de problemas e quais as mudanças de atitudes 

dos alunos que participaram da pesquisa citada anteriormente e como os alunos lidam com o 

erro em sala de aula. 

As turmas do PROEJA/IFES utilizam fichas de Matemática, produzidas a partir de estudos do 

grupo colaborativo GEPEM-ES e é elaborado dentro da perspectiva metodológica de 

Resolução de Problemas, o que possibilita que problemas investigativos sejam trabalhados 

durante as aulas. O material não foi objeto de estudo dessa pesquisa, mas sim a maneira como 

os alunos do PROEJA/IFES, a partir de suas crenças, abordam e trabalham os problemas 

apresentados.  

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 
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resolução de problemas. Assim, a partir dos dados obtidos na pesquisa de 2009/2010 citada 

anteriormente, abordou-se as crenças relacionadas com a resolução de problemas e 

Matemática, a mudança de atitude dos alunos que participaram da pesquisa anterior e atual, e 

o comportamento deles mediante ao erro, sendo esse ultimo muito citado durante o Grupo 

Focal do trabalho “Fatores que Afetam a Conduta da Resolução de Problemas dos Alunos do 

PROEJA/IFES: um estudo a partir das Crenças” o que foi confirmado pelas observações das 

aulas. Os dados foram coletados por meio de uma pesquisa qualitativa, descritiva de estudo de 

caso.  

Segundo autores como Skovsmose(2000), Villa e Callejo(2006), num ambiente de 

aprendizagem deve-se considerar três elementos básicos: professor, alunos e situações-

problema. Villa e Callejo(2006) ainda afirmam que vários aspectos influenciam na Resolução 

de Problemas, pois cada indivíduo age diante de uma situação problema a partir de suas 

atitudes, crenças e é sempre influenciada por um contexto.  Os alunos dos cursos Proeja são 

jovens e alunos trabalhadores que retornam as aulas de Matemática para aprender o que 

muitas vezes não conseguiram durante o período escolar ou geraram fracassos e medos que 

devemos considerar ao colocá-los em atividades de resolução de problemas. 

“É importante que os alunos saibam, saibam fazer e façam, mas não podemos esquecer a 

necessidade e a conveniência de que também reflitam sobre o que sabem, o que sabem fazer e 

o que fazem” (VILA ; CALLEJO,2006, p35). É importante ressaltar que, além de aprenderem, 

é necessário que esses alunos saibam como administrar o conhecimento adquirido para aplicá-

los de forma adequada. O ambiente educacional deve ir além da troca de experiência e 

aprendizagem, e muito além de analisar os vários modos de resolução dos alunos, seus erros, 

atitudes e avanços.  

Esses ambientes investigativos são chamados por Skovsmose (2000) de cenários de 

investigação. O autor critica a forma tradicional, onde o aluno trabalha de forma a não 

desenvolver a reflexão. A Matemática deve ser crítica e investigativa, o aluno não deve 

apenas aprender a fazer, e sim saber utilizar os conceitos matemáticos, construir estratégias. 

O ambiente escolar, segundo esses autores, deve favorecer a autonomia dos alunos, para que 

estes se sintam seguros para criarem estratégias, gerirem seus conhecimentos, modificarem 

suas crenças, aprenderem com os próprios erros e sentirem prazer com a própria atividade 

intelectual.  

Daí a importância desta pesquisa ao buscar mudanças de atitudes dos alunos frente ao que 

seja resolver problemas em Matemática o que reflete no ambiente de ensino-aprendizagem. 

 

METODOLOGIA 

 Com intuito de atingirmos o objetivo da pesquisa, adotamos uma metodologia 

qualitativa, descritiva e de estudo de caso. É uma pesquisa qualitativa de estudo de caso 

porque visou descrever uma situação particular de alguns sujeitos dentro de um contexto 

específico. De acordo com (Yin 1981, p. 23 apud Gil, 1999 p.73), 

O estudo de caso é um estudo empírico que investiga um fenômeno 

atual dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre 

fenômeno e o contexto não são claramente definidas e no qual são 

utilizadas várias fontes de evidência. (Yin 1981, p. 23 apud Gil, 1999 

p.73), 

Dentro do contexto de uma pesquisa qualitativa utilizou-se uma postura que busca amenizar 

as crenças, fundamentos e experiências relacionadas ao estudo. A triangulação dos dados se 

deu a partir do questionário, observações de aula e também os dados da pesquisa anterior. 

 



 

 

RESULTADOS 

Pode-se constatar, por meio dessa pesquisa como as crenças principalmente em relação ao 

erro em sala de aula estão arraigadas ainda de forma negativa. Porém constatou-se também 

que essas crenças aos poucos estão sendo modificadas. Segundo VILA e CALEJO(2006), 

cada indivíduo pode sustentar, de forma simultânea, crenças contraditórias. Essas 

contradições foram notórias ao proceder-se a triangulação dos dados coletados nos 

questionários, observações e entrevistas. 

Essa pesquisa além de permitir a constatação que as crenças têm grande influência nas 

atitudes dos alunos ao resolverem problemas e como se comportam em relação ao erro, 

permitiu ainda observar a mudança de atitude de alguns alunos. 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. Por meio do questionário detectou-se que os alunos acreditam que a 

postura do professor e afinidade que tem com a turma é fundamental para amenizar o medo de 

errar dos alunos. 

Comparou-se algumas questões apresentadas durante as duas pesquisas para constatarmos as 

mudanças de atitudes ocorridas nas turmas que participaram das mesmas. Quando 

questionados como preferem resolver problemas, em 2009/2010, 57% preferiam resolver 

sozinhos, 15% com a ajuda do professor e 28% com pessoas que possuem afinidades, em 

2010/2011 a porcentagem foi respectivamente 10%, 20% e 70%. Um fato contraditório, é que 

quando questionados sobre qual a atitude que têm quando o professor passa uma atividade, e 

eles não entendem no quadro 40% pedem ajuda ao professor quando não conseguem resolver, 

27% ao colega e 33% esperam o professor resolver no quadro. O que mostra que a validação 

ainda está centrada no professor. 

Tanto na resposta ao questionário quanto as observações em sala de aula, os alunos 

externaram o medo que têm do erro, fato detectado na pesquisa anterior onde 70% dos 

participantes declararam ter sentimento de medo frente ao erro. Durante muitos anos nas aulas 

de Matemática, havia uma única resposta certa e uma única forma de resolução, geralmente 

conhecida pelo professor envolvendo o conteúdo dado. Com base nisso originou-se crenças 

negativas e ainda arraigadas a respeito do erro em Matemática e esta pesquisa aponta que 

ainda não houve mudanças de atitudes significativas sobre esta questão. 

Detectou-se, também, que 48% dos alunos não têm receio de ir ao quadro resolver um 

problema, mesmo sem saber a resolução, desde que colegas e professores os ajudem e 48% 

não vão ao quadro mesmo que tenham resolvido a questão por ficarem com vergonha de 

resolver errado. O que externa ainda mais a indicação do medo e insegurança em relação ao 

erro. 

Outros fatores importantes levantados na pesquisa é que 61% externaram a crença de que a 

avaliação em Matemática é uma ferramenta para identificar os problemas de aprendizagem e 

tentar melhorar o ensino e 40% acreditam que o sentimento que tem ao errar um problema é 

que podem aprender com o erro e nunca mais errarem. 

Além de verificar, com este estudo, as crenças que os estudantes possuem sobre Matemática e 

resolução de problemas e o medo de errar, constatou-se também a mudança de atitude de 

alguns alunos que participaram da pesquisa anteriormente em relação ao erro. O aluno B diz 

que hoje se sente mais confiante e participativo interagindo com os colegas e professores e 

que a afinidade com o professor ajuda muito. O aluno A, porém, afirma que sua participação 

não mudou muito, continua em seu canto e dependendo da liberdade que tem com o professor 

pergunta algumas coisas. Considerando que ambos têm aula com o mesmo professor, ficam as 

perguntas: Será comodismo? As crenças do aluno A são mais difíceis de serem quebradas? 

Como o professor pode amenizar esse fato para que essas crenças não prejudiquem o 

aprendizado desse aluno? 



 

 

É fato de que as crenças influenciam diretamente no ensino-aprendizado. Isso significa que 

cada personagem envolvido na dinâmica de sala de aula tem o seu papel no sentido de fazer 

com que as crenças não tenham influência negativa no processo de ensino-aprendizagem. Faz-

se necessário por parte do professor a valorização das experiências dos alunos, de maneira a 

contribuir para mudanças de atitudes nos alunos no que se refere a resolver problemas, 

investigar e errar, visando tornar o erro fonte de novos conhecimentos. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Essa pesquisa além de permitir a constatação que as crenças têm grande influência nas 

atitudes dos alunos ao resolverem problemas e como se comportam em relação ao erro, 

permitiu ainda observar a mudança de atitude de alguns alunos. 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. Por meio do questionário detectou-se que os alunos acreditam que a 

postura do professor e afinidade que tem com a turma é fundamental para amenizar o medo de 

errar dos alunos. 

É fato de que as crenças influenciam diretamente no ensino-aprendizado. Isso significa que 

cada personagem envolvido na dinâmica de sala de aula tem o seu papel no sentido de fazer 

com que as crenças não tenham influência negativa no processo de ensino-aprendizagem. As 

atividades de resolução de problemas numa perspectiva metodológica e investigativa com 

alunos jovens e adultos trabalhadores, dotados de experiência de vida, requer do professor 

conhecimento sobre esses alunos, e sobre essa metodologia. Faz-se necessário por parte do 

professor a valorização das experiências desses alunos, de maneira a contribuir para mudanças 

de atitudes nos alunos no que se refere a resolver problemas, investigar e errar, visando tornar 

o erro fonte de novos conhecimentos. 
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