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Resumo

Nesta pesquisa procuramos analisar concepções de professores que ensinavam matemática nos anos finais do ensino fundamental
sobre a resolução de problemas como metodologia de ensino, no município de Campo Formoso, Bahia. Para isso, nos apoiamos numa
pesquisa qualitativa, com utilização de entrevista estruturada para três professores de escolas públicas do município. Os resultados
indicaram que os professores conheciam a resolução de problemas, sua importância e, que a utilizavam em sala de aulas. Apesar disso,
os registros dos professores indicaram que o espaço para autonomia dos alunos para esta metodologia era restrito e, que a prática dos
professores enfatizavam a resolução de problemas, mas aqueles propostos pelo livro didático.

ABSTRACT

In this research we seek to analyze conceptions of teachers who taught mathematics in the final years of basic education about the
problem solving as teaching methodology, in the city of Campo Formoso, Bahia. For this, we rely on a qualitative research, using
structured interview for three teachers of public schools in the city. The results indicated that the teachers knew the problem solving
methodology, its importance and they used it in the classroom. Although, the teachers&39; records indicated that the student’s
autonomy related to this methodology was restrict and that teachers&39; practice emphasized problem solving, but those proposed by
the textbook.

RESUMEN

En esta pesquisa procuramos analisar concepciones de profesores que enseñaban matemáticas en los años finales de la enseñanza
fundamental sobre la resolución de problemas como metodología de enseñanza, en el municipio de Campo Formoso, Bahia. Para ello,
nos apoyamos en una pesquisa qualitativa, con utilización de entrevista estructurada para tres profesores de escuelas públicas del
municipio. Los resultados indicaran que los profesores conocian la resolución de problemas, su importancia y, que la utilizaban en el
aula. Apesar de ello, los registros de los profesores indicaran que el espacio para autonomía de los alumnos para esta metodología era
restricto y, que la práctica de los profesores enfatizaban la resolución de problemas, pero aquellos propuestos por el libro didáctico.
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INTRODUÇÃO

Estudos sobre os temas que envolvem matemática vêm crescendo nas últimas décadas e muitas contribuições podem ser verificadas,
particularmente em relação ao ensino e aprendizagem. Muitos desses temas estão relacionados as tendências em Educação Matemática
e enfatizam novos métodos de ensino. De acordo com Lopes e Borba (1994, p. 51), a mudança no foco das metodologias que
desenvolviam o ensino de matemática pelo método considerado como tradicional (1994, p. 51) se fazia necessário para “[...] superar a
noção de que a matemática só pode ser apreciada e praticada por poucos.” Estes limites podem ser superados com o professor
enfatizando em suas aulas a vivência do aluno.

Para Cavalcanti (2010, p. 3), as tendências no ensino e pesquisa em matemática, ou simplesmente, as tendências em educação
matemática, devem ser entendidas, entre outras implicações, em relação a temporalidade, ou seja, “o que é tendência agora, pode não
ter sido em outra época” e “o que não é tendência agora, pode já ter sido em outra época”.

Desta maneira, Lopes e Borba (1994) consideram que, na busca para solucionar problemas na área da Educação Matemática, foram
desenvolvidas formas de trabalho com embasamento de diversas teorias que poderiam proporcionar melhorias na aprendizagem. Ainda
segundo os autores, algumas destas formas de trabalho foram consideradas como tendências devido a utilização por muitos
professores. São elas: Educação Matemática Crítica, Etnomatemática, Modelagem, Computadores e Escrita na Matemática. Nesta
mesma perspectiva, outros autores também indicaram tendências. Zorzan (2007) indicou Etnomatemática, Modelagem, Resolução de
Problemas, Tecnologia e Educação Matemática e, Filosofia da Educação Matemática como as principais tendências. Cavalcanti (2010,
p. 4) destacou “como recursos para o ensino de Matemática”, as seguintes tendências: Modelagem, Resolução de Problemas,
Utilização de Jogos, Tecnologias e História da Matemática. E, como último exemplo, destacamos Galvão et al. (2016) que indicaram
seis tendências como as mais importantes em Educação Matemática: História da Matemática, Resolução de Problemas,
Etnomatemática, Jogos, Modelagem Matemática e, Mídias Tecnológicas.

Observamos que a quantidade e foco das tendências, assim como afirmou Cavalcanti (2010), apresentam pequenas diferenças durante
o período analisado e que algumas delas prevaleceram em quase todos os períodos citados, como, por exemplo, a Resolução de
Problemas.

Segundo Pozo e Echeverría (1998, p. 14) “[...] Ensinar a resolver problemas não consiste somente em dotar os alunos de habilidades e
estratégias eficazes, mas também em criar neles o hábito e a atitude de enfrentar a aprendizagem como um problema para o qual deve
ser encontrada uma resposta.”

O nosso interesse por estudar a Resolução de Problemas surgiu de experiências enquanto aluna da educação básica e na dificuldade em
resolver problemas de matemática. Ao iniciar o Curso de Licenciatura em Matemática, na Universidade do Estado da Bahia e ter
contato durante o estágio supervisionado com alunos da educação básica, foi possível perceber que parte deles se deparavam com a
mesma situação. As observações nos levaram a muitos questionamentos, dentre eles a seguinte questão: de que modo os professores
que ensinam matemática compreendiam a Resolução de Problemas enquanto metodologia de ensino?

Desta maneira, buscamos como objetivo de pesquisa analisar as concepções de professores que ensinam matemática nos anos finais do
ensino fundamental, em relação a Resolução de Problemas como metodologia de ensino, no município de Campo Formoso, Bahia.
Para isso, aprofundamos as temáticas envolvidas com autores como Polya (1995), Pozo e Echeverría (1998), Onuchic (1999), Dante
(2000), Poffo (2011), Onuchic e Allevato (2011) e, realizamos entrevista estruturada com base em Marconi e Lakatos (2009).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Um problema é caracterizado como algo que o indivíduo precisa resolver, mas pode não obter imediatamente a sua resposta e, para
isso, procura pensar produtivamente para encontrar uma solução. Problemas são situações comuns entre as pessoas e provavelmente
têm sua origem com a própria história da humanidade. Os problemas no âmbito da matemática também. Eles existem possivelmente
desde que as primeiras pessoas se dispuseram a calcular, medir e contar. Com o tempo, técnicas para resolução de problemas foram
utilizadas para atender às necessidades e encontrar soluções e, depois, ganharam espaço no campo educacional.

Nessa perspectiva, Poffo (2011) sinaliza que no início do século XX, o ensino de matemática era baseado nas técnicas de
memorização, em que os alunos aprendiam o conteúdo através da repetição excessiva de exercícios. O professor apresentava o
conteúdo, os alunos prestavam atenção, memorizavam e repetiam as técnicas que aprendiam em exercícios semelhantes. Ainda
segundo a autora, com o tempo essa técnica foi sendo substituída por outra forma de ensino na qual a aprendizagem deveria acontecer
por compreensão, ou seja, treinando técnicas e habilidades para resolver problemas. A repetição tanto quanto o treinamento deixavam
os alunos sem muita compreensão do conteúdo.

De acordo com Poffo (2011), na década de 1960 o Movimento da Matemática Moderna procurava apresentar uma matemática mais
formal, com abstrações excessivas, utilizando grande quantidade de símbolos e complexidade na abordagem dos conceitos. Esta
formalização, porém, não surtiu o efeito esperado e o Movimento não foi considerado como de sucesso. Para alguns autores, assim
como Poffo (2011), a matemática que o Movimento estava buscando ensinar se distanciava das questões práticas que exigiam o
conhecimento matemático.

A partir do final da década de 1970 a resolução de problemas começou a ganhar maior ênfase com destaque mundo a fora. Assim, a
fase da resolução de problemas inicia-se com foco na aprendizagem por descoberta, na qual “[...] muitos recursos em resolução de
problemas foram desenvolvidos, visando ao trabalho de sala de aula, na forma de coleções de problemas, listas de estratégias,
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sugestões de atividade e orientações para avaliar o desempenho em resolução de problemas. [...].” (ONUCHIC, 1999, p. 206).

No final da década de 1980, conforme Onuchic (1999), pesquisadores começaram a questionar o ensino, as aplicações das estratégias e
modelos e, passaram a discutir sobre as concepções didático-pedagógica da resolução de problemas como metodologia de ensino para
a matemática.

O QUE É MESMO UM PROBLEMA?

Existem várias definições acerca do que é um problema, bem como um problema matemático. De acordo com Onuchic e Allevato
(2011, p. 81) um problema é “[...] tudo aquilo que não se sabe fazer, mas que se está interessado em fazer.” Para Dante (2000, p. 9)
problema “É qualquer situação que exija o pensar do indivíduo para solucioná-la.”

Neste sentido, entendemos que um problema se caracteriza como algo desconhecido e que se procura respostas. Para resolver um
problema, portanto, é necessário estabelecer habilidades e estratégias sobre algo que não se conhece, mas que está em busca de uma
solução.

No contexto matemático, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática – PCN (BRASIL, 1998, p. 41) afirmam que “Um
problema matemático é uma situação que demanda a realização de uma sequência de ações ou operações para obter um resultado. Ou
seja, a solução não está disponível de início, mas é possível construí-la.”

É importante, portanto, que saibamos diferenciar exercício de problema. Para os PCN de Matemática (BRASIL, 1998, p. 41) “[...]
problema certamente não é um exercício em que o aluno aplica, de forma quase mecânica, uma fórmula ou um processo operatório. Só
há problema se o aluno for levado a interpretar o enunciado da questão que lhe é posta e a estruturar a situação que lhe é apresentada.”
Para Dante (2000, p. 43) “Exercício, como o próprio nome diz, serve para exercitar, para praticar um determinado algoritmo ou
processo. O aluno lê o exercício e extrai as informações necessárias para praticar uma ou mais habilidades algorítmicas. [...].”

Segundo Pozo e Echeverría (1998, p. 16) “[...] um problema se diferencia de um exercício na medida em que, neste último caso,
dispomos e utilizamos mecanismos que nos levam, de forma imediata, à solução. [...]”. De acordo com Onuchic (1999, p. 215) “[...] o
aluno não constrói um conceito em resposta a um problema, mas constrói um campo de conceitos que tomam sentido num campo de
problemas [...] e, por isso, a resolução de problemas deve ser “orientação para a aprendizagem”.

Deste modo, entendemos que no exercício o aluno repete de forma quase mecânica tudo o que aprendeu em sala de aula, sem precisar
de qualquer estratégia para chegar à solução. No problema, entretanto, ele precisa usar sua criatividade, raciocínio lógico e
conhecimentos prévios para a resolução.

A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA

A matemática é um dos componentes curriculares mais elementares da educação e, justamente por isso, faz parte da educação escolar
desde a educação infantil. Neste contexto, o professor tem um papel importante para a aprendizagem. Por meio da relação ensino e
aprendizagem é estabelecida uma conexão entre professor e o aluno, no qual o primeiro tem função essencial na formação do segundo.

O professor de matemática, no entanto, encontra muitos desafios na área da educação como, por exemplo, saber atrair a atenção dos
alunos que não gostam de cálculos, estimulá-los, despertar a criatividade nos problemas matemáticos e ao mesmo tempo mostrar a
necessidade da matemática na vida diária. Nesta perspectiva, Fiorentini (2005, p. 113) salienta que:

[...] para cada contexto de prática, o professor é desafiado a construir uma metodologia de ensino que melhor se
adapte àquele contexto. Isso exige que a Licenciatura forme o professor com autonomia e competência para
produzir e mobilizar saberes matemáticos adequados e possíveis a estes contextos. Isso exige a formação de um
profissional reflexivo e pesquisador de sua própria prática.

Neste sentido, entendemos que o professor de matemática precisa buscar maneiras diferenciadas de ensinar que aproximem
aproveitamento de conteúdos e maior aprendizagem em suas aulas. É interessante que o professor utilize metodologias que o ajudem a
conduzir o processo de ensino-aprendizagem e uma delas é a metodologia da resolução de problemas, na qual o professor e aluno
devem participar ativamente desse processo. Deste modo,

O professor precisa preparar, ou escolher, problemas apropriados ao conteúdo ou ao conceito que pretende
construir. Precisa deixar de ser o centro das atividades, passando para os alunos a maior responsabilidade pela
aprendizagem que pretendem atingir. Os alunos, por sua vez, devem entender e assumir essa responsabilidade.
Esse ato exige de ambos, portanto, mudanças de atitude e postura, o que, nem sempre, é fácil conseguir.
(ONUCHIC; ALLEVATO, 2011, p. 82).

Em suas pesquisas, Onuchic (1999) identificou três concepções diferentes para trabalhar resolução de problemas matemáticos em sala
de aula, a saber: ensinar “sobre” resolução de problemas; ensinar “para” a resolução de problemas; e ensinar “através” da resolução de
problemas.
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Para a autora, no ensino “sobre” resolução de problemas, o professor utiliza estratégias e métodos para se obter a solução e busca
destacar o modelo de Polya. Em sua obra A Arte de Resolver Problemas (1995), por sua vez, Polya considera que quatro etapas devem
ser seguidas na resolução de um problema. São elas:

Quadro 1 – Etapas para Resolver um Problema

ETAPAS PROCEDIMENTO
Compreensão do problema Perceber qual é a incógnita, quais são os dados do problema e se for o caso, traçar uma figura
Estabelecimento de um plano Encontrar uma conexão entre os dados e a incógnita
Execução do plano Verificar cada passo demonstrando que cada um deles está correto

Retrospecto Examinar a solução obtida, verificando o resultado. É preciso verificar se é possível utilizar o
resultado ou o método em outro problema

Fonte: POLYA, 1995 (Adaptação)

Para a segunda concepção, o ensino “para” a resolução de problemas, Onuchic (1999) destaca que o professor se
concentra em ensinar a matemática formal, com definições e conceitos e, em seguida, oferece aos alunos problemas
rotineiros ou não rotineiros, para que eles possam praticar o que aprenderam. Nessa concepção de ensino, não é
necessário a utilização de estratégias para encontrar respostas para a resolução dos problemas. Quanto a isso,
concordamos com Onuchic (1999, p. 206) quando salienta que:

Embora a aquisição de conhecimento matemático seja importante, a proposta essencial para aprender matemática
é ser capaz de usá-la. Em consequência disso, dá-se aos alunos muitos exemplos de conceitos e de estruturas
matemáticas sobre aquilo que estão estudando e muitas oportunidades de aplicar essa matemática ao resolver
problemas.

Na última das concepções, o ensino “através” da resolução de problemas, Onuchic (1999) recomenda que o ensino de matemática
ocorra num ambiente de investigação orientada. Neste sentido, o interessante em trabalhar o ensino-aprendizagem, é possibilitar a
compreensão dos alunos acerca de conceitos, processos e técnicas utilizadas em matemática.

Ainda segundo a autora, é importante enxergar que a compreensão deve ser o objetivo principal do ensino e que o aprendizado de
matemática obtém maior êxito quando autogerado. Ao ensinar matemática através da resolução de problemas, o professor oferece aos
seus alunos poder para que desenvolvam sua própria compreensão e à medida que essa compreensão se forma, mais habilidade para
resolver problemas eles irão adquirir.

Onuchic e Allevato (2011) afirmam que não existe rigidez para ensinar matemática em sala de aula através da resolução de problemas.
Para isto, indicam um Roteiro de Atividades que facilita a utilização da metodologia da resolução de problemas no ensino de
matemática. O Roteiro proposto pelos autores foi criado em 1998 por um grupo de 45 professores, que participavam de um Programa
de Educação Continuada. O Roteiro foi constituído inicialmente com os itens: “formar grupos e entregar uma atividade; o papel do
professor; registrar os resultados na lousa; realizar uma plenária; analisar os resultados; buscar um consenso; fazer a formalização”
(ONUCHIC; ALLEVATO, 2011, p. 83). Posteriormente foi reformulado para nove passos que apresentamos no Quadro a seguir.

Quadro 2 – Roteiro para Auxiliar Professores na Execução da Resolução de Problemas

PASSOS PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. Preparação do problema
Consiste em selecionar um problema (problema gerador) com o objetivo de construir um novo conceito ou procedimento. É
interessante que o conteúdo matemático necessário para a resolução do problema proposto ainda não tenha sido trabalhado em
sala de aula.

2. Leitura individual O professor entrega uma cópia do problema para cada aluno e pede para que seja feita a leitura, individualmente.

3. Leitura em conjunto O professor deve formar grupos de alunos e solicitar que eles realizem uma nova leitura do problema proposto, porém agora
coletivamente.

4. Resolução do problema Os alunos deverão, em seus grupos, tentar resolver o problema solicitado.

5. Observar e incentivar Enquanto os alunos em seus grupos tentam resolver o problema, nesse momento o professor observa, analisa como os alunos se
comportam e estimula o trabalho cooperativo.

6. Registro das resoluções na lousa Representantes dos grupos são chamados à lousa para mostrarem suas resoluções.

7. Plenária Nessa etapa, são convocados todos os alunos para discutirem as diferentes resoluções que foram registradas na lousa pelos
colegas, para exporem seus pontos de vista e para que esclareçam suas dúvidas.

8. Busca do consenso Após serem tiradas as dúvidas e analisadas as resoluções obtidas para o problema, o professor impulsiona a classe a chegar a um
consenso sobre o resultado correto.

9. Formalização do conteúdo O professor registra na lousa uma demonstração formal, apresentando os conceitos, os princípios e os procedimentos construídos
através da Resolução do Problema.

Fonte: ONUCHIC e ALLEVATO, 2011, p. 83-85 (adaptação)

O Quadro enfatiza os nove passos utilizados no Roteiro de Atividades da metodologia resolução de problemas no ensino de
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matemática. Deste modo, observa-se que para melhor aprendizagem, o trabalho deve ser feito de forma cooperativa e colaborativa na
relação professor-aluno. Para melhor interação, o professor deve preparar cuidadosamente os exercícios que serão propostos, buscando
criatividade na resolução e compreensão do conteúdo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para o desenvolvimento dos estudos aqui apresentados optamos por uma abordagem de natureza qualitativa em concordância com
Lüdke e André (1986). Para as autoras, nessa abordagem a coleta de dados é realizada em um ambiente natural, os dados são
descritivos, a preocupação maior deve ser com o processo em si e não com os resultados encontrados e, a visão dos participantes é o
foco de atenção dos estudos.

Deste modo, considerando a coleta de dados fundamental para nos ajudar a encontrar respostas para o problema de pesquisa,
realizamos uma entrevista estruturada. Marconi e Lakatos (2009, p. 197) definem entrevista padronizada ou estruturada como “[...]
aquela em que o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas. [...].”

Para analisar as respostas dos professores entrevistados e ao mesmo tempo preservar suas identidades optamos por designá-los por
uma letra maiúscula (P), seguida por numeração crescente: P1, P2 e P3.

A entrevista foi dividida em duas etapas. Na primeira etapa buscamos dados gerais sobre os sujeitos entrevistados, como por exemplo,
formação profissional, nível de ensino que leciona no momento da pesquisa, tempo de atuação como professor e a carga horária de
atuação na época da pesquisa. A segunda etapa foi composta por um questionário com nove questões, sendo oito perguntas subjetivas e
uma objetiva. As perguntas consistiam em saber as concepções dos professores em relação a metodologia da resolução de problemas;
se estes profissionais encontravam dificuldades em adotar essa metodologia em suas aulas; quais as práticas metodológicas que eles
utilizavam para ensinar os alunos; e quais as contribuições que a resolução de problemas pode oferecer ao ensino de matemática.

Para o ambiente de investigação, optamos por realizar a pesquisa em uma escola municipal localizada na cidade de Campo Formoso,
Bahia. A escolha por esta escola se deu pela proximidade e bom relacionamento que tivemos no período de estágio. Os sujeitos de
pesquisa foram três professores que lecionavam matemática nos anos finais do ensino fundamental da referida escola.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Na primeira etapa da entrevista, verificamos que os três professores entrevistados possuíam formação de nível superior completo,
sendo dois deles formados em matemática. Quanto ao tempo de atuação, os docentes mencionaram ter mais de quinze anos atuando na
área da educação como professores e, que lecionam nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, com carga horária entre
20 a 60 horas semanais.

Em busca de respostas que ampliassem nossos estudos, aplicamos na segunda etapa, uma entrevista estruturada com os professores.
Para isto, perguntamos à eles se no processo de ensino da matemática utilizavam o método de resolução de problemas. Perguntamos
também qual a importância da utilização dessa metodologia para o ensino de matemática. As respostas dos professores P1, P2 e P3
foram registradas a seguir:

Quadro 3: Utilização do Método de Resolução de Problemas no Ensino de Matemática e a Importância dessa Metodologia para o Ensino
de Matemática

Professor P1 “Sim. Importante para levar o aluno a perceber a matemática na solução de problemas diversos em nosso
dia-a-dia.”

Professor P2
“Sim. Partimos da apresentação de uma situação do cotidiano, para que eles possam ver a aplicação dos
conteúdos, sua importância e a necessidade de aprendê-lo. Uma metodologia aceitável, aplicável e geralmente
é aplicada na introdução do capítulo.”

Professor P3 “Algumas vezes. Estimular o raciocínio lógico do aluno.”

FONTE: Entrevista elaborada pelos autores, 2018

As respostas indicaram que os professores P1 e P2 utilizavam o método de resolução de problemas no ensino de matemática e que o
professor P3, não o utilizava regularmente. As respostas indicaram também que os professores P1 e P2, além de informar a utilização
da metodologia, também indicaram uma articulação da matemática com o dia a dia. Com base nas respostas dos professores, podemos
perceber ainda, que eles consideravam essa metodologia importante para o ensino de matemática. Para enfatizar essa importância Pozo
e Echeverría (1998, p. 15) destacam que:

[...] a aprendizagem da solução de problemas somente se transformará em autônoma e espontânea se
transportada para o âmbito do cotidiano, se for gerada no aluno a atitude de procurar respostas para suas próprias
perguntas/problemas, se ele se habituar a questionar-se ao invés de receber somente respostas já elaboradas por
outros, seja pelo livro-texto, pelo professor ou pela televisão. O verdadeiro objetivo final da aprendizagem da
solução de problemas é fazer com que o aluno adquira o hábito de propor-se problemas e de resolvê-los como
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forma de aprender.

Quando questionamos aos professores sobre a sua concepção em relação ao termo “resolução de problemas”, obtivemos as respostas
que dispusemos no Quadro 4:

Quadro 4: Concepção dos Professores em Relação ao Termo Resolução de Problemas

Professor P1
“Levar os alunos a entender a relação das informações fornecidas nos problemas com os símbolos matemáticos
necessários para a sua solução. Entender a situação apresentada, relacionando-a com a operação matemática
necessária para encontrar a solução.”

Professor P2
“Compreendo como uma importante estratégia para ensinar matemática de uma forma mais significativa,
prática, contextualizada, apesar dos nossos alunos não estarem tão preparados e nós professores recorrermos
mais aos ensinamentos diretos ao conteúdo.”

Professor P3 “Primeiro tem que compreender o problema; elaborar um plano; executar esse plano e por último examinar se
a solução está certa.”

FONTE: Entrevista elaborada pelos autores, 2018

Nas respostas registradas no Quadro 4 podemos identificar as concepções descritas por Onuchic (1999). O professor P1 e P2 utilizaram
palavras/expressões que se aproximaram do ensinar “para” a resolução de problemas, ao mencionarem “relacionar com a operação
matemática” e “ensinar matemática”. Observamos também que o professor P1 fez alusão a etapa ensinar “sobre” resolução de
problemas, quando utilizou a expressão “entender a relação das informações fornecidas”. Já o professor P3 indicou relação direta com
o ensino “sobre” a resolução de problemas. Para isso, registrou as etapas para a resolução de um problema, conforme descrito por
Polya (1995), ou seja, compreensão do problema, estabelecimento e execução do plano e, retrospectiva.

Percebemos ao analisar as respostas dos professores, diferentes maneira de compreensão da resolução de problemas. Em relação a
estas diferenças, Dante (2000, p. 30) assinala que:

Ensinar a resolver problemas é uma tarefa mais difícil do que ensinar conceitos, habilidades e algoritmos
matemáticos. Não é um mecanismo direto de ensino, mas uma variedade de processos de pensamento que
precisam ser cuidadosamente desenvolvidos pelo aluno com o apoio e incentivo do professor.

Em outra questão solicitamos que os professores assinalassem alternativas referentes às práticas que utilizavam em sala de aula com
seus alunos. A seguir listamos as opções que os professores poderiam escolher para a questão:

Quadro 5: Opções de Práticas no Ensino de Matemática que os Professores

Utilizavam em Sala de Aulas com os Alunos

1 ( ) Peço que resolvam os problemas propostos no livro didático;
2 ( ) Solicito que formem grupos, criem um problema e apresentem uma solução;
3 ( ) Formulo problemas relacionados com o cotidiano dos alunos e peço que resolvam;
4 ( ) Trabalho com quebra-cabeça e desafios para aguçar sua criatividade;
5 ( ) Solicito que elaborem e escrevam uma estratégia para resolver um problema proposto;
6 ( ) Peço que façam um desenho representando o problema e o esquema de solução;
7 ( ) Elaboro vários problemas de cada operação para eles fixarem o conteúdo.

FONTE: Entrevista elaborada pelos autores, 2018

Na lista fornecemos sete alternativas que pudessem nos dá indícios referentes às práticas que os professores utilizavam no ensino de
matemática. As respostas foram organizadas no Quadro 6 que segue.

Quadro 6: Práticas Utilizadas pelos Professores nas Aulas de Matemática

Professor P1

1. Peço que resolvam os problemas propostos no livro didático;

2. Solicito que formem grupos, criem um problema e apresentem uma solução;

3. Formulo problemas relacionados com o cotidiano dos alunos e peço que resolvam;

6. Peço que façam um desenho representando o problema e o esquema de solução;
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7. Elaboro vários problemas de cada operação para eles fixarem o conteúdo.

Professor P2

1. Peço que resolvam os problemas propostos no livro didático;

3. Formulo problemas relacionados com o cotidiano dos alunos e peço que resolvam;

7. Elaboro vários problemas de cada operação para eles fixarem o conteúdo.

Professor P3

1. Peço que resolvam os problemas propostos no livro didático;

3. Formulo problemas relacionados com o cotidiano dos alunos e peço que resolvam;

7. Elaboro vários problemas de cada operação para eles fixarem o conteúdo.

FONTE: Entrevista elaborada pelos autores, 2018

Podemos notar pelas respostas dos professores, que as opções 1, 3 e 7 tiveram destaque entre as práticas metodológicas utilizadas por
eles em suas aulas e que elas tinham finalidade de fazer com que os alunos aprendessem o conteúdo. Para Romanatto (2012, p. 303):

[...] na resolução de problemas, os estudantes vão exercitar as suas mais diversas capacidades intelectuais como
também mobilizar estratégias das mais diversas naturezas para encontrar a resposta, tais como: criatividade,
intuição, imaginação, iniciativa, autonomia, liberdade, estabelecimento de conexões, experimentação, tentativa e
erro, utilização de problemas conhecidos, interpretação dos resultados, etc. [...].

As respostas, especialmente dos professores P2 e P3, entretanto, parecem indicar que os professores destinaram pouca autonomia para
os alunos montarem suas estratégias de resolução, ou seja, dificultando assim a construção de caminhos que eles próprios precisariam
encontrar através do “observar e incentivar” (ONUCHIC, 2011, p. 84).

Solicitamos, em seguida, que os professores citassem, caso existisse, alguma dificuldade em adotar a metodologia de
ensino-aprendizagem por meio da resolução de problemas. As respostas obtidas foram dispostas no Quadro 7.

Quadro 7: Dificuldades em Adotar a Resolução de Problemas

Professor P1 “O grande problema em nossos dias é fazer o aluno associar a resolução de problemas com os conteúdos
matemáticos curriculares.”

Professor P2 “O tempo, a dificuldade dos alunos, a excessiva quantidade de conteúdo.”
Professor P3 (Não respondeu)

FONTE: Entrevista elaborada pelos autores, 2018

Com base nas respostas dos professores P1 e P2, observamos que os alunos tinham dificuldades em conteúdos de matemática.
Atrelados a essas dificuldades, os professores ainda listaram que os alunos não tinham facilidade em “associar a resolução de
problemas com conteúdos matemáticos” e que o “tempo” e “excessiva quantidade de conteúdos” também somavam para dificultar a
adoção da resolução de problemas como metodologia.

Por fim, perguntamos a opinião dos professores quanto a metodologia da resolução de problemas e inquirimos se esta pode contribuir
ou não no processo de ensino-aprendizagem de matemática e como se acontece este processo. Vejamos as respostas dos professores no
Quadro 8:

Quadro 8: Opinião dos Professores em Relação a Contribuição da Resolução de Problemas no Ensino-Aprendizagem de Matemática

Professor P1
“Sim. Através dessa metodologia é possível levar o aluno a entender a presença da matemática no seu
cotidiano, possibilitando o entendimento da matéria, não apenas como fechada, exaustiva, mas como
prazerosa e necessária para a vida.”

Professor P2 “Sim. É uma metodologia que dará ao aluno mais autonomia para usar suas próprias estratégias e
conhecimentos para resolver problemas.”

Professor P3 “Sim. Estimulando o aluno a pensar, montar estratégias, buscando caminhos para solucionar o problema.”

FONTE: Entrevista elaborada pelos autores, 2018

Pelas respostas dos professores verificamos que eles são unânimes em considerar a metodologia de resolução de problemas importante
no ensino de matemática e que ela pode contribuir de forma a estimular o raciocínio lógico dos alunos, dando a eles a possibilidade de
terem autonomia e criarem estratégias de resolução para resolverem os problemas matemáticos que encontrarão no seu cotidiano. Nas
respostas podemos verificar também que os professores registraram palavras/expressões que diferem do registro realizado na questão
anterior, como: “possibilitando o entendimento”, “autonomia” e “montar estratégias”, no que se referem a liberdade proporcionada aos
alunos e expostas como uma das etapas propostas por Onuchic e Alevatto (2011).
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O professor P1 acrescenta que por meio da metodologia de resolução de problemas o aluno pode passar a ver a matemática como
“prazerosa”, uma vez que ele participará ativamente do processo de conhecimento dos conteúdos. Neste contexto, concordamos com
os PCN de Matemática (BRASIL, 1998, p. 42) quando ressaltam que:

Resolver um problema não se resume em compreender o que foi proposto e em dar respostas aplicando
procedimentos adequados. Aprender a dar uma resposta correta, que tenha sentido, pode ser suficiente para que
ela seja aceita e até seja convincente, mas não é garantia de apropriação do conhecimento envolvido.

Deste modo, podemos perceber com as respostas registradas que os professores apresentaram conhecimento em relação a resolução de
problemas e, que embora definam diferentes formas de concepção a respeito dessa metodologia de ensino, compreendem a estratégia
para obtenção de resposta para um problema que é desconhecido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo buscamos analisar as concepções de professores que ensinam matemática nos anos finais do ensino fundamental, em
relação a resolução de problemas como metodologia de ensino, no município de Campo Formoso, Bahia, através de entrevista a três
professores.

Os resultados da pesquisa mostraram que os professores entrevistados tinham ensino superior, sendo dois deles em matemática, que
lecionavam a mais de quinze anos no ensino fundamental e médio, com carga horária variando entre 20 a 60 horas. Estes dados
retratam professores com larga experiência no ensino de matemática.

As respostas nos levaram a perceber que os professores conheciam a metodologia da resolução de problemas, que a consideravam
como importante e, que a utilizavam nas suas aulas. Apesar dessas respostas, as entrevistas mostraram também que entre as três
concepções identificadas por Onuchic (1999), apenas duas delas, o “ensinar sobre” e o “ensinar para” a resolução de problemas se
fizeram mais fortemente presentes nos discursos dos professores. Em complemento a isso, nos discursos dos professores verificamos
que em relação as práticas metodológicas, o espaço para a autonomia dos alunos na resolução de problemas aparentemente é restrito. A
ênfase está em resolver problemas propostos no livro didático, relacionar problema com o cotidiano dos alunos e, elaborar vários
problemas sobre cada temática. Para finalizar, os professores registraram como dificuldades de ensino o pouco entendimento dos
alunos para os conteúdos de matemática.

Entendemos, pois, que ensinar matemática por meio da resolução de problemas pode significar uma excelente contribuição para
aprendizagem dos conceitos matemáticos. E, embora ainda prevaleça neste grupo de professores entrevistados alguns equívocos em
relação a essa metodologia e muito a ser construído, a resolução de problemas permite a descoberta, vivência de experiências, à
discussão de acertos e erros, expansão da imaginação, além de ser um meio de possibilitar a construção de conhecimento novo.
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