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RESUMO 
Esta pesquisa foi direcionada ao professor e ao aluno de ensino Médio, com o intuito de saber 
como o conteúdo de Progressões está sendo ministrado em sala de aula e, que medidas os 
professores estão tomando para que este conteúdo tenha significado para os alunos. Será 
abordado também os métodos, estratégias que os alunos adquirem para se obter uma resolução 
quando lhe é proposto um problema. Os resultados encontrados indicam que as dificuldades dos 
sujeitos investigados referem-se ao domínio do conteúdo de Progressões. 
 
 
 
Palavras-chave: Pesquisa. Resolução de problema. Domínio do conteúdo. 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho parte de uma pesquisa feita por alunos da Universidade 

do Estado do Pará (UEPA), para se obter dados de como o conteúdo de 

Progressões está sendo ensinado e aprendido. 

 

Sabe-se que atualmente existe uma grande dificuldade na apreensão 

dos conteúdos da disciplina de matemática. Mendes (2006) ressalta que a 

matemática está passando por um caminho que volta a origem do seu 

desenvolvimento. 

 

As dificuldades encontradas por alunos e professores no processo 

ensino-aprendizagem da matemática são muitas e conhecidas. Por um lado, o 

aluno não consegue entender a matemática que a escola lhe ensina, muitas 

vezes é reprovado nesta disciplina, ou então, mesmo que aprovado, sente 
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dificuldades em utilizar o conhecimento "adquirido", em síntese, não consegue 

efetivamente ter acesso a esse saber de fundamental importância (ANDRADE, 

2007). 

 

Na tentativa de minimizar a dificuldade no aprendizado, muitos 

professores estão adotando outros métodos para se obtiver a atenção do aluno e 

a sua criatividade. Como ressalta Fiorentini e Miorim (1990) que a participação de 

professores, interessados em novos métodos de ensino, está cada vez maior em 

eventos como: encontros, conferências, simpósios. 

 

Os professores nestes eventos demonstram interesses por materiais 

didáticos e pelos jogos, entretanto a maioria dos educadores não tem 

entendimento de como esses recursos podem os auxiliar no ensino dos 

conteúdos. Acredita-se que os conceitos matemáticos deveram ser explorados 

com recursos; porém não se encontram de forma diversificada recursos que 

possam facilitar o ensino do conteúdo de Progressões. 

 

O trabalho parte de um questionário que foi direcionado a um professor 

e a vinte alunos que responderam as questões tanto pedagógica quanto à do 

conteúdo de Progressões Aritméticas e Geométricas; foi verificado as dificuldades 

dos alunos em relação ao domínio do conteúdo de Progressões; as estratégias de 

ensino do professor; e o caminho descoberto pelo aluno para alcançar a 

resolução do problema. 

 

Não se tem a finalidade de direcionar esta pequena pesquisa a 

situação de todos os professores e alunos, pois os dados apanhados foram 

coletados de uma minoria, o que não dá suporte a este trabalho para uma 

generalização. 

 

O intuito é tornar o conteúdo de Progressões mais acessível, já que é 

de certa forma abstrata, como mencionado por Demazio e Amorin (2004), “a 

abstração é entendida com a conotação pejorativa de algo difícil de ser elaborado 

por não ter uma vinculação imediata com a realidade sensitiva”. 
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O professor, por outro lado, consciente de que não consegue alcançar 

resultados satisfatórios junto a seus alunos e tendo dificuldades de, por si só, 

repensar satisfatoriamente seu fazer pedagógico procura novos elementos - 

muitas vezes, meras receitas de como ensinar determinados conteúdos - que, 

acredita, possam melhorar este quadro. Uma evidência disso é, positivamente, a 

participação cada vez mais crescente de professores nos encontros, conferências 

ou cursos (FIORENTINI e MIORIM, 1990). 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada com a utilização de um questionário dirigido à 

escola pública e foi direcionada a alunos e ao professor. Participaram da pesquisa 

vinte alunos e um professor. 

 

Os resultados da pesquisa foram obtidos através da coleta dos dados 

das respostas dos alunos e do professor, presentes nos questionários. Foram 

abordadas nesse questionário questões voltadas para o conteúdo de progressões 

e a análise dos resultados foi feita atentando para os vários métodos utilizados 

pelos alunos na obtenção da solução dos problemas dados. 

 

Posteriormente comentaremos as questões do questionário discutindo 

sobre os resultados obtidos na pesquisa e acrescentando pontos relevantes sobre 

o que possivelmente contribuiu para os resultados obtidos bem como para sua 

possível solução. 

 

ANALISE DAS RESPOSTAS DOS ALUNOS 

 

O intuito do trabalho foi obter dados relativos à apreensão do 

conhecimento de Progressões, pelos alunos. Estes responderam 10 questões, 

desde questões relativas à forma de apreensão do conhecimento, até questões 

simples de PA e PG, dentre os quais tem uma questão contextualizada. 
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Na primeira questão, perguntamos aos alunos se dominavam o 

conteúdo de progressões. A maioria respondeu “parcialmente”. 

 
Gráfico 1 - Respostas dos alunos quanto ao domínio do conteúdo de progressões 

 
FONTE: Protocolo dos sujeitos investigados 

 

Na segunda questão, a pergunta foi direcionada a metodologia, ou 

seja, como o conteúdo foi ministrado aos alunos. Também a maioria respondeu 

que o conhecimento se deu pela definição, seguido de exemplos e exercícios, 

como podemos observar na tabela abaixo. 

 
Tabela 1- Resposta dos alunos quanto à estratégia utilizada pelo professor para ministrar o 

conteúdo de progressões 

Estratégia 
N° de 

alunos 
% 

Por meio de definição, seguido de exemplo e exercícios  19 95% 

Partindo de exercícios problema para depois aplicar o 

conceito de Progressões  
1 5% 

Foi utilizado recursos, ou seja, materiais concretos para a 

compreensão do conteúdo  
0 0% 

FONTE: Protocolo dos sujeitos investigados 
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Em relação à terceira questão, perguntamos se foi utilizado livro 

didático para auxiliar o conteúdo, apenas um respondeu “sim”, o restante 

respondeu “não”. Logo em seguida perguntamos aos que tinham usado livros, se 

o livro auxiliou na compreensão do assunto, o único aluno que disse ter usado 

livro respondeu que o livro o auxiliou “parcialmente”. 
 

Gráfico 2 – Livro Didático 

 
FONTE: Protocolo dos sujeitos investigados 

 

Perguntamos na questão seguinte quais os conteúdos de Progressões 

eles tinham maior dificuldade. Nenhum tinha dificuldade no termo geral da PA, 

dois tinham dificuldade na soma dos n termos de uma PA, quatro alunos 

responderam a fórmula do termo geral da PG, onze apresentavam dificuldade na 

soma dos termos de uma PG limitada e três responderam “outras” (soma de PG 

infinita). 
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Gráfico 3 – Conteúdo de maior dificuldade para os alunos 

 
FONTE: Protocolo dos sujeitos investigados 

 

A sexta e sétima questão tem como finalidade reconhecer os alunos 

que sabem e os que não sabem reconhecer ou diferenciar questões de PA e PG. 

Na sexta questão apenas um não identificou que se tratava de uma Progressão 

Aritmética, sendo este o aluno que admitiu não dominar o conteúdo de 

Progressões e um aluno não respondeu. Na sétima questão também apenas um 

não reconheceu que a seqüência era uma Progressão Geométrica, sendo que 

este é um dos dezesseis alunos que afirmaram ter domínio parcial do conteúdo 

de Progressões. 

 
Gráfico 4 – Resposta dos alunos quanto à 6ª questão 

 
FONTE: Protocolo dos sujeitos investigados 
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Gráfico 5 – Resposta dos alunos quanto à 7° questão 

 
FONTE: Protocolo dos sujeitos investigados 

 

Nas questões oito e nove será exigido o conhecimento do conteúdo, 

podendo também chegar à resolução por outros meios. 

 

Na oitava questão, dos vinte e um alunos consultados, apenas um não 

respondeu a primeira pergunta do item “a”, no entanto todos os outros acertaram; 

quanto à segunda pergunta dezessete responderam, sendo que dez alunos 

responderam corretamente com fórmula, quatro apenas colocaram a resposta 

correta sem justificativa, um não acertou mesmo utilizando a fórmula e dois 

utilizaram outro meio para a obtenção da resposta. 

 

No item “b” dez alunos responderam corretamente que a soma dos 

vinte primeiros termos da PA descrita na questão é 400 (quatrocentos). Destes 

sete usaram a fórmula e os outros três colocaram apenas o valor, 400, sem 

justificar os meios utilizados para a obtenção da resposta. Um aluno não 

respondeu; dois alunos não souberam ou não entenderam o que indica cada 

elemento da fórmula , colocando , o que na verdade seria o 

correto , logo a falta do entendimento resultou na resposta incorreta. 

Um completou a seqüência e somou termo a termo, resultando em 440 

(quatrocentos e quarenta) e o restante não responderam justificando que “não 

lembravam”. 
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Gráfico 6 – Porcentagem de alunos que acertaram a 8ª questão 

 
FONTE: Protocolo dos sujeitos investigados 

 

A nona questão tem o mesmo enfoque da oitava, porém o conteúdo foi 

direcionado a PG. No item “a” apenas um aluno não acertou a primeira pergunta. 

Sete responderam a segunda pergunta corretamente, que , destes seis 

fizeram o uso da fórmula do termo geral da PG, um aluno somou um a um todos 

os dez termos, doze não resolveram alegando que não lembravam a fórmula ou 

como se resolve e um aluno resolveu errado dando como resposta 515 

(quinhentos e quinze). 

 

No item “b” quatorze alunos disseram que não lembravam a fórmula ou 

que esqueceram como se resolve. Um aluno respondeu corretamente com o uso 

da fórmula da soma da PG, três alunos deixaram a questão em branco, um aluno 

errou ao usar a seguinte fórmula  e um somou termo a termo, 

porém não obteve a resposta correta. 
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Gráfico 7 - Porcentagem de alunos que acertaram a 9° questão 

 
FONTE: Protocolo dos sujeitos investigados 

 

Alguns discentes na tentativa de encontrar as respostas para as 

questões utilizaram outros meios, como mostra a figura 1, no qual o aluno 

continuou a seqüência até obter o vigésimo termo da PA. 

 
 

Figura 1 – Tentativas de resposta 

 
FONTE: Protocolo dos sujeitos investigados 

 

Na figura 2, podemos observar também, na décima questão, com a 

dificuldade do uso da formalização algébrica, a estratégia usada para obtenção da 

resposta. 

 
Figura 2 – Estratégia de resposta feita por aluno na nona questão 

 
FONTE: Protocolo dos sujeitos investigados 

 

Neste sentido, concorda-se com Carvalho (2010, p. 80): 
[...] cabe ao professor estar atento as estratégias utilizadas pelos alunos, 
pois muitos expressam verbalmente a generalização, mas encontram 
dificuldades em formalizar tais generalizações de forma algébrica. 
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Atualmente o uso de questões contextualizadas está mais presente, 

principalmente em vestibulares, concursos, etc. Na tentativa de diversificar a 

questão e torná-la mais acessível, utilizam em sua forma conteúdo de outras 

disciplinas, situações do cotidiano, interligando o conhecimento adquirido em sala 

de aula com o conhecimento empírico, acreditando-se que “o aluno não leva para 

a vida o que decora, mas o que cria por si mesmo” (DEMO, 1992, apud MENDES, 

2006, p. 84). 

 

A décima primeira questão é contextualizada, sendo necessário, para 

sua resolução interpretar para obter os dados, ter conhecimento e domínio do 

conteúdo de Progressão Geométrica e atentar para o que é solicitado na questão. 

Os alunos se mostraram motivados na busca da solução para essa questão. 

Porém, muitos alunos não compreenderam o que a questão pedia. 

 

Dez alunos responderam 128 (cento e vinte oito) que na verdade é o 

sexto termo da PG, o problema pede a soma de todos os pontos feitos nos 

primeiros dez minutos, nos 20 min. de jogo, e assim por diante, até os 60 min. de 

jogo, portanto a soma dos seis termos . Oito alunos responderam que não 

lembravam a fórmula ou não souberam resolver o problema ou deixaram em 

branco. 

 

Nesta questão, apenas dois alunos responderam corretamente, um 

com o uso da fórmula da soma dos termos da PG e o outro encontrando o último 

termo e, depois somando termo a termo. Na figura 2, temos uma resolução sem 

utilização de fórmula o que não é muito usual, mas não deixa de ter o resultado 

correto. 
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Figura 2 – Resposta não usual 

 
FONTE: Protocolo dos sujeitos investigados 

 

O que procuramos é esta situação em que o aluno procura caminhos 

para se obter a resposta.  

 

 
ANALISE DA RESPOSTA DO PROFESSOR 

 

O professor que respondeu ao questionário foi o que ministrou o 

conteúdo de Progressões para a maioria dos alunos entrevistados, tivemos este 

cuidado para que seja feita uma associação posteriormente, a analise do 

questionário, do que foi dito pelos alunos e pelo professor. 

 

No questionário o professor afirma trabalhar numa instituição federal e 

com a intenção de melhorar as suas aulas, utiliza recursos como: pincel e quadro 

branco, data show e apostila. 

 

Foram perguntadas também quais as estratégias que ele utiliza para 

ministrar o conteúdo de Progressões, este respondeu que parte de um problema 

para formalizar o conteúdo e “acrescentando-se um pouco de história da 

matemática”. O que entra em contradição com as respostas dos alunos, pois 

estes responderam que o conteúdo foi ministrado por meio de definição seguido 

de exemplos e exercícios. 

 



VII  E P A E M 
Encontro Paraense de Educação Matemática 

Cultura e Educação Matemática na Amazônia 

ISSN 2178 - 3632 
08 a 10 de setembro de 2010 

Belém – Pará – Brasil 

- 12 -

 

 

Perguntamos ao professor quais são as principais dificuldades que os 

alunos possuem em relação ao conteúdo de Progressões, este respondeu que a 

dificuldade do aluno está na interpretação geométrica de uma PG e no fato de 

relacionar outros conteúdos de matemática com progressões, como a conexão de 

Progressões com Função Exponencial, aplicações em juros compostos, etc. 

 

Em seguida perguntamos quais os livros que o professor utiliza para 

ministrar o assunto de Progressões, este citou apenas os autores, que são o 

seguinte: Dante, Manoel Paiva, Gelson Iezzi e outros. Entretanto 95% dos alunos 

responderam que o professor não utiliza livros quando vai ministrar o conteúdo de 

Progressões. Segundo as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006) 

“É importante, pois, que o livro didático de Matemática seja visto não como um 

substituto de orientações curriculares, mas como um recurso a mais.” 

 

Na opinião do professor, a escola oferece subsídios necessários para o 

ensino dos conteúdos matemáticos de ensino médio. No entanto, não foi utilizado 

material concreto e jogos, que poderiam auxiliar na compreensão do conteúdo; 

por exemplo, o uso da calculadora, figuras geométricas, etc. 

 

Posteriormente foi proposto que o professor comentasse sobre as 

questões que foram resolvidas pelos alunos, ele as classificou como “razoável” e 

justificou alertando que “as questões sete e oito poderiam ter sido substituídos por 

situações-problema contextualizadas para ajudar o aluno a construir e 

desenvolver conceitos e procedimento matemáticos, sempre compreendendo e 

atribuindo significado ao que ele está fazendo, evitando a simples memorização e 

mecanização.” 

 

O professor propõe que as questões tenham situações problemas e 

que sejam contextualizadas; porém ao analisar os livros que foram mencionados 

por ele, não observamos nestes “problemas” que poderiam contribuir para o 

entendimento do aluno. Exceto o livro do autor Luiz Roberto Dante que ainda está 
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iniciando a estrutura de um livro didático do Ensino Médio voltado para a 

Educação Matemática. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi coletar dados para verificar o processo do 

ensino-aprendizagem, quanto ao conteúdo de Progressões; foram averiguadas as 

respostas dos alunos e estas foram satisfatórias para a formação deste trabalho; 

pois, obtivemos respostas em relação ao domínio do conteúdo pelos discentes 

que participaram desta pesquisa, as estratégias tomadas pelo professor para que 

o conteúdo fosse aprendido pelos alunos e os caminhos tomados, por estes, para 

se adquirir a solução correta. 

 

Quanto ao domínio do conteúdo, foi evidente que nenhum dos alunos 

acertou 100% das questões, pois alguns estavam ligados a fórmulas, o que indica 

uma dependência destas e, a ausência do significado do conteúdo, ou seja, para 

os sujeitos investigados o conhecimento do conteúdo de Progressões não tem 

significado no seu dia-a-dia. 

 

A respeito da resposta adotada, pelo professor, em relação à estratégia 

tomada para ensinar este conteúdo, coloca-se em conflito com as respostas 

dadas pelos alunos, pois estes responderam que o professor parte de definição, 

seguidos de exemplos e exercícios, enquanto o professor respondeu que a 

estratégia se deu da formulação de problema para posteriormente formalizar o 

conteúdo. 

 

No entanto, o que a nós remete em relação às respostas do professor 

ao questionário é o fato deste ter conhecimento da educação matemática, de 

estratégia pedagógica; porém, não as aplica em sala de aula, como meio para a 

apreensão do conceito pelos alunos.  
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Foram propostas questões com o objetivo de instigar o aluno a 

curiosidade e a descoberta, com isso estes criaram estratégia para se obter a 
solução do problema, sem a utilização de fórmula ou mesmo do conceito de 
Progressões. Apenas pelo uso da interpretação e a intuição dos alunos, que como 
mencionado por Mendes (2006), tem como finalidade a elaboração de estratégia 
para formalizar e resolver o problema, com o uso da imaginação, da visualização 
adquirida nas experiências de vida dos alunos. 
 

Segundo D’Ambrósio (2005), a aprendizagem não é uma simples 

técnicas, nem memorização de explicações e teorias. Portanto, pode-se observar 

que para estes sujeitos investigados o ensino do conteúdo de Progressões ainda 

se dá por métodos tradicionais, em que os alunos resolvem exercícios de forma 

repetitiva, sem o auxilio do conceito para aprofundar o seu conhecimento. 
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APÊNDICE A 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ. 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DE EDUCAÇÃO. 

CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA. 

 

1. Você domina o conteúdo de progressões (PA e PG)? 

a) Sim   b) Não   c) Parcialmente 

2. Como esse conteúdo foi ministrado a você? 

(     ) Por meio de definição, seguido de exemplo e exercícios 

(     ) Partindo de exercícios problema para depois aplicar o conceito de Progressões 

(     ) Foi utilizado recursos, ou seja, materiais concreto para a compreensão do conteúdo  

(     ) Outros ___________________________________________________________ 

3. Foi utilizado algum livro didático para o ensino deste conteúdo? 

a) Sim   b) Não 

4. Se, foi utilizado algum livro didático, ele o (a) auxiliou na compreensão do assunto? 

a) Sim   b) Não   c) Parcialmente 

5. Quais os conteúdos de Progressões você possui maior dificuldade? 

( ) Fórmula do termo geral da PA 

( ) Soma dos n termos de uma PA 

( ) Fórmula do termo geral da PG 

( ) Soma dos termos de uma PG limitada 

( ) Outras _________________________________________________________ 

6. Dada a seqüência (- 2, 1, 4, 7) identifique: 

( ) Progressão Aritmética 

( ) Progressão Geométrica  

7.  Dada a seqüência (5, 10, 20, 40, 80) identifique: 

( ) Progressão Aritmética 

( ) Progressão Geométrica 

9.  Dada a seqüência 1, 3, 5, 7..., responda: 

 a) Qual a razão e qual é o vigésimo termo da PA 

 b) Qual a soma dos vinte primeiros termos da PA 

10.  Dada a seqüência 3, 6, 12, 24, 48..., responda: 

 a) Qual a razão da PG e qual o décimo termo da PG; dados 92 512  

b) Qual a soma dos dez primeiros termos da PG. 

Caro aluno contribua com esta pesquisa respondendo as questões abaixo. 

 Não é preciso se identificar. 
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11.  Num jogo de basquete, podemos observar que com 10 minutos de jogo o time A tinha 4 

pontos marcados no placar, com 20 minutos de jogo o nosso time tinha 8 pontos, com 30 minutos 

tinha 16 pontos e assim sucessivamente. Ao término do jogo, que tem duração de 60 minutos, 

qual será a pontuação do time A? 
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APÊNCIDE B 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

 CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DE EDUCAÇÃO 

 CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA 

 

 

1. Qual o tipo de instituição que você trabalha? 

a) Federal  b) Estadual  c) Municipal  d) Particular 

2. Quais são os recursos que você utiliza para ministrar aula? 

a) Pincel e Quadro         b) Data show               c) Retro projetor             d) Outros____________________ 

3. Quais as estratégias que você utiliza para ministrar o conteúdo de Progressões? 

( ) Parte de um problema para formalizar o conteúdo 

( ) Apresenta a definição, seguido de um exemplo e exercício 

( ) Outra _______________________________________________________________  

4. Para você quais são as principais dificuldades que os alunos possuem em relação ao conteúdo de 

progressões? 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. Qual (is) o(s) livro(s) didático(s) que você utiliza para ministrar o assunto progressões? Caso não utilize 

justifique. 

____________________________________________________________________________________ 

6. A Escola, em sua opinião, oferece subsídios necessários para o ensino dos conteúdos matemáticos de 

ensino médio? 

a) Sim   b) não   c) razoável 

 Faça uma avaliação das questões abaixo, as quais serão aplicadas para seus alunos e comente a sua 

resposta: 

7.  Dada a seqüência 1, 3, 5, 7..., responda: 

 a) Qual a razão e qual é o vigésimo termo da PA 

 b) Qual a soma dos vinte primeiros termos da PA 

8.  Dada a seqüência 3, 6, 12, 24, 48..., responda: 

 a) Qual a razão da PG e qual o décimo termo da PG; dados 92 512  

b) Qual a soma dos dez primeiros termos da PG. 

9. Num jogo de basquete, podemos observar que com 10 minutos de jogo o time A tinha 4 pontos marcados 

no placar, com 20 minutos de jogo o nosso time tinha 8 pontos, com 30 minutos tinha 16 pontos e assim 

sucessivamente. Ao término do jogo, que tem duração de 60 minutos, qual será a pontuação do time A? 

( ) Difícil  (    ) razoável  (    ) Sem resposta 

Comentário:_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Caro professor contribua com esta pesquisa respondendo às questões abaixo. 

  


