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Resolução de Problemas 
nas Escolas Indígenas.

Objetivo

 A oficina pretende subsidiar as ações 
pedagógicas referentes à resolução de situações 
problemas, considerando os saberes indígenas 
construídos ao longo da história e o entendimento 
destes povos sobre cálculos e contagens. O 
objetivo é destacar, para os professores que 
exercem a docência nas escolas indígenas, a 
relevância dessas atividades e como elas podem 
contribuir com o desenvolvimento do raciocínio 
matemático dos estudantes indígenas.

Providências
 
 É importante que a equipe responsável pela organização do Formação em Ação, 
conheça previamente o material disponibilizado para a oficina, a fim de auxiliar de maneira 
satisfatória, as atividades a serem desenvolvidas. Além disso é importante que organize o 
espaço e providencie:

• Cópia dos textos/anexos para os cursistas;

• PPP da escola para consulta;

• O Plano de Ação da escola  – em formato que permita alterações (se necessário).

• Outros equipamentos ou materiais que julgarem necessários para a realização 
da oficina



2

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NAS ESCOLAS INDÍGENAS
ORIENTAÇÕES GERAIS E ENCAMINHAMENTOS 

Resolução de Problemas nas Escolas Indígenas

“O que para alguns é um problema, para outros é um 
exercício e para alguns outros uma distração”.

                                                                     (Ditado popular)

 Trabalhar com situações problemas na escola, estimula a curiosidade dos estudantes 
e faz com que se interessem pela Matemática, já que, ao tentar resolvê-los, desenvolvem o 
raciocínio, a criatividade e ampliam o conhecimento matemático.
 Um “problema” pode ser definido como uma situação que instiga a descoberta 
de resultados que podem ser obtidos através das informações, implícitas ou explícitas no 
texto ou no contexto.
 Alguns estudiosos da Matemática conceituaram situação-problema:

 Para Newell & Simon (1972)

“Um problema é uma situação na qual um indivíduo deseja fazer algo, porém 
desconhece o caminho das ações necessárias para concretizar a sua ação”.

 Segundo Chi e Glaser (1983)

“O problema é uma situação na qual um indivíduo atua com o propósito de 
alcançar uma meta utilizando para tal alguma estratégia em particular”.

 Essas concepções denotam que existe um “problema” quando há um resultado 
– conhecido ou não – a ser demonstrado utilizando a teoria matemática, exigindo que o 
estudante/resolvedor mobilize e utilize os recursos disponíveis para atingir o objetivo: 
Encontrar a solução!
 Um problema é mais valioso à medida que, quem se propõe a encontrar a solução 
tenha de inventar estratégias e criar ideias.

 Caracterizando um problema Resnick (1996) aponta várias características resumidas 
a seguir: 

1. Sem algoritmização: o caminho da resolução é desconhecido, ao menos em 
boa parte.

2. Complexos: precisam de vários pontos de vista.

3. Exigentes: a solução só é atingida após intenso trabalho mental; embora o 
caminho possa ser curto, ele tende a ser difícil.
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4. Necessitam de lucidez e paciência: 
um problema começa com uma aparente 
desordem de ideias e é preciso adotar 
padrões que permitirão construir o 
caminho até a solução.

5. Nebulosos: nem sempre todas as 
informações necessárias estão aparentes; 
por outro lado, pode existir conflito entre 
as condições estabelecidas pelo problema.

6. Não há resposta única: normalmente 
ocorre de existirem várias maneiras de se 
resolver um dado problema; no entanto, 
pode acontecer de não existir uma melhor 
solução ou até de não haver solução, 
ou seja, resolver um problema não é o 
mesmo que achar a resposta.

 Para POLYA (2006) a resolução de problemas passa pelas seguintes etapas:
• Compreensão do problema;
• Destaque de informações, dados importantes para a resolução;
• Elaboração de um plano de resolução;
• Execução do plano;
• Conferencia dos resultados;
• Estabelecimento de novas estratégias.

 A resolução de problemas, quando feita de maneira atrativa, possibilita aos estudantes 
a compreensão dos processos matemáticos, motivando-os a ver esses momentos como de 
aprendizado e de realização pessoal.
 Cabe à escola assegurar espaços onde os estudantes possam discutir, refletir e 
aprender coletivamente sobre as situações problemas do cotidiano da comunidade, bem 
como das situações “hipotéticas” utilizadas pelos professores para ensinar Matemática. 
Provocar os estudantes para que criem estratégias, apresentem possibilidades, registrem e 
compartilhem as soluções e os recursos utilizados para chegar ao resultado.

Importante:
 Devido à inevitável convivência com a sociedade não indígena, os indígenas 
afirmam que aprender matemática, da maneira “convencional”, permite um melhor 
entendimento do “mundo dos brancos” além de ser útil na elaboração de projetos a 
serem desenvolvidos na própria comunidade.
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 Os povos indígenas têm entendimentos bastante particulares sobre as questões que 
envolvem cálculos e contagens.

 Veja os exemplos:

O problema: “Ontem à noite peguei 10 peixes. Dei 3 
para meu irmão. Quantos peixes tenho agora?”, pode 
apresentar soluções diferentes. Obrigado a retribuir, 
o irmão vai devolver peixes ou outra mercadoria, que 
também entram no cálculo. “A própria relação entre 
irmãos, em sociedades em que o parentesco rege relações 
de troca, vai influir na resposta.”

“...arrancaram 15 ovos de tracajá entre duas pessoas. 
Primeiro uma pessoa pega um ovo, depois outro 
pega outro, até que ficou um ovo sobrando. Isso daí 
depende deles pelas concordâncias, quem é que vai 
levar o que sobrou. Aí já entra matemática de dividir 
sem precisar fazer contas, diretamente repartindo o 
objeto...”

 Esses, já são bons motivos para tratar o ensino de Matemática com estudantes 
indígenas de maneira cuidadosa. O professor deve considerar as especificidades e as 
metodologias desenvolvidas por eles para contar e manejar quantidades e levar isso em 
conta na preparação de atividades/situações problemas que sejam significativas e que 
contribuam com a compreensão das realidades próximas e distantes.
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MANHÃ
Atividade 1

Mobilização: Refletir sobre as afirmações de professores indígenas sobre o uso da 
matemática (anexo 1).

 Esta atividade pretende fazer com que os professores/cursistas percebam a 
importância de considerar, no momento de planejar as atividades matemáticas, a realidade 
escolar e comunitária onde vivem os estudantes.
 O Mediador poderá dividir os professores/cursistas em grupos e pedir que leiam 
e analisem as expressões que retratam a compreensão e a importância da matemática 
para os indígenas, e estabeleçam relação entre elas e a prática pedagógica com estudantes 
indígenas.

Atividade 2

Leitura do texto:  Metodologia da Resolução de Problemas (anexo 2).

 O Mediador deverá organizar os professores/cursistas, para a leitura do texto, da 
maneira que julgar adequada. Após a leitura, organizar o grupo para refletir sobre os 
excertos abaixo, relacionando-os com as atividades pedagógicas desenvolvidas com os 
estudantes indígenas. Cada grupo apresentará as reflexões para os demais cursistas.

“É preciso fazer com que os alunos tornem-se pessoas capazes de 
enfrentar situações diferentes dentro de contextos diversificados, 
que façam com que eles busquem aprender novos conhecimentos e 
habilidades”.
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TARDE
Atividade 3

Prática: Resolução de situações problemas (anexos 3).

 O mediador selecionará as atividades a serem trabalhadas com os professores/
cursistas informando-os que apresentarão para os demais, as estratégias, os caminhos 
encontrados para solucionar o problema, os conhecimentos matemáticos utilizados e as 
diversas maneiras de resolvê-lo.
 Orientar os professores/cursistas que essas atividades podem ser trabalhadas com 
os estudantes desde que façam as devidas adequações com o nível de escolarização dos 
estudantes e com a realidade da comunidade onde a escola está inserida.
 Poderão também fazer outra seleção de situações problemas, diferente da apresentada 
no material dessa oficina, se for o caso.

“Sendo assim, quando se ensina através da resolução de problemas, 
ajuda-se os alunos a desenvolver sua capacidade de aprender a 
aprender, habituando-os a determinar por si próprios, respostas 
às questões que os inquietam, sejam elas questões escolares ou da 
vida cotidiana, ao invés de esperar uma resposta já pronta dada pelo 
professor ou pelo livro-texto”.

“Quando se propõe aplicar a resolução de problemas no ensino da 
matemática, refere-se a problemas não rotineiros e algorítmicos, 
onde o aluno muitas vezes pergunta: a conta é de mais ou de menos? 
Problemas rotineiros não avaliam, por si só, atitudes, procedimentos 
e a forma como os alunos administram seus conhecimentos”.

“São os problemas tradicionais que aparecem nos finais dos 
capítulos dos livros didáticos. A solução do problema já está contida 
no próprio enunciado. A tarefa básica é transformar a linguagem 
usual para uma linguagem matemática adequada, identificando quais 
operações ou algoritmos são apropriados para resolver o problema”.
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Atividade 4

Síntese: Sistematização da oficina (anexo 4).

 Preencher as questões do anexo 4, em grupos ou individualmente, e compartilhar 
com os demais professores/cursistas. Essa atividade tem por objetivo sistematizar/
resumir tudo o que foi visto, discutido e apreendido durante as oito horas de oficina. O 
professor/cursista fará uma auto-avaliação percebendo, enquanto aprendiz, os pontos de 
aprendizado pessoal, e enquanto professor, o que pode aproveitar e adaptar e trabalhar 
com os estudantes.
 O mediador deve reservar tempo suficiente para a realização e socialização desta 
atividade, garantindo que todos se expressem e aprendam com as experiências dos demais.

Observação:
 Esse anexo deve ser preenchido durante a oficina e enviado, até o dia 
28 de outubro, para o técnico responsável pela educação indígena do NRE.

Atividade 5

Leitura complementar: Para subsidiar o mediador e os professores, no ensino de 
Matemática com os estudantes indígenas, sugerimos a leitura dos textos:

https://goo.gl/HH3BN6

1-Educação Matemática na Aldeia 
Indígena Tekoa Anhetenguá.
Disponível em:

2-Referencial Curricular Nacional para 
as Escolas Indígenas.
Disponível em:

https://goo.gl/yw9hkm
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https://goo.gl/yN4A4B

3-Etnomatemática e ação pedagógica.
Disponível em:

Para saber mais:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA. Diretrizes Curriculares de Educação Básica: Língua Portuguesa. Curitiba: Imprensa 
Oficial, 2008.

Referencial curricular nacional para as escolas indígenas/Ministério da Educação e do Desporto, 
Secretaria de Educação Fundamental. - Brasília: MEC/SEF, 1998.

POGGIOLI, L. Estrategias de resolución de problemas. Serie Enseñhando a aprender. 
Caracas, Polar, 2001.

RESNIK, L. & COLLINS, Allan. Cognición y Aprendizaje. En Anuario Psicología. Nº 69, pp 
189-197. Barcelona, Grafiques 92, S.A, 1996.

POLYA, George. A arte de resolver problemas. Rio de Janeiro, Interciência, 1978.

CHI, M. T. H. & GLASER, R. A. Capacidade para a Solução de Problemas. In STERNBERG, 
R.J. As Capacidades Intelectuais Humanas: Uma Abordagem em Processamento de Informações. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1992.

Sites pesquisados:

https://goo.gl/772ay3
https://goo.gl/nDjD01
https://goo.gl/WY66pJ
https://goo.gl/CQq5gl
https://goo.gl/W8RmU7
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