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RESUMO:

Este artigo de natureza bibliográfica objetiva apresentar aportes teóricos referentes à Fenomenologia,
à Relação com o Saber e à Resolução de Problemas, suscitando aspectos em que essas três
abordagens se comungam, contribuindo para a melhoria das práticas pedagógicas de professores que
recorrem ao uso da metodologia Resolução de Problemas nas próprias aulas de matemática. Nesse
sentido, buscar uma relação entre a Fenomenologia e a Relação com o Saber, foi a maneira de
mostrar a importância de embasar uma metodologia com ênfase em evidências epistemológicas,
mostrando o caráter subjetivo nas pesquisas em educação matemática, caracterizadas por apresentar
alguns fenômenos concernentes ao ensino

ABSTRACT: This bibliographic article aims to present theoretical references related to
Phenomenology, the Relationship with Knowledge and Problem Solving, raising aspects in which
these three approaches share, contributing to the improvement of the pedagogical practices of
teachers that use the Resolution methodology. of Problems in the math classes themselves. In this
sense, seeking a relationship between Phenomenology and the Relationship with Knowledge, was the
way to show the importance of basing a methodology with emphasis on epistemological evidence,
showing the subjective character in research in mathematics education, characterized by presenting
some phenomena concerning teaching-learning, considering the subject-world-knowledge
relationship RESUMEN:

Este artículo bibliográfico tiene como objetivo presentar referencias teóricas relacionadas con la
fenomenología, la relación con el conocimiento y la resolución de problemas, planteando aspectos en
los que estos tres enfoques comparten, contribuyendo a la mejora de las prácticas pedagógicas de los
docentes que utilizan la metodología de resolución de problemas en las clases de matemáticas en sí.
En este sentido, buscar una relación entre la Fenomenología y la Relación con el Conocimiento, fue
la forma de mostrar la importancia de basar una metodología con énfasis en la evidencia
epistemológica, mostrando el carácter subjetivo en la investigación en educación matemática,
caracterizada por presentar algunos fenómenos concernientes enseñanza-aprendizaje, considerando la
relación sujeto-mundo-conocimiento.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente, quando se reportam aspectos que contribuem para as práticas pedagógicas, no século
XXI, provavelmente, alguns deles como socioemocionais, culturais, particulares, intelectuais e até
mesmo estruturais, podem vir à tona, quando mencionados ensino-aprendizagem e os papéis
fundamentais na estruturação do raciocínio do sujeito, o qual se encontra inserido nesse processo de
aquisição de saberes.

Nessa conjuntura, desde tempos remotos, líderes intelectuais discutem formas eficazes de como
conduzir o processo de ensino-aprendizagem. Porém, é durante a passagem do século XIX para o
XX, nas três grandes revoluções (Industrial, Americana e Francesa) que os debates começam a
ganhar mais solidez, em decorrência das novas práticas econômicas, objetivando atender aos anseios
sociais vigentes na época. Discussões, acerca do mecanicismo e da relação professor-aluno e
interação entre as disciplinas, começam a ser questionadas (GARNICA; SOUZA, 2012).

Em seu livro, Charlot (2013) apresenta alguns aspectos educacionais que recorrem às formas
relacionadas às ordens mundiais, separando-as em quatro momentos: Educação voltada à lógica
econômica (1960- 1970), caracterizada por colocá-la a serviço do desenvolvimento estatal, período
em que a escola é vista como um "elevado social”. As novas lógicas socioeconômicas (1980)
alegando a necessidade de eficácia, qualidade e diversidade para promover um mercado competitivo
nacional e internacionalmente. A globalização (final da década de 1980), tratando das integrações
entre os países. Nessa fase, constituiu-se o “mercado da educação” (redes particulares de ensino) e;
Os altermundialistas1, considerando a educação como um bem comum e direito fundamental de
todos os cidadãos.

Esses debates alusivos às metodologias educacionais, no Brasil, começaram a ser discutidos durante
a década de 1950, com o Movimento da Matemática Moderna (MMM), pelo qual grupos de
pesquisas foram formados com a finalidade de estudar e propor a elaboração do currículo e das
propostas pedagógicas para se ensinar essa disciplina. Dentre os vários grupos que foram
constituídos, temos como exemplos, os GEEM (Grupos de Estudos do Ensino de Matemática) em
São Paulo, NEDEM (Núcleos de Estudos e Difusão do Ensino de matemática) no Paraná e do
GEEMPA (Grupos de Estudos sobre o Ensino de Matemática de Porto Alegre) no Rio grade do Sul.
No seio dessas discussões, emerge o campo da Educação Matemática (ALVES e SILVEIRA, 2016).

Como produtos desses encontros, surgem novas perspectivas metodológicas para o ensino. Dentre as
várias abordagens destacadas pelo campo da Educação Matemática, como Etnomatemática,
Modelagem e as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), aqui, será destacada a Resolução
de Problemas (RP), por evidenciarmos em documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e, ainda, por considerá-la como
alternativa capaz de proporcionar melhorias nas práticas educativas.

Dentre as várias contribuições que esta metodologia pode contemplar, percebe-se uma potencialidade
para se levantar vários aspectos concernentes à eficácia e solidez no processo de aquisição de
saberes, à medida que se propõe a trabalhar as análises, a argumentação, a estruturação de hipóteses,
validação e reavaliação dos processos, necessários para tomadas de decisões e construção da
autonomia intelectual, tão almejada pelos professores e, pela garantia de uma formação cidadã do
indivíduo, de forma coesa.

Esses pontos são realçados pela BNCC ao apresentar as competências gerais a serem adquiridas na
educação básica, sendo eles:

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e
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exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que
respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o
consumo responsável em âmbito local, regional e global, com
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do
planeta.

(BNCC, 2018, p. 9)

Considerando que a construção de saberes na formação do indivíduo não pode ser desvinculada dos
aspectos socioculturais e, levando em consideração a forma relacional entre os sujeitos e o objeto de
estudo como parte desse processo, na Relação com o Saber, constitui-se em um dos pilares para
aprendizagem, mas não único, em virtude da complexidade de fatores envolvidos. Sendo assim,
identificamos algumas semelhanças inseridas na metodologia da Resolução de Problemas com os
processos que regem a Relação com o Saber. E de maneira análoga, da Relação com o Saber com a
epistemologia Fenomenológica. Assim, podendo evidenciar paridades entre as abordagens sugeridas.

Considerando que toda pesquisa bibliográfica fundamentada em abordagens qualitativas deve ter
como princípio geral buscar uma revisão sobre o objeto de estudo, cuja finalidade é identificar quem
pesquisa sobre o objeto ou a forma como os estudos vêm sendo desenvolvidos para que assim se
possam aproximar os resultados obtidos do que se pretende investigar, é que apresentaremos os
principais conceitos sobre Fenomenologia, Relação com o Saber e a Resolução de Problemas.

Desse exposto, o presente artigo, constitui uma adaptação do trabalho de conclusão da disciplina
obrigatória “Fundamentos do Ensino e da Pesquisa: Aspectos históricos e Epistemológicos”, cursada
no semestre 2019.1 com o objetivo de fazer o levantamento parcial das bases epistemológicas
envolvidas no projeto de pesquisa submetido e aprovado pelo Núcleo de pós Graduação no Ensino
de Ciências e Matemática (NPGECIMA), oferecido pela Universidade Federal de Sergipe (UFS),
pelo qual, buscam-se esclarecer as correlações entre os três campos apresentados anteriormente.

Como bases para o aprofundamento bibliográfico, foram estudados autores como Charlot (2000,
2005, 2013) e Souza (2009) para abordar a Relação com o Saber; Martins, Boemer e Ferraz (1990),
Seidel e Rosa (2014); Siani, Correa e Casas (2016) para a Fenomenologia e, relacionados à
Resolução de Problemas, Polya (2006), Onuchic e Allevato (2011) e Miranda (2015).

Buscar respaldos na Relação com Saber teve como propósito, apresentar aspectos relacionados à
dinâmica que envolve o ensino-aprendizagem, visando suscitar as contribuições entre os sujeitos e o
meio em que estão inseridos. Em relação à Fenomenologia, quanto à própria estruturação,
evidencia-se uma reflexão sobre os fenômenos internos e externos cerceados ao ensino, que formam
as bases da Relação com Saber e, a Resolução de Problemas, nos permitirá refletir sobre a
abordagem de conceitos matemáticos, considerando que tais conteúdos, quando abordados em sala
de aula, permitem uma dinamização capaz de relacionar conceitos algébricos, aritméticos e
geométricos identificados nas práticas sociais e nas várias relações humanas.

1. A FENOMENOLOGIA
Segundo estudos realizados por Siani, Correa e Casas (2016), constata-se que a Fenomenologia surge
em meados do século XVIII com Johann Heinrick Lambert (1728-1777) na perspectiva de teoria da
ilusão nos seus diferentes aspectos. O termo foi criado para designar os estudos voltados aos
fenômenos, apresentando em sua natureza um caráter puramente descritivo, a preocupação não está
mais na objetividade. Anos após, foi retomada por Emanuel Kant (1724-1804) como corrente
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filosófica, indicando-a como a disciplina preliminar que deveria anteceder a metafísica, reduzindo o
conhecimento ao que aparece, o fenômeno.

Ainda em Siani, Correa e Casas (2016), eles afirmam que é com Edmund Husserl (1859-1938) que a
fenomenologia ganha outro sentido, já utilizado por Kant e Hegel. No sentido atribuído por ele, a
fenomenologia centra-se em buscar as essências, ou seja, está preocupada com a forma de ser dos
objetos, da “coisa por ela mesma”. Nessa perspectiva, as análises fenomenológicas procuram não
separar o sujeito do objeto, mas para que a análise seja fenomenológica, apesar de submergido no
processo, o pesquisador deverá buscar um distanciamento do objeto, desprendendo-se das crenças,
preconceitos e teorias que cercam os estudos a serem analisados. Por suas contribuições aos estudos
fenomenológicos, Husserl é considerado o pai da fenomenologia (MARTINS, BOEMER E
FERRAZ, 1990).

Antes do surgimento da Fenomelogia, Martins, Boemer e Ferraz (1990) afirmaram que as ideias
positivistas de sistematizar a ciência, em métodos aplicáveis, eram consideradas como única
alternativa para estudar os acontecimentos científicos, que se baseavam em métodos ou roteiros
experimentais. Assim, o conhecimento, na corrente positivista, remetia-se a realizações das ciências.

Tempos depois, alguns estudiosos passaram a perceber que algumas análises poderiam se pautar em
descrever fatos, principalmente as voltadas para o campo da educação. Os autores ainda citam que é
no círculo de Viena que as reflexões sobre a falseabilidade passam a ser utilizadas para reformular os
critérios de verificação de dados, ou seja, já passam a ser possível fornecer determinados resultados a
partir das observações factíveis.

Assim, o fenômeno, cerne da fenomenologia, passou a ser considerado como aquilo manifestado ao
consciente, algo que se revela a quem o interroga. Nesse sentido, as pesquisas partem do
questionamento feito a um fato e das possíveis concepções que podem ser discutidas. A preocupação
com o fenômeno se dará em descrevê-lo e não em explicá-lo. Assim sendo, pelo fato de possuir uma
essência, os fatores relacionados a ela, não devem ser desconsiderados, muito menos isolados, em
um estudo fenomenológico, como afirmam Martins, Boemer e Ferraz (1990).

Uma postura fenomenológica requer do pesquisador que se propõe a utilizar essa abordagem uma
atitude aberta frente aos eventos, esse método de conhecer os objetos é indireto, ocorre a partir das
análises de discursos e observações. Esse fenômeno denominado consciência transcendente, pauta-se
nas observações empíricas em relação ao objeto de estudo, analisa a subjetividade e as informações
geridas passam a ser vistas como uma redução fenomenológica.

No trabalho de Ziles (2007), alguns desafios a quem se debruça a essa perspectiva de pesquisa
podem se tornar obstáculos, uma vez que o próprio eu é diferente do eu do outro, as análises dos
discursos, a depender do olhar podem ser interpretadas como simples intuições. Mas, no contexto
fenomenológico, essas intuições devem apresentar a singularidade do pesquisador ao lançar seu olhar
crítico para o fenômeno que envolve a pesquisa. Sendo assim, sempre será possível questionamentos
e, desta forma, não há como mensurar uma análise como correta ou errada e, sim, da perspectiva
visual de quem pesquisa.

Seidel e Rosa (2014) apresentam em seu estudo, uma percepção fenomenológica de perceber o
“percebido” através da metanálise, reportando que não se devem considerar apenas, para essas
concepções, órgãos dos sentidos e juízo ou atenção. Deve-se, além disso, ponderar que, antes do
fenômeno se mostrar ao pesquisador, este já se encontra entrelaçado pela percepção. O que nos
evidencia a relação do homem com o mundo, com o indivíduo e com ele mesmo, pilares essenciais
propostos pela teoria da relação com saber, proposta por Charlot (2000, 2005, 2013).

1. RELAÇÃO COM O SABER
Podemos identificar diversos trabalhos, como Manrique (2003), Souza (2009) e Miranda (2015) que
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enfatizam as necessidades de considerar, para o processo de ensino – aprendizagem, os fatores que
auxiliam os docentes a melhorar a própria metodologia, na tentativa de torná-la eficaz para a
obtenção do êxito dos alunos em uma atividade.

Souza (2009) tem, em seu estudo, análises referentes à democratização da educação nas reformas
curriculares no estado de Sergipe, em relação aos Centros de Excelências (Unidade de ensino médio
sob uma proposta de tempo integral) de como à relação com o saber contribuiu para a reflexão das
práticas pedagógicas educacionais dos professores de matemática desses centros, verificando os
processos que levam o professor a mobilizar o aluno para a atividade intelectual.

Nesse sentido, a Relação com o Saber, para Charlot (2000, 2005, 2013), consiste em um processo
pelo qual atrelamos as práticas sociais às educativas. Torna-se possível investigar sobre, na medida
em que damos sentido as atividades, as relações que o sujeito tem com o mundo, com o outro e
consigo mesmo, como objetos de aprendizagem. Os quais havendo sentido para o sujeito em
aprendizagem, passa a ter também significado nesse processo.

Nas pesquisas realizadas por Charlot (2000, 2005), há três dimensões da relação com o saber: a
epistêmica, a social e a de identidade. Essas relações também podem estar associadas à forma como
o professor faz relação do próprio saber a ser compartilhado com o alunado, pois quando retrata que,
toda relação com o saber é também uma relação com o outro, o professor se encontra inserido nesse
contexto com o social, com o outro e consigo mesmo. Assim, o sujeito em sua história de vida se
relaciona com o mundo (lugar onde vive) e, portanto, com outras pessoas, o que o leva a construir
uma história social, reportando-os para uma relação com o saber.

Na dimensão identitária, Souza (2009) apresenta que essa depende da postura assumida pelo sujeito,
nas formas de lhe dar com os saberes, variando conforme sua postura subjetiva e a identidade
assumida pelo indivíduo perante a esfera social. É nela que identificamos a história de vida dos
sujeitos como seres particulares e a sua busca pela mobilização em aprender algo conforme as
necessidades que apresentam. É ela quem define para o sujeito o sentido que ele atribui para o
próprio sucesso ou fracasso escolar.

Quanto à relação epistêmica, a autora aponta em seus estudos três formas dessa relação com o
conhecimento, denominadas como figuras do aprender. A primeira forma é relativa à apropriação de
aprendizagem, a segunda enquanto domínio de atividade e, a terceira, como dispositivo relacional,
consigo próprio e com o outro.

O aprender, enquanto atividade, consiste na apropriação de um conhecimento que não possuía,
tornando-o saber-objeto, isto é, passa-se da fase do desconhecimento à posse de um saber, refere-se
ao conhecimento inicial da linguagem apresentada, esse processo chama-se
objetivação-denominação.

O aprender a dominar uma atividade caracteriza-se pela fase do não domínio ao domínio, nessa fase,
os envolvidos apresenta um conhecimento prévio, que é utilizado como pré-requisito para
aprofundar/nortear outros saberes, conhecido como processo de imbricação.

A terceira figura do aprender, o aprender como dispositivo relacional refere-se às relações consigo e
com os outros. É nesse processo em que os indivíduos aprendem a se comunicar, a partilhar, a
resolver conflitos e a viver em coletividade. Aqui, os indivíduos aprendem a lhe dar com os colegas
de classe e com os envolvidos no processo educacional.

Na última dimensão, a social, aponta-se para o sujeito em coletividade, deixando evidente que
mesmo possuindo uma identidade (história de vida), os sujeitos se relacionam com o mundo e com
outras pessoas, construindo nos processos de aprendizagens sua relação com o mundo. Ou seja, todo
indivíduo possui uma história social que deve ser levada em consideração para construir saberes.
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Desse modo, uma abordagem voltada para a Relação com o Saber se apoia na mobilização do
indivíduo. Porém, para que essa mobilização seja efetivada, o professor deverá compreender cada um
de seus alunos como seres individuais, dotados de uma história de vida, as quais na relação com o
mundo e com o outro pode promover uma aprendizagem baseada em sentidos e significados, tanto
para quem ensina, quanto para quem aprende.

Nessas práticas de atividades, os alunos dentro do processo ensino-aprendizagem, precisam exercer
um papel ativo, construir as próprias aprendizagens e possuir um papel representativo na esfera
social, como afirma Viana (2002) ao dizer:

Colocada a questão no contexto específico das condições de vida das
camadas populares, de seu universo de socialização, o problema da educação
em geral e da escola em particular devem se voltar para saber como atualizar
o que é dado ao homem apenas potencialmente, ou seja, cuidar das
estratégias facilitadoras, para essas camadas, de acesso às formas mais
elaboradas de atividade intelectual; compreender qual o tipo de relação com o
mundo e com o saber essa criança e esse jovem precisam e podem construir
com a ajuda da escola.

Levando em consideração esse exposto, na Relação com Saber, deve-se buscar sentido para que a
atividade intelectual promova, no indivíduo, a construção de saberes efetivos, atribuindo significado
ao que aprendeu em consonância com as relações individuais, coletivas e sociais.

Nessa perspectiva, para que os discentes se apropriem de seu papel ativo na educação e possam
efetivar as escolhas pertinentes, o aprendiz necessita, em todo momento, ser estimulado a tomar
decisões, embasados em argumentos sólidos, delinear caminhos a serem percorridos, avaliar
estratégias, bem como justificá-las. Nesse processo de maturação do indivíduo, umas das
metodologias capazes de auxiliar, junto a Relação com o Saber, poderá ser a Resolução de
Problemas.

1. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Dentre as diferentes metodologias que a área da Educação Matemática propicia aos professores que
lecionam essa disciplina, está a Resolução de Problemas. Esta é uma abordagem muito presente nos
documentos curriculares oficiais, como também em várias pesquisas, podendo citar algumas,
C.Vianna (2002), Onuchic e Allevato (2011); Miranda (2015), abrangendo atualmente outras áreas
do conhecimento.

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, por exemplo, tanto no ensino fundamental, como no ensino
médio, a Resolução de Problemas é uma metodologia, cuja finalidade é desenvolver nos alunos a
capacidade de mobilizar conhecimentos e desenvolver técnicas para gerenciar as informações que
estão ao seu alcance (BRASIL, 1997, p.40), a qual pode ser utilizada, sem prejuízo, como uma
metodologia capaz de proporcionar ao aluno autonomia intelectual, essencial para as tomadas de
decisões.

Em relação à importância dada as técnicas de Resolução de Problemas, podemos inferir nos PCN de
Matemática do Ensino Médio, indícios da necessidade de utilização das etapas da Resolução de
Problemas proposta por Polya 2(2006):

[...] É importante que o aluno perceba que as definições, demonstrações e
encadeamentos conceituais e lógicos têm a função de construir novos
conceitos e estruturas a partir de outros e que servem para validar intuições e
dar sentido às técnicas aplicadas. A essas concepções da Matemática no
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Ensino Médio se junta a ideia de que, no Ensino Fundamental, os alunos
devem ter se aproximado de vários campos do conhecimento matemático e
agora estão em condições de utilizá-los e ampliá-los e desenvolver de modo
mais amplo capacidades tão importantes quanto as de abstração, raciocínio
em todas as suas vertentes, resolução de problemas de qualquer tipo,
investigação, análise e compreensão de fatos matemáticos e de interpretação
da própria realidade (BRASIL, 1997, p.40).

A importância atrelada a Resolução de Problemas também é identificada na BNCC (2018), durante o
ensino fundamental e médio, nas cinco unidades temáticas que esta área está dividida (Números,
álgebra, Grandezas e medidas, Geometria e Probabilidade e Estatística).

Nesse documento é apontado que uma das habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos, no
período de escolarização, é possuir capacidade de resolver problemas, argumentando e justificando
os procedimentos empregados para resolver. No ensino fundamental, destacamos uma dessas
evidências no campo Números:

No Ensino Fundamental- Anos Iniciais, a expectativa é que os alunos
resolvam problemas com números naturais e números racionais cuja
representação decimal é finita, envolvendo diferentes significados das
operações, argumentem e justifiquem os procedimentos utilizados para a
resolução e avaliem a plausibilidade dos resultados encontrados. (BNCC,
2018, p. 268).

No entanto, para podermos resolver um problema, devemos inicialmente, compreender os conceitos
relacionados à metodologia Resolução de Problemas como uma leitura positiva e alternativa eficaz as
aulas de matemática. Porém, é de extrema necessidade compreender os significados atribuídos a
problema, nessa perspectiva.

C.Vianna (2002) caracteriza problema como uma situação pelo qual um indivíduo é posto a resolver
uma tarefa para qual não apresenta um método de resolução determinado. Assim, esse sujeito estará
diante de um problema quando entender o que lhe foi proposto, mas necessitará encandear uma
sequência de ideias para se chegar ao resultado esperado.

Na perspectiva atribuída por Serrazina (2017), a autora adota como concepção de problema “uma
situação para a qual se procura uma solução, não existindo à partida um procedimento que conduza a
essa solução, havendo fronteira ténue entre problema e tarefa de investigação”.

A noção de problema que adotaremos, para este artigo, fundamenta-se na definição de Onuchic e
Allevato (2011, p.81) a qual afirmam que problema é tudo aquilo que estamos interessados em
resolver, mesmo não sabendo os caminhos que nos levem a resolução.

A forma como o problema foi apresento pelas autoras, nos mostra que deve ser levado em
consideração despertar o interesse do aluno, proporcionando ao mesmo, inquietação, no sentido de
modificar sua conduta perante o que lhe foi proposto. O problema apresentado deve instigar
curiosidade e anseio em resolvê-lo.

Nessa perspectiva, nos trabalhos de Onuchic e Allevato (2011, p.81), a Resolução de Problemas pode
ser compreendida como:

O aluno analisa seus próprios métodos e soluções obtidas para os problemas,
visando sempre à construção de conhecimento. Essa forma de trabalho do
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aluno é consequência de seu pensar matemático, levando-o a elaborar
justificativas e a dar sentido ao que faz. De outro lado, o professor avalia o
que está ocorrendo e os resultados do processo, com vistas a reorientar as
práticas de sala de aula, quando necessário. Chamamos a esse processo de
trabalho de uma forma Pós-Polya de ver resolução de problemas.

Essa metodologia, segundo Júnior e Onuchic (2015) , evidenciam algumas potencialidades quanto
sua utilização, podendo destacar:

• Foco na atenção dos alunos sobre as ideias matemáticas e os sentidos que atribuem a ela;
• Utilização de diferentes estratégias que promovem uma aprendizagem com maior

compreensão;
• Promovem autoestima e confiança aos estudantes que passam a acreditar na capacidade de

produzir matemática;
• Contribui para uma avaliação contínua, de forma que os estudantes, durante o

desenvolvimento, melhoram seus rendimentos;
• Os professores se empolgam com o rendimento dos alunos e minimizam o tradicionalismo e,

por fim;
• Os alunos passam a ver sentido nos conceitos apresentados pelos professores.

Os passos relacionados a essa metodologia, para promoção das potencialidades apresentadas,
destacados pelos autores são:

Proposição do problema (elaborado pelo professor, levando-se em consideração o público e a
relação social em que estão inseridos), leitura individual e coletiva (apropriação da problemática e
da compreensão do que se pretende resolver), resolução do problema (elaboração de hipóteses),
observar e incentivar (nessa etapa o professor verifica se o caminho chegará a uma solução ou se
serão necessários novos estímulos), registro das resoluções na lousa (seriam os testes de hipóteses
levantadas), plenária (discussão das hipóteses levantadas), busca do consenso (destacar os padrões,
caso haja, das escolhas corretas), formalização do conteúdo (destacar os principais pontos da teoria
apresentada), proposição e resolução de novos problemas (resolver outros problemas para
consolidar a aprendizagem).

Considerando a concepções apresentadas por Onuchic e Allevato (2011) e Júnior e Onuchic (2015)
para esta metodologia, percebe-se um potencial, a nosso ver, de explorar contextos a fim de
evidenciar soluções próximas a realidade social. Nela, ainda podemos encontrar a possibilidade de
discutir conjecturas e aprimorar o raciocínio lógico-dedutivo, essenciais para a comunicação
matemática, além de promover a discussão das hipóteses gerenciadas por grupos, desenvolvendo
capacidade crítica aos processos investigativos.

Essa nova percepção acerca da Resolução de Problemas e das características apresentadas da Relação
com o Saber e Fenomenologia, nos faz mensurar, entres essas três vertentes, para o campo do
ensino-aprendizagem algumas semelhanças entre elas.

1. ANALOGIAS ENTRE AS CONCEPÇÕES DA RELAÇÃO COM SABER,
FENOMENOLOGIA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.

Depois de mencionarmos os estudos referentes aos entendimentos conceituais a respeito da
Fenomenologia, da Relação com Saber e Resolução de Problemas, identificamos algumas
semelhanças entre essas abordagens.

Quanto a essas aproximações, identificadas no estudo dos conceitos iniciais, o quadro a seguir
elucida algumas comparações evidenciadas durante os levantamentos teóricos da Relação com saber
e a Fenomenologia. Aqui, buscou-se elencar aspectos em que elas comungam, visto que ambas
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originam-se de correntes epistemológicas francesas.

Quadro 1. Analogias entre Relação com saber e Fenomenologia

Quadro comparativo

Epistemologia: Fenomenologia Epistemologia: Relação com o Saber (R.S)

• Estudo voltado aos fenômenos;
• Busca das essências;
• Análise é subjetiva;
• Não separa o sujeito do objeto;
• Centra-se nas descrições dos fatos;
• Busca analisar discursos e fazer

observações
• Considera a singularidade do

pesquisador;

• Estudos pautados nas dimensões identitárias,
epistêmicas e sociais, fenômenos relacionados
a R.S;

• Busca das essências no ensino-aprendizagem;
• Análise é subjetiva;
• Sujeitos se encontram entrelaçados com o

objeto de estudo;
• Descreve os objetos estudados;
• Centra-se nas análises das observações e

discursos;
• As individualidades dos sujeitos são

destacadas;

Fonte: as autoras (agosto, 2019).

Depois de levantarmos as evidências que relacionam essas duas epistemologias foi possível traçar
aspectos da Resolução de Problemas em que esses pontos se destacam, sendo eles:

• Na proposição do problema, deve-se considerar além da dimensão identitária do sujeito, as
dimensões epistêmicas e sociais a fim de mobilizar o aluno para o desejo em aprender.

• No que diz respeito à leitura individual e coletiva, essa etapa proporciona identificar a relação
que o sujeito mantém com o objeto estudado, identificando os sentidos atribuídos por eles para
resolver a atividade.

• Quanto à resolução do problema, as argumentações, formulação de hipóteses e verificações
acontecem por meio da relação com outros indivíduos e das crenças individuais, no caso, a
relação com o outro e consigo mesmo. Nessa fase, o pesquisador (aluno) encontra-se
entrelaçado na percepção, debruçando-se para resolver o que lhe foi proposto porque
encontrou sentido para realiza-la.

• Em relação às observações e incentivos realizados pelo professor, mostra que este também se
encontra imbricado na relação com o saber.

• Os registros das resoluções na lousa, as plenárias e do a busca do consenso permitem a
socialização do que foi aprendido por eles e enfatiza a dimensão social

• Quanto à formalização do conteúdo a proposição e resolução de novos problemas serve como
suporto para avaliar se a atividade, de fato, fez sentido para os aprendizes.

Sendo assim, acreditamos que as analogias entre essas três vertentes podem ser capazes de promover
uma apropriação para o professor, capaz de direcioná-lo, ante a epistemologia, possibilidades para
alcançar alguns dos objetivos esperados pela Relação com o Saber, destacando aqui a mobilização e
atribuição de sentidos as atividades elaboradas. Para isso, o auxílio de uma metodologia será
essencial para direcionar na busca pelo ideal que deseja concretizar em suas aulas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Analisando todas as relações que nos cercam, para nossa formação enquanto indivíduos singulares,
sabemos que o nosso eu é formado a partir das relações sociais, das identidades que encontramos e
da maneira como aprendemos sobre algo e o internalizamos.

O presente, artigo para falar das aprendizagens escolares, buscou mostrar que estas vêm sofrendo
adaptações em seu currículo e nas práticas pedagógicas movidas pelas práticas econômicas vigentes
e que dessa forma surgem novas metodologias cuja finalidade é atender as ordens mundiais.

No Brasil, destacou-se o Movimento da Matemática Moderna em 1950, onde propostas curriculares
passaram a ser discutidas por grupos de pesquisas que sentiram a necessidade de adaptar as
metodologias empregadas. No campo da matemática, enfatizamos a Resolução de Problemas.

Destacar o estudo fenomenológico foi à maneira de mostrar que as epistemologias, quando se torna
parte da identidade professoral, promovem, a partir dos princípios que elas possuem uma identidade,
norteando para melhor aprimorar as metodologias a serem empregadas por ele nas aulas ministradas.

Ante o exposto, tratar da Relação com o Saber, deveu-se ao fato das subjetividades relacionadas aos
processos de ensino-aprendizagem, evidenciando a necessidade de compreensão do todo como partes
interligadas. Assim, o eu identitário, o eu epistêmico e o eu social não devem ser desvinculados de
uma análise voltada para a Relação com o Saber.

Apresentar a Resolução de Problemas, a nosso ver, contribui para a maturação do indivíduo, uma vez
que este, ao realizar uma atividade nessa perspectiva, deve ser estimulado a tomar decisões em todo
processo, argumentar, conjecturar hipóteses, avaliá-las, para depois das discussões, consolidar os
saberes adquiridos. Porém para que isso seja possível, a atividade deve promover a mobilização do
educando.

Nessa perspectiva articular esses três campos, servirá para evidenciar que na presença de uma
epistemologia, fica menos desgastante propor uma atividade por meio de uma metodologia que o
direcione para os objetivos que pretende concretizar. Assim, as práticas pedagógicas ficam mais
consistentes e a relação entre sujeito e objeto de estudo se intensificam.

Sendo assim, esperamos contribuir para que os professores pesquisadores, em práticas educativas,
compreendam a forma como a Resolução de Problemas pode estar inserida, nos processos da
construção de saberes. E, por outro lado, identificar em que aspectos a Relação com o Saber envolve
os pesquisados (neste caso, professores de matemática), no sentido de contribuir aos planejamentos
pedagógicos.

1 Movimento que “recusa, ao mesmo tempo, o mundo atual e a globalização neoliberal” (Charlot,
2013, p.57). Estão preocupados com a solidarização da espécie humana e os cuidados com o planeta
terra, considerando a educação como uma das pontes articuladoras, para atingir os ideais referentes
aos cuidados com o meio ambiente e os indivíduos a sua volta.

2 As etapas da Resolução de Problemas proposta por Polya (2006), em seu livro intitulado A Arte de
Resolver Problemas são subdivididas em quatro etapas: Compreensão do problema (Identificação da
questão a ser resolvida), elaboração de um plano de ação (solidez necessária para coleta de dados),
execução do plano (estruturação do método a ser desenvolvido) e verificação da solução (validação
ou não dos métodos empregados).
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1 Movimento que “recusa, ao mesmo tempo, o mundo atual e a globalização neoliberal” (Charlot, 2013,
p.57). Estão preocupados com a solidarização da espécie humana e os cuidados com o planeta terra,
considerando a educação como uma das pontes articuladoras, para atingir os ideais referentes aos
cuidados com o meio ambiente e os indivíduos a sua volta.

2 As etapas da Resolução de Problemas proposta por Polya (2006), em seu livro intitulado A Arte de
Resolver Problemas são subdivididas em quatro etapas: Compreensão do problema (Identificação da
questão a ser resolvida), elaboração de um plano de ação (solidez necessária para coleta de dados),
execução do plano (estruturação do método a ser desenvolvido) e verificação da solução (validação ou não
dos métodos empregados).
1 Movimento que “recusa, ao mesmo tempo, o mundo atual e a globalização neoliberal” (Charlot,
2013, p.57). Estão preocupados com a solidarização da espécie humana e os cuidados com o planeta
terra, considerando a educação como uma das pontes articuladoras, para atingir os ideais referentes
aos cuidados com o meio ambiente e os indivíduos a sua volta.

2 As etapas da Resolução de Problemas proposta por Polya (2006), em seu livro intitulado A Arte de
Resolver Problemas são subdivididas em quatro etapas: Compreensão do problema (Identificação da
questão a ser resolvida), elaboração de um plano de ação (solidez necessária para coleta de dados),
execução do plano (estruturação do método a ser desenvolvido) e verificação da solução (validação
ou não dos métodos empregados).

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/articulacoes_entre_aspectos_fenomenologicos_a_relacao_com_o_sabe.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.16-17,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/articulacoes_entre_aspectos_fenomenologicos_a_relacao_com_o_sabe.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.17-17,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio


