
HOW TO SOLVE IT – GEORGE POLYA

ENTENDENDO O PROBLEMA (parte mais importante)

Familiarize-se com o problema: Leia várias vezes até entender e visualizar o problema como um todo, de modo tão claro e vívido 
quanto possível. Não se preocupe com os detalhes nesse momento, busque manter na sua mente o propósito do problema. Depois 
de estar familiarizado com o todo, procure entender todos os detalhes. Classifique o problema em encontrar/provar154.

O que é desconhecido?214 Quais são os dados?214 Quais são as condições?72 Qual é a incógnita? O que está sendo solicitado? O que 
você deve encontrar e/ou procurar? Explique o problema com suas próprias palavras, identificando essas partes principais.

Desenhe uma figura/esquema103, introduzindo uma notação adequada134. Atenção aos termos utilizados.

Separe e entenda as várias partes das condições173. Isole as partes principais, escreva-as, e considere-as uma a uma e em várias 
combinações, relacionando cada detalhe com outros detalhes, e cada uma com o todo do problema. 

É possível satisfazer as condições?122 As condições são suficientes para determinar o desconhecido? Ou são insuficientes? Ou são 
redundantes?72 Ou são contraditórias?72

ELABORANDO UM PLANO (parte mais difícil)

Encontre a conexão entre os dados e o desconhecido através das condições: Você terá um plano quando estabelecer, pelo menos 
em esboço, uma idéia correta58 e que cálculos e construções deve realizar para solucionar o problema. Você pode ser obrigado a 
considerar problemas auxiliares50 se uma conexão imediata não puder ser encontrada.

Você já viu isso antes?110 Você já viu o mesmo problema em uma forma ligeiramente diferente?

Você conhece um problema relacionado?98 Você conhece algum teorema, equação ou fórmula que pode ser útil?

Olhe para o desconhecido!123 Pense em um problema familiar que tem o mesmo desconhecido ou um desconhecido semelhante.

Aqui está um problema relacionado com o seu e já resolvido antes:110 Você poderia usar? Poderia usar seus resultados? Poderia usar
seus métodos? Você poderia introduzir elementos auxiliares46 que possam tornar seu uso possível?

Você pode recolocar o problema em outros termos?209 Poderia recolocá-lo de outro modo diferente? Volte às definições85.

(continua no verso)



Se você não puder resolver o problema proposto, tente resolver primeiro algum problema relacionado:114 Você consegue 
imaginar algum problema relacionado mais acessível? Um problema com maior generalização108? Um problema mais específico190? 
Um problema análogo37? Um problema simétrico199? Você consegue decompor/recombinar75? Você consegue resolver parte do 
problema? Mantenha uma parte das condições e remova as outras: ficou mais claro? Como o desconhecido pode variar, até que 
ponto ele vai? Você consegue derivar algo útil dos dados73? Você consegue pensar em outros dados apropriados para determinar o 
desconhecido? Você pode alterar o desconhecido, os dados ou ambos, de forma que os novos valores estejam mais próximos entre 
si? Você pode trabalhar de trás para frente225?

Você usou todos os dados?95 Usou todas as condições? Levou em consideração todas as noções essenciais envolvidos na problema?

REALIZANDO O PLANO (parte mais fácil)

Execute o plano elaborado68. Estabeleça as equações necessárias174 e tente resolver algebricamente antes de numericamente. Ao 
executar o plano, verifique cada passo (de modo intuitivo ou formal) para ter certeza de que está correto (algébrica e 
numericamente). Você pode ver claramente se cada passo está correto? Você pode provar se cada passo está correto?

OLHANDO PARA TRÁS (a parte de fixação do aprendizado)

Examine a solução obtida: avalie criticamente e tenha clareza do que você aprendeu com esse problema. Olhe para trás, a partir da 
solução completa, reconsidere e reexamine o resultado e os caminhos e métodos que levaram até a solução.

Você consegue checar os resultados?59 Você consegue checar os argumentos?

Você consegue derivar os resultados de forma diferente?61 Você consegue ver isso de relance, intuitivamente? Você pode melhorar 
a solução? Você pode melhorar seu entendimento da solução?

O que ocorreria se os dados e/ou condições variassem? O que ocorreria se aumentassem? Se diminuíssem? Se fossem zero ou 
valores negativos? O que ocorreria se os dados estivessem expressos em unidades ou ordens de magnitudes diferentes? As ordens 
de magnitude e unidades obtidas estão corretas? Faça uma análise dimensional202.

Você pode usar os resultados e/ou os métodos em algum outro problema?64 Generalização, especialização, analogia, 
decomposição, recombinação, adição de novos elementos, intercâmbio de papéis?

Você consegue dar uma interpretação concreta se o problema for abstrato? Consegue criar novos problemas?


