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RESUMO 

 

No Brasil, a educação passa por profundas mudanças que demandam novas 
maneiras de ensinar, diferente do modelo habitual. E a alfabetização matemática é 
essencial nesse contexto da sociedade atual, pois, as mudanças necessitam ser 
significativas. Busca-se nessa investigação responder ao objetivo geral: Investigar a 
leitura de mundo realizada por crianças em fase pré-escolar, por meio da estratégia 
de resolução de problemas matemáticos não convencionais. Para tanto, foram 
propostos os objetivos específicos: Investigar o contexto histórico da resolução de 
problemas matemáticos no âmbito geral e na fase de alfabetização matemática; 
Identificar atividades envolvendo a resolução de problemas matemáticos não 
convencionais para criação no início do processo de escolarização. Analisar as 
percepções das crianças em relação à leitura dos conceitos matemáticos, 
considerando algumas estratégias para resolução de problemas da fase pré-escolar. 
Dado o direcionamento da pesquisa, opta-se por uma pesquisa de abordagem 
qualitativa, com observação participante em duas fases: a Bibliográfica, e o estudo 
de campo. Para a coleta dos dados em sala de aula foram utilizados os seguintes 
instrumentos: os registros dos desenhos das crianças e áudio-gravação, no 
momento das hipóteses formuladas por elas. A pesquisa em pauta foi realizada no 
segundo semestre de 2015, em uma Escola Municipal de Ensino Infantil de 
Candeias do Jamari, estado de Rondônia. Os resultados evidenciaram que as 
experiências vivenciadas pelas crianças não leitoras por meio da resolução de 
problemas constituem-se como possibilidades na construção de uma prática 
pedagógica que possa contribuir para desenvolver a capacidade de lidar com vários 
tipos de situações. No tocante, às estratégias que o professor pode utilizar, 
constatamos que, ao propor situações-problemas, tais como a travessia de um 
barranco, a brincadeira do cabo de guerra e a reorganização de formigas em 
uma fila, requer predisposição do professor em lidar com o inesperado, com o não 
previsto e a importância de “dar a voz” aos seus alunos para que possibilite variadas 
resoluções, bem como compreendam as resoluções propostas. Conclui-se que, ao 
trabalhar com a resolução de problemas, as crianças nessa fase, têm a possibilidade 
de construírem conceitos matemáticos de forma prazerosa, sendo co-construturas 
de deu próprio conhecimento. Mediante aos resultados da pesquisa, a relevância 
consiste em apresentar indicadores que possam contribuir para a construção de 
práticas do ensino da matemática, de forma significativa, a partir da resolução de 
problemas. 

 
 
Palavras-Chave: Desenho. Educação. Resolução de Problemas Matemáticos. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

No Brasil, a educação passa por profundas mudanças que demandam novas 

maneiras de ensinar, diferente do modelo habitual. E a alfabetização matemática é 

essencial nesse contexto da sociedade atual, pois as mudanças necessitam ser 

significativas. Nesse sentido, a matemática como componente curricular tradicional 

na escola básica, também se modifica, seja por força das politicas públicas, seja por 

exigências da própria ciência. Assim ao pensar o papel da matemática na educação 

infantil torna-se fundamental uma vez que as experiências que envolvem a 

matemática devem fazer parte do currículo da Educação Infantil. 

 Nas diversas situações do dia-a-dia ainda é comum nos deparamos com 

pessoas que acreditam ser a matemática só para gênios tendo desenvolvido o 

imaginário da aversão à disciplina, tida em algumas vezes como vilã nos anos 

escolares e depois perpetuada para toda vida.  

Pensando numa perspectiva que possa levar o aluno a adquirir sua própria 

forma de construir conhecimento e reconstruir a aprendizagem, o mesmo é 

convidado a engajar-se nas estratégias de resolução de problema, os quais segundo 

Diniz (2001, p. 92), se caracterizam “por uma postura de inconformismo diante dos 

obstáculos e do que foi estabelecido por outros, sendo um exercício contínuo do 

senso crítico e da criatividade [...]”.  

No entanto, percebemos o distanciamento com a resolução de problemas 

como metodologia em sala de aula, persistindo os processos mecânicos e 

sistemáticos, na qual, sempre se deve encontrar um resultado único por um método 

preestabelecido. 

 Nesse contexto, percebe-se também que as crianças são as mais 

prejudicadas, pois ao invés de iniciarem uma alfabetização voltada para leitura da 

realidade de seu mundo, muitas vezes estão apenas decodificando os símbolos e 

palavras; ou seja, não conseguem ler e entender os significados das mesmas. 

Diante das discussões geradas acerca da temática, surgem inquietações que 

nos propomos a trabalhar com o seguinte objetivo geral: Investigar a leitura de 

mundo realizada por crianças em fase pré-escolar, por meio da estratégia de 

resolução de problemas matemáticos não convencionais. Para tanto, foram 

propostos os objetivos específicos: Investigar o contexto histórico da resolução de 

problemas matemáticos no âmbito geral e na fase de alfabetização matemática; 
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Identificar atividades envolvendo a resolução de problemas matemáticos não 

convencionais para criação no início do processo de escolarização. Analisar as 

percepções das crianças em relação à leitura dos conceitos matemáticos, 

considerando algumas estratégias para resolução de problemas da fase pré-escolar. 

O interesse pela temática da resolução de problemas surgiu ao longo do 

curso de Pedagogia nas disciplinas de Fundamentos e Práticas da Educação 

Infantil1, por intermédio de um texto sobre matemática, o qual priorizava a 

metodologia da resolução de problemas com crianças que não leem 

convencionalmente. Reavivado o interesse da pesquisa no período seguinte na 

disciplina de Fundamentos e práticas do Ensino de Matemática2, suscitou a 

curiosidade em melhor compreender como se dá a aprendizagem e o 

desenvolvimento envolvendo situações problemáticas do cotidiano das crianças. 

O presente estudo foi desenvolvido de acordo com as fases, bibliográficas na 

qual tomamos conhecimento da literatura que trata da resolução de problema. Em 

seguida, iniciamos a etapa de investigação sobre a temática em uma escola 

Municipal em Candeias do Jamari /RO. Nesta fase, utilizamos o projeto didático com 

uma turma da pré–escola, composta por 25 alunos. Realizamos três atividades na 

sequência desses dias. Utilizamos para registro o desenho e a oralidade, obtidos por 

meio de áudio gravação das hipóteses formuladas pelas crianças, assim como a 

dramatização usada para vivenciar os problemas propostos em sala. Com respaldo 

em Smole e Muniz (2013) e Nacarato, Mengali e Passos (2011) foi possível 

analisarmos as estratégias representadas por intermédio da oralidade e dos 

desenhos das crianças. 

Assim, propomo-nos com este estudo, entender e analisar a forma como as 

crianças percepcionam esta área correspondente aos principais objetivos a que nos 

colocamos a alcançar. Para isso, nossa monografia encontra-se estruturada em três 

seções, são elas: 

Seção I - Estratégias Metodológicas da pesquisa: apresentamos o 

percurso da pesquisa, descrevendo o objetivo geral e os específicos, a justificativa e 

os aspectos metodológicos - tipo de pesquisa, abordagem, os procedimentos 

                                            
1 Fundamentos e Práticas da Educação Infantil I – 80 h. IV período – Grade Curricular Unir turma 
(2012-2015). 
2 Fundamentos e Práticas do Ensino de Matemática – 80 h. V período – Grade Curricular Unir turma 
(2012-2015). 
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metodológicos e os instrumentos utilizados para o levantamento de dados, e os 

sujeitos da investigação.  

Seção II - Referencial Teórico: destacamos um breve histórico sobre a 

resolução de problemas, assim como pesquisas que tratam da importância do 

processo ensino aprendizagem dos conteúdos de matemática, com a resolução de 

problemas para crianças em idade pré–escolar, e algumas reflexões de autores que 

discutem a temática. 

Seção III - Resultados do Estudo Empírico: trazemos os resumos das 

atividades realizadas, assim como os dados obtidos durante a pesquisa, seguidos 

da análise dos mesmos.  

Por último, nas considerações finais, procuramos sintetizar os momentos que 

nos ajudaram a analisar os dados coletados e, também realizamos algumas 

reflexões sobre a possibilidade de uma prática de ensino por meio da resolução de 

problemas.  

É possível que, ao trabalharmos com a resolução de problemas, as crianças 

não leitoras têm a possibilidade de construírem conceitos matemáticos de forma 

prazerosa, sendo co-construtores de seu próprio conhecimento. 

  Mediante aos resultados da pesquisa, a relevância consiste em apresentar 

indicadores que possam contribuir para a construção de práticas de ensino da 

matemática, de forma significativa, a partir da resolução de problemas. 
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SEÇÃO I 
 

ESTRATÉGIAS METODOLOGICAS DA PESQUISA 
 

O percurso da investigação seguiu um roteiro para que sua composição fosse 

estruturada e organizada, a partir do qual deveria constar o tipo de pesquisa, 

abordagens, fonte para coleta de dados e métodos a serem utilizados para sua 

realização, na intenção de que o leitor compreendesse como se desenvolveram os 

passos da pesquisa.  

Este estudo permitiu a reflexão da compreensão de diferentes formas e 

estratégias com resolução de problemas matemáticos não convencionais que podem 

vir contribuir na aprendizagem das crianças em fase pré-escolar em relação ao seu 

desenvolvimento sobre vários olhares. A pesquisa adotada foi à qualitativa, segundo 

Ludke e André (1986, p.44): 

 

São cinco as características básicas da pesquisa qualitativa, chamada, às 
vezes, também de naturalística: a) A pesquisa qualitativa tem o ambiente 
natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal 
instrumento; b) os dados coletados são predominantemente descritivos; c) a 
preocupação com o processo é muito maior do que com o produto; d) o 
significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção 
especial pelo pesquisador; e) a análise dos dados tende a seguir um 
processo indutivo. 
 
 

Nessa abordagem considera-se um universo mais aprofundado das relações 

sociais, da realidade, o que não pode ser quantificado, mas sim compreendido em 

um determinado grupo social. 

Para melhor esclarecimento da pesquisa, buscamos nos aprofundar no 

estudo através da pesquisa bibliográfica, que segundo Lakatos e Marconi (2006, p. 

57): 

A pesquisa bibliográfica abrange toda bibliografia já tornada pública em 
relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, 
revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc., até 
meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e 
audiovisuais: filmes e televisão.  

 
 
Por meio dessa pesquisa, tivemos o contato com escritos, debates, 

seminários entre outros, os quais nos permitiram conhecer melhor a temática sobre 

resolução de problemas matemáticos.     
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Esta pesquisa iniciou-se no mês de março 2015, com a escolha do tema 

desse trabalho monográfico. O interesse pela temática da resolução de problemas 

matemáticos surgiu ao longo do curso de Pedagogia, durante as disciplinas de 

Fundamentos e Práticas da Educação Infantil e no perídio seguinte, confirmado o 

interesse em Fundamentos e Práticas do Ensino de Matemática, nas quais suscitou 

a curiosidade em melhor compreender como se dá a aprendizagem e o 

desenvolvimento envolvendo situações problemáticas do cotidiano das crianças. 

Este trabalho foi balizado a partir da observação participante, a qual segundo 

Marconi e Lakatos (2011, p.79), “consiste na participação real do pesquisador com a 

comunidade ou grupo. Ele se incorpora ao grupo, confunde-se com ele. Fica tão 

próximo quanto um membro do grupo que está estudando e participa das atividades 

normais deste.” 

Desta forma, podemos descrever como se deu nossa participação na 

instituição pesquisada. Primeiramente, delimitamos as atividades a serem 

desenvolvidas a partir da resolução de problemas, por meio do projeto didático, em 

apêndice. 

A pesquisa teve como sujeitos, 25 alunos de uma classe da pré–escola, com 

idade entre cinco e seis anos (os alunos com idade de seis anos, deve-se ao fato 

que já completaram no segundo semestre desse ano) da Educação Infantil. O 

período de intervenção da pesquisadora foi quatro dias - Observação e realização 

das atividades propostas. 

O objetivo das atividades matemática foi levar as crianças a participarem de 

experiência significativa que envolvesse habilidades com resolução de problemas, 

noções de números e de medidas, entre outras aprendizagens que contribuíssem 

para ampliar a sua leitura sobre o mundo, relacionando ao contexto em que vivem.  

Utilizamos como instrumentos de coleta de dados: os registros dos alunos – 

desenhos - por entender como Nacarato, Mengali e Passos (2011, p. 51), que: 

 

[...] pensando no registro escrito – entendemos qualquer gênero de texto 
produzido pelos alunos: registro de uma estratégia utilizada para resolver 
uma situação-problema, relatório, carta, narrativa, mapa conceitual, (auto)  

biografia, desenho, entre outros gêneros. 
 
 

Dentre os gêneros conceituados pelos autores, optamos pelo desenho para 

registro dos problemas propostos, bem como os próprios registros da pesquisadora, 
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coletados por meio dos relatos orais das crianças ao indagar como resolver os 

problemas dos personagens.  Nesse sentido, o áudio gravação, liberado pela 

instituição, também contribuiu para a coleta dos dados, pois por meio dele, permiti-

nos criar momentos de reflexão sobre as possibilidades de resolução dos problemas 

propostos, assim como também, analisarmos os registros das crianças. 

Optamos pela dramatização no momento de vivenciar os problemas em sala, 

por entender que ela, conforme Craidy e Kaercher (2001, p. 78), “é representar, ao 

vivo, narrações ou ações. Personagens, enredo, tema, ação e diálogos são 

elementos considerados básicos na dramatização”. Ainda conforme as autoras, as 

crianças são orientadas a expressarem-se, e com isso ganham bons padrões de 

linguagem, pronunciando-a corretamente. 

Os nomes das crianças foram preservados, optando-se assim, em usar 

nomes fictícios em todo o trabalho. 

Diante do desvendado, pretende-se com esse estudo, evidenciar algumas 

estratégias de resolução de problemas que podem suscitar a curiosidade das 

crianças para avançar na leitura de mundo através da matemática. 
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SEÇÃO II 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A base teórica subsidia-se nos autores que falam sobre as estratégias com 

resolução de problemas matemáticos não convencionais em fase pré-escolar. A 

partir de um estudo bibliográfico, foram identificados vários autores que tratam dessa 

temática; com isso, diversos conceitos e definições sobre as resoluções de 

problemas matemáticos foram encontrados. Os principais autores que subsidiaram 

essa pesquisa foram: Onuchic e Allevato (2011); Smole (1996), Freire (1986,1987), 

Polya (1995), Nacarato, Mengali e Passos (2011) e documentos oficiais, a saber, 

Referencial Curricular para Educação Infantil (RCNEI 1998), dentre outros.  

 
2.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS  

 

          O ensino de matemática, desde a antiguidade tem um lugar central no 

currículo escolar, e as resoluções de problemas tem se constituído como ferramenta 

da metodologia necessária no ensino-aprendizagem dessa disciplina. 

Segundo Onuchic e Allevato (2011), seus estudos sobre Resolução de 

Problemas iniciaram - se por volta de 1989. E, a partir daí, foram surgindo vários 

trabalhos produzidos nessa linha, como artigos, dissertações e teses.  

As autoras explicitam que o primeiro registro a respeito desses estudos sobre 

Resolução de Problemas, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Matemática foi realizado na UNESP – Rio Claro/SP. 

Fazendo um breve histórico, as autoras Lambdin e Walcott (2007 apud 

ONUCHIC e ALLEVATO, 2011, p.63), tomando como referencia as escolas 

americanas, elas destacam que, durante o século XX e até atualmente, o ensino de 

matemática já passou por seis fases identificadas com diferentes ênfases: Sendo a 

primeira fase os exercícios e prática (1920 – 1930), incluída a teoria do 

Coneccionismo e Associacismo de Thorndike, na qual o foco era a facilidade com o 

cálculo, e a maneira para atingir seria através da rotina, memorização de fatos e 

algoritmos. Outra forma era quebrar todo o trabalho em séries de pequenos passos. 

Já a segunda fase Aritmética significativa (1930 – 1950) foi representada 

pela teoria da Gestalt, tendo como principais teóricos Brownell; Wertheimer; Van 

Engen; Fehr, com o foco na compreensão de ideias e habilidades aritméticas, como 
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também a aplicação da matemática em problemas do mundo real. Para atingir 

precisaria dar ênfase nas relações matemáticas, aprendizagem incidental, 

abordagem de atividade orientada.  

Na terceira fase, Matemática Moderna (1960 – 1970), as principais teorias 

eram Psicologia do Desenvolvimento e Teoria Sociocultural, como fundamentos 

teóricos teve Brunner; Piaget; Dienes, tendo como foco a compreensão da estrutura 

da disciplina. O estudo das estruturas matemáticas, currículo em espiral e 

Aprendizagem por descoberta era a maneira como atingir os objetivos. 

A quarta fase, Volta às Bases (1970), aconteceu o retorno ao 

Coneccionismo, quando o foco voltou a ser a preocupação do desenvolvimento e 

das habilidades. Precisaria atingir por meio da aprendizagem de fato por exercício e 

pratica.     

A quinta fase Resolução de problemas (1980), fazendo uma aproximação 

com o Construtivismo; ou seja, a Teoria Cognitiva e Teoria Sociocultural de 

Vygotsky, aparecem à resolução de problemas e Processo de Pensamento 

Matemático. Nesta fase precisaria do retorno da aprendizagem por descoberta, 

aprendizagem por meio da resolução de problemas para atingir os objetivos. 

 Na sexta fase, atualmente temos Padrões Avaliação e responsabilidade 

(1990 até o presente), os principais teóricos e teorias são: Psicologia Cognitiva, 

Teoria Sociocultural versus Renovada ênfase na Psicologia Experimental Nenhuma 

Criança Ficará para Trás (NCBL), com foco Guerras matemáticas: preocupação com 

a alfabetização matemática dos indivíduos, preocupação com a gestão dos sistemas 

educacionais. A NSF (Fundação Nacional de Ciência) – desenvolvimento de 

currículos baseados em padrões e orientados aos estudantes, foco na preparação 

para os testes com expectativas específicas, são maneira de como atingir os 

objetivos desta fase.   

Segundo Lambdin e Walcott (2007 apud ONUCHIC e ALLEVATO, 2011, p. 

73): 

 

[...] tais fases merecem atenção porque cada uma delas corresponde a um 
período em que a educação, em geral, estava caminhando através de 
mudanças radicais e fundamentais e cada uma introduzia práticas novas e 
inovadoras para a Educação Matemática. A essas razões, acrescenta-se o 
fato de que algumas das fases apontadas também foram vivenciadas em 
outros lugares do mundo, e exerceram forte influência nos rumos que o 
trabalho com a matemática escolar tomou a partir de então.  
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Para as autoras citadas, houve uma iniciativa na pesquisa sobre a Resolução 

de Problemas e também de considerá-la uma forma de como ensinar matemática, a 

partir de Polya (1944), o qual foi considerado o pai da Resolução de Problemas, pois 

o mesmo preocupou-se segundo elas, em descobrir como resolver problemas e 

como ensinar estratégias que levassem a enxergar caminhos para resolver 

problemas. 

No entanto, houve um movimento chamado Matemática Moderna, que 

segundo as autoras, vigorou nos anos sessenta e setenta do século XX. Neste, o 

mundo foi influenciado por sugestões que diziam como ensinar Matemática, segundo 

Onuchic e Allevato (2011, p. 77), “apoiada em estruturas lógica, algébrica, topológica 

e de ordem, enfatizando a teoria dos conjuntos”. O fracasso nesse movimento não 

se pode impedir, segundo elas, “pelo tratamento excessivamente abstrato, o 

despreparo dos professores para este trabalho, assim como a falta de participação 

dos pais de alunos, nesse movimento”. 

Mesmo assim, houve educadores durante a década de 1980, conforme as 

autoras citadas que não desistiram de ideais já defendidos anteriormente, os quais 

acreditavam no possível ensino com resolução de problemas que também  

continuaram trabalhando nessa busca , pois visavam a um ensino e aprendizagem 

com compreensão e significado. 

Como resultado dessas buscas de ideais, Onuchi (1999, p. 204), enfatiza que 

“exatamente em 1980 - o National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 

publica um documento intitulado An Agenda for Action: Recommendations for School 

Mathematics in the 1980’s”, com a indicação de que a resolução de problemas deve 

ser o foco da matemática escolar. 

A Resolução de Problemas para Onuchic e Allevato (2011, p. 69) inicia-se 

numa etapa, cujas ideias apoiavam-se, tendo como o principal teórico Vygotsky que 

tem seus fundamentos no histórico–cultural e na teoria sociocultural. Para elas, 

“havia dois focos em destaque, um que foi colocado sobre os processos de 

pensamento matemático e o outro de aprendizagem por descoberta, na situação da 

resolução de problemas”. 

Inicia-se também nessa fase, o desenvolvimento de muitos recursos na forma 

de coleção de problemas, dentre estes recursos segundo Onuchic e Allevato (2011, 

p. 78) destacavam-se as “listas de estratégias, sugestões de atividade e orientações 

para avaliar o desempenho dos alunos nessa área, sempre visando ao trabalho em 
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sala de aula”. Conforme as autoras houve sim, muita contribuição desse material, 

para que os professores fizessem da resolução de problemas o ponto central do 

trabalho, porém, não havia coerência e clareza, segundo elas, na direção necessária 

para atingir bons resultados com o ensino de matemática apoiado na resolução de 

problemas, explicando melhor, não havia concordância quanto à forma pela qual 

esse objetivo seria alcançado.  

Onuchi (1999, p. 206), vem destacar que, “essa falta de concordância 

ocorreu, possivelmente, devido às diferenças de concepções que pessoas e grupos 

tinham sobre o significado de resolução de problemas serem o foco da matemática 

escolar”, como recomendava o An Agenda for Action (NCTM, 1980). 

 Continuando no mesmo raciocínio, as autoras Onuchic e Allevato (2011) 

explicitam que Schroeder e Lester (1989), apresentaram com relação a esse aspecto 

três modos de abordar a Resolução de Problemas, segundo elas, que podem ajudar 

a melhor entenderem e a refletir sobre esses debates que se faz no entendimento ou  

abordagem presentes, ao redor do contexto do ensino, trazendo segundo elas: 

“ensinar sobre resolução de problemas; ensinar matemática para resolver 

problemas; e ensinar matemática através da resolução de problemas’.  

Entretanto, com as recomendações do National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM), continua as autoras que, seguidores de Polya (considerado o 

pai da resolução de problemas), com algumas variações, acreditavam em “teorizar 

sobre esse tema”, isso significa que, era necessário ensinar estratégias e métodos 

para resolver problemas. E assim, foi-se divergindo os entendimentos sobre as 

interpretações acerca de se trabalhar matemática com a resolução de problemas. 

Assim, foram destacados vários trabalhos realizados pelo NCTM, a partir do 

final dos anos oitenta e durante os anos noventa, destacados pelas autoras como 

tendo a finalidade de ajudar os professores destacando aspectos considerados 

essenciais para o ensino de Matemática. 

Dessa forma, com as sequências de publicações, entre eles, com a 

publicação dos Standards 2000, segundo as autoras, oficialmente chamados 

Principles and Standards for School Mathematics – ou Princípios e Padrões para a 

Matemática Escolar (NCTM, 2000), no qual são enunciados, segundo Onuchic e 

Allevato (2011, p. 79) seis princípios: 
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Equidade, Currículo, Ensino, Aprendizagem, Avaliação, e Tecnologia; cinco 
Padrões de Conteúdo (Números e Operações, Álgebra, Geometria, Medida, 
e Análise de Dados e Probabilidade); e cinco Padrões de Procedimento, 
entre os quais o primeiro é Resolução de Problemas, seguido por Raciocínio 

e Prova; Comunicação; Conexões; e Representação.  
 

Para as autoras, ao relacionar o conteúdo dos Standards 2000 ao trajeto 

histórico traçado por Lambdin e Walcott (2007), consegue-se chegar à passagem da 

penúltima fase, onde é destacada a aprendizagem através da resolução de 

problemas, para a última fase, em que se apresenta a tendência ao desenvolvimento 

de currículos baseados em padrões.  

Acredita-se então, conforme as autoras, que foi de fato, a partir dos Standards 

2000, que os educadores matemáticos passaram a pensar numa metodologia de 

ensino-aprendizagem de matemática através da resolução de problemas. Passando 

a entender então, que o problema é visto como parte inicial, para a construção de 

novos conceitos e novos conteúdos. Segundo Onuchic e Allevato (2011, p. 80) “os 

alunos sendo co-construtores de seu próprio conhecimento e, os professores, os 

responsáveis por conduzir esse processo”.  Declara as autoras que, esse é o ponto 

central de interesse dos trabalhos que se tem desenvolvido atualmente, isto é, o 

“trabalho com matemática através da resolução de problemas”.  Nesse contexto, a 

autora enfatiza na crença de que, o motivo pelo qual trabalha o ensino – 

aprendizagem com essa metodologia compreende Onuchic e Allevato (2011, p. 80) 

“a de ajudar os alunos a compreenderem os conceitos, os processos e as técnicas 

operatórias necessárias dentro das atividades feitas em cada unidade temática e de 

que o ensino pode ser feito por meio da resolução de problemas”.  

Ainda no contexto histórico, com o intuito de enriquecer nossa pesquisa, 

buscamos nos aproximar da teoria do precursor da resolução de problemas, o qual 

destaca que existem diversas formas de se resolver um problema, no entanto em 

termos de teoria, ele sistematizou uma forma organizada de resolver os problemas, 

no qual, Polya (1995, p. 4) dividiu em quatro fases:  

 

1ª fase – Compreensão do problema – é o ponto de partida para resolução 
de qualquer problema, “[...] o enunciado verbal do problema precisa ficar 
bem entendido. O aluno deve também estar em condições de identificar as 
partes principais do problema, a incógnita, os dados, a condicionante”. 
2ª fase – Estabelecimento de um plano – após compreender o problema 
que se tem que resolver, passa-se a traçar estratégias que possibilitem essa 
solução. 
3ª fase – Execução do plano.  
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4ª fase – Retrospecto – esta é a etapa do fechamento, um olhar para o que 
foi feito, uma análise dos passos desenvolvidos até a solução do problema 
em busca de além de compreender a ação, procurar identificar possíveis 
falhas ou novos caminhos mais eficientes. 

 

O autor faz o desdobramento de cada fase explicitando que, a primeira -  

compreender um problema, é necessário estimular o aluno a fazer perguntas. 

Nessa etapa de compreender o problema para o autor, torna-se necessário 

estabelecer figuras para desenhar a situação proposta, destacando a importância 

das relações e uso da notação matemática. 

Dando seguimento nas fases – Estabelecimento de um plano, é importante 

a compreensão, para que a partir daí, o aluno seja estimulado a buscar estratégias 

que possam pensar em situações estabelecendo um plano de resolução para o 

problema. 

Na terceira fase - Execução do plano é hora da prática, e segundo o autor, é 

mais fácil que a anterior, porém depende dela para seu sucesso. Segundo ele 

explica que, mesmo bons estudantes acabam por parar na terceira fase, 

abandonando a questão sem fazer um retrospecto do processo todo.  

Na última etapa - Retrospecto, como o autor coloca, esta é a etapa do 

fechamento, ou seja, uma análise do que foi feito dos procedimentos desenvolvidos 

até a solução do problema em busca de compreender a ação, procurar identificar 

possíveis falhas ou novos caminhos mais eficientes. 

Nessa perspectiva de resolução de problemas, em que o conhecimento 

construído e a produção científica deste trabalho apontam sua relevante contribuição 

no sentido de intensificar os diálogos entre a pesquisa e a prática educativa, 

daremos continuidade as nossas indagações sobre a possibilidade das crianças na 

fase pré-escolar, estudar a matemática através das estratégias de resolução de 

problemas não convencionais no início da escolarização. 

 
2.2 O LUGAR DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS - NÃO CONVENCIONAIS - NA 
PRÉ-ESCOLA 
 

Aprender a problematizar situações simples e do cotidiano. É o lugar da 

resolução de problemas e uma maneira de mostrar que a prática pedagógica pode 

trazer resultados significativos na vida delas. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, p. 211), 

entende como problema, “qualquer situação para a qual os conhecimentos imediatos 
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que a criança possui não são suficientes e que a coloca diante de um desafio, o que 

vai exigir busca de procedimentos, a construção de novos saberes”. 

Sob essa ótica, para a construção desses saberes é fundamental um 

ambiente propício à aprendizagem por meio das situações que os envolvam no 

cotidiano das crianças. Pressupõe-se que uma das maneiras de propiciar esse 

ambiente, seja por meio do diálogo, aqui entendido conforme Freire (1987, p. 78) 

como “encontro dos homens, mediatizados pelo mundo,” evidencia-se como 

“exigência existencial”, o autor ainda defende que na prática pedagógica, o diálogo é 

essencial.  

Para Freire (1987, p. 79): 

 

E, se ele é o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus 
sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não 
pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem 
tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos 

permutantes.  
 

Infelizmente, constatamos situações nas quais os alunos são desmotivados 

em relação à matemática, o que pressupõe ser indicio da falta do dialogo no 

ambiente da sala de aula entre professor e aluno. Para que se crie o habito do 

diálogo, de acordo com Nacarato, Mengali e Passos (2011, p. 42), é necessária “dar 

a voz e ouvir, analisar o que eles têm a dizer e estabelecer uma comunicação 

pautada no respeito e no (com) partilhamento de ideias e saberes’”.  

Ainda nesse ambiente, é preciso conservar a motivação dos alunos, conforme 

observa Diniz (2001, p. 95), “a motivação do aluno está em sua percepção de estar 

apropriando-se ativamente do conhecimento, ou seja, a alegria de conquistar o 

saber, de participar da elaboração de ideias e procedimentos gera o incentivo para 

aprender e continuar aprender”. 

Além do diálogo, para a criação de um ambiente propício a aprendizagem, os 

autores Nacarato, Mengali e Passos (2011, p. 42), traz uma segunda característica 

desse ambiente, que é: 

 

A comunicação, que envolve a linguagem – linguagem corrente (oral ou 
escrita), linguagem matemática, linguagem gestual – interações e 
negociação de significados, os quais são essenciais a aprendizagem, por 
nós entendida como um processo de produção e construção de 
significados. 
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Nosso entender é que a comunicação torna-se fundamental, uma vez que 

nesse ambiente, é necessário ouvir o que o aluno tem a dizer, como já 

mencionamos – dar a voz e ouvir. É também a partir daí que se analisa o que a 

princípio pode parecer algo errado para o aluno, mas que é um aprendizado 

adquirido por ele, necessitando nesse momento da intervenção pedagógica, a fim de 

leva-lo a refletir sobre sua resposta, podendo construir junto ao educando um 

ambiente democrático. Nesse sentido Freire (1996, p. 113) pontua: 

 

Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é 
falando ao outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os 
portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a 
escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles.    

 

Portanto, essa junção de comunicação e negociação segundo Nacarato, 

Mengali e Passos (2011, p. 43) faz-se necessário o registro escrito, “tanto do aluno 

sobre a sua aprendizagem quanto do professor sobre sua prática.” Essa, porém, 

segundo os autores não é tão simples; “exige um trabalho persistente do professor.”   

Nesse sentido os registros dos problemas não convencionais seriam aqueles 

que segundo Stancanelli (2001, p.40), “os textos são mais elaborados, possibilitam 

estratégias variadas de resolução, mais de uma solução que pode não ser 

numérica”. 

Sobre as possibilidades de o estudante encontrar mais de uma resolução, 

concordamos com Dante (1991, p. 37) que diz [...] “devemos propor aos estudantes 

várias estratégias de resolução de problemas, mostrando-lhes que não existe uma 

única estratégia, ideal e infalível”. Ou seja, cada problema exige uma determinada 

estratégia e não a repetição das mesmas experiências todas as vezes que se 

deparar com situação problema. 

 Assim, é fundamental que o aluno possa ser submetido a problemas que o 

levem a meditar, a refletir sobre a situação apresentada, a fim de que o mesmo não 

venha aprender somente desenvolver exercícios já mecanizados que não trarão 

significado algum. 

Desta forma, acredita-se que seja essencial a alfabetização matemática, vista 

com naturalidade, sem causar nenhum trauma que possa estagnar o 

desenvolvimento da criança e que ajude a proporcionar um ambiente de construção 

de conhecimento desejado. 
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Ainda assim, acredita-se que a escola deva ser o lugar ideal para iniciar essa 

alfabetização com naturalidade, pois desde cedo à criança poderá aprender a 

resolver problemas dos mais variados tipos, encorajando-as a ser participante e 

incorporando-as no mundo real, através das experiências e da linguagem delas, 

desenvolver as habilidades e noções sobre matemática.  

De acordo com Referencial Curricular para Educação Infantil (1998), desde o 

nascimento, as crianças estão imersas em um universo do qual os conhecimentos 

matemáticos são parte integrante, diz ainda que isso acontece bem antes delas 

frequentarem a escola, pois já estão em contato direto com a matemática, 

observando o número do telefone, da casa, das notas de dinheiro para fazer 

compras, etc. 

Ainda de acordo com os RECNEI, Brasil (1998, p.207) fazer matemática é: 

 

Expor ideias próprias, escutar as dos outros, formular e comunicar 
procedimentos de resolução de problemas, confrontar, argumentar e 
procurar validar seu ponto de vista, antecipar resultados de experiências 
não realizadas, aceitar erros, buscar dados que faltam para resolver 
problemas, entre outras coisas. 

 

De acordo com o documento, as crianças poderão tomar decisões, agindo 

como produtoras de conhecimento e não apenas executoras de instruções. Com 

esse proposito acredita-se que o trabalho com a temática pode contribuir para a 

formação de cidadãos autônomos, capazes de pensar por conta própria sabendo 

resolver problemas, não somente memorizando exercícios sem relacionar com a 

leitura de mundo que se tem. 

Para Schliemann (1992, p.67), ao analisar-se a resolução de problemas de 

Matemática nas primeiras séries da escola primária, três aspectos do problema 

merecem destaque: “A linguagem em que o problema é apresentado, o nível de 

representação em que os dados são fornecidos e a lógica do problema, isto é, o 

conjunto de relações estabelecidas e a estabelecer entre os dados”. 

Pensada dessa forma, faz-se necessário uma reflexão por parte dos 

professores, a respeito da pratica adotada e dos conceitos que necessita adquirir ou 

aperfeiçoar, para que seja possível desenvolver junto ao educando uma 

alfabetização dos conceitos relacionados, a fim de poder usar de forma clara com 

uma linguagem verbal que traduza as expressões e os níveis de representações 
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fornecidos, entendendo que a criança precisará fazer relação com seu mundo 

concreto, contextualizando passo a passo o processo de ensino aprendizagem. 

Assim, um ambiente de alfabetização matemática que propicie aprendizagem 

deve ser construído com significados nas experiências cotidiano por meio da leitura 

do mundo: das interações na sala de aula, aprendendo uns com os outros por meio 

do diálogo, exposição de ideias e intervenção do professor, o qual precisa estar 

atento às ideias que alunos comunicam, possibilitando planejar suas aulas com 

informações relevantes e significativas.    

Na continuidade deste trabalho, apresentaremos as indagações pertinentes 

que se tem gerado em relação ao tempo “certo” do trabalho com resolução de 

problemas não convencionais.   

 
2.3 ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA POR MEIO DAS RESOLUÇÕES DE 
PROBLEMAS NÃO CONVENCIONAIS E SUAS INDAGAÇÕES  
 

É conhecido que, por muito tempo ao falar sobre resolução de problemas 

para crianças que não lia convencionalmente era quase impossível, pois elas 

precisavam primeiro, dominar matemática e linguagem para poder apresentar 

problemas em que elas pudessem resolver. 

Nesse sentido, o trabalho com resolução de problemas para essas crianças 

não é comum, pois segundo Smole (1996, p.95): 

 

[...] uma vez que se considera o aluno apto a resolver problemas apenas 
quando tem algum controle sobre sua leitura, identifica algumas operações 
e sinais matemáticos. Sabemos ser forte a crença em que antes de 
ingressar na escola a criança não desenvolveu nenhuma forma de 
raciocínio matemático, sendo poucas e ineficientes as habilidades que 
possui para resolver problemas. Nessa perspectiva, a escola seria o lugar 
onde o raciocínio matemático toma lugar pela primeira vez para a criança. 

 

Para a autora, é imprescindível que se coloque as crianças desde o princípio 

da escolarização a serem desafiadas a encontrar respostas para seus problemas, ou 

seja, que se criem estratégias envolvendo problemas. 

Acredita-se que, priorizando essa metodologia de ensino, não correríamos o 

risco de comtemplar o que se percebe em algumas escolas, sobre o fato de se 

colocar a criança em contato com problemas somente quando já domina certas 

habilidades, o que pressupõe ser a causa que tem levado muitos alunos nas series 

posteriores a resolverem somente problema-padrão, melhor dizendo, só conseguem 
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resolver os modelos sistematizados e conhecidos por eles, transformando o que 

deveria ser um processo de investigação, em uma aprendizagem mecanizada.  

Assim, como diz Smole (1996, p. 97), “respondendo questões que leve a uma 

resposta correta”. 

Para alguns professores da Educação Infantil, ensinar Matemática para essa 

faixa etária de crianças, resumia-se a contar e escrever números, porém não é visto 

desta forma pelas autoras Smole, Diniz e Cândido (2000, p. 13), que enfatizam: 

   

Um dos maiores objetivos para o estudo da Matemática na escola é 
desenvolver a habilidade de resolver problemas. [...] não só pela sua 
importância como forma de desenvolver várias habilidades, mas 
especialmente por possibilitar ao aluno a alegria de vencer obstáculos 
criados por sua própria curiosidade, vivenciando, assim, o que significa 
fazer Matemática.  
 

Essa perspectiva de vencer obstáculo é bastante relevante, pois se percebe 

que as crianças gostam de estar em constantes desafios, o que fazem as autoras 

compreenderem que esse trabalho deve ser desenvolvido em todas as séries 

escolares, o que nos parece bastante recomendáveis.  

Podemos então concordar com as autoras, Smole, Diniz e Cândido (2000, p. 

13), as quais propõem que devemos “considerar como problema toda situação que 

permita algum questionamento ou investigação”. Nesse contexto, elas completam 

que essas situações podem vir de atividades planejadas, de projetos e não só 

envolvendo as histórias infantis, jogos, ou de situações do cotidiano – nosso foco 

aqui. Sendo que, todas essas situações precisam desencadear e provocar a 

necessidade de buscar uma solução. 

É fundamental mencionar aqui, que buscar uma solução para o problema, não 

significa que não haja várias respostas com estratégias diferentes entre os alunos, 

pois nessa concepção Nacarato, Mengali e Passos (2011, p. 56) “A diversidade de 

resposta e estratégias que os alunos apresentam a um mesmo problema, quando 

têm autonomia [...] revela uma concepção de resolução de problemas que rompe 

com o tradicional problema-padrão ou problema-exercício”.   

Nesse contexto, essas situações têm como características segundo as 

autoras, “ampliar o conceito de problema e, como consequência, saber 

problematizar” Smole, Diniz e Cândido (2000, p.16), isso nos remete a clareza de 

que resolver problemas e saber problematizar não significa submeter o aluno a 
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resolver problemas mecanizados sem contextualizar com suas vivencias, sem que 

se tenha clareza dos objetivos, ou mesmo que ele aprenda a solução de um 

problema, por meio da repetição de situações semelhantes, que não gerem dúvida 

ou exijam tentativas e elaboração de estratégias. 

Acredita-se, no entanto que, quando se adota a alfabetização para as 

crianças na pré-escola, parte do princípio que existem diversas formas para que o 

trabalho com a alfabetização matemática na Educação Infantil ocorra. Entre algumas 

delas, estão os conteúdos e a metodologia a serem trabalhados com as crianças. 

Destacamos então, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DECNEI), Brasil (2009, Art. 25-6) que: 

 

As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação 
Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira e 
garantir experiências que [...] recriem, em contextos significativos para as 
crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço 
temporais. 

 

Na Educação Infantil, precisamos ter em mente que o caminho utilizado pelas 

crianças não segue o mesmo esperado em uma forma mais tradicional de resolução 

ou o esperado das crianças de idade mais avançada. A resolução de problemas 

torna-se um momento para trocar ideias, investigar e desenvolver noções e 

habilidades matemáticas, assim como procedimentos e atitudes frente ao 

conhecimento matemático.  

Para que essas práticas sejam significativas, considera-se importantíssimo o 

papel do educador, no qual Smole, Diniz e Cândido (2002, p. 14) que ele, “é 

responsável por organizar as situações de maneira a garantir que cada criança 

avance na construção do saber e que possa acessar esse saber nos diversos 

momentos que necessite utilizá-lo”. As autoras complementam que:  

 

No trabalho com resolução de problemas, uma das funções do professor é 
observar as ações das crianças e interferir para que elas avancem e 
superem obstáculos, podendo expressar-se em diferentes situações, 
resolvendo, questionando e justificando o seu processo de resolução de um 
problema. (2002, p. 37) 

 

Dessa forma, quando as crianças recebem interferências em suas ações com 

as resoluções de problemas, compreende-se que as mesmas poderão obter maior 

possibilidade de desenvolvimento de raciocínio lógico.  
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Com isso também, algumas das crenças que se tem a respeito da resolução 

de problemas com essas crianças, precisam ser repensadas, como por exemplo, a 

crença de que para resolver problemas, as crianças devem ser leitoras ou que 

precisam já ter desenvolvido algum conhecimentos sobre as operações e sinais 

matemáticos, o que poderá ser desmistificar, a partir de nossos estudos.  

Pautando-nos nessas reflexões teóricas, é que propomos essa pesquisa, em 

que pudéssemos integrar as ideias matemáticas e a resolução de problemas em 

situações vivenciadas pelas crianças, a ser descrito nos tópicos seguintes. 

 

2.4 ESTRATÉGIAS PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL POR MEIO DO DESENHO  
 

Para iniciar esse capítulo, faz-se necessário primeiramente, recorrer ao 

conceito que se entende por registro, pois é por meio dele, que conseguiremos 

encontrar nosso foco de estudo. Assim com Nacarato, Mengali e Passos (2011, 

p.51): 

 

[...] entendemos qualquer gênero de texto produzido pelos alunos; registro 
de uma estratégia utilizada para resolver uma situação-problema, relatório, 
carta, diário, narrativa, mapa conceitual, (auto) biografia, desenho, entre 

outros gêneros. 
 

Entre os gêneros citados pelos autores, escolhemos o desenho, pois 

segundo Smole; Muniz (2013, p. 67):  

 

[...] a criança desenha para dizer algo, para exprimir sensações, 
sentimentos, vontades. O desenho é para ela uma brincadeira e até mesmo 
a percepção do real. Para a criança, o desenho é pura expressão, é sua 
expressão, é a sua linguagem para se comunicar com outro. O desenho é 
na verdade, sua primeira escrita.     

 

Acredita a autora, ser possível perceber que o desenho possa traduzir a 

comunicação e expressão de sentimentos, devido fazer-se claro a intenção de 

comunicar um sentimento. 

Sabemos que, o desenho tem se constituído uma das formas mais utilizadas 

pelas crianças para representar suas ideias, seu universo infantil desde muito cedo, 

nesse sentido, Sandes (2013, p. 2) diz que “isso permite que a criança amplie e 

diversifique seus modos de comunicação ao longo do seu desenvolvimento”. 
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A autora discorre ainda que, o desenho sendo um modo de expressão 

marcante, poderá ser utilizado de maneira a auxiliar o contexto da aprendizagem 

infantil. 

Nesse contexto de aprendizagem infantil, recorremos a Smole (2000, p. 18), 

que discute os diferentes tipos de registros: o registro oral; o registro pictórico e o 

registro textual. Nosso foco aqui é o registro oral e o pictórico. Esse – segundo a 

autora pode ser um desenho da brincadeira – “pode ter diversas funções como: 

lembrança do jogo, contar para alguém como foi à brincadeira (comunicação de 

ideias), controlar quantidades, planejamento de uma ação”.  

Já o registro oral, segundo a autora (p.19), é o registro mais natural da 

criança, pois ela utiliza sua língua materna. “Nesse tipo de registro, a criança tem 

que explicar argumentando logicamente ao professor e colegas o que ela pensou, 

qual foi sua estratégia.”  

Trazendo essa discussão para nosso trabalho sobre a resolução de 

problemas, concordamos com Smole, Diniz e Cândido (2002, p. 18) quando acredita 

que para resolver problemas, “as crianças não leitoras podem problematizar 

situações não numéricas, considerando que os problemas com os quais se deparam 

tanto em seu cotidiano quanto na própria matemática, não são necessariamente 

números”. 

Nesses problemas, segundo as autoras, as crianças optam por uma ou outra 

forma de representação, tanto pelo contexto ou pela estrutura quanto por sua própria 

segurança e não necessariamente devido à operação envolvida no problema. Assim, 

na maioria das vezes não há uma norma, nem ao menos uma obrigatoriedade, nem 

mesmo um tempo predeterminado para que uma criança da Educação Infantil utilize 

essa ou aquela forma de representação, ao contrário do que se percebe nas salas 

de aulas, enquanto muitas vezes as crianças precisam seguir um desenho padrão, 

somente reproduzir.  

Ainda assim, Smole, Diniz e Cândido (2002, p. 36), é comum que “muitas 

crianças, mesmo após terem conhecimento dos números e sinais e usa-los 

adequadamente, optem por expressar a operação envolvida no problema usando 

desenhos ou textos”.  

Nesse sentido, o desenho utilizado como instrumento para o desenvolvimento 

da linguagem matemática é fundamental, pois, poderá assegurar a ampliação do 

mundo cultural e a aptidão para muitas habilidades.  
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Ainda conforme Smole, Diniz e Cândido (2000, p. 28) “o desenho permite que 

a criança aprenda de maneira diversificada e lúdica”, o que se recomenda para essa 

faixa etária, acrescentando o pensamento e a expressão própria, permitindo 

autonomia a autonomia da sua compreensão do seu mundo e tudo que se encontra 

em sua volta, permitindo representar suas aprendizagens e seus avanços 

conceituais.  

Com as crianças que não leem convencionalmente, podemos incentivar o 

diálogo e os registros das situações-problema trabalhadas, pois assim, as mesmas 

poderão comunicar ideias e pensar sobre o caminho utilizado na resolução dos 

problemas. Nesse contexto de valorização da comunicação nas aulas de 

matemática, que propomos ponderar as diversas estratégias com registros em 

situação-problema que serão desenvolvidos.  
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SEÇÃO III 
 

DISCUTINDO A PESQUISA DE CAMPO 
 

Nesta seção, apresentaremos os passos para realização da pesquisa, a 

coleta dos dados a partir da realização do projeto didático, em apêndice, com a 

turma. Buscamos agrupar os registros pelas similaridades que apresentam nas 

estratégias criadas pelas crianças para resoluções dos problemas, seguidas das 

análises dos mesmos.  

 

3.1 VIVENCIANDO PROBLEMAS MATEMÁTICOS NA ESCOLA COM CRIANÇAS 
QUE AINDA NÃO SABEM LER E ESCREVER 
 

Com abelhas ou sem abelhas, os problemas 
interessantes da Matemática têm, para o 
pesquisador, a doçura do mel.  

Ary Quintela 
  

Esta seção aborda sobre a experiência vivenciada em uma sala de aula com 

crianças do Pré–escolar II, de uma escola municipal em Candeias do Jamari - RO. A 

escola atende aproximadamente 200 alunos e funciona nos períodos da manhã e 

tarde, com alunos de quatro e cinco anos (porém, muitas crianças já haviam 

completado os seis anos, quando desenvolvemos nossa pesquisa). As atividades 

foram desenvolvidas, no segundo semestre escolar de 2015, com uma turma de 25 

alunos, na faixa etária de cinco e seis anos.  

A escolha da escola se deu, por ter turmas em processo de alfabetização e a 

pesquisadora ter trabalhado na secretaria no ano de 2012. Nessa época, nos 

aproximamos da vivencia dos sujeitos que constituem a instituição, e vimos que a 

grande maioria dos alunos era da zona rural – conhecida no município por LINHAS, 

o que motivou em desenvolver a pesquisa com a temática proposta, pois parte da 

experiência de vida de cada um. Nesse período, realizamos vários estágios 

obrigatórios da universidade, o que possibilitou estar acompanhando o 

desenvolvimento de algumas turmas. E assim demos inicio a essa pesquisa.  

No primeiro dia da observação, nos aproximamos da turma, nos 

apresentamos e explicamos o motivo da visita. Primeiramente a professora, em 

seguida aos alunos. Logo começamos a interagir e auxiliamos na atividade que a 

professora havia passado para eles. 
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Durante nossas atividades de coleta de dados, ficou combinado com a 

professora da turma em dividir o tempo das aulas, ficando metade da aula para cada 

uma. Assim foi feito.  A princípio, iniciamos todas as atividades com uma roda de 

conversa, por entender conforme o RCNEI (1998), as crianças participam de uma 

prática de leitura em que o adulto lê textos. Percebemos a aproximação dos alunos e 

a surpresa, pois segundo eles, não havia essa prática na turma. 

Assim, depois de contar as histórias, perguntávamos sobre como 

resolveríamos no primeiro momento, os problemas com as indagações da historia 

contada. Por meio da oralidade, procuramos ouvir as hipóteses da resposta de cada 

um, pois segundo Smole, Diniz e Cândido (2000, p. 21) a “oralidade é o primeiro 

recurso para comunicar o problema e para os alunos exporem suas hipóteses e 

resoluções”. Após as hipóteses dos alunos, realizamos as dramatizações por 

entender que seja outro meio de trabalhar a oralidade com os alunos e alternativas 

para expressar as estratégias por eles encontradas. Entende-se por dramatização 

assim como Craidy e Kaercher (2001, p. 78), “é representar, ao vivo, narrações ou 

ações. Personagens, enredo, tema, ação e diálogos são elementos considerados 

básicos na dramatização”. Ainda conforme as autoras, as crianças são orientadas a 

expressarem-se, assim ganham bons padrões de linguagem, pronunciando-a 

corretamente. Nessa fase, sentimos grande participação e interesse da turma em 

querer representar e brincar nas cenas de dramatizações. Porém na hora de pedir 

que desenhassem o resultado da resolução dos problemas, sentimos grandes 

resistências dos mesmos, pois, falaram que: não sabiam fazer, nunca tinham feito 

esse tipo de desenho.  

Reportamos-nos a Smole, Diniz e Cândido (2000, p. 23) que esclarece “a 

primeira reação que pode surgir nesse momento é a estranheza, pela sugestão de 

situação-problema e do registro dos procedimentos de resolução” [...] mas 

gradativamente foram adquirindo segurança e participavam também das discussões 

apresentando suas respostas.  

Desta forma, nesta seção, apresentaremos os registros das crianças obtidos 

durante as atividades propostas: seus desenhos, os diálogos que conseguimos 

resgatar por meio do áudio-gravação, as dramatizações, e a análise das estratégias 

de resoluções dos problemas apresentados pelas crianças, à luz de alguns autores 

como: Smole e Muniz (2013), Nacarato, Mengali e Passos (2011), dentre outros. 
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3.1.1 Primeira Atividade: Problema do “ZÉ” (19 de outubro de 2015) 
 

Para ilustrar a primeira atividade, trazemos a imagem do problema proposto, 

com o objetivo de colocar as crianças em movimento por meio da resolução de 

problemas, a partir da situação apresentada pela história do Zé, para que 

chegassem as estratégias de resolução.     

   

Figura 1: O problema do Zé        Figura 2: O que fazer Zé? 

 
 

          Fonte: http://www.ensinarevt.com/conteudos/mrp, 2015. 

 

 
Zé é um menino muito esperto. Ele mora no sitio com seus pais, e certo dia, ele 
quis ir dormir na casa de sua avó que morava um pouco distante da sua casa, e 
seu pai deixou. Naquela noite, foi uma noite de muita chuva. No outro dia, logo 
cedo, Zé se despediu da sua avó e foi para casa. Só que no caminho, o menino se 
deparou com um enorme buraco que dividiu o barranco em dois. Naquele 
momento, Zé ficou muito preocupado por não saber o que fazer. A manhã foi se 
passando, o sol esquentando e nada do menino atravessar para o outro lado do 
barranco. 

Elaborado pela pesquisadora, 2015. 

      

Iniciamos a atividade pedindo para os alunos se acomodarem no chão, em 

seguida, sentamos na cadeira para melhor visualização das imagens, e começamos  

perguntando se alguém já precisou pedir ou ajudar, sejam seus pais, irmão ou 

vizinhos por ter ficado preso em algum buraco, ou que não podia passar em 

determinado lugar. Logo houveram muitas histórias contadas pelos alunos. Depois, 

iniciei a história do Zé, mostrando a figura para todos visualizarem.  Após a leitura, 
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fiz a seguinte indagação: Como podemos ajudar o Zé a atravessar o buraco e 

chegar a sua casa para encontrar com seus pais?  

Neste momento, surgiram muitas ideias, pois todos queriam dizer algo e se 

expressar de alguma maneira para ser ouvidos.  

Partindo desse cenário, tivemos a ideia de demonstra-los por meio de figuras, 

alguns desses diálogos com as crianças enquanto formulavam hipóteses da 

seguinte pergunta: Como podemos ajudar o Zé a atravessar o barranco e chegar 

a sua casa para encontrar com seus pais?  

 

Figura 3 
Soluções propostas para o problema do Zé 

 
Kalebe Maria Eduarda Marlon 

Kalebe: - Eu já sei, vamos 
construir uma ponte. 
 
Pesquisadora: – Como 
seria essa ponte? 
 
Kalebe: - Um trapiche que é 
assim: ele pega dois pau e 
coloca de um lado e o outro 
do outro, aí pega 6 pau e 
prega nos dois paus! 
 
Pesquisadora: - Como 
você aprendeu isso? 
 
Kalebe: - Em minha casa, 
no sítio tem uma escada e 
meu pai fez assim. 

Maria Eduarda – Dá para 
fazer uma ponte com pau e 
corda. 
  
Pesquisadora: – Como é 
essa ponte? 
 
Maria Eduarda: - A senhora 
nunca viu? É uma que 
balança mais não cai.  
Pesquisadora: - Saberemos 
o tamanho dessa ponte? 
 
Maria Eduarda: - Pega 
umas tábuas bem grande 
[mostrou sinalizando com 
gestos] e faz com pregos e 
martelos. 

Marlon: É só atravessar 
com um skate. 
 
Pesquisadora: – Mas onde 
o Zé está não tem nada 
disso. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 

 

Após as falas das crianças, propusemos a resolução de problema por meio da 

dramatização. Escolhemos Gabriel, para representar o “Zé” e os demais alunos iriam 

encontrar uma maneira de ajudar a atravessar o barranco. Perguntamos onde será o 

barranco? E logo disseram que seria uma das mesas deles. - E o outro barranco? 

Questiona a pesquisadora. Trouxeram outra mesa, ficando um espaço entre ambas, 

só que, uns diziam que seria maior, outros menor, de forma que se criou uma 

confusão para chegar a um acordo. Indagamos: - E agora, como será que o Zé vai 

atravessar? Logo Maria Eduarda falou: vamos colocar as cadeiras no buraco para o 

Zé passar. Foram colocando as cadeiras, no inicio só pequena, depois uma grande, 
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e mesmo assim ficou um espaço sem cadeiras, logo em seguida Kalebe disse que 

ainda não dava para o Zé passar, e colocou mais uma.  

Indagamos: - E agora o Zé pode passar? Eles disseram que sim. Perguntei 

quantas cadeiras foram preciso para construir a ponte? Eles responderam contando 

recitando: - 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles já pediram para Gabriel (Zé) atravessar, logo ele 

atravessou, e aplaudimos o personagem Zé em sua travessia. Após a dramatização, 

pedi aos alunos que desenhassem como resolveram o problema do Zé. 

Separamos alguns registros das situações vivenciadas na sala de aula para 

identificação das estratégias utilizadas pelos alunos, a fim de analisar as estratégias 

que foram usadas pelos os mesmos. 

Ao término das atividades, os alunos trouxeram as atividades para 

visualizarmos. Em seguida propomos a socialização dos registros, mas antes do 

início das apresentações, retomamos a situação problema fazendo questionamentos 

como: “O que aconteceu com o Zé”? “Como ele fez para atravessar o barranco”? 

 

Figura 4: Desenho da Juliana                       Figura 5: Desenho da Patrícia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2015.                                       Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 

 

Ao observarmos os desenhos da dupla acima figura 4 e 5, percebemos que 

as crianças recorreram à dramatização realizada em sala para chegar ao resultado 

final, pois os mesmos mostram a cena concluída, o que pode ser descrito por Smole 

(2000, p. 87), como a “representação do real”. Podemos observar que nessas duas 

figuras seguintes 6 e 7, as crianças resolveram o problemas desenhando um 

barranco e o personagem em cima dele. As figuras diferenciam-se, pelo elemento a 

mais que é o sol no desenho 6, compreendendo assim, o que é descrito por Smole; 
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Muniz (2013, p. 53),  quando o desenho evolui, então  “nessa fase surgem pessoas, 

as tentativas de representar objetos, animais, o sol entre outros elementos.”  

 

  Figura 6: Desenho do Salatiel                        Figura 7: Desenho Carlos Eduardo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Fonte: Pesquisa de Campo, 2015.                                  Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 

 

Ainda para esse mesmo problema, nas figuras 8 e 9, temos a resposta das 

duas crianças pelas respectivas figuras abaixo, pois mostra o personagem do Zé em 

ambas. Vemos também, a ponte construída, e elementos a mais nos desenhos, 

justificando a assim, a fase tipicamente pictógafica, por apresentar segundo os 

autores já citados (2013, p.53) [...] “o desenho não apenas mostra elementos do 

texto do problema e solução, como a expressão gráfica procura ser fiel àquilo que o 

texto se refere”, nesse caso – o dia ensolarado, o qual desenha o sol na figura 08. 

Na afigura 9, encontramos cores vivas, que segundo os autores também servem 

para demonsrar elementos fiéis do problema proposto. 

    
        Figura 8: Desenho Marlon                           Figura 9: Desenho Kimbely 

 
 
 
 
 

 
                                                                         
                 
 
 
 
 
 

 
 Fonte: Pesquisa de Campo, 2015.                              Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 



36 
 

Ao observamos as figuras 10, 11, 12 e 13  podemos perceber várias maneiras 

de resolver o problema do Zé, o que significa na concepção de Smole (2013, p. 59) 

“que há vários caminhos para resolver um mesmo problema”. Por exemplo, na  

figura 10, a mesma crianças que sugeriu a ponte como alternativa para o problema, 

tornou a responder a solução por meio do desenho que segundo ele é um trapiche3. 

Já na figura 11, se repete a mesma lógica de resolução, acrescentando somente a 

figura do personagem ao lado. Na figura 12, quando interrogado o que significa, ele 

responde, é o Zé construindo a ponte. Já na figura 13, indica como explicita a 

autora, “outros desenhos que ela gostaria de fazer”. 

  

Figura 10: Desenho do Kalebe                       Figura 11: Desenho da Naiara 
 

 

 
 

      
 
 

        
 

 
 

 
 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2015.                              Fonte: Pesquisa de Campo, 2015                                                                                                                                        

           
           Figura 12: Desenho do Wsiton                          Figura 13: Desenho da Mª Eduarda             

              
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
               

 
 Fonte: Pesquisa de Campo, 2015.                                     Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 

                                            
3 Trapiche - Armazém ou depósito de mercadorias de embarque ou desembarque. Disponível em: 

www.dicio.com.br/trapiche, 2015. 

http://www.dicio.com.br/trapiche
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3.1.2 Segunda Atividade: Jogo da Corda (20 de outubro de 2015) 
 

Para essa atividade, trazemos a imagem do problema apresentado, que teve 

como objetivo colocar as crianças mais uma vez em movimento, por meio da 

brincadeira de puxar a corda, com a finalidade de encontrar a solução do problema, 

a partir da situação apresentada pela história das personagens da Mônica e Magali. 

Iniciamos com a apresentação da primeira imagem da cena feita de recorte 

de gibi, e em seguida mostramos a 2ª imagem. 

 

Figura 14: Disputa cabo de guerra                                   Figura 15: Mônica

                  

  Fonte: http://www.jogosdaturmadamonica.                    Fonte: : http://www.jogosdaturmadamonica 
  net/brincando-de-cabo-de-guerra/>                                  net/brincando-de-cabo-de-guerra/> 
                       

 

 

Diante desses diálogos, construímos dois quadros para demonstrar as ideias 

das crianças enquanto formulavam hipóteses das estratégias com a resolução do 

problema proposto. Assim, segue abaixo os trechos do diálogo que tivemos com as 

crianças quando perguntamos: E agora quem vai vencer o cabo de guerra? 

 
Mônica e Magali estavam brincando de cabo de guerra. Mônica falou que 
ninguém a vencia, mas Magali disse que iria vencê-la de qualquer jeito! Então, as 
duas começaram a puxar a corda cada uma para seu lado durante algum tempo. 
Mônica vê dois colegas aproximar-se. Ela solta a corda e vai ao encontro deles 
pedir ajuda.. 
 

Elaborado pela acadêmica, 2015. 
 

http://www.jogosdaturmadamonica/
http://www.jogosdaturmadamonica/
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Figura 16 
Soluções propostas para o Problema do Cabo de Guerra 

 
A Solução de Kalebe A Solução de Gabriel 

Kalebe – O Cascão não vai ajudar a 
Mônica porque ele não gosta dela. 
 
Pesquisadora – Então os dois vão ajudar a 
Magali, é isso?   
 
Kalebe - O Cebolinha vai ajudar a Mônica e 
Cascão a Magali! 

Gabriel – Se for assim (conforme Kalebe) 
vai dá empate. 
 
Pesquisadora – como é empate? 
 
Gabriel - Ninguém ganha! 

 
Fonte: Entrevista de pesquisa de campo, 2015. 

 

Depois das hipóteses levantadas pelos alunos, sobre quem iria ganhar no 

cabo de guerra, surgiu a necessidade de saber deles, quem estava ganhando nas 

figuras mostradas: Mônica ou Magali? Assim, apresentaremos as hipóteses 

construídas por meio do quadro, a seguir: 

 

Figura 17 
Hipótese de quem está ganhando no cabo de guerra 

 
A Solução de Taila A solução de Maria Eduarda A Solução de Kalebe 

Taila – É Mônica, porque ela é 
mais forte, porque come muito. 

Maria Eduarda - Magali é 
quem está ganhando porque 
está fazendo mais força. 
 
Pesquisadora – Porque você 
acha que ela está fazendo mais 
força? 
 
Maria Eduarda - Os pés dela 
estão no alto. 

Kalebe - Magali está perdendo 

porque está derramando suor. 

Pesquisadora - Onde você 

está vendo suor? 

Kalebe – A senhora não está 
vendo as três gotas de suor na 
Magali? 

 
Fonte: Entrevista de pesquisa de campo, 2015. 

 

Neste momento, os alunos ficaram muito agitados e todos queriam falar. 

Propusemos a dramatização, em que duas meninas iriam ser as personagens e dois 

meninos o Cascão e o Cebolinha, (foi uma confusão, pois todos queriam ser) nesse 

momento, as duas meninas já pegaram a corda e começaram a puxar, e quem teve 

mais força foi a representante da Magali. Pedimos para parar, e escolhemos dois 

alunos para representar Cascão e Cebolinha, sendo que eles decidissem quem eles 

iriam ajudar, os dois foram ajudar a Magali. Mas a turma disse que não estava certo, 

só estaria certo se fosse um pra cada lado, assim foi feito. Colamos uma fita no 
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chão, para marcar o meio, explicamos que quem ultrapassasse a fita seria o 

perdedor, ou seja, aquele que ficasse com a corda maior, seria o vencedor. A sala 

virou uma torcida, quem ganhou novamente foi à turma da Magali. Então, 

perguntamos por que a turma da Magali havia ganhado, houve muitas explicações: 

tem mais menino na turma dela, outro: A turma da Mônica perdeu porque ficou 

pulando em cima do outro. Disse Carlos Eduardo. – E a outra como ficou? Indaguei: 

ficou só puxando a corda. Para o registro da atividade, propusemos que cada um 

fizesse o desenho da resolução encontrada para ajudar a Mônica e a Magali. Em 

seguida, socializamos com as amostras do desenho e falavam como tinha pensado.     

Segue os registros com os desenhos das estratégias encontradas pelas 

crianças sobre o problema. 

Podemos observar, nessas próximas duas figuras 18 e 19, que as crianças  

desenharam as duas personagens, conforme haviam falado no inicio das hipótese 

sobre os ganhadores - Mônica ou Magali? Responderam que Mônica não ganharia, 

porque ela é mal, mas Magali ganharia. Tomando com referência a figura 18, vimos 

que elas colocam a marca da divisão em favor de Magali, ou seja, percebem que a 

corda menor é de quem perde. Retomamos então a Smole (2013, p. 67) que diz: “a 

criança desenha para exprimir sensações, sentimentos, vontades.” Aqui percebemos 

que elas expressam a intenção de comunicar um sentimento.  

 
 

      Figuras 18: Desenho do Kalebe                   Figura 19: Desenho do Allan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Pesquisa de Campo, 2015.                                Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 

 

Na figura 20 e 21, temos a representação da solução do problema, em que as 

crianças conseguem expressar no desenho o conceito de igualdade, o que 
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corresponde à marca no meio da corda, e depois interrogados quem ganhou, elas 

respondem que ninguém, porque ficou empate, demonstrando que essas 

representações gráficas espontâneas, conforme Smole (2013, p. 51), elas “são 

determinantes se queremos entender como o resolvedor pensou, que hipótese ele 

tem sobre as noções e os conceitos matemáticos envolvidos em problemas [...]”.  

                                                                    
      Figura 20: Desenho do Gabriel                       Figura 21: Desenho do Ariel 

 
                            
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
   

 Fonte: Pesquisa de Campo, 2015.                                   Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 
  

Mesmo não identificando a solução do problema que apresentamos, podemos 

observar como a ilustração nas figuras 22 e 23 estão repletas de elementos, como 

explicita Nacarato, Mengali e Passos (2011, p.56) e isso “diversifica a resposta e 

estratégia que as crianças apresentam a um mesmo problema, quando tem 

autonomia de buscar seus próprios caminhos”. 

 

  Figura 22: Desenho Mª Eduarda                       Figura 23: Desenho Salatiel 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           

 Fonte: Pesquisa de Campo, 2015.                                       Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 
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3.1.3 Terceira Atividade: Farra no Formigueiro (21 de outubro de 2015) 
 

Figura 24 
Capa do Livro 

                                

         
Fonte: Liliana & Michele Iacocca (1997). 

 

 
 

 
Este livro narra à história de uma família de formigas, que todos os dias saíam de 
casa em uma fila bem organizada. Sendo os primeiros da fila os pais, logo em 
seguida a filha mais velha, e assim na sequencia até o último. Tinha o costume de 
durante a caminhada os pais contavam a fábula da Cigarra e da Formiga, mas as 
formigas foram cansando de ouvir todos os dias a mesma história, sendo que na 
história só a cigarra podia cantar. Então elas decidiram fazer uma revolução e 
inverter a história: elas começaram a cantar, cada uma a sua música preferida, 
então daqui a pouco a fila tornou-se uma grande confusão, o pai formiga vendo 
tudo acontecer, ficou desesperado sem ter o controle sobre os filhos formiga 
(LILIANA & MICHELE IACOCCA,1997). 

 

 

Depois de contar a história acima, surgiu o problema: Como podemos ajudar 

o pai formiga a novamente organizar a fila para continuar o caminho até o 

lugar que encontrará comida? Com as hipóteses formuladas pelos alunos sobre 

as estratégias para resolver o problema, construímos o seguinte quadro:  
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Figura 25 
Solução para ajudar o pai Formiga 

 
A Solução de Salatiel A Solução de Carlos 

Eduardo 
A solução de Rilari  

 
Salatiel – Ele pode pegar 
todas as formigas e “bater”!  
 
Pesquisadora – Como ele 
pode fazer isso? 
 
Salatiel – Pega um chicote 
grande e bate. 
 

Carlos Eduardo – Pega 
uma corda e uma pedra e 
amarra nos pés delas! 
 

Rilari – Dá para colocar 
tudo dentro de um saco, 
amarra e pronto! 
 

Fonte: Diálogo da pesquisa de campo, 2015. 

 

Depois de ouvir o que todos tinham para falar, propus a eles a resolução do 

problema por meio da dramatização, escolhendo o Carlos Eduardo para ser o pai 

formiga e Maria Eduarda para ser a mãe, os demais alunos seriam as formigas. 

Neste momento começou a agitação de todos, enquanto o pai formiga recorreu a 

corda para prender todas as formigas, nesse momento ele gritava chamando a mãe 

formiga, mas ela era a que mais fazia confusão junto as demais, e sempre que o pai 

formiga prendia algumas formigas, as demais saiam, ele tentava organizar a fila, 

mas ninguém demonstrava interesse em ajudar, ficavam só cantando, dançando, 

pulando enfim. 

 Depois de um tempo que a fila estava se formando, Kimberly disse que 

estava tudo errado. Indaguei, por quê?  Não está em ordem. Pedi para fazer a 

ordem. Ela disse que primeiro seria a mãe formiga porque ela é maior (sendo 

mesmo Maria Eduarda a maior da sala), em seguida seria o Marlon. Perguntei: 

Marlon não é maior que Maria Eduarda? Ela disse que não, ele é depois da Mãe 

formiga, e assim falou o nome de todos os alunos até a menor da sala, mas não 

conseguiu organizar a fila na ordem que gostaria. Enquanto isso, o pai formiga foi 

perdendo a paciência por não conseguir organizar a fila, então as formigas vão 

assim mesmo, disse ele. 

No final da atividade, foi entregue folhas de papel para os alunos registrarem 

a resolução encontrada para resolver o problema do pai formiga. Depois houve a 

socialização, momento em que todos contaram como tinham feito o desenho. 
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Segue abaixo, as figuras dos desenhos registrado por cada aluno, com suas 

respectivas estratégias encontradas. 

Ao observamos as figuras 26 e 27, podemos perceber que as duas 

alternativas para a resolução dos o problema pelas crianças, foi registrar o momento 

da confusão das formigas. Quando interrogamos o que o desenho da (figura 26) 

representava, a autora disse que eram as formigas mal educadas. Enquanto a da 

(figura 27), se preocupou em registrar além da bagunça um elemento a mais, que 

significa para Smole (2013, p. 53), quando o “desenho evolui, ela passa a desenhar 

aquilo que vê, bem como tem intenção de que outras pessoas saibam o que 

desenhou [...]”. Nesse caso é acrescentada uma pipa no cenário. 

 

 Figura 26: Desenho da Rilari                   Figura 27: Desenho do Carlos Eduardo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fonte: Pesquisa de campo, 2015.                           Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

                                           

Na figura 28, temos a representação do desenho em que a autora se 

preocupou em corresponder seu registro com o momento da dramatização, porém 

sua imaginação foi além do resultado, pois na figura as formigas aparecem bem 

organizadas envoltas da corda, o que não aconteceu na dramatização em sala. 

Justifica assim, a importância da representação gráfica espontânea, se quisermos  

entender como o resolvedor pensou.  

Para Smole (2012, p. 51), é importante, pois, são determinantes para 

entender. Da mesma forma, a figura 29, também apresenta as formiguinhas envoltas 
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da corda, e o pai e a mãe na frente puxando-as. Também apontam o sinal [...] “em 

direção a uma apropriação de formas cada vez mais complexa”. 

 

 

      Figura 28: Desenho da Taila                           Figura 29: Desenho do Marlon 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                      
 
 
 

 
 Fonte: Pesquisa de campo, 2015.                                   Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 
 
 
 
 

  Atendendo a proposta, algumas crianças apresentam seus registros e a 

solução encontrada como no caso as figura 30 e 31, as formigas amarradas, indicam 

a primeira hipótese formulada pela turma, que precisaria amarrar todas as formigas 

para que elas obedecessem. E assim foi feito.  

 
 
     Figura 30: Desenho da Laura                       Figura 31: Desenho do Salatiel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  Fonte: Pesquisa de campo, 2015.                                    Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 
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Na figura 32, no problema apresentado, a criança trouxe soluções diferentes 

das ideias das demais, pois ilustra uma pessoa e ao perguntar quem era no 

desenho, ele responde que é ele mesmo, o que nos remete a ideia do desenho 

evoluído, conforme já mencionado pelos autores, no qual a criança desenha algo 

que não foi solicitado, com a intenção de mostrar o desenho para outras pessoas.   

 

                                      Figura 32: Desenho do Allan 
 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao concluirmos este estudo, retomamos a questão que o norteou: De que 

maneira a criança pode estudar a matemática por meio da resolução de problemas 

não convencionais no início da escolarização? 

Referente à leitura de mundo matemático, verificamos que as experiências 

vivenciadas pelas crianças não leitoras, por meio das atividades propostas com 

Resolução de Problemas durante a pesquisa, evidenciaram-se como possibilidades 

na construção de uma prática pedagógica que possa contribuir para desenvolver a 

capacidade de lidar com vários tipos de situações, bem como, para a progressão da 

inteligência prática, os permitindo desde a mais tenra idade buscar, selecionar 

informações e escolher qual a melhor situação para resolver problemas. 

No tocante às estratégias que o professor pode utilizar, constatamos que, ao 

propor situações-problemas, tais como a travessia de um barranco, a brincadeira do 

cabo de guerra e a reorganização de formigas em uma fila, requer predisposição do 

professor em lidar com o inesperado, com o não previsto e a importância de “dar a 

voz” aos seus alunos para que possibilite variadas resoluções, bem como 

compreenda as resoluções propostas.  

A escola necessita contribuir para o desenvolvimento integral das crianças, 

propiciando ambientes que as convidem a pensarem sobre suas próprias estratégias 

de resolução de problemas, a compartilharem com os colegas suas ideias e 

perceberem, que a mesma situação-problema pode apresentar diferentes 

possibilidades de resolução, o que pressupõe contribuir na aprendizagem das 

crianças, por meio da metodologia investigativa de seu mundo real. 

As atividades desenvolvidas nos demostraram que, há possibilidades para 

aprendizagem por meio das experiências de mundo das crianças, num primeiro 

momento, usando sua linguagem materna e com as interferências do professor, 

poderão gradativamente ampliar a sua leitura de mundo, construindo as noções 

matemáticas. 

Consideramos importante o registro do desenho feito pelas crianças na 

tentativa de solucionarem os problemas propostos, pelo qual, foi possível identificar 

as alternativas que mostraram o pensamento delas para chegarem a determinada 

solução. Ainda assim, o desenho permitiu a socialização de suas estratégias de 
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forma lúdica e menos formal. Do mesmo modo, a dramatização trouxe um resultado 

significante como estratégias na resolução dos problemas.  

Concluímos que ao trabalharmos com a resolução de problemas, as crianças 

não leitoras têm a possibilidade de construírem conceitos matemáticos de forma 

prazerosa, sendo co-construtores de seu próprio conhecimento. 

  Mediante aos resultados da pesquisa, a relevância consiste em apresentar 

indicadores que possam contribuir para a construção de práticas de ensino da 

matemática, de forma significativa a partir da resolução de problemas. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A:TERMO DE APRESENTAÇÃO 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

 
 

TERMO DE APRESENTAÇÃO 
 
 
Da: chefia do Departamento de Ciências da educação 
À Direção da Escola: Municipal de Ensino Infantil Fernando M.F. da Fonseca. 
 

 
 
Vimos por meio deste apresentar a acadêmica do Curso de Pedagogia, 

MARIA LUCILEIDE ALMEIDA DOS SANTOS , matriculada sob o nº 201211028, 
para a qual solicitamos o acolhimento e a autorização a  fim de que mesma possa 
realizar sua pesquisa referente ao tema: APRENDENDO A LER O MUNDO NA 
FASE PRÉ-ESCOLAR: ESTRATÉGIAS NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS NÃO CONVENCIONAIS com alunos de uma sala dessa unidade 
Escolar, cujos dados resultarão na elaboração de seu Trabalho de Conclusão de 
Curso. 

 
Pela a atenção que lhe for dispensada agradecemos antecipadamente. 

 
 

 
 
 
 

Porto velho, 13 de outubro de 2015. 
 
 
 
 
 
 

Profº. Drº. Wendell Fiori de Faria  
Chefe do DED/NCH/UNIR 

Portaria nº 1272/GR/UNIR de 12 de dezembro de 2014 
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APÊNDICE B: PROJETO DIDÁTICO 
 

 
 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS - NCH 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

 
 
 
 
 
 

MARIA LUCILEIDE ALMEIDA DOS SANTOS  
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO DIDÁTICO  
 

ESTRATÉGIAS PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 
 - NÃO CONVENCIONAIS – NA FASE PRÉ-ESCOLAR 

 
 
 

 
 

Projeto Didático elaborado para 
realização de atividades envolvendo a 
resolução de problemas matemáticos, 
considerando a pesquisa-ação, em 
andamento, para escrita da Monografia 
para conclusão do curso de 
Licenciatura em Pedagogia. 
  
Orientadora: Profa. Edna Cordeiro. 

 
 
 
 

PORTO VELHO 
2015 – 2 
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PROJETO DIDÁTICO 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Escola que será desenvolvido o Projeto: : E.M.E.I. Fernando M. F. da Fonseca 

1.2 Ano/Turma: Pré - Escolar  

1.3 Número de alunos: 25 

1.4 Tempo Previsto: 3 Aulas 

1.5 Tema: Estratégias elaboradas pelas crianças durante a resolução de problemas 

matemáticos - não convencionais  

  

OBJETIVOS 

  

2.1 Objetivo Geral:  

 
Encorajar os alunos para a elaboração de estratégias diante de problemas 

matemáticos não convencionais, na perspectiva de analisar as estratégias e 

hipóteses elaboradas pelas crianças para resolução destes. 

  

2.2 Objetivos Específicos 

 
 Elaborar e realizar atividades envolvendo conteúdos matemáticos, a partir da 

resolução de problemas não convencionais;  

 Realizar comparações entre os resultados propostos; 

 Incentivar os alunos a expressar por escrito (desenho) e verbalmente, suas 

estratégias para resolução dos problemas. 

  

3. CONTEÚDOS A SEREM TRABALHADOS  

 

- Resolução de diferentes tipos de situações problemas envolvendo contextos 

numéricos;  

- Exploração de diferentes procedimentos para comparar grandezas;  

- Introdução às noções de medida de comprimento;  

- Pontos de referência para situar-se e deslocar-se no espaço.  
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4. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES  

 

1ª AULA - PROBLEMA DO “ZÉ” 

 

Começo a conhecer os alunos, através de uma conversa, levantando os seus 

conhecimentos prévios, partindo de alguma situação vivida ou na qual precisou 

ajudar alguém a resolver. 

 Pedirei que se acomodem no chão, enquanto sentarei na cadeira e mostrarei 
a 1ª imagem do personagem da atividade; 

 Contarei uma breve história em que o mesmo caminhava em uma manhã 
ensolarada a caminho de sua casa, quando de repente se deparou com um 
enorme buraco, que dividia o barranco em dois; 

 Em seguida mostrarei a próxima imagem e farei a pergunta: como podemos 
ajudar o “Zé” (personagem fictício) a atravessar o buraco e continuar sua 
caminhada até sua casa?  

 Ouvirei várias ideias e farei os questionamentos necessários para incentivá-
los a encontrar a solução do problema. 

 Em seguida pedirei para dramatizar a situação, pedindo que uma criança seja 
o “Zé”, e suba na cadeira, então colocarei outra cadeira em frente, deixando 
um espaço para representar o buraco.  

 Ouvirei as sugestões das hipóteses encontradas para resolução do problema 
e disponibilizarei folhas para o registro da resolução encontrada para o 
problema do “Zé”.  
 

A partir dessa etapa da atividade, as crianças socializarão os registros, 

quando serão levantadas algumas questões: 

 

- O que o desenho mostra? 
- Em que estava pensando quando decidiu resolver daquela forma? 
- A história contada fez com que sentissem vontade de resolver o problema do “Zé”?  
 

  

(1ª imagem) (2ª imagem) 
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2ª AULA: JOGO DA CORDA 

 

Esta atividade será iniciada ao perguntar quem costuma ler gibis, como Turma da 

Mônica e outros.  

 Contarei a história do jogo da corda, em que Mônica e Magali puxam a corda 

para ver quem tem mais força para arrastrar a outra, enquanto isso mostrarei 

a imagem a todos.  

 Farei as seguintes questões: qual das duas personagens, Mônica ou Magali, 

está fazendo mais força para ganhar o cabo de guerra? Por quê? O que 

percebem?  

 Se responderem que estão vendo gotas de suor, perguntarei em que 

personagem aparece mais? Quem se esforça mais para segurar a corda, por 

quê?  

 Depois de ouvir as respostas, mostrarei outra imagem, dizendo que dois 

amigos vão ajudar a Mônica a puxar o cabo. E agora quem vai ganhar o cabo 

de guerra? Por quê? 

 Pedirei para formarem grupos para arrastar a corda, deixarei a critérios deles 

a divisão do grupo, somente explicarei a regra do jogo. Depois perguntarei 

quem conseguiu arrastar a corda e de que maneira eles fizeram, se foi 

preciso mais colegas ou conseguiram sozinhos. 

Disponibilizarei folhas para o registro da resolução encontrada, para saber 

quem tem mais força para arrastrar a corda e o que é preciso para vencer a 

brincadeira, mais ou menos força? É preciso mais gente ou menos para aumentar a 

força? 

 Será realizada a socialização dos resultados, pedindo que cada um fale sobre 

a resolução do problema. 

 
 

(1ª imagem) (2ª imagem) 
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3ª AULA: A FARRA NO FORMIGUEIRO 

 

Pedirei para os alunos se acomodarem no chão, e contarei a história até o momento 

em que as formigas entram em confusão.  

 Farei a seguinte questão: De que maneira podemos ajudar o pai formiga a 

organizar a fila e continuar sua caminhada até o lugar onde encontrará 

comida, para ele e sua família? 

 Ouvirei as ideias, e conforme as respostas, levantarei outras questões.  

 Em seguida chamarei para representar a história, sendo um, o pai, e os 

demais, as formigas.  

 Depois perguntarei se ainda tem a mesma ideia de antes da representação e 

por quê? 

 Pedirei aos alunos que façam, no papel, o registro da solução encontrada 

para resolver o problema do pai formiga. 

 Por fim faremos a validação dos resultados obtidos. 

 

LILIANA & MICHELE IACOCCA (1997) 

 

 

5. RECURSOS DIDÁTICOS 

 

Papel sulfite, imagens, corda, papel, lápis de cor, cadeiras, livro e gibis. 
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6. AVALIAÇÃO DO PROJETO  

 

A avaliação terá um caráter diagnóstico, quando visa ouvir as crianças no seu 

modo de pensar e suas estratégias de resolução, no acompanhamento da 

aprendizagem com observações e registros, quando serão consideradas  

participação e comparação de diferentes registros utilizados pelas crianças. 
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