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Resumo: 

O trabalho com Resolução de problemas constitui-se como uma boa oportunidade de as crianças 
se expressarem, formulando idéias próprias, aprendendo a questionar e compreender estratégias, 
sendo desafiadas constantemente através da construção de novos saberes. Nesse sentido, vale 
ressaltar a importância da utilização de registros pelas crianças em situações-problema como um 
meio apropriado de ressignificar os conhecimentos matemáticos que já possuem. Neste relato, 
portanto, será abordado de que maneira os conhecimentos numéricos são apresentados nos 
registros das crianças de 6 anos durante as situações de resolução de problemas. Para tanto foi 
utilizado como referencial teórico a teoria dos campos conceituais de Vergnaud (1990), bem 
como a contribuição de estudos de Parra e Saiz (1996), Smole (2000;2001) e Duhalde (1998). 
Como resultado desta pesquisa ressalta-se a importância da intervenção do professor para que 
haja um bom avanço cognitivo das crianças.  
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Abstract: 

 

Working with resolution of problems is-as a good opportunity for children to express 
themselves, formulating ideas, learning to question and understand strategies, being challenged 
constantly through the construction of new knowledges. Accordingly, it is worth highlighting the 
importance of the use of records by children in situations-problem as an appropriate way of 
ressignificar mathematical knowledge they already have. 
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Em que se constitui a Resolução de problemas na Educação Infantil? Esse foi o primeiro 

desafio ao iniciar este trabalho. E a partir daí muitos questionamentos surgiram: Por que 

trabalhar com “problemas” na Educação Infantil? De que maneira os problemas matemáticos 

ajudam no desenvolvimento cognitivo das crianças? Como elas pensam os “problemas”, como 

resolvem, enfim.  Desta maneira buscou-se realizar estudos sobre a Resolução de Problemas, já 

que este seria o foco da análise. Inicialmente,  surgiu a necessidade de uma reflexão 

epistemológica e psicológica acerca da origem e características básicas do conhecimento 

matemático e desenvolvimento conceitual, que teve como alicerce principal os fundamentos de 

Gerard Vergnaud (1990), propositor da Teoria dos Campos Conceituais. 

A Teoria dos Campos Conceituais, uma teoria psicológica pós-Piagetiana, permite 

compreender o processo de conceitualização do real por parte das crianças. Vale ressaltar a 

importância atribuída à teoria de Piaget em suas idéias sobre adaptação, desequilibração, 

reequilibração e esquema, sendo esta última, fundamental na teoria de Vergnaud, bem como às 

contribuições de Vygotsky em relação à interação social, linguagem e simbolização no processo 

de domínio de um campo conceitual pelos alunos, o que ainda constitui-se numa tarefa difícil 

para o professor, que deve oportunizar aos alunos o desenvolvimento de seus esquemas na zona 

de desenvolvimento proximal.   

Vergnaud parte do pressuposto de que um conceito é apreendido pelos indivíduos quando 

os mesmos dominam três conjuntos de fatores relacionados a esses conceitos, que são: o 

conjunto de Representações Simbólicas (R), socialmente usados para veicular idéias sobre o 

conceito; o conjunto de Invariantes Operacionais (I)  ou de propriedades do conceito e o 

conjunto de Situações (S) que dão sentido aos conceitos. Quando os indivíduos começam a 

dominar essas dimensões de um conceito o mesmo começa a fazer-lhe sentido. Esses três 

conjuntos de componentes dos conceitos desenvolvem-se ao mesmo tempo. É importante 

ressaltar o fato de que os conceitos não fazem sentido isoladamente para os indivíduos, eles 

coexistem numa rede de conceitos a qual Vergnaud denominou de Campo Conceitual.  

O Campo Conceitual é, portanto, um conjunto de problemas, situações, conceitos, 

relações, estruturas, conteúdos e operações de pensamento, conectados uns aos outros e, 

provavelmente, entrelaçados durante o processo de aquisição, ou seja, um conjunto de situações 

cujo domínio requer, por sua vez, o domínio de vários conceitos de naturezas distintas. Vergnaud 

interessou-se especialmente nos campos conceituais das estruturas aditivas e multiplicativas, 

focando seu estudo no desenvolvimento cognitivo e na aprendizagem de competências 

complexas nas áreas de ciências e técnicas, ainda que sua teoria possa ser aplicada a outros 

campos.  
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O trabalho com Resolução de Problemas Matemáticos, pode, desta maneira, constituir-

se em o que podemos chamar de Situação (S), que não é, segundo a teoria de Vergnaud, uma 

situação didática e sim uma situação complexa de combinação de tarefas, para as quais se deve 

conhecer suas naturezas e dificuldades. Ao se trabalhar num problema matemático com a 

estrutura aditiva, por exemplo, vários conceitos poderão ser identificados, e não apenas um 

isoladamente, pois as crianças terão que utilizar conhecimentos que já possui (conhecimentos 

prévios) para que consiga resolvê-lo. Então, para se constituir em um “problema”, a atividade 

proposta deverá requerer o uso de um sistema matemático de representação (R), que por sua vez, 

deverá estar relacionado a uma situação em que poderá ser utilizado, tendo como invariantes (I) 

a compreensão da lógica das operações, ou seja, proporcionar o desenvolvimento dos esquemas 

cognitivos das crianças em relação aos conceitos, ainda que estes sejam processados de forma 

gradativa.   

Tomando por base a teoria de Vergnaud, foi escolhido para análise, entretanto, a 

concepção de problema que implica uma certa operação aritmética, longe da intenção do treino 

dos algoritmos ou de que as crianças aprendam a “fazer contas” corretamente, mas, considerando 

o trabalho de resolução de problemas como oportunidade de as crianças se expressarem, 

formulando idéias próprias, aprendendo a questionar e compreender estratégias, sendo desafiadas 

constantemente através da construção de novos saberes. Nesse sentido, a utilização de registros 

pelas crianças em situações-problema torna-se um meio apropriado de ressignificar os 

conhecimentos matemáticos que já possuem.  A intenção do trabalho, portanto, foi perceber de 

que maneira os conhecimentos numéricos são apresentados nos registros das crianças de 6 anos 

durante as situações de resolução de problemas. 

 

Resolvendo problemas, solucionando situações. 

 

O trabalho teve início com a observação de procedimentos que as crianças utilizavam 

para resolver cálculos, de que maneira estavam registrando suas estratégias e como poderia ser 

feito para direcionar esse conhecimento matemático. Nesta fase inicial, foram propostos três 

problemas, e cada um foi direcionado de maneiras diferentes. De acordo com Vergnaud existem 

quatro tipos diferentes de problemas de adição e subtração, que envolvem: Mudança, 

Transformação (implica uma ação direta que causa um aumento ou decréscimo dessa quantidade. 

Ex: João tinha 8 carrinhos. Ganhou mais 6 de sua mãe. Quantos carrinhos João tem agora?; 

Combinação (implica relações estáticas entre uma quantidade e suas partes. Ex: As crianças 

estavam jogando bola, tinham 8 meninos e 6 meninas. Quantas crianças estão jogando vôlei?); 
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Comparação (implica a comparação entre duas quantidades. Ex. Pedro tem 8 carrinhos e João 

tem 6 carrinhos. Quantos carrinhos Pedro tem a mais do que João?)  e Igualização (implica a 

mudança de uma das quantidades para que uma comparação (uma igualdade) seja estabelecida. 

Ex. Maria tem 8 botões vermelhos e 6 azuis. Quantos botões azuis ela precisa comprar para que 

fique com a mesma quantidade de botões vermelhos?).  

No presente estudo foram selecionadas duas atividades envolvendo a idéia de 

Combinação. No primeiro problema proposto para a turma, “Leonardo e Luca estavam jogando 

pénalti na quadra. Na 1ª rodada Leonardo fez 11 gols e Luca fez 15. Quantos gols eles fizeram 

juntos?”, foi realizada a leitura em roda e solicitado que as crianças pensassem e registrassem 

individualmente. Ainda em roda, uma criança respondeu “Eu já sei que é 26.” Perguntamos 

como ela havia encontrado a resposta e ela disse “Eu peguei 10 mais 10 e deu 20, né? Ai mais 5 

e deu 25, com mais 1, 26.” As outras crianças embora não tivessem entendido bem a sua 

estratégia, procuraram realizar a atividade. Como já sabiam a resposta, muitos não manifestaram 

interesse para registrar o “como pensei”. Alguns resolveram do seguinte modo: 

-Eu botei o 11 na cabeça e o resto nos dedos. 
-11 e 15 nos dedos. 

Ou ainda: 

-Eu coloquei o 15 na cabeça e 11 nos dedos. 

 

O “Como pensei” utilizado nas atividades de problematização, tem o objetivo de 

favorecer o processo metacognitivo, ou seja, a reflexão sobre como se pensou para encontrar tal 

resposta. De acordo com Smole (2000), esse voltar no pensamento necessita de uma combinação 

de saberes e forma mais elaborada de raciocínio, ressalta que o fato de repensar sobre a 

atividade, as dúvidas são mais facilmente esclarecidas,  desenvolve uma maior reflexão e permite 

estabelecer outras relações entre o que se sabe e o que se está aprendendo. Para Smole (2000) é 

importante desenvolver essas habilidades desde o início da escolaridade e as crianças devem ser 

desafiadas a resolver problemas em situações especialmente planejadas.  

Sendo assim, nesta atividade pode-se perceber que as crianças não diversificavam as 

estratégias de resolução, ou seja, a maneira de pensar de um era muito parecida com a do outro. 

Como nessa primeira situação foi difícil acompanhar individualmente quais estratégias cada 

criança estava utilizando para resolver o problema, pois a maioria resolveu rapidamente, visto 

que já sabiam a “resposta”, não pôde-se constatar quais as estratégias mais utilizadas pelo grupo 

e nem como cada criança estava pensando. Para que as intervenções nesse trabalho surtissem 

mais efeito, ou seja, para que se pudesse promover a diversificação de estratégias de resolução de 
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problemas, foi proposto ao grupo a resolução de uma outra situação-problema (envolvendo 

Combinação) em que se pudesse observar individualmente cada criança, como estava 

interpretando e quais as suas estratégias. Nesta situação, as crianças que já liam 

convencionalmente leram o problema e para as crianças que ainda estavam em processo de 

decodificação, foi feita a leitura. 

“Há uma personagem de história em quadrinhos que é muito gulosa. Você já 
sabe quem é? Pois é, na noite passada Magali comeu tantas frutas que sentiu até 
dor de barriga. De manhã  sua mãe percebeu que faltavam 8 maças e 5 bananas 
na fruteira. Quantas frutas Magali comeu?” 
“Na fruteira tinham 12 bananas, se Magali comeu 5, quantas bananas ficaram na 
fruteira?” 
 

As crianças que já liam convencionalmente sentiram certa dificuldade ao interpretar o 

problema pela primeira vez, mas após a segunda leitura, conseguiram resolver. Para essas 

crianças, que resolveram “de cabeça” os problemas, a maior dificuldade foi registrar o “como 

pensei”. Para elas não fazia sentido algum escrever o que já sabiam. Desta maneira foi explicado 

a elas que precisavam entender como estavam pensando e que depois iríamos socializar as 

respostas. Para as outras crianças, foi pedido que desenhassem, registrassem no papel como elas 

iriam resolver. Algumas desenharam as mãos, os dedos, outras desenharam as frutas, palitinhos, 

bolinhas etc. Isso acontece pois, “na resolução de problemas que implica ações de adicionar e 

subtrair, as crianças progridem mediante a utilização de diferentes procedimentos que, a 

principio, se baseiam em procedimentos informais” (DUHALDE, 1998, p.56 ) 

A partir dessa análise notou-se que havia a necessidade de investir mais em atividades 

em que as crianças pudessem ter a oportunidade de diversificar suas estratégias, socializando-as 

com os colegas. Portanto, a proposta seguinte foi a resolução de problemas em pequenos grupos. 

Cada grupo foi organizado de modo que tivesse um leitor fluente, pensando na interação e 

circulação de idéias entre os componentes: 

Problema: “Caio adora jogar vídeo-game. Imagine você que ele estava jogando 
“Super Ataque” e sua pontuação estava em 35 pontos. Mas para vencer o jogo 
ele tem que completar 50 pontos. Quantos pontos ele deve fazer para ganhar o 
jogo?’ 
 

Esta atividade favoreceu a interação, debate, questionamento e troca de informações, 

pois cada criança teve a oportunidade de falar para o grupo como resolveu e, assim, todos 

aprenderam novas estratégias, o que fez desta atividade uma situação interessante: 

   
Cl: - Eu não tô entendendo nada. 
C2: -Quantos pontos ele tem? 
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Cl: -Quantos pontos ele tem? Não sei! 
C2: -Ele tem 35, né? 
C3: -Eu já entendi, ele tem 35 e a gente deve colocar mais 50. 
C2: -Não! Você ainda não entendeu, a gente tem que completar para ele ficar com 50. É 
quantos pontos a mais ele deve fazer para completar 50. Eu já descobri, é 15. 

O grupo ainda não havia entendido, então a criança continuou a explicar: 
C2: -É assim: Caio tá jogando vídeo-game e ele tem 35 pontos e pra ganhar o 
jogo ele precisa de 50, quantos faltam? Aí eu coloquei o 35 na cabeça e as duas 
mãos e deu 45 e mais uma mão e deu 50, então é 15. 

 
Nesse momento, considerou-se relevante fazer uma intervenção: “Mas de que outra 

maneira seus colegas podem resolver? Só da maneira como você pensou?”. A intenção foi a de 

validar o pensamento dessa criança e, principalmente, fazer com que ela e o grupo percebessem 

que poderiam existir outros meios de solucionar o problema e não apenas um. Cabe ressaltar que, 

segundo Parra e Saiz (1996), o professor deve favorecer o intercâmbio entre alunos de maneira 

que os “jeitos de resolução” de cada aluno se convertam em terreno comum. Então, ao refletir 

sobre a intervenção, a criança continuou: 

C2 (explicando aos colegas): - Se tá com 35, você tem que começar do 36 no 
dedo, ou então pode fazer tracinhos começando do 36 até chegar no 50, aí 
depois você conta quantos tracinhos você fez. 

 

Por ter se apropriado da estratégia de sobrecontagem, ou seja, continuar a contagem a 

partir de um número, acrescentando a outra quantidade (neste caso, a partir do 35), a criança 

buscou explicitar seu conhecimento e descoberta ao grupo, ainda que este pudesse fazer de modo 

diferente, ou seja, desenhando, registrando, e não apenas utilizando as pautas digitais como no 

seu caso.  

C3 registrou assim: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50. Pedi que 
ela explicasse, ela disse: “Se era pra começar do 36, ai eu fiz os números e 
recontei e vi que era 15.” 
C4: - Caio tava com 35, aí eu fui contando de 5 em 5. 35 com 5, não é 40? Com 
mais 5, 45. E mais 5, 50. Eu contei 5 e 5, e deu 10, e mais 5 e deu 15, então ele 
precisa de 15 pontos. 
C5: -Eu estou em dúvida, é melhor de pauzinhos para pensar. 
Essa criança desenhou 35 pauzinhos e separou o restante até chegar em 50. 
Depois ela apagou os 35 e contou os que sobraram. 
C6: -Eu descobri! Eu coloquei assim (mostrando as duas mãos) e depois assim 
(mais uma mão). Eu usei 15 dedos. 
 

Em todos os grupos as discussões foram relevantes e as crianças puderam compartilhar 

suas descobertas, confrontar suas idéias, tendo a chance de refletir sobre as suas estratégias e a 

do grupo. Nesse sentido, o diálogo constitui-se num instrumento de valiosa importância no 

processo de desenvolvimento da aprendizagem.  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 7

Conquistada uma etapa, a da diversificação e socialização de estratégias de resolução de 

problemas entre as crianças, foi lançada uma nova proposta para o grupo: Analisar algumas 

estratégias utilizadas por alguns colegas no problema anterior, buscando perceber as diferenças 

entre as mesmas para que, após a análise, pudessem resolver uma outra situação tendo como base 

os registros analisados. Com essa proposta, o objetivo foi oportunizar a reflexão, compreensão, 

interpretação e construção de novas estratégias.    

Como no trabalho anterior, feito em pequenos grupos, percebeu-se que algumas 

crianças ficaram mais tímidas em expor suas idéias ou dúvidas para o restante dos colegas e 

outras não conseguiram concentrar-se ou socializar suas idéias, então a turma foi organizada em 

duplas, buscando promover novas aprendizagens. As crianças mais tímidas e que pouco se 

expuseram foram agrupadas com colegas que pudessem apóiá-las, validar seus conhecimentos e 

ajudá-las a avançar. Da mesma maneira foi pensado ao agrupar crianças mais questionadoras e 

que tiveram facilidade nas resoluções de problemas anteriores, propondo a essas, desafios 

maiores. E, assim, em todas as duplas os resultados foram significativos.  

De acordo com Smole (2001, p. 34),  

Uma maneira de fazer com que o trabalho evolua é realizar o confronto entre as 
diversas representações que surgem em classe e a discutir sua eficácia 
comunicativa, ou seja, se é ou não possível que os demais membros da classe 
compreendam o caminho que determinada criança utilizou para chegar à 
conclusão. Por isso, é importante que se faça uma análise da solução encontrada 
a fim de verificar se é adequada ou não. 
 

 Dessa maneira, foi solicitado às duplas que analisassem as estratégias utilizadas nos 

problemas anteriores: que semelhanças e diferenças existem entre elas, quais as mais simples, o 

que não estava apropriado etc. Então, o primeiro e maior desafio nessa atividade foi fazer com 

que as crianças se descentrassem de seu pensamento e tentassem compreender as estratégias 

feitas por outros colegas e, assim, pudessem validar, contestar ou repensar tais procedimentos.  

Nem todas as duplas conseguiram entender os registros, então, para estas, foram feitas 

intervenções no sentido de ajudá-las a avançar. Após reler o problema e a consigna, foi 

questionado: 

Prof.: -O que vocês conseguem entender desse primeiro registro? 
C1: -Ele fez com a cabeça. 
Prof.: -Mas além disso, essa criança utilizou números, não foi? Então, que 
números são esses? 
C2: - É 10 ...4...5. 
C1: -Não, é 10 e 45. 
Prof.: -De onde ele tirou esse 10? 
C1 e C2  ficaram pensativos. 
Prof.: -Vejam se no problema tem 10. 
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C1 e C2: -Não! 
Prof.: -O que tem no problema? 
C1: - 35 e 50. 
Prof.: -E que números têm no registro de seu colega? 
C1: -10, 45, 5, 50. 
Prof.: -Como surgiu o 45? 
C2: -Ah, já sei! É mais dez e aí deu 45.  
C1: -Mais 5 e deu 50. 
Prof.: -Vocês lembram qual foi a resposta desse problema? 
C1: -50. 
C2: -Não, foi 15. 
Prof.: -E como esse colega achou o 15? 
C1 e C2: - O 10 e o 5 que dá 15. 
 

A partir dessa análise, que foi a mais difícil para os grupos, por ser a primeira e a única 

em que  a disposição dos números estavam “aparentemente” desordenados, as crianças 

analisaram as outras com mais facilidade.  

Uma dupla conseguiu fazer a análise completa de todas as estratégias: 

C3: - Ele ganhou mais 10 aí ficou com 45. 
C4: - Aí 45 mais 5 deu 50. 
C3: -Ele botou mais 10 porque não sabia que era 15, aí botou mais 5. 
Analisando a 2ª estratégia: 
C4: -Ah, essa estratégia aqui foi a minha, né pró? Eu fiz assim porque já tava 
cansado, aí pensei com a cabeça.  
Analisando a 3ª estratégia: 
C3: - Que loucura é essa aqui? 35 mais 40 mais 50, é? 
C4: - E ainda usou o 1, 35 mais 1, mais 40, mais 50. 
C3: -Ele fez 15 bolinhas... 
C4: -Ah, entendi! Ele começou do 36, 37, 38... 
Prof: -E por que será que ele parou no 40 e escreveu o número? 
C3 e C4: - Não sei! 
Prof.: -Será que isso ajuda ou dificulta? 
C3: - Para ele ajuda... Para mim dificulta. 
Prof.: -Por que ele colocou 50? 
C3 e C4: -Porque ele precisava de 50 pontos, aí ele contou depois as bolinhas e 
colocou 15. 
Analisando a 4ª estratégia: 
C3: -Ele começou do 36 por que já tava com 35... 
C4: -Não seria mais fácil colocar tracinhos? 
C3: -E esses números aí embaixo... não sei pra que serve... 
C4: -Deve ser por que ele pensou diferente... Entendi! Se faltava 15, ele fez o 15 
primeiro. Não, não! Ele começou do 36 até o 50 aí ele foi botando 1, 2, 3... até 
15 até achar a resposta. 
 

Essas crianças, embora tenham questionado, criticado e argumentado sobre as 

estratégias utilizadas por outros colegas, em nenhum momento invalidaram a produção do outro. 
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Isso acontece porque são incentivadas sempre a valorizar o pensamento e maneiras de agir de 

cada um, atitude esta sempre trabalhada em diversas situações, garantindo assim um ambiente de 

respeito e confiança em sala de aula.  

No momento em que foram solicitadas a registrar a solução do segundo problema da 

atividade de acordo com as estratégias analisadas, cada criança escolheu a que mais gostou, ou 

que mais achou interessante. Foi pedido para que cada criança fizesse mais de um registro.  Já 

que foram quatro os registros analisados, a dupla deveria solucionar o problema com quatro 

registros, ficando assim, dois para cada criança.  Para algumas duplas foi proposto um desafio 

maior: o de solucionar o problema registrando de maneira diferente das que haviam analisado. 

Foi pedido que pensassem e “inventassem” uma outra estratégia. A proposta foi bem recebida 

pelas duplas, que juntas pensaram numa nova estratégia. 

Dupla 1 registrou assim: 

36-35-34-33-32-31-30-29-28-27-26-25 

Fazendo a seqüência numérica decrescente, partindo da última página (36) até a 
24. Mas, o outro colega disse: “-Não pode ter o 24 porque essa ele já leu”. E 
apagou o número.  
Dupla 2:  
C5: -Tem 36 páginas, né? Aí a gente tira 20... 
C6: -Se tirar 20, vai dar quanto mesmo? 
C5: (Contou nos dedos) Dá 16 aí tira 4 e dá 12, pronto. 
Registraram assim: 36 - 20 =16 - 4 =12 
 

Vale ressaltar que o uso dos símbolos matemáticos ainda não haviam sido apresentados 

nesta turma, portanto, esse conhecimento a criança trouxe de sua vivência extra escola. 

Uma terceira dupla decidiu representar todas as páginas do livro, então a criança 

desenhou 36 bolinhas e depois marcou com um X as 24 páginas lidas, sobrando 12. 

A quarta dupla para qual esse desafio foi proposto, pensou assim: 

C6: -Vamos separar as páginas que o livro tem e as páginas que André já leu. 
C7: -Não tô entendendo... 
C6: -É assim, não tem 36? Se tirar 6, sobra quanto? 
C7 demonstrou não estar compreendendo a estratégia do colega. 
C6: -É 30, que 30 com 6 é 36. 
C7 continuou não entendendo. 
C6: -Aí tem 24 e tira 4 e sobra 20, né? 
C7: -Eu não tô entendendo nada...  
C6: -Peraí! (Registrou  36 – 6 = 30  /  24 - 4 =20 /  30 - 20 = 10  / 6 – 4 = 2 / 
juntando o 10 com o 2 dá 12) 
C6: - Sobrou 30 do livro e André leu 20, aí dá 10. E aí sobrou 6 do livro e 
André leu 4, sobra dois. 
C6: - Dá quanto 10 mais 2? 
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C7: -12. 
C6: -Viu? Entendeu? 
C7: -Ah, entendi. 

 

Por meio do pensamento dessa criança, percebe-se o quanto rico e produtivo foi esse 

trabalho, no qual as crianças puderam de forma significativa expor suas hipóteses, elaborar 

estratégias de resolução de problemas, de maneira natural e espontânea. Através dos conflitos de 

idéias, trocas de informações e da constante interação entre as crianças, elas puderam 

ressignificar seus conhecimentos matemáticos.  

O conhecimento numérico se fez presente nos registros das crianças em todas as etapas 

do trabalho, desde a primeira, de observação de procedimentos, até a última etapa, a Análise das 

estratégias. Dessa maneira foi possível observar a evolução do pensamento das crianças através 

de suas hipóteses e na diversificação das estratégias de resolução de problemas, alcançada por 

todas.  

  É valido salientar um aspecto crucial neste trabalho: o respeito. Ao respeitar os alunos, 

conhecer suas capacidades e suas dificuldades, pode-se visualizar quais objetivos podem ser 

alcançados com cada criança, sabendo que o processo de aprendizagem não ocorre igualmente 

em todos os sujeitos. Por isso ao pensar nos agrupamentos, lançar perguntas e mediar as 

discussões, o professor consegue fazer com que todos os seus alunos avancem.  

O respeito também se fez presente entre as crianças, ao serem incentivadas, todo o tempo, 

a valorizar a produção e o pensamento do outro, instigadas a discutir suas opiniões e idéias, 

aceitar outras hipóteses além das suas, o que não é tarefa fácil com crianças pequenas, ainda em 

fase de construção da identidade, tendo muito forte ainda o egocentrismo, característica comum 

na faixa etária em que se encontram. Não obstante, houve aprendizagem significativa.  

 Sendo assim, para que uma boa situação de aprendizagem aconteça, a criança deverá ter 

a oportunidade de vivenciar experiências nas quais poderá socializar, refletir e produzir 

conhecimento. Desta maneira, para que o trabalho com resolução de problemas na Educação 

Infantil possa ser considerado um veículo de aprendizagem verdadeira, faz-se necessário um 

olhar atento  e sensível do professor ao planejar essas situações de aprendizagem, permitindo que 

seu aluno reflita e registre seu conhecimento, compartilhando suas aprendizagens de forma 

espontânea e natural. 
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