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RESUMO 

Pretendemos mostrar, nesse artigo, os resultados parciais decorrentes de uma investigação 

com professores que lecionam a disciplina Matemática no Ensino Fundamental. Resultados 

esses que serão apresentados por meio de duas atividades propostas aos participantes de um 

projeto de investigação, ainda em andamento, em uma cidade do interior do Estado de Mato 

Grosso. Esse projeto, aprovado pelo EDITAL UNIVERSAL- Nº 002/2007 – FAPEMAT, 

procura analisar as alterações dos conceitos, procedimentos e atitudes desses participantes e, 

ao mesmo tempo, oportunizar o desenvolvimento de atitudes mais positivas frente à 

aprendizagem e ao ensino do conteúdo matemático abordado, ou seja, grandezas e medidas. 

Os conteúdos trabalhados, relativos a essa temática, farão com que os participantes sejam co-

produtores de materiais que poderão subsidiar práticas „inovadoras‟ em situações de 

aprendizagens significativas do conhecimento matemático. Além de efetivar a máxima ação-

reflexão-ação por meio de pressupostos que levem em conta os conhecimentos dos 

professores articulando-os aos projetos de cada escola, a proposta desse projeto de pesquisa é 

que sejam considerados: o respeito ao ritmo de cada aluno, a acomodação das inovações e das 

mudanças para refazer identidades, a incorporação dos conhecimentos didáticos e 

pedagógicos ao próprio processo de formação e também o desenvolvimento das dimensões 

coletiva e individual do processo. Nesse projeto, temos também os seguintes objetivos: 1) 

realizar uma formação continuada em serviço; 2) aplicar uma proposta de resolução de 

problemas; e 3) utilizar uma concepção de aprendizagem interativa e participativa para 

posteriores inferências nas práticas docentes dos participantes. A fundamentação teórica 

baseia-se em estudos de pesquisadores da Educação Matemática, Brown (1997), D´Ambrósio 

(1993) e outros.  
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           A atualização é uma necessidade constante entre os professores em serviço, assim como 

outros profissionais, pois precisam responder às situações “novas” que surgem a cada dia. 

Desse modo, os professores que atuam na formação continuada possuem como compromisso 

profissional o dever de, segundo Ribeiro e Cabrita (2005, p. 513),  

[...] contribuir para que os alunos [professores cursistas] atinjam 

patamares de conhecimentos cada vez mais elevados para ser, 

fundamentalmente, uma competência que, colocada ao serviço da 

comunidade, contribui para a formação de cidadãos intervenientes, 

ativos, críticos, capazes de, ao mesmo tempo em que vão conhecendo 

a realidade, a ela se adaptem e a modifiquem favoravelmente. 

 

No presente artigo, apresentamos os resultados parciais decorrentes de uma 

investigação com professores que lecionam a disciplina Matemática no Ensino Fundamental, 

mostrando como esses participantes representam e expressam suas percepções métricas. 

Percepções essas que se referem à resolução de questões previamente elaboradas, até a 

apresentação de situações didáticas no contato com os alunos. Os relatos dos professores 

foram socializados em encontros presenciais e, a partir desses, elaboramos os registros de 

campo. Nesses registros, analisamos também os processos de resolução de problemas quando 

estes são utilizados pelos professores e acadêmicos que participam das formações ministradas. 

Para tanto, o aporte teórico respalda-se em estudiosos da temática, especificamente da 

resolução de problemas, além disso, apresentamos um levantamento bibliográfico que consta 

no item resolução de problemas e, posteriormente, a análise fundamentada de duas atividades. 

Os teóricos consultados apresentam para a temática resolução de problemas algumas 

diferenças em relação aos conceitos. Contudo, a partir do estudo do tema, é possível 

compreender a importância que o tema exerce na prática docente. Tal compreensão 

necessidade se faz urgente e necessária para que se realizem satisfatoriamente as 

transposições didáticas nas salas de aula. 

Observamos que a resolução de problemas compreendida neste estudo está presente na 

mesma inquietação mostrada pelos estudiosos da temática, ou seja, nas estratégias cognitivas, 

na percepção, na observação, na busca de regularidade, enfim, ao nos depararmos com 

situações desconhecidas, somos levados a atribuir significados a elas e, para tal, utilizamos 

diferentes formas de pensar. Segundo Polya (1985, p. 13), um problema existe “sempre que 

procuramos os meios para atingir um objetivo”, ou seja, quando temos um desejo que não 

podemos satisfazer imediatamente, pensamos nos meios de satisfazê-lo e, assim, temos um 

problema.  
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A PESQUISA 

Após o início da elaboração dos PDEs − Planos de Desenvolvimento Escolar, que 

expressam a demanda por cursos de capacitação para docentes, principalmente nas disciplinas 

cujos índices de desenvolvimento são mais críticos (Matemática e Língua Portuguesa) surgiu, 

por parte dos educadores da escola, a necessidade de formações pontuais, as quais são 

apontadas por vários teóricos como formas já superadas de formação. Mas essas formações 

são extremamente oportunas, principalmente em situações como as vivenciadas por nós, em 

contato direto com docentes e acadêmicos em situações de aprendizagens ofertadas a cada 

quinzena no município de Barra do Bugres – MT, desde abril de 2008 até o momento, a partir 

da aprovação do projeto de pesquisa.  

O objetivo principal dessa pesquisa, concebida e elaborada a partir da realidade 

conhecida e observada como de formação bastante elementar, consistia em possibilitar a 

compreensão de elementos teóricos vinculados à concepção de formação continuada em 

serviço, buscando apresentar e propor a resolução de problemas por meio da compreensão e 

apreensão de uma concepção de aprendizagem interativa e participativa para posteriores 

inferências nas práticas docentes.  

O professor, para atuar no Ensino Fundamental, necessita evoluir nos conceitos que 

envolvem as temáticas a serem trabalhadas. Segundo Pavanello e Andrade (2002, p. 82),  

[...] a formação de professores para atuarem no Ensino Fundamental 

é uma tarefa complexa porque o trabalho a ser desenvolvido na sala 

de aula exige uma sólida formação teórica e interdisciplinar, que não 

só os habilitem a compreender o fenômeno educacional e seus 

fundamentos históricos, políticos e sociais, como também lhes 

assegure o domínio dos conteúdos a serem ensinados nesse nível da 

escolarização.  

É importante que se ressalte aqui o significado atribuído ao ensino e à aprendizagem 

pelo projeto em foco: a aprendizagem é concebida como um processo de elaboração pessoal 

do objeto do conhecimento com o qual o aprendiz interage; o ensino é o processo de 

mediação entre esse aprendiz e o conhecimento, propiciado por meio da criação de contextos 

dinâmicos e adequados à aprendizagem. Dessa forma, propomo-nos, neste artigo, a buscar 

possíveis respostas à questão: A resolução de problemas é uma possibilidade de construção 

de conhecimento na educação continuada de professores?                 

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

A metacognição, como um momento de resolução de problemas e oportunidade de se 

observar erros, possui também momentos de reflexão sobre esses erros, visando superar e 
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vivenciar a resolução de problemas como aprendizado. Segundo Darsie (1998, p. 56) “[...] 

para o desenvolvimento da metacognição é importante não só levar os alunos a detectarem os 

erros, mas também a trabalharem em cima de seus erros, pois estes constituem momentos do 

processo de pensar, aprender e resolver problemas.”  

Corroborando com o pensamento dos teóricos sobre o potencial que as estratégias 

cognitivas e metacognitivas possuem, Miras (1998, p. 69) observa que “[...] a atualização e a 

disponibilidade dos conhecimentos prévios dos alunos são uma condição necessária para 

poderem realizar uma aprendizagem o mais significativa possível”. Tais estratégias, presentes 

na resolução de problemas, não se desenvolvem sem que haja uma formação, uma preparação 

por parte dos sujeitos.  

No decorrer das formações ofertadas, tal preparação foi uma constante, principalmente 

nos encontros presenciais denominados oficinas. Nesses momentos, o professor participante 

se deparava com problemas cuja resolução requereria dele o uso de estratégias procedimentais 

de várias modalidades.  

Acerca da temática, um grupo de estudiosos portugueses e americanos produziu um 

livro intitulado Resolução de problemas na formação inicial de professores de Matemática – 

Múltiplos contextos e perspectivas no qual se encontram relatadas diversas experiências sobre 

a temática trabalhadas na formação inicial de professores. Desses relatos, pode-se afirmar 

que: muitos professores não se consideravam bons resolvedores de problemas, o que é muito 

prescritivo e de alguma forma colide com a dinâmica da aula, com a ausência de experiência e 

da previsão de questões a serem colocadas em sala de aula.  

Fernandes (1997) sobre a resolução de problemas já afirmava que a mesma envolve as 

experiências prévias, os conhecimentos matemáticos e de mundo, na tentativa de encontrar 

solução para a situação apresentada. Nesse sentido, possibilitar ao aprendiz o contato com 

situações de aprendizagem que exigem a resolução de problemas é possibilitar-lhe um olhar 

mais completo, permeado por suas vivências anteriores. Nas resoluções de problemas vão se 

criando estruturas próprias, as quais são dependentes das situações vividas e com as quais os 

sujeitos se deparam no processo de desenvolvimento. As situações problemáticas a que nos 

referimos ampliam esses conhecimentos procedimentais, pois vão sendo desenvolvidas 

conceituações até então presente, e essas vão expandindo os conhecimentos prévios dos 

envolvidos.  

Para o desenvolvimento da resolução de problemas, o aprendiz pode fazer uso, a todo 

o momento, de estratégias cognitivas e metacognitivas para, da melhor forma possível, 

articular-se na solução dos problemas que lhes foram apresentados. Sobre o assunto, vários 
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autores fazem referência direta ou indiretamente, como também Coll et al. (2000, p. 109), que 

afirmam: “[...] o contexto ativo de aprendizagem, a evocação dos conhecimentos prévios à 

prática, o estímulo das relações existentes com outros conhecimentos, a verbalização do que 

se está fazendo, etc.”.  

Compreender a resolução de problemas e vivenciá-la em diferentes situações 

constituíram os propósitos da presente pesquisa. A resolução de problemas se encontra ligada 

à investigação e requer, segundo Pozo e Angón (1998), que sejam seguidos passos 

norteadores da situação, a saber: 1) coleta de informações; 2) interpretação da informação; 3) 

análise e realização de inferências; 4) compreensão e organização conceitual da informação; e 

5) comunicação da informação. De acordo com Pozo e Crespo (1998, p. 77), há necessidade 

de mudança de prioridades para que se enfrentem os problemas científicos como verdadeiros 

problemas.  

Essa conceituação amplia a ideia muito arraigada nos educadores e educandos de que 

são problemas somente aqueles exercícios rotineiros do final do capítulo de um determinado 

tema ou aqueles que aparecem no final do livro de Matemática, mais especificamente. 

Para Brito (2002, p. 64): 

A solução de problemas é um processo cognitivo que busca 

transformar uma dada situação visando um determinado objetivo, 

quando um método de solução não está disponível para o 

solucionador; conceituando de outra forma, a autora explicita referir-

se “a uma atividade mental superior ou de alto nível e [que] envolve 

o uso de conceitos e princípios para atingir a solução. 

Para Fernandes (1997, p. 84), a resolução de problemas deve compreender cinco 

momentos: “(1) Ler; 2) Explorar; 3) Selecionar uma estratégia; 4) Resolver; e 5) Rever e 

Alargar”. Sobre o assunto, tem-se em Pozo (1998, p. 146) cinco tipos de procedimentos que 

são apoiados em estudos anteriores de Pozo e Postigo e constituem as seguintes etapas: “1) 

Aquisição da informação; 2) Interpretação da informação; 3) Análise da informação e 

realização de inferência; 4) Compreensão e organização conceitual da informação; 5) 

Comunicação da informação”.  

Já para Sternberg (1994, p. 336), as etapas fundamentais são “identificação do 

problema, definição do problema, definição e representação do problema, construção de 

estratégias, organização da informação, alocação de recursos, monitorização e avaliação”.  

As três grandes formas de apresentação de problemas apontadas por Pirola (1995; 

2000), apoiado em Krutetskii, podem conter informações completas, incompletas e 
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supérfluas. Há também nos estudos em Educação Matemática de Sternberg (1994, p. 309) 

uma diferenciação entre dois tipos de problemas: os bem-estruturados versus problemas mal-

estruturados; “os problemas com caminhos claros para uma solução são, às vezes, 

denominados de problemas bem-estruturados (também chamados de problemas bem-

definidos)”; enquanto “aqueles sem caminhos claros para a solução são os problemas mal-

estruturados (também denominados de problemas mal definidos)”. 

Brito (2002, p. 64), por sua vez, elenca oito etapas, a saber: 

a) compreensão do texto; b) reconhecimento do espaço do problema; 

c) representação do problema; d) categorização do problema; e) 

estimativa de solução; f) planejamento de solução; g) auto-avaliação 

dos cálculos; e h) habilidade para explicar de forma escrita ou 

verbal a resposta do problema e não apenas o resultado.  

 

A autora destaca que o processo de finalização permite a retomada da leitura da 

proposição do problema, além de retornar para a compreensão. 

A finalidade do ensino voltado para a resolução de problemas deve ser estabelecida e, 

para atingi-la, segundo as indicações de Pozo (1998, p. 83), ao se trabalhar em sala de aula 

utilizando este tipo de procedimento, pretende-se que os estudantes e os professores: 

[...] adquiram certas atitudes (questionamento, reflexão sobre o 

observado, etc.) e aprendam alguns procedimentos úteis (estratégias 

de busca, sistematização e análise de dados, etc.), tanto para um 

possível e futuro trabalho científico como para a compreensão e 

interação com o mundo que os cerca. 

 

Essas situações têm sido apontadas pelo referido autor como tendo função semelhante 

à de outros tipos de aprendizagem, podendo “promover a reflexão e a tomada de consciência 

sobre os próprios conhecimentos”. (99) 

Compreende-se, contudo, que não basta que se estabeleçam etapas, finalidades, 

objetivos, vinculações para a resolução de problemas, faz-se necessário também capacitar os 

profissionais para que possam trabalhar com essa temática. Nessa direção, há alguns 

indicadores a serem ponderados. Boavida (1997, p. 105) estabelece três itens para uma 

formação na resolução de problemas: “(a) importância da constituição de um quadro teórico 

de referência sobre a resolução de problemas; (b) a importância do (s) contexto (s) na 

resolução de problemas; e (c) os professores e o ensino da resolução de problemas”. Foi esse 

um dos propósitos ao se trabalhar a temática Grandezas e Medidas com os participantes do 

projeto, oportunizando formação em resolução de problemas e trabalhando o tema escolhido 

pelas lacunas que os participantes apresentavam.  
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Faz-se necessário, frente à demanda das rápidas e profundas transformações ocorridas 

no mundo atual, primar para que um dos principais objetivos da educação seja ensinar os mais 

novos a pensar, e a resolução de problemas constitui, nesse processo, uma arte prática que 

todos os alunos podem aprender. Da mesma forma, o professor em sala de aula deve, sob tal 

foco, desenvolver seu fazer docente. Em uma perspectiva construtivista, Pozo (1998, p. 90) 

lembra que “[...] a solução de problemas, como toda forma de aprendizagem, inicia-se com a 

ativação de conhecimentos prévios”. O autor destaca também que “[...] o verdadeiro objetivo 

final da aprendizagem da solução de problemas é fazer com que o aluno adquira o hábito de 

propor problemas e de resolvê-los como forma de aprender.”   

Há outra questão a ser considerada, pois o fato de uma tarefa ser compreendida como 

problema depende dos conhecimentos prévios da pessoa que o enfrenta, sejam eles 

conceituais ou procedimentais, além de sua atitude frente à tarefa. Segundo Pozo (1998, p. 

159), isso acontece se a pessoa “[...] estiver disposta a assumir que ali há de fato um 

problema, ou seja, que há uma distância entre o que sabemos e o que queremos saber, e que 

essa distância merece o esforço de ser percorrida”.  

E ainda, frente a um problema, o encaminhamento a ser dado pelo resolvedor 

apresenta-lhe uma diversidade de formas, segundo Deguire (1994, p. 77), “Materiais de 

manipulação fornecem [diversas] oportunidades para raciocinar com objetos e, portanto, para 

ensinar a resolver problemas e ensinar para resolver problemas”.  

De acordo com Brasil (1998, p. 41), a  

[...] resolução de problemas não é uma atividade para ser 

desenvolvida em paralelo ou como aplicação de aprendizagem, mas 

uma orientação para a aprendizagem, pois proporciona o contexto 

em que se pode apreender conceitos, procedimentos e atitudes 

matemáticas. 

 

Na visão de Fernandes (1997, p. 91), inicialmente, para ensinar a resolver problemas é 

necessário resolver problemas e, para tal, os professores devem: 1) desenvolver o mesmo tipo 

de atividade que mais tarde irão apresentar aos seus alunos; 2) ter a oportunidade de resolver 

uma grande variedade de problemas que suscitem o uso de diferentes estratégias de resolução; 

3) receber ensino formal acerca da utilização de estratégias de resolução de problemas; 4) 

desenvolver suas capacidades metacognitivas; 5) receber ensino formal acerca do ensino da 

resolução de problemas. Desse modo, acredita-se que o professor que possuir tais 

conhecimentos será capaz de desenvolver uma prática em que utilizar-se de tais estratégias 

será um procedimento de uso freqüente. 
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Entre os aspectos levantados para que a resolução de problemas faça parte do dia a dia 

da prática docente, é preciso, segundo Brito (2002, p. 59), “[...] explorar contextos relevantes 

e garantir aos alunos tempo para criar, discutir, refutar, aventar hipóteses e investigar”. Ideia 

da qual partilhamos tendo em vista o caráter desse saber. 

Desenvolver tais competências é fruto de um percurso onde o processo, o 

planejamento, o deparar-se com a indagação, devem ser ações prazerosas, que gerem 

motivação, criatividade, alegria, busca e descoberta. Só a capacidade de tal desenvoltura nos 

lança a olhar para um horizonte onde haverá mais sujeitos envolvidos com essa temática. 

 

DESENVOLVENDO A INVESTIGAÇÃO 

Ao longo de dois anos desenvolvendo a pesquisa, pudemos constatar que nos 

diferentes grupos havia sempre novas inscrições por semestre letivo. Os participantes, em 

várias tarefas e atividades propostas, consideravam-nas novas, desafiadoras e possíveis de 

serem colocadas nos planejamentos, além de serem situações-problema que poderiam ser 

apresentadas aos seus alunos posteriormente. Isso fora observado por meio dos relatos nos 

encontros presenciais.  

Passaremos, a seguir, à descrição de duas atividades desenvolvidas nesses encontros: 

1. “Um grupo de torcedores do time do Bragantino alugou um ônibus com 40 lugares”. 

“Pego os torcedores e vou distribuí-los nos 40 ônibus. Deu 18,33”. Os alunos assinalaram 

esse valor. Está correta a resposta? Há algo estranho? Posso alugar um número decimal de 

ônibus? Então, qual deverá ser a resposta? A apresentação dessa situação problema foi 

trabalhada com um grupo de professoras que atua nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Foram inúmeras as contribuições apresentadas por esse grupo, como a constatação da 

necessidade de se trabalhar com as crianças as etapas de uma situação como essa. Essas 

etapas compreendem os processos de: leitura, operação, resposta (todo problema tem 

resposta), voltar ao problema para validar o mesmo. 

Foi possível observar que os problemas devem ser dados e em quantidade, pois os 

mesmos desenvolvem nos alunos as habilidades necessárias para resolvê-los. Ao professor 

cabe, então, a tarefa de orientá-los a levantar hipóteses, testar, refutar, dialogar, entre outras 

atitudes de prontidão à aprendizagem. 

Outra situação apresentada se refere ao preenchimento da tabela composta de linhas e 

colunas na qual constavam os elementos apresentados a seguir: 

Quadradinh

os  

Nome  Área  Perímetro Ângulo Algumas indagações que se 

sucederam ao quadro inicial, 
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 quadrado 1 u
2
 4 u 90º posteriormente ampliado: 

1)Figuras que têm a mesma 

área têm o mesmo perímetro? 

2)Figuras que têm o mesmo 

perímetro têm a mesma área? 

3)Qual um molde de 5 

unidades de área que forma 

uma caixa aberta? 

4)Tenho dez unidades de área, 

que figuras eu posso formar? 

 retângulo 2 u
2
 6 u 90º 

 retângulo 3 u
2
 8 u 90º 

 hexágono 3 u
2
 8 u 90º e 

270º 

 quadrado 4 u
2
 8 u 90 º 

 

Foi constado nessas situações-problema apresentadas um envolvimento acentuado dos 

participantes, assim como outras formulações que foram aparecendo, sendo respondidas em 

pequenos grupos e posteriormente socializadas no grupo maior.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Trabalhar a formação continuada com professores que atuam no ensino de Matemática 

sempre é desafiante, pois constantemente se observa um distanciamento do fazer matemática 

da construção dos conceitos por parte dos participantes. Por termos tido em nossa 

escolarização contato com formulações prontas e acabadas, segundo D´Ambrósio (1993), 

essas vêm à tona com frequência em nosso trabalho enquanto docentes ao trabalharmos com 

essa disciplina.  

A superação dessa herança é necessária para que a educação possa ser encarada como 

um aprendizado que poderá oportunizar aos sujeitos envolvidos nas situações de 

aprendizagens construções de conceitos e formulações problematizadoras dessa área do saber. 

Isso está sendo o desafio dessas pesquisadoras, ou seja, trabalhar a Matemática a partir de 

problematizações e indagações para que ocorra a posterior sistematização do conhecimento.      

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BOAVIDA, A.M. Resolução de problemas: que rumos para a educação matemática. In: 

BROWN, M. et al. Educação Matemática. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional, 1997.  

BRASIL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

BRITO, M.R.F. A psicologia educacional e a formação do professor – pesquisador: criando 

situações desafiadoras para a aprendizagem e o ensino da Matemática. In. Educação 

Matemática em revista Ano 9, nº. 11 A. Edição Especial, 2002. 

COLL, C.; et al. O construtivismo na sala de aula. São Paulo: Editora Ática, 1998. 



 10 

COLL, C. & VALLS, E. A aprendizagem e o ensino dos procedimentos. In: COLL et al. 

Conteúdos na reforma: ensino e aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes. Porto 

Alegre: ArtMed Editora, 2000, p 73-118. 

D´AMBRÓSIO, B. Formação de professores de Matemática para o Século XXI: o grande 

desafio. Pro-Posições (FE- Unicamp), v. 4, n. 1 (10), março de 1993, p. 35-41. 

DARSIE, M. A reflexão distanciada na construção dos conhecimentos profissionais do 

professor em curso de formação inicial.  Tese (Doutorado). São Paulo, SP: Faculdade de 

Educação/USP, 1998. 

DEGUIRE, L. J. Geometria: um caminho para o ensino da resolução de problemas do jardim-

de-infância à nona série. In: LINDQUIST, M.M., & SHULTE, A.P.(orgs.) Aprendendo e 

ensinando geometria. Tradução Hygino H. Domingues. São Paulo: Atual, 1994.  

FERNANDES, D. Resolução de problemas: investigação, ensino, avaliação e formação de 

professores. In: BROWN, M. et al. Educação Matemática. Lisboa: Instituto de Inovação 

Educacional, 1997.  

MIRAS, M. Um ponto de partida para a aprendizagem de novos conteúdos: os conhecimentos 

prévios. In: COLL, C.; et al. O construtivismo na sala de aula. São Paulo: Editora Ática, 1998. 

PAVANELLO, R.M. & ANDRADE, R.N.G. Formar professores para ensinar geometria: um 

desafio para as licenciaturas em matemática. In: Educação Matemática em Revista. Ano 9, nº. 

11 A- Edição Especial, 2002. 

PIROLA, N. A. Solução de problemas geométricos: dificuldades e perspectivas. Tese 

(Doutorado). Campinas, SP: Faculdade de Educação. UNICAMP, 2000.   

PIROLA, N. A. Um estudo sobre a formação de conceitos de triângulos e quadriláteros em 

alunos da quinta série do primeiro grau. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Educação. 

UNICAMP, 1995.   

POLYA, G. O ensino por meio de problemas. Revista do professor de matemática. Nº. 7, 2º 

sem, 1985. 

POZO, J. I. A solução de problemas: aprender a resolver, resolver para aprender. Porto 

Alegre: ArtMed Editora, 1998. 

POZO, J. I. & ANGÓN, Y. P. A solução de problemas como conteúdo procedimental da 

educação básica. In: POZO, J. I. A solução de problemas: aprender a resolver, resolver para 

aprender. Porto Alegre: ArtMed Editora, 1998.  

POZO, J. I. & CRESPO, M. A. G. A solução de problemas nas ciências da natureza. In: 

POZO, J. I. A solução de problemas: aprender a resolver, resolver para aprender. Porto 

Alegre: ArtMed Editora, 1998. 

RIBEIRO, A. & CABRITA, I. Pois é!...o que eu vou vivendo e fazendo leva-me a pensar de 

forma diferente. ACTAS. XVI SIEM. Évora, 2005. APM-PT. 

STERNBERG, R.J. Resolução de Problemas e Criatividade. In: STERNBERG, R.J. 

Psicologia cognitiva. Porto Alegre: ArtMed Editora, 1994. 

 


