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  A designação situações-problemáticas generalizou-se tal modo, que é frequente vê-la 

erradamente atribuída a problemas fechados, e, talvez porque aquele conceito ainda não está 

completamente definido, (Vecchi, G. e Giordain, A., 2002, p. 229) atribuída também a problemas 

abertos. 

 Por tudo isto, vale a pena recordar o que distingue três tipos de tipos de problemas que 

podemos encontrar em todas as áreas do currículo. 

 Os problemas fechados incluem, em frases curtas ou em pequenos parágrafos, todos os dados 

necessários para a sua única solução.    

 Na verdade, não se trata de problemas: uns porque já contêm no enunciado a resposta à 

questão formulada como me fazia notar um antigo aluno que se ria deles e se recusava a resolver 

questões como esta: Quantos frutos há ao todo num cesto que contém 15 laranjas, 8 pêssegos e 20 

pêras? Outros porque apenas fazem apelo à aplicação de conhecimentos: Que caminho percorre o 

sangue para alimentar o nosso corpo? ou à memória de curto prazo: De que cor é o vestido da menina 

da história que acabaste de ler? 

 Tradicionalmente, os professores propõem-nos aos alunos quer para treino de operações 

aritméticas, quer para verificarem o que eles aprenderam das lições a que foram sujeitos. 

 Talvez porque se trata do tipo de problemas com que mais frequentemente são confrontados, 

os alunos, quando se deparam com uma questão que se afasta desse modelo, ficam inseguros, 

desistem, ou  resolvem-na mecanicamente   sem pensarem se a resposta que encontraram é ou não 

adequada à pergunta e aos dados do problema, possivelmente porque raramente lhes foram  dadas 

oportunidades para reflectirem acerca dessas questões. 

 Os problemas abertos apresentam frases ou parágrafos mais longos, contêm por vezes dados 

suplementares, permitem vários modos de resolução e até  diferentes soluções.  

 São problemas como estes: 

Depois de comprar no supermercado, uma paleta de pacotes de leite, um queijo e uma 

caixa de bolachas, a minha mãe disse-me que não podia comprar-me uma bola que 

custava 4€ porque na carteira já não havia notas e na bolsa estavam apenas duas 

moedas. Que moedas poderiam lá ter ficado? 

  A neve e o gelo são água?  

  Que pensas acerca das atitudes da personagem da história que acabaste de ler? 
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Porém, a diversidade de processos de resolução e de soluções que os problemas abertos 

permitem, de pouco servirão aos alunos se o professor não lhes der a possibilidade de explicitarem os 

seus raciocínios, de descreverem os percursos que utilizaram para os resolver; se não lhes der 

oportunidades de os compararem para que possam tomar consciência de que não existe um único 

modo de os resolver, nem uma única solução; para os habituar a justificarem as suas opções, a 

colocarem-se e a respeitarem outros pontos de vista; para descobrirem e se apropriarem de processos 

de resolução mais rápidos e mais económicos.  

 O modo como professor aceita as questões levantadas pelos alunos, ou que ele próprio levanta, 

pode originar problemas fechados, abertos ou situações problemáticas. Depende das suas concepções 

acerca do ensino e da aprendizagem e, consequentemente, do estilo de trabalho que delas decorre. 

 Perante a seguinte pergunta de um aluno: A neve e o gelo são água? alguns professores 

poderão responder imediatamente de modo afirmativo. 

 Neste caso, a pergunta foi recebida como uma simples questão relativa à área da física. Não foi 

aceite como um problema. O professor procedeu como se ignorasse que o que interessa não é uma 

resposta em termos de sim ou não mas o caminho que se percorre para o afirmar.   

 Outros poderão ouvir os alunos e adiar a resposta diferindo-a para o momento em que a 

programação que estabeleceram contempla o tema para o qual essa questão remete. Limitaram-se a 

deixar que os alunos manifestassem as suas concepções, não as questionaram, nem fizeram emergir 

outras. 

 Outros poderão devolver o problema a quem o colocou e à turma, discuti-lo com as crianças 

para detectar os obstáculos que as suas concepções levantam e, tendo em conta essas condicionantes, 

propor e apoiar situações de pesquisa, experimental ou documental, susceptíveis de fornecerem a  

informação que os alunos procuram ou de provocarem rupturas com os conhecimentos que possuem, 

e criar momentos destinados à comunicação dos processos e dos resultados das pesquisas efectuadas 

para ajudar os alunos a reelaborarem as suas concepções iniciais, abrindo assim caminhos de 

aproximação progressiva aos conceitos científicos.  

 Deste modo, a questão foi tratada  como uma situação-problema que, segundo Gérard de 

Vecchi e André Giordan, (2002, p. 227)  deve reunir as seguintes características: 

- ter sentido para os alunos; 

- estar ligada a um obstáculo detectado através da emergência das concepções dos alunos; 

- permitir que os alunos apresentem questões; 

- criar uma ou várias rupturas que obriguem os alunos a reconsiderar os seus saberes iniciais; 

- corresponder a um problema complexo suficientemente rico para desencadear uma pesquisa mas 

suficientemente acessível para que possa ser resolvido; 

- abrir o caminho para um saber de ordem conceptual, e não responder apenas a questões pontuais. 

- permitir uma tomada de consciência do percurso desenvolvido.  
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Dado que as questões devem ter sentido para os alunos, têm-no muito mais quando partem 

deles e lhes é dada a oportunidade de manifestarem o que desejam saber e o que pensam saber 

acerca delas. Para que isso aconteça, é necessário que o professor aceite as suas concepções por mais 

erróneas que elas sejam e seleccione os obstáculos   sobre os quais devem incidir as situações-

problemáticas, tendo sempre presente “que uma concepção não é um simples erro mas um modelo 

explicativo erróneo que impede a construção do saber” (Vecchi, G. e Giordain, A., 2002, p. 229), e 

esteja consciente de que formulações diferentes de uma mesma concepção correspondem a etapas da 

construção dos saberes que se evidenciam através daquilo que cada um é capaz de exprimir e que 

mudar de concepções é sempre lento e difícil. 

 A área do Estudo do Meio parece a mais propícia para o aparecimento de questões susceptíveis 

de se transformarem em situações problemáticas, embora estas surjam em todos os domínios do 

programa.  

 Existe nas salas dos professores do MEM um quadro QUEREMOS SABER onde os alunos 

registam as questões para as quais procuram resposta e no qual aparecem temas relacionados com 

todas áreas curriculares o que é um bom ponto de partida para criar situações problemáticas. 

 O instrumento que utilizam com os alunos para a organização de projectos que respondam às 

questões formuladas contém, de entre outras, duas rubricas - O QUE QUEREMOS SABER e O QUE 

PENSAMOS ACERCA DESSE ASSUNTO – vocacionadas para a emergência das concepções dos alunos e 

dos obstáculos que as mesmas levantam.  

 O seu cruzamento dá ao professor informações que lhe permitem seleccionar o (ou os) 

obstáculos a privilegiar tendo sempre em conta que aquilo que constitui obstáculo para uns não 

apresenta qualquer dificuldade para outros para poder adequar as suas estratégias de ensino aos 

conhecimentos que os alunos já possuem e às suas estratégias de aprendizagem. 

 A leitura dos conteúdos daquelas rubricas dá, por vezes, a sensação de que existe falta de 

diálogo entre o professor e os alunos. Vê-se escrita das crianças, mas nem sempre se vê, por baixo ou 

ao lado dela, escrita do professor resultante de questões emergentes desse diálogo. 

 Mais importante do que colocar aquele instrumento nas mãos dos alunos, é interagir com eles, 

para os ajudar a enunciar claramente o problema que querem resolver e também para os apoiar na 

pesquisa e na selecção da informação de que necessitam. 

 Através da pesquisa documental ou experimental que a resolução do problema exige, das 

interacções entre os participantes, entre estes, os livros e o apoio do professor, os alunos procuram 

respostas para as suas questões, confrontam o que pensavam com o que vão aprendendo, levantam 

novos problemas. 

 A preparação das comunicações dos projectos, os instrumentos que elaboram para recolher 

informação acerca dos seus efeitos, (questionários, resumos, esquemas...),  ao refazerem o percurso 

realizado são uma revisão, uma síntese e uma reelaboração dos conhecimentos que foram  

construindo. 

 A apresentação do projecto à turma é uma partilha desses conhecimentos, partilha que se 

enriquece no diálogo com os companheiros, na resposta às suas questões e aos problemas que estas 
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levantam para os quais é necessário, por vezes, recorrer ao professor ou a outras fontes de 

informação.  

 A reflexão do professor sobre o trabalho que vai da planificação à comunicação do projecto dá-

lhe um conhecimento não só dos saberes e dos obstáculos dos alunos, mas também a possibilidade de 

analisar os pontos fortes e os pontos fracos da sua própria participação no processo e, com base nessa 

análise, aprofundar conhecimentos, criar situações e delinear estratégias de aprendizagem e ensino, 

seleccionar e pôr à disposição dos alunos documentação e outros instrumentos de trabalho que os 

ajudem a ultrapassar os obstáculos encontrados.  

 Dado que as concepções e os obstáculos que os alunos manifestam não são muito diferentes de 

turma para turma, e de ano para ano os reencontramos por vezes com diferentes níveis de 

formulação, seria interessante fazer um levantamento dos obstáculos dos alunos e do professor nas 

áreas mais pesquisadas e analisar os percursos do trabalho realizado, para reforçar os aspectos 

positivos e melhorar os aspectos negativos.  

 Fala-se hoje muito em escrever e ler para aprender. Escreve-se e lê-se em todas as áreas do 

programa, dá-se aos alunos a oportunidade de inventarem problemas, mas reformula-se pouco com 

eles os problemas que inventam. Esquece-se que essas produções revelam o desenvolvimento 

intelectual e os conhecimentos que possuem acerca da construção dos enunciados e perde-se a 

oportunidade de trabalhar o sentido e a estrutura que articulam os problemas e a linguagem específica 

da matemática.   

 Ao trabalhar com os alunos os problemas que eles elaboram, o professor pode propor-lhes que 

inventem outras perguntas para aquele enunciado e questioná-los acerca da existência ou não de 

informação suficiente para lhes responder; reescrever com eles o problema inicial, propor-lhes que o 

façam individualmente ou a pares e posteriormente discuti-los com a turma, comparar e registar as 

semelhanças e as diferenças entre vários enunciados; pode pedir-lhes que inventem perguntas a partir 

da leitura de um problema cujo texto está incompleto o que exige dos alunos a compreensão da 

situação criada, compreensão que se evidencia nas perguntas que formulam e na utilização que fazem 

dos dados disponíveis. Pode pedir-lhes que resolvam a pares os problemas organizados a partir das 

perguntas de um par de companheiros e analisar com a turma o trabalho que realizaram. Pode pedir-

lhes que reescrevam um problema eliminando do enunciado dados suplementares, ou que introduzam 

dados suplementares e confrontar os enunciados dos alunos com bons enunciados de problemas... 

 A apresentação e a discussão desses trabalhos levantam questões que podem estar 

relacionadas com a falta de clareza do enunciado, com a incompreensão da situação, com a articulação 

dos dados ou com o domínio dos algoritmos. Os esclarecimentos dos alunos e do professor são 

contributos importantes que ajudam as crianças a melhorarem os enunciados dos problemas que 

inventam e a compreenderem melhor os problemas que lhes são propostos.  

 Verifica-se que uma grande parte dos problemas que inventam são problemas fechados, muito 

semelhantes aos que encontram nos manuais à venda. É importante resolver problemas desse tipo tão 

frequentes na vida diária, mas é necessário confrontar os alunos com problemas abertos, (a que falta 

informação ou com informação suplementar), sem solução, problemas de lógica e estimulá-los e 

ajudá-los a elaborar problemas desses tipos. 
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 A compreensão dos problemas passa também pela análise dos erros que impedem uma solução 

correcta pois essa análise faz um apelo directo à releitura do enunciado, a um olhar atento sobre o 

percurso realizado e sobre os resultados obtidos.  

 A uma turma com quem mantive correspondência, os alunos foram convidados a analisar o 

modo como uma menina tinha resolvido um problema.  

 Pretendia apenas confrontá-los com um enunciado (o que se diz) e com os obstáculos (o que foi 

feito) que impediram a menina de resolver correctamente um problema. 

 Dado que era a primeira vez que, através da correspondência, lhes era feita essa proposta, foi 

escolhido um problema fechado, muito simples, semelhante a muitos dos que se encontram nos 

manuais, e pedido que registassem as suas opiniões acerca do problema e do trabalho da menina.  

  Um autocarro iniciou a viagem com 15 passageiros. Na primeira paragem subiram 22 

pessoas e desceram 7. Na segunda paragem desceram 11 e subiram 27. Rodou durante mais algum 

tempo sem subir nem entrar ninguém e finalmente chegou ao seu destino. Quantos passageiros 

desceram no final da viagem? 

A menina resolveu o problema deste modo: 

  Entraram no autocarro    Desceram 

15 + 22 + 27 = 64     7 + 11 = 81 

15       7 

22               ___11___ 

  27___           81 

64 

         

    No final da viagem 

     81 

     64 

     17 

  

As duas respostas seguintes sintetizam o modo como a turma reagiu ao trabalho proposto:

   

 Eu achei o problema giro. Mas a menina que resolveu o problema fez a resolução mal. A parte 

que fez mal foi quando os passageiros desceram porque a unidade não pode estar em cima (das 

dezenas subentende-se) quando se faz a conta no algoritmo. Com a conta certa muda-se o número na 

conta da subtracção.      

              TM 
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Eu achei o problema fácil! Quem fez o problema fez o caminho bem mas depois errou a 

 conta de quando as pessoas desceram.  

      MJ 

 Como se pode verificar por esta pequena amostra, as crianças responderam a todos os pedidos 

formulados o que revela uma boa compreensão da proposta: deram opinião acerca do problema (achei 

giro, gostei, é fácil,...) fizeram a análise do percurso de resolução, umas de um modo mais 

pormenorizado como TM e outras de um modo mais geral como MJ, mas nenhuma criança reparou que 

tinham descido mais passageiros do que aqueles que entraram. 

   Todas valorizaram o aspecto positivo do trabalho da menina, (compreensão do problema), 

detectaram os erros (mau domínio do algoritmo) pondo em evidência os conhecimentos que possuíam 

acerca  da técnica da adição e da subtracção.  

   Embora não lhes tenha sido pedido, fizeram comentários acerca do obstáculo que impediu a 

menina de resolver correctamente o problema referindo situações que, possivelmente já tinham 

experimentado, o que se pode considerar uma reflexão sobre o seu próprio trabalho. 

   Se calhar ela errou porque pensou que era 7 dezenas em vez de 7 unidades.   

Não era oitenta e um era dezoito, ela deve ter lido o número ao contrário.  

  

 Dar aos alunos a possibilidade de analisarem percursos de resolução de problemas e de 

comunicarem o resultado é provocar uma tomada de consciência dos obstáculos que impedem a 

solução (ou soluções) adequadas, um confronto e uma partilha de conhecimentos: em suma, um 

trabalho que favorece a compreensão.           

  Para a aprendizagem da Língua Portuguesa os alunos organizam colectâneas de textos seus e 

de autores experientes, dicionários e prontuários, mas organizam ainda pouco dicionários de termos e 

de conceitos matemáticos e de outras ciências e colectâneas de textos científicos não só para 

estabelecerem uma rede de significados que lhes permita aprofundar os conceitos que vão construindo 

ou (re)descobrindo mas também para se familiarizarem com o discurso próprio das ciências.    

 Embora exista no MEM um investimento muito forte na área das ciências (física, biologia e 

matemática) e percursos de ensino-aprendizagem muito interessantes, dispomos ainda de poucos 

relatos escritos pelos professores acerca desses trabalhos. 

 Por tudo isso, esperamos descrições das vossas práticas, os vossos comentários e as vossas 

críticas, sugestões.... 
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