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Resumo 

A presente pesquisa tem como objetivo investigar como 
os estudantes que participam da Olimpíada de 
Matemática de Ponta Grossa (OPMat) utilizam e 
organizam a linguagem matemática para resolver 
problemas, e o que pode ser evidenciado a partir dessa 
análise. A pesquisa é de natureza qualitativa e os dados 
foram coletados através da resolução das provas 
aplicadas aos estudantes do 8º e 9º anos do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio que participaram da 
segunda fase da 5ª OPMat, que aconteceu em 2017. Os 
dados foram organizados e analisados por meio da 
análise de conteúdo,  de onde identificamos dois grupos 
de categorias, sendo: I – aqueles que acertaram 100% 
da questão analisada, onde categorizamos a 
metodologia escolhida, e, II – aqueles que acertaram 
menos de 100% ou erraram a questão, onde buscamos 
analisar o tipo de erro ocorrido. A partir dos nossos 
resultados, verificamos que a linguagem matemática, 
quando trabalhada de forma conjunta com a resolução 
de problemas, pode favorecer a compreensão dos 
estudantes quando estes estão diante de algum desafio 
matemático. 

Introdução  

A Matemática e a língua materna ocupam um lugar de 
destaque nos currículos escolares, entretanto, esses dois 
conhecimentos nem sempre dialogam, em partes isso 
resulta da crença de que o aluno que é bom em 
Matemática, não é bom em Língua Portuguesa, e vice-
versa. Pensando na Resolução de Problemas, é 
importante que os alunos consigam articular a escrita 
com o raciocínio matemático, para interpretar 
corretamente o problema, encontrar caminhos e utilizar 
as ferramentas corretas para chegar na solução, bem 
como defender suas ideias. Nessa perspectiva, Lima 
(2013) reforça que o hábito e estímulo da escrita e leitura 
em linguagem matemática é importante, e deve estar 
presente como prática de ensino e aprendizagem da 
disciplina. Dessa forma, pretendemos investigar como os 
estudantes que participam da OPMat utilizam a 
linguagem matemática para resolver problemas, e o que 
pode ser evidenciado a partir dessa análise.  

Material e Métodos 

A pesquisa é de natureza qualitativa e os dados foram 
coletados do banco de questões da OPMat. O processo 
de análise da questão foi dividido em dois momentos. No 
primeiro, escolhemos o problema, decidimos escolher 
uma questão onde os alunos expressam seus cálculos e 
raciocínio. No segundo momento, selecionamos 36 

provas para compor o corpus. Para a organização, 
categorização e análise dos dados, utilizamos a Análise 
de Conteúdo, através três momentos principais: pré-
análise, exploração do material e tratamento dos 
resultados.  

Resultados e Discussão 

A partir da análise dos dados, obtivemos como resultado 
que para a resolução dessa questão os alunos utilizaram 
principalmente as metodologias mais recorrentes para 
esse tipo de problema, abrindo mão das possíveis 
representações. Conforme abaixo: 
 

 
 

Figura 1. Metodologias e tipos de erros mais cometidos 
 
Conforme podemos ver no segundo gráfico, o erro mais 
comum é o de interpretação, ou seja, os alunos não 
conseguiram decodificar o enunciado em linguagem 
matemática. Além disso, 13% dos estudantes 
cometeram algum erro no momento do cálculo e 7% não 
souberam utilizar corretamente o algoritmo necessário 
para encontrar a resposta. 

Conclusão ou Conclusões 

Através dos resultados, percebemos que a maioria dos 
alunos que usou algoritmos e técnicas era do ensino 
médio, enquanto que no ensino fundamental era mais 
comum as representações. Além disso, mesmo os 
alunos que erraram, utilizaram algum dos passos para 
resolução de problemas, proposto por Pólya. 
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