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Adaptações de pensamentos sobre como resolver problemas 
 

A arte de Resolver Problemas 
George. Pólya 

Compreensão do Problema 
É preciso compreender o problema; 
Qual é a incógnita? Quais são os dados?  
Qual é a condicionante?  
Trace uma figura; 
Adote uma notação adequada. 

Estabelecimento de um Plano 
Conecte os dados e a incógnita;  
Procure pensar num problema similar com a mesma incógnita; 
É possível imaginar um problema parecido mais acessível?  

Execução do Plano 
Execute o seu plano; 
Ao executar o seu plano de resolução, verifique cada passo;  
É possível demonstrar que o passo está correto? 

Retrospectiva 
Examine a solução obtida;   
É possível verificar o resultado?  
É possível chegar ao resultado por um caminho diferente?  
É possível utilizar o resultado, ou o método, em algum outro problema? 

Mathematical Problems Solving 
Allan Schoenfeld 

Recursos:  
O conhecimento matemático possuído pelo indivíduo que pode ser exercida ao se defrontar com o problema: 

Intuições e conhecimento informal sobre o domínio; 
Fatos; 
Procedimentos algorítmicos; 
Procedimentos não algorítmicos "de rotina"; 
Entendimentos sobre a regras acordadas para trabalhar no domínio. 

Heurística 
Estratégias e técnicas para fazer progressos em problema desconhecido ou fora do padrão; regras de ouro (regras do 
“dedão”) para uma resolução eficaz de problemas, incluindo 

Desenho de figuras; 
Introdução da notação adequada; 
Explorando problemas relacionados; 
Reformulando problemas, trabalho reverso; 
Procedimentos de testes e verificação. 
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Controle 
As decisões globais sobre a seleção e execução dos recursos e estratégias: 

Planejamento; 
Acompanhamento e avaliação; 
Tomando uma decisão; 
Atos metacognitivos conscientes. 

Os sistemas de crenças  
A existência de “um mundo matemático” onde se visualiza o conjunto de determinantes (não necessariamente 
consciente) de comportamentos individuais: 

Sobre si próprio; 
Sobre o ambiente; 
Sobre o tema; 
Sobre a matemática. 
 

Aventuras Matemáticas  
Miguel de Guzmán 

Antes de fazer, tente entender 
Realiza uma leitura detalhada; 
Associa o problema a uma área do conhecimento; 
Observa em detalhes as informações complementares. 

À procura de estratégias 
Procura semelhanças com outros problemas; 
Experimenta e procura regularidades; 
Faz um esquema;   
Escolhe uma boa notação;  
Explora a simetria. 

Explora a tua estratégia 
Examina a fundo o caminho que seguiste; 
Como chegaste à solução? Ou: porque é que não chegaste à solução?  
Agora vê se consegues fazê-lo de maneira mais simples. 

Extrai o sumo do jogo e da tua experiência 
Explora as melhores ideias que te tenham ocorrido; 
Não mistures as ideias, mas também não teimes demais com uma só ideia;  
Obteve uma solução? Olha para ela com mais cuidado. 
 

 
“A Arte do Pensamento” 

G.Wallas 
Preparação -  informações e tentativas preliminares de solução;  
Incubação  -   abandono temporário do problema; 
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Iluminação -   a chave para a solução aparece, é onde ocorre o flash de insight, o AHA! 
Verificação  -   a solução obtida é testada para verificar a sua eficácia. 

“How We Think” 

J. Dewey  
Um estado de dúvida, perplexidade cognitiva, frustração ou consciência da dificuldade; 
Identificar o objetivo a ser alcançado;    
Relacionamento da situação-problema, ativando ideias e soluções sobre problemas já realizados; 
Comprovação sucessiva das hipóteses e reformulação do problema, se necessário; 
Incorporação da solução bem sucedida à estrutura cognitiva para sua posterior aplicação. 
 

 
“Teaching General Learning and Problem-Solving Skills” 

F. Reif  
Descrição:  listar os dados e a informação desejada. Fazer um diagrama da situação; 
Planejamento:  desenvolver um plano específico para encontrar a solução;  
Implementação:  executar o plano precedente fazendo todos os cálculos necessários; 
Conferência:  certificar-se de que os passos precedentes sejam válidos e que a solução final faça sentido. 

 
Sobre a Resolução de Problemas no Ensino da Física 

Luiz O.Q. Peduzzi 
Ler o enunciado do problema com atenção;  
Representar a situação-problema por desenhos, gráficos ou diagramas para melhor visualizá-la; 
Listar os dados (notação simbólica);  
Colocar as unidades das grandezas envolvidas em um mesmo sistema de unidades;  
Analisar qualitativamente a situação problema, elaborando as hipóteses necessárias;  
Quantificar a situação-problema; 
Situar e orientar o sistema de referência de forma a facilitar a resolução do problema;  
Desenvolver o problema literalmente;  
Analisar criticamente o resultado encontrado;  
Considerar o problema como ponto de partida para o estudo de novas situações-problema.  

 
Estratégias Comuns para Resolução de Problemas 

Leitura e compreensão da linguagem escrita; 
Transposição para a linguagem simbólica; 
Similaridades com experiências anteriores; 
Analisar as diversas abordagens possíveis; 
Resolver o problema; 
Extrapolar/interpolar o resultado para as situações limite ou típicas. 

 


