
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
NEIDE APARECIDA COSTA TOLENTINO TIBURTINO 

 
 
 
 

O PROCESSO DE MEDIAÇÃO NA PRÁTICA DA ADIÇÃO E/OU 
SUBTRAÇÃO A PARTIR DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Boa Vista – RR 
2020  

ESTADO DE RORAIMA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA – UERR 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO – PROPEI 



 

NEIDE APARECIDA COSTA TOLENTINO TIBURTINO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O PROCESSO DE MEDIAÇÃO NA PRÁTICA DA ADIÇÃO E/OU 
SUBTRAÇÃO A PARTIR DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 
 
 
 
 
 

Dissertação e o produto educacional 
apresentados ao Mestrado Profissional em 
Ensino de Ciências da Universidade Estadual 
de Roraima, como parte dos requisitos para 
obtenção do título de Mestre em Ensino de 
Ciências. 
Linha de Pesquisa 1: Métodos Pedagógicos e 
Tecnologias Digitais no Ensino de Ciências 

 
 

Orientadora: Profª. DSc. Enia Maria Ferst 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boa Vista - RR 
2020  

https://uerr.edu.br/ppgec/?page_id=484&preview=true
https://uerr.edu.br/ppgec/?page_id=484&preview=true


 

Copyright © 2020 by Neide Aparecida Costa Tolentino Tiburtino 
 
Todos os direitos reservados. Está autorizada a reprodução total ou parcial deste 
trabalho, desde que seja informada a fonte. 
 
 
 
Universidade Estadual de Roraima – UERR 
Coordenação do Sistema de Bibliotecas 
Multiteca Central 
Rua Sete de Setembro, 231 Bloco – F Bairro Canarinho 
CEP: 69.306-530 Boa Vista - RR 
Telefone: (95) 2121.0945 
E-mail: biblioteca@uerr.edu.br 
 
 
 

               Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
 

 

T554e     Tiburtino, Neide Aparecida Costa Tolentino. 
O processo de mediação na prática da adição e/ou subtração a partir 

da teoria histórico-cultural. / Neide Aparecida Costa Tolentino Tiburtino. – 
Boa Vista (RR): UERR, 2020. 

148 f.: il. Color 30 cm.   
 

Dissertação e produto educacional apresentados ao Mestrado  
Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de  
Roraima – UERR, como parte dos requisitos para obtenção do título de 
Mestre em Ensino de Ciências, tendo como linha de pesquisa: Métodos 
pedagógicos e tecnologias digitais no Ensino de Ciências sob a  
orientação da Profª. DSc. Enia Maria Ferst.  

 

Inclui apêndices. 
Inclui anexos. 
Inclui produto (Sequência Didática). 

 

1. Matemática 2. BNCC  3. Habilidades 4. Zona de Desenvolvimento 
Proximal I. Ferst, Enia Maria (orient.)  II. Universidade Estadual de  
Roraima – UERR III. Título 
 

UERR.Dis.Mes.Ens.Cie.2020.02                      CDD – 372.7 (21. ed.) 
  

Ficha catalográfica elaborada pela Bibliotecária 
Sônia Raimunda de Freitas Gaspar – CRB 11/273 – RR  

 
 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dedico esse trabalho ao meu amado filho 
João Gabriel (in memorian), que não pôde 
estar fisicamente ao meu lado neste 
momento tão importante, mas que sempre 
esteve presente em meu coração”. 



 

AGRADECIMENTOS  

 

  

Agradeço primeiramente à Deus, por seu amor infinito.  

Sou grata aos meus pais Lourival e Silveria, por acreditarem que a educação 

faria a diferença em minha vida, por tudo que investiram em mim.  

As minhas filhas Marta, Eduarda e Iris (filha de coração), por toda compreensão 

e companheirismo. Minhas fontes de inspiração. 

Agradeço ao meu esposo Bernardino, que durante essa caminhada apoiou-me 

em todos os aspectos, dando não somente força, mas ajudando a vencer cada 

desafio. Obrigada, amor meu, pelas horas de espera para me levar a faculdade, por 

suportar as crises de estresse e minha ausência em diversos momentos. Meu 

presente de Deus! 

Aos meus irmãos, pessoas com as quais compartilho a minha vida. 

Um agradecimento especial, a minha orientadora, Dra. Enia Maria Ferst, pelos 

seus ensinamentos, paciência е confiança, por sua capacidade em acreditar no 

potencial dos seus alunos, pelas horas dedicadas ao longo das orientações, tanto na 

dissertação do mestrado, bem como, nos artigos científicos e trabalhos acadêmicos. 

Aos professores, pelas orientações e reflexões recebidas, e por toda disposição 

em nos atender e compartilhar seus conhecimentos, oportunizando o crescimento 

pessoal e profissional.  

À Universidade Estadual de Roraima – UERR e seus profissionais pela 

oportunidade de conhecimento recebido no decorrer do mestrado.   

Aos meus colegas do mestrado, pelos momentos de tensão e descontração. 

Compartilho com vocês este momento tão precioso de nossas vidas. 

Aos meus amigos, agradeço por acreditarem em mim e vibrarem com as 

minhas conquistas. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Não considere nenhuma prática como imutável. Mude e esteja disposto a 

mudar novamente. Não aceite verdade eterna. Experimente” 

SKINNER 

  



 

RESUMO 

 

Ao considerar que no processo de construção do conhecimento, o desenvolvimento 
das habilidades matemáticas associadas aos seus respectivos objetos do 
conhecimento, estão intrinsicamente relacionados às formas de organização da 
aprendizagem, assim, a presente pesquisa teve como objetivo geral analisar as 
implicações para o desenvolvimento das habilidades em adição e\ou subtração 
proposta na Base Nacional Comum Curricular – BNCC com aporte em uma sequência 
didática mediada pela Teoria Histórico-Cultural. A partir do objetivo geral elaboraram-
se os objetivos específicos que visavam discutir o processo de mediação presente na 
Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky; diagnosticar os conhecimentos prévios dos 
estudantes do 2ºano do Ensino Fundamental anos iniciais de uma Escola da Rede 
Municipal de Boa Vista/RR, quanto a habilidade no objeto de conhecimento adição 
e/ou subtração; executar uma sequência didática com ênfase na mediação 
apresentada na Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky; avaliar a relação entre os 
conhecimentos prévios e a habilidade adição e/ou subtração desenvolvida de forma a 
diagnosticar o desenvolvimento conceitual dos alunos pela sequência didática 
mediada pelo docente; apresentar ao final da pesquisa a sequência didática aplicada 
como produto educacional. A metodologia foi de cunho qualitativo, adotou-se como 
procedimentos a pesquisa ação, e como instrumento de coleta de dados aplicação de 
questionários, entrevista com a professora titular da turma, avaliação escrita 
(diagnóstico inicial e final), tendo como público alvo, 16 estudantes, com faixa etária 
entre 07 e 08 anos. Com abordagem vygotskiana, este texto apresenta um breve 
histórico da Teoria Histórico-Cultural (THC), aponta algumas reflexões sobre o 
conceito de mediação e suas implicações pedagógicas, ensino e aprendizagem: papel 
da mediação e a prática pedagógica do professor mediador. Em seguida, aborda as 
implicações da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), mediação e da linguagem 
para a prática pedagógica, finalizamos apresentando a resolução de problemas: sua 
importância e estratégias no ensino fundamental anos iniciais. Consoante, análises 
realizadas, os resultados mostraram que houve avanços satisfatórios das crianças na 
zona de desenvolvimento proximal, considerando que na avaliação diagnóstica, a 
amostra apontou um nível de desenvolvimento real insuficiente para iniciar o estudo 
com o novo objeto de conhecimento, e que uma vez aplicada a sequência didática 
desenvolvida pela pesquisadora\professora, como mediadora do conhecimento, numa 
ação partilhada, na construção do sujeito, consistiu em um elemento valorizador para 
a produção do conhecimento nas habilidades em adição e\ou subtração, por parte dos 
alunos. Percebemos que no âmbito da educação escolar, é indispensável às relações 
de mediação, seja no campo das operações mentais, ou, na relação professor-aluno 
dentro do processo de ensino e de aprendizagem. Partindo dessas proposições, a 
pesquisa sustenta que o conhecimento e o desenvolvimento do sujeito se efetivam 
por meio de elementos mediatórios, numa dimensão prática.   
 
 
Palavras-Chave: Matemática. BNCC. Medição. Zona de Desenvolvimento Proximal.  
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

When considering that in the process of knowledge construction, the development of 
mathematical skills associated with their respective objects of knowledge, are 
intrinsically related to the forms of learning organization, thus, the present research 
aimed to analyze the implications for the development of skills in addition and \ or 
subtraction proposed in the National Common Curricular Base - BNCC with 
contribution in a didactic sequence mediated by Historical-Cultural Theory. From the 
general objective, specific objectives were elaborated that aimed to discuss the 
mediation process present in Vygotsky's Historical-Cultural Theory; diagnose the 
previous knowledge of students of the 2nd year of elementary school in the initial years 
of a School of the Municipal Network of Boa Vista / RR, regarding the ability in the 
object of knowledge addition and / or subtraction; execute a didactic sequence with 
emphasis on mediation presented in Vygotsky's Historical-Cultural Theory; evaluate 
the relationship between previous knowledge and the addition and / or subtraction skill 
developed in order to diagnose the conceptual development of students by the didactic 
sequence mediated by the teacher; present at the end of the research the didactic 
sequence applied as an educational product. The methodology was of a qualitative 
nature, the action research was adopted as procedures, and as a data collection 
instrument, application of questionnaires, interview with the professor of the class, 
written evaluation (initial and final diagnosis), having as target audience, 16 students, 
aged between 07 and 08 years. With a Vygotskian approach, this text presents a brief 
history of Historical-Cultural Theory (THC), points out some reflections on the concept 
of mediation and its pedagogical implications, teaching and learning: the role of 
mediation and the pedagogical practice of the mediating teacher. Then, it addresses 
the implications of the Zone of Proximal Development (ZDP), mediation and language 
for pedagogical practice, we conclude by presenting problem solving: its importance 
and strategies in elementary school in early years. Depending on the analyzes carried 
out, the results showed that there were satisfactory advances by children in the zone 
of proximal development, considering that in the diagnostic evaluation, the sample 
pointed to an insufficient level of real development to start the study with the new object 
of knowledge, and that once applied the didactic sequence developed by the 
researcher \ teacher, as a mediator of knowledge, in a shared action, in the 
construction of the subject, it consisted of a valuing element for the production of 
knowledge in the skills in addition and \ or subtraction, by the students. We realize that 
in the context of school education, it is essential to mediation relationships, whether in 
the field of mental operations, or, in the teacher-student relationship within the teaching 
and learning process. Based on these propositions, the research maintains that the 
subject's knowledge and development are carried out through mediatory elements, in 
a practical dimension. 

Keywords: Mathematics. BNCC. Mediation. Proximal Development Zone. 
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INTRODUÇÃO 
 

Diante dos desafios impostos pela sociedade vigente, onde o ter sobrepõe o 

ser, o ser humano precisa construir para si valores que lhe servirão de âncora para ter 

condições de defender suas convicções, sem se sentir rotulado ao imposto pela 

sociedade. O conhecimento é a base para construir um senso crítico, para 

desenvolver habilidades e competências necessárias ao crescimento pessoal. Nessa 

perspectiva, a educação entra como fator determinante na busca do saber, 

compreender e transformar vidas. 

Considerando o processo de transformação social, econômica e tecnológica 

pela qual a sociedade contemporânea vem passando, a escola deve assumir o seu 

papel na construção de saberes, definindo-se como um espaço dialógico. A 

estruturação de saberes pressupõe o desenvolvimento de competências e habilidades 

que possibilitem ao aluno interagir de forma crítica, permitindo, assim, sua 

compreensão consciente de problemas globais.  

Nessa busca incessante ao conhecimento, ingressei1 no Mestrado Profissional 

em Ensino de Ciências, da Universidade Estadual de Roraima- UERR, no 1º semestre 

de 2018, visando o aprimoramento profissional para as atividades que desenvolvo em 

sala de aula, com o intuito de compreender melhor as relações entre teoria e prática 

educativa, de modo a sistematizar e ampliar meus conhecimentos adquiridos durante 

o curso de formação em Pedagogia e Licenciatura Plena em Letras. 

Como professora da educação básica, no ensino fundamental, compreendo 

que essa fase da educação seja a base para desenvolver as habilidades e 

competências essenciais que o ser humano necessita para sua inserção na 

sociedade, sua formação profissional e como cidadão, e que o aluno possa para dar 

continuidade as outras etapas de estudos, com os pré-requisitos essências a 

continuidade dos ciclos em estudo a seguir. 

Assim, senti enquanto docente a necessidade do conhecimento adequado 

para a organização didática e compreensão de como se aprende quando se tem foco 

nas competências e habilidades que se deseja atingir nos objetivos planejados. Ao 

 
1 Peço licença a banca para usar o verbo na primeira pessoa, neste momento, considerando que em 

seguida usarei a terceira pessoa.  
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ingressar no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da UERR fiz a 

opção pela linha de pesquisa “Métodos pedagógicos e tecnologias digitais no Ensino 

de Ciências”, visando o aprimoramento profissional para as atividades que já 

desenvolvia na escola.  

Está pesquisa partiu do pressuposto que o processo de ensino e 

aprendizagem deve ser orientado por um professor mediador que compreenda como 

o aluno aprende, quais suas necessidades. Entender que o professor mediador se 

caracteriza pelo fato de permitir que a criança seja capaz de criar, pensar, errar, 

questionar, e que seja interativo no processo de aprendizagem. E o quanto à questão 

sociocultural influencia nesse processo, considerando a importância em que a criança 

possa construir o seu conhecimento na inter-relação com os outros e com o meio em 

que está inserida. Senti interesse em agregar mais informações sobre o 

desenvolvimento infantil, nos seus diferentes aspectos: cognitivo, afetivo e social.  

Fez-se necessário compreender os conhecimentos prévios dos estudantes 

relacionados ao objeto de conhecimento resolução de problemas envolvendo adição 

e/ou subtração, para melhor aplicar a sequência de conteúdos estabelecido pela 

matriz curricular nacional, seguindo o nível para cada série/ano em estudo, que o 

educando necessita de uma base-pré-requisito para dar continuidade aos estudos.  

Deste modo, entendeu-se a importância das práticas pedagógicas, como 

elemento de interação entre professor e aluno, sendo capaz de transformar esse 

indivíduo em um sujeito crítico e reflexivo, uma vez que, na escola, o principal agente 

mediador entre o sujeito (aluno) e o objeto do conhecimento (conteúdo escolar) é, sem 

dúvida, o professor.  

Busquei, através desta pesquisa, aperfeiçoar uma prática pedagógica 

mediadora, que valorizasse a interação entre professor e aluno. Por isso, está 

investigação motivou-se pela vivência que tenho como professora e coordenadora 

pedagógica, sempre direcionando as atividades planejadas com foco nos objetivos a 

serem alcançados. Com aporte na Teoria Histórico-Cultural, considero a sala de aula, 

bem como, os demais espaços da escola, um cenário pedagógico importante no 

processo do conhecimento nas fases iniciais da escolarização do aprendiz.  

No processo de formação de conceitos, o professor, como mediador, deve 

propiciar um ensino voltado para uma prática em que se confronte a experiência 

imediata e cotidiana do aluno com o conceito do objeto de conhecimento em estudo, 

esforçando-se para entender como cada criança, que vive em contexto diferente, em 
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particular, elabora esse conceito, e para promover o diálogo entre as diversas formas 

dessa elaboração, buscando atuar na Zona de Desenvolvimento Proximal-ZDP, e o 

diálogo dessas formas com a científica estruturada pela ciência, tornando esse 

momento prazeroso para o educando, proporcionando assim, uma melhor 

compreensão do estudo.  

Compreende-se que a prática pedagógica não foi objeto de estudo de 

Vygotsky, portanto abordar sua teoria a partir de processos educativos significa um 

desafio: trata-se de atribuir-lhe sentido no âmbito histórico e social. Vygotsky afirma 

que, exercer a função de professor (considerando ZDP), implica auxiliar o aluno 

proporcionando-lhe apoio e recursos necessários para que ele possa aplicar um nível 

de conhecimento mais elevado do que ele possa fazer sem ajuda, nesta perspectiva, 

percebemos a importância do professor, na função de mediador entre o sujeito e o 

objeto do conhecimento, sendo capaz de elevar o nível desse aluno do real para o 

potencial. Segundo Vygotsky (1991, p.100): 

[...] o aprendizado orientado para os níveis de desenvolvimento que já foram 

atingidos é ineficaz do ponto de vista do desenvolvimento global da criança. 
Ele não se dirige para um novo estágio do processo de desenvolvimento, 
mas, ao invés disso, vai a reboque desse processo. 

Nessa vertente teórica, faz-se necessário que o professor, reconheça que é a 

partir do momento em que passam a compreender a importância das suas práxis que 

possibilitam ao estudante apropriar do conhecimento próprio com os conteúdos vistos, 

através da ação sobre eles, quebrar o paradigma que o planejamento é um ato 

simplesmente técnico, e passar a analisar qual cidadão pretende formar, 

considerando o currículo das suas escolas, a seleção dos conteúdos e as 

metodologias a serem utilizadas, passar também a representar questões que devem 

ser discutidas com toda a comunidade que se sentem responsáveis e estimulados a 

construir uma escola verdadeiramente pautada nos valores do seu alunado. Para 

Luckesi (2001, p.108): 

O planejamento não será nem exclusivamente um ato político-filosófico, nem 

exclusivamente um ato técnico; será sim um ato ao mesmo tempo político-
social, científico e técnico: político-social, na medida em que está 
comprometido com as finalidades sociais e políticas; científicas na medida 
em que não pode planejar sem um conhecimento da realidade; técnico, na 
medida em que o planejamento exige uma definição de meios eficientes para 
se obter resultados.  

O planejamento tem que ser bem pensado e planejado, com visão tanto para 

lado técnico, como também, no político-social, visando à transformação da sociedade. 
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Cabe aos profissionais de educação estar atentos às teorias psicológicas do 

conhecimento, em especial a Teoria Histórico-Cultural-THC, e principalmente ao valor 

das interações sociais no contexto educacional, visualizando como condição favorável 

para a produção de conhecimento por parte dos aprendizes.   

A pesquisa respondeu a seguinte questão: Quais as implicações para o 

desenvolvimento das habilidades em adição e\ou subtração proposta na Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC com aporte em uma sequência didática mediada 

pela Teoria Histórico-Cultural? 

Teve como objetivo geral: analisar as implicações para o desenvolvimento das 

habilidades em adição e\ou subtração proposta na Base Nacional Comum Curricular-

BNCC com aporte em uma sequência didática mediada pela Teoria Histórico-Cultural. 

Como objetivos específicos: discutir o processo de mediação presente na Teoria 

Histórico-Cultural de Vygotsky; diagnosticar os conhecimentos prévios dos estudantes 

do 2ºano do Ensino Fundamental anos iniciais de uma Escola da Rede Municipal de 

Boa Vista/RR, quanto a habilidade no objeto de conhecimento adição e/ou subtração; 

executar uma sequência didática com ênfase na mediação apresentada na Teoria 

Histórico-Cultural de Vygotsky; avaliar a relação entre os conhecimentos prévios e a 

habilidade adição e/ou subtração desenvolvida de forma a diagnosticar o 

desenvolvimento conceitual dos alunos pela sequência didática mediada pelo docente 

e apresentar ao final da pesquisa a sequência didática aplicada como produto 

educacional. 

Na intenção de contribuir para um diálogo entre as ideias de Vygotsky e a 

mediação docente, o presente trabalho apresenta os seguintes itens: pressupostos 

teóricos - a Teoria Histórico-Cultural (THC); o conceito de mediação e suas 

implicações pedagógicas; ensino e aprendizagem: papel da mediação; práxis 

pedagógica do professor mediador; implicações da Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP), mediação e da linguagem para a prática pedagógica.; resolução de 

problemas: sua importância e estratégias no ensino fundamental; e procedimentos 

metodológicos – a abordagem da investigação; contexto da pesquisa; sujeitos da 

pesquisa; estratégias didáticas do planejamento das etapas da pesquisa; delineando 

as etapas do planejamento da sequência didática. 
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1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS   

 

Partindo da necessidade de fundamentar as implicações no desenvolvimento 

da habilidade de adição e/ou subtração, presente na Base Nacional Comum 

Curricular, embasada na mediação defendida pela Teoria Histórico-Cultural no 

contexto do processo de ensino e aprendizagem, com base em uma sequência 

didática desenvolvida a partir de percepções a respeito das competências e 

habilidades desenvolvidas no aprendiz é que pode-se buscar o entendimento para a 

aplicabilidade da prática pedagógica de forma a obter resultados positivos.  

Nesse sentido é necessário apresentar a perspectiva histórico-cultural do 

conhecimento, com o intuito de fornecer uma visão mais ampla das contribuições de 

Vygotsky ao processo de ensino e aprendizagem, bem como, os principais conceitos 

abordados na visão vygotskiana, para que se possa compreender o papel de um 

professor mediador no processo de desenvolvimento do educando. 

 

1.1. A TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL (THC) 

 

Durante nossa prática docente temos vivenciado um ensino baseado em 

currículos extensos, com práticas pedagógicas mecanizadas, voltada a memorização 

e com conteúdo fragmentados. Na intenção de compreender a prática pedagógica do 

professor mediador no processo de aquisição do conhecimento, a partir da teoria 

Histórico-Cultural, faz-se necessário apresentar o pressuposto teórico que permiti 

pensar e desenvolver estratégias de ensino e aprendizagem  a partir do nível proximal, 

construído através das interações entre os sujeitos envolvidos no processo, com 

pontos de vista divergentes mediados pelo professor que assume papel de destaque 

na prática pedagógica, direcionando o aluno a pensar e construir seus próprios 

conceitos. 

Vygotsky nasceu e viveu na Rússia, foi contemporâneo de Piaget, sua teoria 

foi construída com base no desenvolvimento do indivíduo a partir de um resultado 

histórico-cultural, tendo como foco a linguagem como papel para esse 

desenvolvimento. Apresentou como questão norteadora para o conhecimento a 

interação do sujeito com o meio, essa interação social, gera novas experiências e 

conhecimentos, pois a educação é uma prática social que é mediada por instrumentos 
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e signos de acordo com os conceitos utilizados pelo próprio autor. Os principais 

conceitos apresentados da teoria Histórico-Cultural eram: interação, mediação, 

internalização, zona de desenvolvimento proximal e a significação. A seguir, 

evidenciamos as bases teóricas desses conceitos, que servirão para a exposição e 

discussão da presente pesquisa. 

Um aspecto fundamental na teoria de Vygotsky é o Contexto Histórico-

Cultural, pois a criança já nasce num mundo onde existe uma história, culturas já 

definidas, e é através da interação com o meio, da inter-relação com outros indivíduos 

que a criança vai se apropriar dessa cultura, dos signos, das práticas sociais, daquele 

meio ao qual ela pertence. É nesses espaços que ocorrem os processos Inter 

psíquicos, as relações sociais vão promover mudanças significativas no 

comportamento do indivíduo na medida em que ele se apropria de elementos externos 

que transformarão seus processos mentais, e consequentemente mudar a maneira 

dele se relacionar com o mundo. A perspectiva histórico-cultural de Vygotsky (1996, 

p.25) visa, “caracterizar os aspectos tipicamente humanos do comportamento e 

elaborar hipóteses de como essas características se formam ao longo da história 

humana e de como se desenvolvem durante a vida do indivíduo”.  

Como estudante e intelectual, Vygotsky vivenciou momentos políticos 

divergentes aos seus pensamentos, que tiveram forte influência em seu trabalho.  

Vygotsky usou o método dialético marxista, da mesma forma em que 

incorporou os conceitos de mediação e atividade, estendeu essa concepção de 

mediação ao uso de signos, que a exemplo das ferramentas são criados pelas 

sociedades, agindo como transformadores da realidade sociocultural, que certamente 

foi uma fonte importante para o desenvolvimento da teoria histórico-cultural, mas seu 

estudo da relevância da esfera social no desenvolvimento intelectual era criticado por 

não se fundamentar na luta de classes, como se tornara obrigatório na produção 

científica soviética.  

Vygotsky não foi um teórico do marxismo, mas um pensador marxista. inspirado 

pelas ideias de Marx, exteriorizando suas tendências ao marxismo ao longo das 

pesquisas que executou. Embora, a associação entre a teoria marxista e Vygotsky, 

como elemento norteador de todo o pensamento soviético, não tenha se dado por 

harmonização. 

Outro ponto que merece destaque na contribuição de Marx para o pensamento 

de Vygotsky é que na semiótica de Vygotsky, o fato de que, segundo Marx, as 
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ferramentas psicológicas não são individuais ou biológicas, e sim, sociais, têm um 

nível inicial externo, e sua internalização, se dá a partir deste ponto, apontando uma 

existência autônoma na mente dos indivíduos. É possível inferir, a partir disso, à 

relação entre pensamento e linguagem teria sido influenciada por Marx, que Vygotsky 

encarava o marxismo como um instrumento de pensamento, uma contribuição 

indispensável na composição das suas teorias.  

Percebe-se claramente no paralelo estabelecido entre as pesquisas de 

Vygotsky e as ideias marxistas, que os indivíduos têm acesso às ferramentas 

psicológicas por estarem inseridas em um contexto sociocultural e serem capazes de 

se apropriarem de cada uma dessas ferramentas de mediação, e que o homem, 

embora amplamente influenciado por questões de ordem biológica, é um ser 

socialmente constituído que constrói a si mesmo de forma consciente através da sua 

ação sobre a realidade. 

Paralelamente, é possível detectar também que a ideia de superação de Marx 

é fundamental para Vygotsky, isto se pode observar quando ao tratar dos níveis de 

desenvolvimento, ele ressalta a importância da interação entre o indivíduo e o outro 

em um nível superior, pois com o auxílio do outro, a criança pode potencializar  o seu 

desenvolvimento cultural, indo além do nível em que se encontrava- Real. O que antes 

se tratava de um nível de desenvolvimento real, com a ajuda do outro se torna um 

nível de desenvolvimento potencial, ocorrendo o que Marx concebe como síntese 

dialética. 

Diante deste contexto, o aspecto subjetivo, o traço de singularidade de cada 

um, cada ser humano tem uma história diferente do outro, que aprende o mundo de 

uma maneira particular, por exemplo, um professor muito rigoroso ele pode estimular 

alguns alunos, a trabalharem mais, a produzirem mais, fazem até para agradar esse 

professor, e para os demais pode inibi-los, não conseguindo produzir nada, dessa 

forma ocorrem os processos intrapsíquicos que é a maneira que cada um vai 

subjetivar aquela realidade externa objetiva, isso depende dos fatores afetivos, 

emocionais e o nível de informação de base. Aquilo que a criança já traz como 

informação, que vai propiciar a subjetivação. Deste modo, Sousa (2008, p.42): 

Ser professor, hoje, significa não somente ensinar determinados conteúdos, 
mas, sobretudo ser um educador comprometido com as transformações da 
sociedade, oportunizando aos alunos o exercício dos direitos básicos à 
cidadania.  
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Tudo isso vai trazer elementos que podem facilitar, dificultar ou que podem 

impossibilitar a aproximação daquele indivíduo com o objeto do conhecimento. A 

criança vai internalizar novas experiências, vai significá-las, e essas experiências 

passam a fazer parte da subjetividade dessa criança.  

Ao longo do percurso as funções elementares que são inatas do ser humano, 

as ações reflexas, as associações simples, vão sendo substituídas por ações mais 

sofisticadas, mais complexas, que são as funções psicológicas superiores, são 

exemplos dessas funções, articulação do mundo externo com o pensamento e a 

linguagem, a capacidade de planejamento, de observação, a imaginação e o uso da 

memória voluntária.  

A diferença entre o nível de desenvolvimento real e o nível de 

desenvolvimento potencial constitui a Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP. Com 

essa proposição, Vygotsky indica claramente o espaço de atuação do educador e a 

importância da intervenção ou mediação pedagógica para que o educando avance e 

acelere seu desenvolvimento. Vygotsky (1998, p. 112,) portanto a Zona de 

Desenvolvimento Proximal: 

[...] é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes. 

A Zona de Desenvolvimento Proximal é um conceito elaborado por Vygotsky 

que define o trajeto entre o nível de desenvolvimento real, aquilo que a criança já sabe, 

que ela pode realizar sozinha, até o nível de desenvolvimento potencial, que é onde 

ela poderia chegar, com o auxílio, a intervenção de um adulto, ou de outras crianças 

mais experientes. Este conceito é muito importante, pois é o espaço onde se pode 

trabalhar o desenvolvimento da criança. Nota-se aqui a importância do papel do 

professor como mediador no processo de aprendizagem e conhecimento do aluno. 

Neste sentido Vygotsky (1998, p. 56-86) afirma: 

O desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interação social, ou 
seja, de sua interação com outros indivíduos e com o meio. Para 
substancialidade, no mínimo duas pessoas devem estar envolvidas 
ativamente trocando experiência e ideias. A aprendizagem é uma experiência 
social, mediada pela utilização de instrumentos e signos, de acordo com os 
conceitos utilizados pelo próprio autor. Um signo, dessa forma, seria algo que 
significaria alguma coisa para o indivíduo, como a linguagem falada e a 
escrita. A aprendizagem é uma experiência social, a qual é mediada pela 
interação entre a linguagem e a ação. Para ocorrer a aprendizagem, a 
interação social deve acontecer dentro da zona de desenvolvimento proximal 
(ZDP), que seria a distância existente entre aquilo que o sujeito já sabe, seu 
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conhecimento real, e aquilo que o sujeito possui potencialidade para 
aprender, seu conhecimento potencial. Dessa forma, a aprendizagem ocorre 
no intervalo da ZDP, onde o conhecimento real é aquele que o sujeito é capaz 
de aplicar sozinho, e o potencial é aquele que ele necessita do auxílio de 
outros para aplicar. O professor deve mediar a aprendizagem utilizando 
estratégias que levem o aluno a tornar-se independente e estimule o 
conhecimento potencial, de modo a criar uma nova ZDP a todo momento. O 
professor pode fazer isso estimulando o trabalho com grupos e utilizando 
técnicas para motivar, facilitar a aprendizagem e diminuir a sensação de 
solidão do aluno. 

Segundo Vygotsky, a Zona de Desenvolvimento Proximal é aquela em que a 

criança tem o potencial de desenvolver-se em termos intelectuais quando lhe é 

oferecido o suporte educacional adequado. Devemos considerar o nível de 

desenvolvimento real da criança e seu nível de desenvolvimento potencial. 

 Como educadores, devemos compreender o que sabe o aluno e onde ele 

pode chegar, buscando introduzir o conteúdo programático almejado dentro dessa 

zona de desenvolvimento. 

De acordo com Vygotsky a linguagem e o pensamento estão interligados. A 

linguagem é o processo de comunicação existente entre as pessoas do discurso – 

locutor e locutário, nesse contexto, a linguagem entra como função de intercâmbio 

social, utilizando os signos para essa interação social. Dessa forma essa comunicação 

leva o indivíduo a compartilhar significados e ampliar a linguagem real e sua função 

de comunicação. De acordo com Oliveira (1993, p. 43): 

[...] é essa função de pensamento generalizante que torna a linguagem um 
instrumento de pensamento: a linguagem fornece os conceitos e as formas 
de organização do real que constituem a mediação entre o sujeito e o objeto 
de conhecimento. A compreensão das relações entre pensamento e 
linguagem é, pois, essencial para a compreensão do funcionamento 
psicológico do ser humano.  

Fica claro então, que para Vygotsky, a linguagem como sistema de signos 

representa a transformação, ou seja, é responsável, pela mudança entre reino 

biológico para o sócio histórico do indivíduo, classificando assim, em “Planos 

Genéticos de Desenvolvimento”, dividindo-os em quatro fases: filogênese, 

antogênese, sociogênese e microgênese. 

A fase filogênese que representa a história da espécie humana, é responsável 

por definir o que o homem pode ou não fazer, para a sociogênese, o psicológico do 

ser humano corresponde à história do meio cultural onde ele está inserido, na 

microgênese.  A microgênese, fase microscópico do desenvolvimento humano, 

refuta a ideia de determinismo, pois propicia a construção da particularidade de cada 

indivíduo e a heterogeneidade entre os seres humanos. 
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Na ontogênese, história do indivíduo da espécie, o pensamento, é a fase pré-

linguística do pensamento, e a linguagem é a fase pré-intelectual da linguagem, com 

o tempo essas fases se unem e formam pensamento verbal e a linguagem racional, 

fazendo com que o pensamento psicológico fique mais sofisticado. A propósito dessa 

união, afirma Vygotsky (1991, p. 29): 

Uma vez que as crianças aprendem a usar efetivamente a função planejadora 
de sua linguagem, o seu campo psicológico muda radicalmente. Uma visão 
do futuro é, agora, parte integrante de suas abordagens ao ambiente imediato 
[...]. Assim, com ajuda da fala, as crianças adquirem a capacidade de ser 
tanto sujeito como objeto de seu próprio comportamento.  

No processo de evolução do indivíduo podemos perceber que mesmo antes 

de dominar a linguagem, com a utilização de instrumentos que estão disponíveis, ele 

é capaz de resolver problemas. Neste período pré-verbal, a criança usa o choro, riso, 

para auxiliar no processo de comunicação. A partir do momento que a criança tem 

contato com a linguagem, dá início a uma nova fase de sua vida, tornando assim, o 

pensamento verbal, e a fala fica mais formal. As interações sociais fazem com que o 

indivíduo passe a enxergar o mundo com um olhar mais crítico. Para Vygotsky (2001, 

p. 408), “o significado da palavra é inconstante. Modifica-se no processo de 

desenvolvimento da criança. Modifica-se também sob diferentes modos de 

funcionamento do pensamento. É antes uma formação dinâmica que estática”. 

Outro conceito abordado na teoria de Vygotsky é a internalização, considerada 

como uma etapa muito importante na vida da criança, pois representa o momento em 

que a criança adota ou internaliza os conteúdos por meio da linguagem e da interação 

com os pares. Para Vygotsky (1984, p.64) na internalização: 

Um processo interpessoal é transformado em num processo intrapessoal. 

Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: 
primeiro, no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro entre as 
pessoas (interpsicológica), e, depois, no interior da criança (intrapsicológica). 

Portanto, o indivíduo se constitui basicamente através das relações sociais, na 

qual o outro mais habilitado tem papel importante no processo de internalização das 

formas culturais do comportamento, isto é, na transformação dos processos 

interpessoais em intrapessoal. A perspectiva histórico-cultural inspira-se na origem 

social das funções psíquicas superiores, cujo cerne é a existência de um processo de 

(re) constituição, no nível individual, de funções originárias do (no) nível social, 

denominado internalização (VYGOTSKI, 2001). 
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1.2 O CONCEITO DE MEDIAÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS  

Esse entendimento da relação entre a mediação didática e a mediação 

cognitiva parece-nos compatível com a posição de Vygotsky dentro da teoria 

histórico-cultural.  

A aprendizagem humana se caracteriza como mudanças qualitativas na 

relação entre a pessoa e o mundo, pela mediação de instrumentos ou ferramentas 

culturais envolvendo a interação entre pessoas. Dito de outra maneira, o 

desenvolvimento das funções mentais superiores supõe a internalização de 

ferramentas culturais/formas culturais de comportamento, já desenvolvidas na 

sociedade, por meio da linguagem. Para Vygotsky, “todas as funções mentais 

superiores são relações sociais internalizadas” (1983, p. 151). 

De acordo com Vygotsky (1998, p.53-54): 

O processo simples estímulo-resposta é substituído por um ato complexo, 
mediado, que representamos da seguinte forma: 

 

S R 

 

 

 

 

 

X 

 

Nesse novo processo o impulso direto para reagir é inibido, e é incorporado 
um estímulo auxiliar que facilita a complementação da operação por meios 
indiretos. 

O trabalho dos professores é o ensino com foco na aprendizagem dos alunos, 

ou seja, promover mudanças qualitativas no desenvolvimento mental do aluno. A 

interação professor\aluno acontece, quando o professor desenvolve seu trabalho de 

forma clara e objetiva, levando o aluno a adquirir capacidades para novas operações 

mentais e a operar mudanças qualitativas em sua personalidade. Conforme as 

próprias palavras de Vygotsky (1984, p.65): 

A internalização de formas culturais de comportamento envolve a 
reconstrução da atividade psicológica tendo como base as operações com 
signos. (...) A internalização das atividades socialmente enraizadas e 
historicamente desenvolvidas constitui o aspecto característico da psicologia 
humana. 
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As estruturas mentais ou cognitivas, pelas quais os indivíduos organizam 

intelectualmente sua compreensão da realidade e constroem conhecimento, 

modificam-se e se tornam cada vez mais refinadas. 

As atividades que realiza e os desafios com os quais o sujeito se depara são 

de extrema importância para sua aprendizagem e contribuem decisivamente para o 

desenvolvimento das estruturas mentais ou da inteligência, que estão representadas 

entre os dois níveis de desenvolvimento humano, como já citado anteriormente, o real 

e o potencial.  

Segundo Oliveira (1992, p.62):  

A Zona de Desenvolvimento Proximal caminho que o indivíduo vai percorrer 
para desenvolver funções que estão em processo de amadurecimento e que 
se tornarão funções consolidadas, estabelecidas no seu nível real. A zona de 
desenvolvimento proximal, é, pois, um domínio psicológico em constante 
transformação: aquilo que uma criança é capaz de fazer com ajuda de alguém 
hoje, ela conseguirá fazer sozinha amanhã.  

Diante desse contexto, a escola é o lócus cultural por excelência para operar 

tal intervenção pedagógica com o objetivo de determinar as direções que a educação 

estima para o desenvolvimento da sociedade. A intervenção pedagógica 

proporcionada pela escola é fundamental na definição do desenvolvimento do 

aprendiz. 

1.2.1 Ensino e aprendizagem: papel da mediação 

Um aspecto importante na teoria histórico-cultural é a mediação simbólica, 

baseada na interação do homem com o mundo, Vygotsky dizia que essa interação 

acontecia de forma mediada, e não direta, pois segundo ele existia dois tipos de 

mediadores: o mediador entre o indivíduo e o mundo e os instrumentos e o signo, que 

correspondem aos fatores psicológicos, tornando nossa mente mais refinada, e que 

nos possibilita um comportamento mais equilibrado.  

Vygotsky (1998, p.73) assim esclarece:  

(...) a transição para a atividade mediada – muda, fundamentalmente, todas 
as operações psicológicas, assim como o uso de instrumentos amplia de 
forma ilimitada a gama de atividades em cujo interior as novas funções 
psicológicas podem operar. Nesse contexto, podemos usar o termo função 
psicológica superior, ou comportamento superior com referência à 
combinação entre o instrumento e o signo na atividade psicológica.   

Essa posição explícita de Vygotsky mostra a importância do papel do 

professor como mediador desse processo no ambiente escolar, sendo capaz de 
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analisar e investigar os conhecimentos prévios dos alunos, para que possa intervir na 

reorganização desses conhecimentos, elevando-os ao nível de potencial desejado.  

Segundo Vygotsky com o processo de internalização e transformação das 

marcas externas em processos internos, os sistemas simbólicos organizam os signos 

em estruturas complexas e articuladas, sendo que esses dois mostram a importância 

das relações entre o indivíduo e o meio, e são compreendidos como essenciais para 

o desenvolvimento dos processos mentais superiores. Segundo Oliveira (1993, p. 30-

31): 

[...] são inúmeras as formas de utilizar signos como instrumentos que auxiliam 

no desempenho de atividades psicológicas. Fazer uma lista de compras por 
escrito, utilizar um mapa para encontrar determinado local, fazer um diagrama 
para orientar a construção de um objeto, dar um nó num lenço para não 
esquecer um compromisso são apenas exemplos de como constantemente 
recorremos à mediação de vários tipos de signos para melhorar nossas 
possibilidades de armazenamento de informações e de controle da ação 
psicológica. 

O estudo de Vygotsky defende que com o tempo o homem passa a utilizar os 

signos internos, fazendo representações mentais do mundo real, tornando capaz de 

libertar-se do tempo e espaço presente, por meio da abstração. Outro ponto que 

Vygotsky defende com relação a interação humana, está relacionada a relação face a 

face ou sociocultural, pois para ele é dessa forma que o indivíduo interioriza o que se 

dá “de fora para dentro”, ou seja, as formas culturalmente estabelecidas. 

A linguagem por representar o sistema simbólico mais básico, ocupa um lugar 

em destaque na teoria histórico-cultural, pois tem como função o processo de 

comunicação entre os interlocutores do discurso, aqui compreendido entre o homem 

e seus semelhantes, como intercâmbio social e o pensamento generalizante, que são 

responsáveis por propiciar a mediação simbólica entre o indivíduo e o mundo real. 

Conforme Vygotsky (1993, p. 50):  

A formação de conceitos é o resultado de uma atividade complexa em que 

todas as funções intelectuais básicas tomam parte. No entanto, o processo 
não pode ser reduzido à associação, à atenção, à formação de imagens, à 
inferência ou às tendências determinantes. Todas são indispensáveis, porém 
insuficientes sem o uso do signo, ou palavra, como o meio pelo qual 
conduzimos as nossas operações mentais, controlamos o seu curso e as 
canalizamos em direção à solução do problema que enfrentamos. 

Para a relação entre a linguagem o pensamento, Vygotsky defende a ideia 

que ocorre devido à própria natureza das sociedades humanas sofrerem mutações 

com o passar do tempo, surgindo a necessidade de comunicação entre os indivíduos, 
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pois a linguagem exerce tanto o papel de comunicação entre os indivíduos como de 

organização do pensamento e na elaboração de conceitos. 

Dessa forma, cabe ao professor utilizar estratégias que levem os alunos a 

compreender e utilizar a linguagem científica, de forma contextualizada, sem suprir 

significados que a palavra representa no cotidiano do aluno, mas saiba utilizar os 

conteúdos abordados e o significado dos conceitos apresentados de forma consciente 

e coerente do que ele vivencia dentro de um determinado contexto. 

Tais considerações nos levam a discutir que, engajar-se na resolução de um 

problema dado, dentro ou fora do espaço escolar, significa tentar resolvê-lo através 

da interação, que para a teoria Sócio Histórico é o elemento chave, pois compreende 

que a relação entre os indivíduos é um fator importante para internalização de 

conceitos internaliza seus conceitos e o desenvolvimento das funções psicológicas. 

Segundo Vygotsky a criança pode fazer muito mais com a ajuda do outro do que o 

faria isoladamente 

 Essas concepções têm implicações importantes no papel do professor como 

mediador do conhecimento, pois a forma como são desenvolvidas as atividades no 

espaço escolar, é uma das suas responsabilidades. Sua função é atuar na zona de 

desenvolvimento proximal, promovendo progresso que não ocorreriam naturalmente. 

Portanto, segundo Oliveira (1995, p.12): 

Os procedimentos regulares que ocorrem na escola – demonstração, 
assistência, fornecimento de pistas, instruções – são fundamentais na 
promoção de um ensino capaz de promover o desenvolvimento. A 
intervenção do professor tem, pois, um papel central na trajetória os 
indivíduos que passam pela escola. 

Faz-se necessário também considerar que a perspectiva Sócia Histórica não 

está relacionada ao ensino tradicional, diretivo, no qual o aluno é um receptor passivo 

do conhecimento repassado pelo docente, que não é função do professor apresentar 

respostas prontas, acabas, e sim, estimular o avanço dos processos intelectuais dos 

alunos, fazendo com que eles se sintam desafiados a compreender tais conceitos, 

relacionando-os com os já existentes, que são os chamados níveis de 

desenvolvimento real, em busca de um nível de conhecimento avançado, a 

aprendizagem de novos conceitos. 

O processor de ensino e aprendizagem, segundo Vygotsky, é frequentemente 

reestruturado tanto coletivamente como individualmente. Nesse sentido, faz-se 

necessário que aulas sejam pensadas para serem desenvolvidas com um olhar 
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voltadas as interações sociais, e não transmissão-recepção, isto é, um ambiente 

acolhedor, no qual o conhecimento é constantemente (re) construído. 

Outro aspecto que merece destaque quanto ao professor como mediador do 

conhecimento, é a visão errônea que o docente é o único detentor do conhecimento, 

desconsiderando assim, os conhecimentos prévios dos alunos ao chegar à escola, 

como foi relatado anteriormente é importante no processo de construção do 

conhecimento. 

Além disso, os momentos de interação entre os alunos são considerados uma 

oportunidade de socialização e troca de conhecimento, e representam uma rica 

oportunidade para a aprendizagem, Vygotsky, (2001, p.247): 

Não menos que a investigação teórica, a experiência pedagógica nos ensina 

que o ensino direto de conceitos sempre se mostra impossível e 
pedagogicamente estéril. O professor que envereda por esse caminho 
costuma não conseguir senão uma assimilação vazia de palavras, um 
verbalismo puro e simples que estimula e imita a existência dos respectivos 
conceitos na criança, mas, na prática, esconde o vazio. Em tais casos, a 
criança não assimila o conceito, mas a palavra capta mais de memória que 
de pensamento e sente-se impotente diante de qualquer tentativa de 
emprego consciente do conhecimento assimilado.  

O processo de ensino e aprendizagem assegura esse processo em que o 

ensino medeia às condições de internalização de ferramentas culturais existentes na 

cultura e nas práticas sociais (interação social no cotidiano, nas comunidades, nas 

práticas institucionais). Pela aprendizagem, práticas sociais se convertem em funções 

mentais no indivíduo, produzindo mudanças qualitativas no seu modo de ser e de agir, 

ou seja, atuando no desenvolvimento humano. 

Assim, aprendizagem, na teoria histórico-cultural, pode ser definida como 

processos de mudanças qualitativas mais ou menos estáveis na personalidade, 

efetivados pela internalização de significados sociais, especialmente saberes 

científicos, procedimentais e valorativos, por mediações culturais e interações sociais 

entre o aprendiz e outros parceiros, que promovem o desenvolvimento cognitivo, 

afetivo e moral dos indivíduos. 

O papel do ensino é, precisamente, promover o desenvolvimento mental por 

meio da aprendizagem, convertendo a aprendizagem em desenvolvimento. Tem-se, 

assim, a subordinação da mediação didática à mediação cognitiva – a serviço da qual 

está o processo de aprendizagem e ensino - um processo de objetivação do real que 

se dá na relação entre sujeito (s) e objeto (s), num contexto espaço-temporal 

determinado.  
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A mediação didática consiste, assim, em estabelecer as condições ideais à 

ativação do processo de aprendizagem, ou seja, assegurar as melhores condições 

possíveis de transformação das relações que o aprendiz mantém com o saber.  

A mediação didática segundo D’Ávila (2008, p. 39-40): 

Inclui um conjunto de interações e, como sistema didático, se insere em 

sistemas mais largos. Depende, pois de uma relação de caráter 
psicopedagógico estabelecida de modo disciplinar ou interdisciplinar entre o 
professor e os objetos de conhecimento. [...] A ação pedagógica, então, 
efetua um movimento, uma passagem, na qual uma totalidade se transforma 
em outra. A mediação didática, por sua vez, se desenvolve através dessa 
ação, onde se situam o professor e seus instrumentos de ensino [...] 

Em síntese, a didática é a sistematização de conhecimentos e práticas 

referentes aos fundamentos, condições e modos de realização do ensino e da 

aprendizagem dos conteúdos, habilidades, valores, visando o desenvolvimento das 

capacidades mentais e a formação da personalidade dos alunos. Nessa definição, a 

didática é inseparável das metodologias específicas de ensino das matérias. 

A didática e as didáticas específicas formam uma unidade, uma vez que o 

objeto de estudo de ambas é a mediação das aprendizagens ou as relações entre a 

aprendizagem e o ensino.  

Ressalte-se, além disso, que a didática e as didáticas especificas estão, 

necessariamente, vinculadas ao conteúdo específico das disciplinas ensinadas, razão 

pela qual devem ser consideradas como a referência para a organização dos 

conhecimentos e práticas dessas disciplinas. Nesse sentido, a didática e as didáticas 

específicas tornam-se os saberes mais relevantes da formação profissional de 

professores. 

 

1.2.2 Prática pedagógica do professor mediador 

 

A procura de um método torna-se um dos problemas mais importantes de 

todo empreendimento para a compreensão das formas caracteristicamente humanas 

de atividade psicológica. “Neste caso, o método é, ao mesmo tempo, pré-requisito e 

produto, o instrumento e o resultado do estudo” (VYGOTSKY, 1998. p.86). Segundo 

Vygotsky, o conhecimento é uma reorganização e tem uma dimensão revolucionária 

à educação.  

Metodologia e didática simbolizam a expressão das concepções e crenças 

manifestas no modo de ATUAR; representam a proposta educativa assim como os 
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referenciais que a fundamentam. As concepções de ser humano, da educação, 

mundo, sociedade, ensino, aprendizagem e conhecimento apontam a opção por 

determinadas estratégias didáticas e metodológicas, estabelecem o caminho e a 

forma como deve ser trilhado, orientando a ação para se atingir os resultados 

esperados. A metodologia mais apropriada à concretização da proposta educativa 

estabelecida nas Diretrizes Curriculares do município de Boa Vista – RR inspira-se 

em referenciais que lhe conferem eficiência.  

O processo de construção do conhecimento é particular ao sujeito que 

aprende; dependem de sua reflexão, interação e ação. A aprendizagem pressupõe a 

relação entre conhecimentos preexistentes e os novos conhecimentos, adquiridos e 

desenvolvidos no espaço escolar e nas relações sociais.  

O professor mediador deverá estar atento às possibilidades de incorporação 

do objeto de conhecimento por seus alunos, estimulando a reflexão e a interpretação, 

favorecendo a recriação do objeto, considerando a perspectiva de continuidade diante 

os conhecimentos que o estudante tem. Para que seja eficaz, a aprendizagem deve 

ser significativa, ou seja, o que deve ser assimilado precisa fazer algum sentido para 

quem aprende. O novo conhecimento deve-se relacionar de maneira não arbitrária e 

substantiva (não literal) à estrutura cognitiva do aluno.  

Assim, buscando enfatizar o papel do professor como mediador, ação 

pedagógica deve apresentar desafios, estimular e orientar os alunos a buscar 

soluções com a aplicação do saber cientificamente produzido e direcioná-los para usar 

seus conhecimentos prévios, deduzir, inferir, pesquisar, sistematizar e generalizar.  

A abordagem do objeto de conhecimento deve priorizar a organização das 

relações entre ideias, situações e conceitos, com vistas a engrandecer a construção 

de estruturas lógicas e a consistência do conhecimento. A ação educativa deve 

possibilitar ao educando a compreensão do mundo pelo conhecimento, superando a 

fragmentação na apresentação dos conteúdos.  

Dessa forma, a ação pedagógica deve estabelecer em cada fase da 

escolaridade, metodologias adequadas às necessidades e possibilidades dos 

educandos, criando pontes entre todas as fontes de conhecimento. 

As competências e habilidades são consideradas, na organização das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental - DCNs, em três níveis 

distintos de operações mentais entre o sujeito e o objeto de conhecimento: os níveis 

básico, operacional e global.  
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O Nível Básico encontra-se as ações mentais, elementos essenciais, 

estruturais aos demais níveis, propiciando a construção de conceitos, o Nível 

Operacional, às competências traduzem-se em ações mentais coordenadas de 

classificação e o último, o Nível Global encontram-se ações e operações cognitivas 

mais complexas, definidas pela extensão e aplicação de conhecimentos entre 

diferentes situações, que exigem a aplicação dos conhecimentos a situações 

diferentes. Englobam reversibilidade e mobilidade cognitiva, capacidade de análise, 

síntese, inferência, dedução, raciocínio sobre hipóteses, pensamento proposicional e 

reflexão sobre o próprio pensamento. Estes três níveis orientam a organização 

curricular da educação básica nacional. 

 

1.2.3 Implicações da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), Mediação e da 

Linguagem para a Prática Pedagógica. 

 

As concepções de Vygotsky são pautadas nos meios em que o indivíduo 

adquire conhecimento através do convívio com outros, servindo como mediadores 

para o conhecimento, chamadas por ele de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). 

Dessa forma, quando estamos observando o desenvolvimento dos alunos no meio 

escolar, podemos identificar quais práticas são viáveis para desenvolver as 

habilidades essenciais na construção da aprendizagem. Isso implica dizer, que ao 

analisarmos uma turma usando o método de pesquisa em ação, vamos diagnosticar 

essa aprendizagem e analisar se a mediação feita através do professor, foi eficaz 

nesse processo.  

Nessa perspectiva, as atividades que uma criança é capaz de resolver são 

consideradas como determinantes do seu nível de desenvolvimento, que para 

Vygotsky o conjunto dessas capacidades caracteriza a zona de desenvolvimento real, 

não o bastante para revelar um nível de desenvolvimento em sua totalidade, já que 

para ele essas capacidades não dizem respeito a suas potencialidades, seria o 

processo do “vir-a-ser”. Além disso, ao tratarmos de potencialidades fica evidente a 

necessidade de analisar-se o nível de desenvolvimento potencial, onde a criança 

atinge a capacidade de realizar tarefas através de um mediado, para nosso 

entendimento, o mediador seria o professor na prática pedagógica. 
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Atingir essas potencialidades, para Vygotsky, é essencial e podem ser 

alcançadas em determinados momentos, com a capacidade de resolver tarefas se 

adquire novas aquisições mentais mediadas por outra pessoa. Dessa forma, o autor 

aborda que as capacidades quando são testadas podem determinar não só o 

desenvolvimento real das crianças, mas servem também para revelarem as 

potencialidades futuras. 

A influência do outro nesse processo não é igualitária, duas crianças não 

apresentam, por exemplo, o mesmo nível de aprendizagem, mesmo tendo passado 

por um mesmo modelo de mediação. Nesse sentido, as habilidades desenvolvidas no 

processo de mediação devem adequar-se as realidades de cada criança cabem 

assim, um conhecimento do meio, para que se possa ter uma melhor eficácia no 

processo de aprendizagem. 

Esse processo fica evidenciado na Zona de Desenvolvimento Proximal, é nela 

que a interferência do outro será transformadora, para Vygotsky (1991), o aprendizado 

vai impulsionar o desenvolvimento. Dessa forma, a escola tem uma interferência 

imediata, é nela que a mediação ocorre, se tornando um ambiente de suma 

importância na constituição do sujeito, deve ser feita práticas pedagógicas que tragam 

novas aquisições psicológicas, que favoreçam essas crianças. “Uma correta 

organização da aprendizagem da criança conduz ao desenvolvimento mental, ativa 

todo um grupo de processos de desenvolvimento” (VYGOTSKY, LURIA e LEONTIEV, 

1988, p.115). Nesse sentido, devem-se planejar as práticas pedagógicas observando 

tanto o nível de desenvolvimento real, quanto o potencial, para conceder novas 

conquistas.  

 Tais observações chamam atenção para observarmos o quanto é difícil 

a mediação pedagógica, e reafirma sua importância na construção do conhecimento 

e na interação social, ressaltando-se aí, outro conceito abordado na teoria histórico- 

cultural - A linguagem, que tem um papel importante no desenvolvimento  dos 

processos intelectuais superiores, uma vez que é responsável pela interação entre as 

partes envolvidas, desempenhando o papel de elemento mediador, construindo no 

estudante a capacidade de formação de conceitos. Conforme Vygotsky (1993, p. 50): 

A formação de conceitos é o resultado de uma atividade complexa em que 
todas as funções intelectuais básicas tomam parte. No entanto, o processo 
não pode ser reduzido à associação, à atenção, à formação de imagens, à 
inferência ou às tendências determinantes. Todas são indispensáveis, porém 
insuficientes sem o uso do signo, ou palavra, como o meio pelo qual 
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conduzimos as nossas operações mentais, controlamos o seu curso e as 
canalizamos em direção à solução do problema que enfrentamos. 

As ações realizadas por Vygotsky e colaboradores evidenciam que a criação 

de conceitos é um processo inovador e se orienta para a solução de problemas. 

 

1.3 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: SUA IMPORTÂNCIA E ESTRATÉGIAS NO 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

 

A educação brasileira vem passando por grandes transformações, estamos 

inseridos neste novo contexto, de reformas educacionais, queremos aqui citar a BNCC 

– Base Nacional Comum Curricular, com foco na modalidade de ensino em estudo – 

Ensino Fundamental anos iniciais. A partir dessas novas mudanças, pautamos nosso 

trabalho direcionado pelo novo currículo, juntamente com a Base Nacional Comum 

Curricular, atendendo as habilidades e as competências exigidas para o 2º ano do 

ensino fundamental anos iniciais. Segundo a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC, 2018, p. 16), 

BNCC e currículos têm papéis complementares para assegurar as 

aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da Educação Básica, 
uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de 
decisões que caracterizam o currículo em ação. São essas decisões que vão 
adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando a 
autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, 
como também o contexto e as características dos alunos. 

 

Seguimos as diretrizes exigidas nesse novo currículo, abordando de forma 

clara e atentando quanto aos objetivos propostos para o objeto de conhecimento em 

foco- Resolução de problemas envolvendo adição e/ou subtração, na mediação do 

professor, baseado na teoria histórico-cultural. 

A Educação Básica é composta por Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. O Ensino Fundamental é um dos momentos mais importantes durante a vida 

escolar, garantindo o conhecimento básico para o ensino médio e futuramente o 

superior. O Ensino Fundamental é organizado em dois ciclos distintos, sendo o 

primeiro ciclo chamado de “anos iniciais do Ensino Fundamental” e engloba as turmas 

do 1º ou 5º ano (antigamente 1ª e 4ª série), e o segundo “ano finais do Ensino 

Fundamental”, que inicia no 6ºano ao 9ºano. Essa formação é garantida pela LDBEN- 
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96 que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional: 

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, 

gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por 
objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (Redação dada pela Lei nº 
11.274, de 2006) 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 
o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;  

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;  

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.  

 

Nosso foco de estudo está pautado na modalidade do Ensino Fundamental 

anos iniciais, em uma turma do 2ºano. Dentro da matriz curricular pode-se observar 

que as habilidades e competências são apresentadas o nível de dificuldades para 

cada ano/série, sendo um crescente de acordo coma sequência de anos seguidos, 

sendo assim, em cada ano/série tem seus pré-requisitos essenciais para os anos 

posteriores. 

O conhecimento matemático tem, em suas origens, a busca de respostas a 

problemas originários de práticas sociais. Ao se estabelecer como ciência, a 

Matemática apresenta uma linguagem sintética, com menor grau de ambiguidades, 

procedimentos de rigorosa validação interna e desenvolvimento de diferentes tipos de 

raciocínios para entender os fenômenos que nos cercam.  

Com o surgimento e avanço das mídias digitais, houve mudanças na 

sociedade atual, os conhecimentos matemáticos tornam-se fundamentais para o 

enfrentamento do cotidiano e, por decorrência, a inserção na sociedade e no mundo 

do trabalho.  

Nessa direção, vemos que a Matemática se apresenta como uma fonte de 

modelos para interpretação dos fenômenos da realidade, que compreendem 

procedimentos, construção e relação de conceitos e suas representações. Como os 

objetos matemáticos não são acessíveis diretamente, mas se constituem 

abstratamente no campo do pensamento, o conhecimento matemático constrói-se na 

e pela representação desses objetos. Vygotsky (1996, p. 71), afirma que “cada 

conceito surge relacionando com todos os restantes e uma vez formado vem a 
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determinar, por assim dizer, seu lugar no sistema de conceitos anteriormente 

conhecidos”. Reforçando essa afirmação temos ainda, (VYGOTSKY, 2001, p.169): 

O conceito surge quando uma série de atributos que tenham sido abstraídos 

se sintetiza de novo quando a síntese abstrata conseguida desse modo se 
converte na forma fundamental do pensamento, através da qual a criança 
percebe e atribui sentido a realidade que a rodeia. 

O aperfeiçoamento dessas representações é construído progressivamente ao 

longo da vida escolar, na qual seus entes abstratos se comunicam ora por registros 

de representações mentais (interiorizados), ora por registros de representações 

semióticas (exteriorizados).  

Acreditamos que a articulação desses registros de representação matemática, 

deve ser criada por uma intencionalidade didática, mediada pelo professor que ensina 

matemática, como um meio de promoção da aprendizagem dessa área de 

conhecimento. Assim, antes de exibir a representação semiótica (exteriorizada) de um 

objeto de conhecimento matemático, é necessário permitir que o aluno construa sua 

representação mental (interiorizada) e produza a compreensão desse objeto. A BNCC 

(2018, p.274) como documento de orientação curricular nos remete a entendermos 

que a Matemática precisa ser organizada para atender as necessidades dos alunos 

no seu cotidiano, sendo assim:  

Portanto, a BNCC orienta-se pelo pressuposto de que a aprendizagem em 
Matemática está intrinsecamente relacionada à compreensão, ou seja, à 
apreensão de significados dos objetos matemáticos, sem deixar de lado suas 
aplicações. Os significados desses objetos resultam das conexões que os 
alunos estabelecem entre eles e os demais componentes, entre eles e seu 
cotidiano e entre os diferentes temas matemáticos.  

Para alcançar o nível desejado do conhecimento matemático, é indispensável 

que o aluno compreenda tanto a aplicabilidade da Matemática no seu dia a dia quanto 

à interpretação das informações e conhecimentos, das relações com o mundo em que 

vive, atribuindo sentido aos conceitos, procedimentos e processos desenvolvidos, 

tornando-o útil na sua vida. 

Dessa forma, o “sucesso” a ser atingido para o ensino e aprendizagem da 

Matemática demanda adequações no currículo e nos processos didático-

metodológicos, onde o professor precisa ter um olhar para as necessidades dos 

alunos, utilizando sequências didáticas com objetivos que promovam a aprendizagem 

dos estudantes, estabelecendo um campo de base para o desenvolvimento das 

capacidades globais do aluno, sendo responsável por acompanhar nos processos de 

significação dos conteúdos, relacionando com a teoria histórico-cultural proposta por 
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Vygotsky que atribui ao docente um papel importante - de mediador. Confirmando este 

pensar constatou-se na fala de Panutti (2003, p.04) a seguinte afirmação:  

A sequência didática é outra modalidade organizativa que se constitui numa 

série de ações planejadas e orientadas com o objetivo de promover uma 
aprendizagem específica e definida. Estas ações são sequencias de forma a 
oferecer desafios com o grau de complexidade crescente, para que as 
crianças possam colocar em movimento suas habilidades, superando-as e 
atingindo novos níveis de aprendizagem.  

 

Para Zabala (1998, p.18) o conceito de sequência didática é aqui assumido 

como “[...] um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a 

realização de certos objetivos educacionais, que tem um princípio e um fim 

conhecidos, tanto pelos professores como pelos alunos”.  

Considerando que os conhecimentos matemáticos ocorrem no cotidiano dos 

alunos, dentro e fora da escola, faz-se essencial um currículo que leve em 

consideração os conhecimentos já existentes, sistematizando-os de maneira 

dialógica, fortalecendo e/ou incorporando novos conceitos.  Nesta perspectiva, as 

situações didáticas precisam estar alinhadas, apontando e estabelecendo conexões 

entre os eixos da própria Matemática e aproximá-la das demais áreas do 

conhecimento. Os alunos, por sua vez, devem ser incentivados a testar sua validade, 

confirmá-las ou refutá-las, desenvolvendo se próprio raciocínio da atividade 

matemática e entendendo como os conceitos se associam. É fundamental a 

articulação dialética, ao longo de toda a Educação Básica. Segundo a BNCC (2018, 

p. 274/275): 

Na Matemática escolar, o processo de aprender uma noção em um contexto, 

abstrair e depois aplicá-la em outro contexto envolve capacidades essenciais, 
como formular, empregar, interpretar e avaliar – criar, enfim –, e não somente 
a resolução de enunciados típicos que são, muitas vezes, meros exercícios e 
apenas simulam alguma aprendizagem. Assim, algumas das habilidades 
formuladas começam por: “resolver e elaborar problemas envolvendo...”. 
Nessa enunciação está implícito que se pretende não apenas a resolução do 
problema, mas também que os alunos reflitam e questionem o que ocorreria 
se algum dado do problema fosse alterado ou se alguma condição fosse 
acrescida ou retirada. Nessa perspectiva, pretende-se que os alunos também 
formulem problemas em outros contextos. 

 

Na Resolução de Problemas, o erro, elemento da Resolução de Problemas, é 

visto como um elemento pertencente ao o processo de aprendizagem, que impulsiona 

o movimento de construção e reconstrução do conhecimento, recurso eficaz para o 

processo de compreensão de novas ideias e de transformação das existentes. Cabe 
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ao educador, no processo de ensino e aprendizagem, utilizá-lo como uma metodologia 

que instiga e potencializa raciocínios próprios dessa área de conhecimento.  

Outro ponto diferencial é que a matemática, por se tratar de uma ciência com 

conceitos amplos, que se relacionam e, muitas vezes, é interdependente, proporciona 

ao estudante contínua retomada, respeitando e estabelecendo conexões entre os 

anos/séries ao longo de todo o currículo da Educação Básica. 

O Ensino Fundamental visa contribuir para a formação básica do cidadão, 

desenvolvendo as competências e habilidades essenciais para a constituição de sua 

identidade pessoal, cultural e social e sua inserção na sociedade e no mundo do 

trabalho.  

De acordo com a Lei 9.394/96 (LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional), em sua redação atualizada pela Lei 11.274 de 2006, essa 

formação engloba:  

• O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 
o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 

• A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade.  

• O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores.  

• O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana 
e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Período longo e 
plural, perfazendo nove anos de escolarização, o Ensino Fundamental 
estende-se da infância à adolescência; abrange diferentes etapas de 
desenvolvimento e de aprendizagem, ampla diversidade de caraterísticas e 
necessidades; demanda variadas formas e níveis de abordagem dos 
conhecimentos, assim como adequação e flexibilidade metodológica, 
permeados por um diálogo sequencial e transversal com a Educação Infantil 
e o Ensino Médio.  

 

Nessa perspectiva, e considerando o movimento em ciclo da aprendizagem, 

o Ensino Fundamental, além de organizar os conhecimentos em uma evolução 

crescente, utilizando como meios as mais diversas formas de conhecimento cognitivo, 

agrupa-os, em anos/períodos escolares, considerando suas especificidades, para o 

desenvolvimento do ciclo.  

 Nos anos Iniciais do Ensino Fundamental, no processo de ensino e 

aprendizagem, é a etapa em que os alunos constroem seus conhecimentos a partir 

de experiências e atividades que possibilitem sua ação direta, tendo em vista que seu 

pensamento é operatório concreto e, por meio dele, constituem estruturas mentais 
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superiores e conceitos essenciais para sua evolução e seu aprendizado ao longo de 

sua trajetória escolar.   

A história do ensino de Resolução de Problemas em Adição e Subtração, 

enquanto um objeto de conhecimento, não se caracteriza como preocupação 

primeira deste trabalho. Portanto, apesar de entender a existência de múltiplas 

possibilidades de descrição e análise desta complexa área do conhecimento, tal 

ensaio não foi aqui realizado, centrando-se esta pesquisa nas questões acerca da 

mediação da prática pedagógica da professora que lecionam o componente de 

Matemática e seus impactos nos alunos. 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Este capítulo apresenta o caminho traçado para a realização da pesquisa, 

enaltecendo os elementos básicos da investigação, a descrição dos procedimentos 

metodológicos, os sujeitos da pesquisa e a sequência didática.  

2.1 A ABORDAGEM DA INVESTIGAÇÃO  

Com o propósito de atingir os objetivos almejados pela pesquisa, optou-se 

pela abordagem qualitativa do tipo descritiva, por buscar “coletar dados que mostrem 

um evento, uma comunidade, um fenômeno, feito, contexto ou situação que ocorre” 

(SAMPIERI, COLLADO e LÚCIO, 2012, p.102). Assim, nessa abordagem, os sujeitos 

do estudo não são reduzidos a variáveis isoladas ou a hipóteses, mas são vistos como 

parte de um todo em um contexto natural.  

Silva (1996) considera que, ao reduzirmos pessoas a agregados estatísticos, 

perdemos de vista a natureza subjetiva do comportamento humano, destacando que 

há possibilidades de conhecermos melhor os seres humanos e compreendermos 

como ocorre a evolução das definições de mundo desses sujeitos, fazendo uso de 

dados descritivos derivados de registros e anotações pessoais de falas das pessoas 

e dos comportamentos observados.  

Moreira (2011c, p. 76) em relação aos dados descritivos, elucida que: 

O interesse central dessa pesquisa está em uma interpretação dos 

significados atribuídos pelos sujeitos à suas ações em uma realidade 
socialmente construída, através de observação participativa, isto é, o 
pesquisador fica imerso no fenômeno de interesse. Os dados obtidos por 
meio dessa participação ativa são de natureza qualitativa e analisados de 
forma correspondente. [...] Através de uma narrativa detalhada, o 
pesquisador busca credibilidade para seus modelos interpretativos. 

 

De acordo com o pensamento desse autor a pesquisa qualitativa tem se 

apresentado como uma modalidade de pesquisa extremamente útil para a Educação, 

visto que permite o estudo de experiências, sentimentos e emoções da forma como 

são explicitados pelos sujeitos do estudo.  Para Lüdke e André (1986, p. 11-13) as 

características básicas de uma pesquisa qualitativa são: 

1. A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de 
dados e o pesquisador como seu principal instrumento. [...] 

2. Os dados coletados são predominantemente descritivos. [...] 

3. A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. [...] 
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4. O “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de 
atenção especial pelo pesquisador. [...] 

5. A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Os 
pesquisadores não se preocupam em buscar evidências que comprovem 
hipóteses definidas antes do início dos estudos. As abstrações se formam ou 
se consolidam basicamente a partir da inspeção dos dados num. 

 

Nos métodos qualitativos, o pesquisador é necessariamente envolvido na vida 

dos sujeitos (ou participantes) visto que os procedimentos de investigação se baseiam 

em ações como ouvir, conversar, permitir a expressão livre dos interlocutores – 

Deduzir (com a dedução pretende-se o maior enriquecimento da epistemologia para 

o maior enriquecimento da construção metodológica).  

Os procedimentos de investigação possibilitam um clima de informalidade e o 

simples fato dos sujeitos poderem falar livremente a respeito de um tema, sem que 

um roteiro preestabelecido ou questões fechadas lhes tenham sido impostos, colabora 

para diminuir o distanciamento entre o investigador e os investigados (SILVA, 1996).  

No contexto dessa abordagem ainda é exigido que o investigador se auto 

examine constantemente, para não perder de vista o sentido inicial da pesquisa e 

conduzir os encontros com os participantes na direção das respostas procuradas. 

Além disso, os pesquisadores têm que ser cautelosos porque, segundo Lüdke; André 

(1986, p. 4): 

Os fatos, os dados, não se revelam gratuita e diretamente aos olhos do 

pesquisador. Nem este os enfrenta desarmado de todos os seus princípios e 
pressuposições. Ao contrário, é a partir da interrogação que ele faz aos 
dados, baseada em tudo o que ele conhece do assunto – portanto, em toda 
a teoria acumulada a respeito – que se vai construir o conhecimento sobre o 
fato pesquisado. 

 

Dentre os vários métodos científicos, optou-se para essa pesquisa pelo 

método da observação participante, por se basear na participação real do 

conhecimento, onde até certo ponto da pesquisa, o observador assume o papel de 

um membro do grupo. Assim este pode enfrentar grandes dificuldades em manter a 

objetividade por causa das influências do grupo ou tentar influenciar (MARCONI; 

LAKATOS, 2003). Nesse sentido vale refletir com base no que diz Gil (2008, p. 103) 

a respeito da observação participante “Daí por que se pode definir observação 

participante como a técnica pela qual se chega ao conhecimento da vida de um grupo 

a partir do interior dele mesmo”. 
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Moreira (2011, p. 76) ressalta também que “[...] através da observação 

participativa o pesquisador fica imerso no fenômeno de interesse. Os dados obtidos 

por meio dessa participação ativa são de natureza qualitativa e analisados de forma 

correspondente. [...]”. 

Quanto aos procedimentos, a pesquisa é classificada em pesquisa-ação, que 

de acordo com Thiollent (1985), envolve os pesquisadores e os participantes de modo 

cooperativo ou participativo, além de possuir base empírica, sendo realizada em 

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo.  

A pesquisa-ação possuiu quatro fases que foram seguidas durante todo o 

estudo: fase exploratória; diagnóstico para avaliar os conhecimentos prévios dos 

alunos do 2º ano do Ensino Fundamental anos iniciais, nas habilidades presentes no 

objeto de conhecimento, resolução de problemas envolvendo adição e/ou subtração, 

que será utilizado como parâmetro nas análises da turma em estudo; planejamento, 

observação de aula, aplicação de sequência didática; avaliação e divulgação dos 

resultados.  

2.1.1 Contexto e Participantes da Pesquisa 

Os dados da pesquisa foram coletados na Escola Municipal Maria Gonçalves 

Vieira localizada no Município de Boa Vista - RR, na Rua Joca Farias, n° 1775, no 

Bairro Caranã. Regulamentada a partir do Decreto nº 129/2005 de 06 junho de 2005 

e credenciada pela Portaria CME/BV Nº 09/2010, atende atualmente cerca 550 

estudantes do Ensino Fundamental, com faixa etária de seis a quatorze anos, com 

turmas do 1° ano ao 5° ano do Ensino Fundamental, sendo distribuídas nos turnos: 

matutino e vespertino. 

A escola se caracteriza socioeconomicamente e culturalmente por uma 

clientela constituída de classe social baixa e média, onde a grande maioria dos alunos 

são filhos de pessoas que trabalham como garimpeiros, empregadas domésticas, 

caseiros, profissionais da área de saúde e da educação. 

Conta com espaços amplos, arborizados, com áreas verdes bem cuidadas, 

horta, um playground em construção, uma sala de recursos multifuncional, biblioteca, 

sala das mesas pedagógicas e materiais manipuláveis, laboratório de informática, oito 

salas de aula, uma sala de artes, uma sala de professores, quadra esportiva, dentre 

outras. A linha pedagógica que norteia a missão educativa da escola fundamenta-se 

na concepção humanista, interacionista e construtivista da educação. Partindo desta 
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premissa, para que o processo educativo alcance seus objetivos, estabelece-se o 

diálogo com os teóricos: Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, entre outros, os quais 

resguardadas as peculiaridades de cada um, busca-se evidenciar suas premissas e 

paradigmas que nortearão a condução desta escola no seu dia adia, no que tange a 

formação integral dos alunos. (PP, 2018) 

A aprendizagem de todos os alunos é uma preocupação constante, uma prova 

deste trabalho está no resultado do IDEB- Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica, nos últimos cinco anos, em que a escola vem apresentando aumentos 

significativos em uma escala crescente. Conforme quadros a seguir: 

QUADRO 1 – Indicadores educacionais do ensino fundamental da Escola Municipal Maria Gonçalves 
vieira (últimos 03 anos) 

ANO APROVAÇÃO (%) REPROVAÇÃO (%) ABANDONO (%) TOTAL (%) 
 

2014 95% 5% 0% 100% 

2015 98% 1,8% 0,2% 100% 

2016 95,5% 4,5% 0% 100% 

2017 90% 10% 0% 100% 

   Fonte: Tiburtino (2018). 

QUADRO 2 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (últimos 03 anos) 

ANO IDEB 

2011 4,6 

2013 5,3 

2016 5,9 

2017 5,7 

  Fonte: IBED 2017 

           Abaixo da meta 
           Acima ao igual à meta 

  

Os dados acima nos revelam que as formas como se desenvolvem as práticas 

pedagógicas em sala de aula, confirmam a situação escolar e, ilustra práticas 

educativas que caminham numa perspectiva comprometida com o ensino e a 

aprendizagem, contribuindo assim, para que a escola alcance seus objetivos 

propostos.  

Os participantes da pesquisa foram 24 alunos do 2º ano do Ensino 

Fundamental anos iniciais e a professora titular da turma, de Matemática, da Escola 

Municipal Maria Gonçalves Vieira localizada no Município de Boa Vista - RR, com faixa 

etária entre sete e sete anos. Buscou-se analisar o ensino e aprendizagem dos 

estudantes da turma em foco.  
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2.1.2 Procedimentos Didáticos e Instrumentos de Coleta de Dados 

Neste tópico, apresentamos os procedimentos didáticos e instrumentos de 

coleta de dados que foram abordados na pesquisa, que analisaram as implicações de 

uma sequência didática, embasada na mediação defendida pela Teoria Histórico-

Cultural, no desenvolvimento de habilidades de adição e/ou subtração nos estudantes 

do 2ºano do ensino fundamental anos iniciais. Assim, foram analisados inicialmente 

documentos pedagógicos e referenciais teóricos para o ensino fundamental - anos 

iniciais, bem como, a mediação da professora no desenvolvimento da sequência 

didática, com foco no ensino e aprendizagem dos estudantes, direcionado para a 

habilidade de resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo 

números de até três ordens com os significados de juntar. 

Nas primeiras visitas à escola pesquisada, com a intenção de construir 

vínculos de aproximação com a equipe pedagógica, para se ter um melhor 

desempenho nas atividades a serem desenvolvidas, houve acompanhamento de 

alguns momentos no horário do intervalo dos professores, em especial da professora 

da turma em estudo, bem como um diálogo com a equipe pedagógica.  

Foi realizada também uma análise documental no Referencial Curricular para 

o Ensino Fundamental e na Proposta Curricular do Município de Boa Vista, que trouxe 

diversas orientações de procedimentos didáticos para o desenvolvimento das aulas 

no Ensino Fundamental, bem como, o cronograma das aulas e conteúdos previstos 

para o bimestre em estudo para que melhorou a compreensão da dinâmica do 

componente curricular no que tange aos aspectos relacionados aos instrumentos 

avaliativos que foram contemplados, número de turmas existentes e o material auxiliar 

utilizado como exercícios definidos pela professora da disciplina de Matemática.  

Com o objetivo de obter mais dados para uma melhor caracterização desta 

pesquisa, foi realizada uma entrevista com a professora de Matemática dos alunos do 

2º ano do Ensino Fundamental anos iniciais (APÊNDICE A), com questões subjetivas, 

com a intenção de verificar a formação docente, prática pedagógica e a interação com 

os alunos. Segundo Bogdan e Biklen (1994, p.134) “a entrevista é utilizada para 

recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador 

desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam 

aspectos do mundo”.   
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A partir da entrevista realizada com a professora, deu-se início as sessões de 

observação, que fizeram referência aos momentos de atividades pedagógicas de 

produções feitas pelos alunos, bem como as práticas pedagógicas da professora, ora 

por seus documentos de planejamentos, ora direcionada a relação professor\aluno. 

Por atividade pedagógica compreende-se o processo de relação entre professor e 

alunos, em função de um determinado objetivo, onde se identificam os momentos de 

instrução apresentados pela professora. Uma breve descrição dos participantes na 

investigação (participantes/alunos e investigador/professor). Foram ainda referidas as 

estratégias de coleta de dados durante a investigação, através da observação direta 

das atividades desenvolvidas em sala de aula e registro dos relatos verbais da 

professora sobre sua própria prática. 

Para o processo de planejamento da proposta de sequência didática, foi 

aplicada uma prova/teste com questões objetivas e subjetivas que diagnosticou os 

conhecimentos prévios dos estudantes relacionados ao objeto de conhecimento 

resolução de problemas envolvendo adição e/ou subtração, por meio da atividade 

desenvolvida e dos momentos de “feedback”/avaliação/questionamento propiciados, 

a professora pode avaliar os conhecimentos prévios dos estudantes relacionado ao 

objeto de conhecimento resolução de problemas envolvendo adição e/ou subtração.  

Uma vez analisado e compreendido a parte funcional da instituição e 

analisada a avaliação diagnóstica, a pesquisadora deu início a construção do 

planejamento pedagógico abordando o objeto de conhecimento em estudo – 

Resolução de problemas envolvendo adição/ou subtração.  

Para esta atividade foram realizados encontros semanais entre 

professora/pesquisadora para construírem juntas uma sequência didática com um 

olhar voltado ao que o educando tem como real e que possa levá-lo a desenvolver 

seu potencial, focando também as habilidades e competências essenciais para o 2º 

ano do Ensino Fundamental anos iniciais, exigidas pela Base Nacional Comum 

Curricular e a Matriz Curricular da instituição escolar. 

Vygotsky afirma que, exercer a função de professor (considerando ZDP), 

implica auxiliar o aluno proporcionando-lhe apoio e recursos necessários para que o 

mesmo possa desenvolver sozinho o nível de conhecimento mais elevado do objeto 

de conhecimento em estudo, nesta perspectiva, percebemos a importância do 

professor, na função de mediador entre o sujeito e o objeto do conhecimento, sendo 

capaz de elevar o nível desse aprendiz do real para o potencial. 
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A partir das concepções de pesquisa expostas acima, adotou-se uma 

metodologia em que os participantes envolvidos formam um grupo com objetivos e 

metas comuns, interessados em um problema que emerge do contexto no qual atuam 

desempenhando os papéis de pesquisador e de professor.  

Os dados da pesquisa que foram coletados tiveram origens em duas fontes: 

Foi feita uma abordagem teórica à investigação qualitativa em educação, incidindo 

particularmente a pesquisa-ação. Para caracterizar a pesquisa qualitativa, Ludke e 

André (1986) citam sete características necessárias para este tipo de investigação, 

conforme representação abaixo:  

1. visam à descoberta; o foco em estudo será evidenciado, na medida que 

surgir novos elementos importantes. 

2. enfatizam a “interpretação em contexto”; o pesquisador precisará ficar 

atento na medida que surgir novos elementos importantes para a investigação. 

3. retratam a realidade de forma completa e profunda; realiza uma análise 

tomando como referência a complexidade das inter-relações.  

4. usam uma variedade de fontes de informação; observa os dados, o 

momento da coleta, e os tipos de informações. 

5. permitem generalizações naturalistas; relaciona a experiência e os 

conhecimentos do investigado com os dados no momento da sua análise. 

6. procuram representar as diferentes perspectivas presentes numa situação 

social; faz parte do processo, tanto as opiniões divergentes, quanto a do pesquisador. 

7. os relatos do estudo de caso utilizam uma linguagem e uma forma mais 

acessível do que outros relatórios de pesquisa; a linguagem varia de acordo com o 

público a quem se destina. 

Em síntese, os instrumentos de reflexão e discussão das ações pedagógicas, 

propostas nesta pesquisa, foram: a) análise de documentos pedagógicos e 

referenciais teóricos, para o Ensino Fundamental - anos iniciais; b) entrevista 

semiestruturada com a professora de Matemática do 2º ano do Ensino Fundamental - 

anos iniciais; c) observação; d) questionário de identificação sociocultural dos alunos; 

e) prova escrita; e f) elaboração e desenvolvimento da proposta de sequência didática 

na unidade temática números, no objeto de conhecimento, problemas envolvendo 

diferentes significados da adição e da subtração (juntar, acrescentar, separar, retirar), 

com foco na habilidade (EF02MA06) resolver e elaborar problemas de adição e de 

subtração, envolvendo números de até três ordens com os significados de juntar, 
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acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais, para 

estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental anos iniciais da turma em estudo. 

2.2 ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS DO PLANEJAMENTO DAS ETAPAS DA PESQUISA 

Considera-se nesta etapa que os educadores e a escola devem criar 

estratégias que assegurem ao aluno a aprendizagem com qualidade, construindo 

assim, sua autonomia intelectual. Para tal faz-se necessário que o planejamento e os 

procedimentos metodológicos estejam relacionados na ação-reflexão-ação, assim 

como, o professor reconhecer que sua função dentro do processo, é de suma 

importância para desenvolver na criança as habilidades capazes de levá-las a 

aprender de acordo com suas capacidades e limitações.  

Com base nessa premissa é que a orientação para a utilização de uma 

“sequência didática” no planejamento pedagógico consiste em sistematizar o trabalho 

do professor com a intenção de auxiliar as crianças na garantia das habilidades 

necessárias para o desenvolvimento e a aprendizagem que deem sentido para a 

efetivação do seu processo de construção do conhecimento cognitivo.  

Kramer (1989, p. 19) afirma, para que essa função se efetive na prática: 

[…] o trabalho pedagógico precisa se orientar por uma visão das crianças 

como seres sociais, indivíduos que vivem em sociedade, cidadãs e cidadãos. 
Isso exige que levemos em consideração suas diferentes características, não 
só em termos de histórias de vida ou de região geográfica, mas também de 
classe social, etnia e sexo. Reconhecer as crianças como seres sociais que 
são implica em não ignorar as diferenças.  

Diante dessa definição fica claro que no ato do planejamento, o professor deve 

considerar as experiências sociais acumuladas do estudante e seu contexto social, de 

maneira a tornar a escola um ambiente acolhedor, de modo que o aluno se sinta 

sujeito aberto a aprendizagens. 

Desse ponto de vista, e com a finalidade de atingir os objetivos propostos 

nessa pesquisa e responder à problemática, foi elaborada uma sequência didática 

através das atividades sistematizadas, tendo como características gerais, os pontos 

elencados no quadro 3. 

QUADRO 3 – Características gerais da sequência didática da pesquisa 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA DA PESQUISA 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

ANO/SÉRIE HABILIDADE- 
BNCC 

ORIENTAÇÕES 
DIDÁTICAS/PEDAGÓGICAS 
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Fonte: Tiburtino (2018). 

Foi realizada uma análise sobre quais as implicações que a sequência didática, 

através da mediação do professor, utilizando como parâmetro as habilidades 

desenvolvidas nos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental anos iniciais sobre 

o objeto de conhecimento adição e/ou subtração, possibilitará no ensino e a 

aprendizagem dos estudantes em foco. 

1ª Etapa da pesquisa: foi aplicado um questionário com a professora regente 

da turma da disciplina de Matemática apresentada no (APÊNDICE A), com questões 

subjetivas para coleta de dados, verificação da formação docente e prática 

pedagógica. 

2ª Etapa - observação: foi seguido um cronograma de quatro aulas 

(APÊNDICE B) com o intuito de compreender como se dá a rotina da sala de aula do 

2º Ano do Ensino Fundamental anos iniciais, na disciplina de Matemática, e a 

interação entre professor/aluno. De acordo com Ludke e André (1986, p.26), “a 

observação possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno 

pesquisado, o que apresenta uma série de vantagens”.  

Números Problemas 
envolvendo 
diferentes 
significados da 
adição e da 
subtração (juntar, 
acrescentar, 
separar, retirar) 

2º do Ensino 
Fundamental 
Anos Iniciais 

(EF02MA06) 
Resolver e 
elaborar 
problemas de 
adição e de 
subtração, 
envolvendo 
números de 
até três ordens 
com os 
significados de 
juntar, 
acrescentar, 
separar, 
retirar, 
utilizando 
estratégias 
pessoais ou 
convencionais. 

Desenvolvimento de 
estratégias pedagógicas, com 
a mediação do professor, entre 
o estudante e o objeto de 
conhecimento, que possam 
contribuir com o 
desenvolvimento da habilidade 
(EF02MA06), nos alunos. 

Desenvolvimento de atividades 
com situações problemas com 
as ideias de juntar (por 
exemplo, um grupo de 3 
objetos e outro de 8 objetos, 
quando os juntamos, formam 
outro com 11 objetos), 
acrescentar (por exemplo, há 
um grupo com 8 objetos e, a 
esses, eu junto mais 3 objetos, 
então, o grupo passa a ter 11 
objetos), separar (por exemplo, 
há um grupo com 11 objetos e 
dele teremos que separar um 
grupo de 8 objetos, o outro 
grupo terá 3 objetos) e retirar 
(de um grupo de 11 objetos, 
retiramos 3 objetos e sobra um 
grupo com 8 objetos). 
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3ª Etapa - análise diagnóstica: com a intenção de coletar dados referentes 

aos conhecimentos prévios dos alunos frente ao objeto de conhecimento “Resoluções 

de problemas envolvendo adição e/ou subtração”, foi aplicada uma prova escrita em 

anexo (APÊNDICE C). 

4ª Etapa - planejamento e a aplicação de sequência didática: Para o 

trabalho de organização das etapas do planejamento, após as etapas de entrevista, 

observação e avaliação diagnóstica, a pesquisadora propôs o planejamento e a 

aplicação da sequência didática, fundamentada na teoria histórico-cultural, utilizando 

a metodologia didática do “professor mediador”, entre o estudante e o objeto de 

conhecimento - Adição e/ou subtração, que está contemplado na habilidade 

(EF02MA06) resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo 

números de até três ordens com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, 

utilizando estratégias pessoais ou convencionais, sendo dividida por partes, 

considerando que as aulas são organizadas por blocos, divididas em 1hora/aula para 

cada componente, de acordo com a carga horária semanal determinada para cada 

componente. 

Foram utilizadas as orientações didáticas/metodológicas contempladas na 

Matriz Curricular Municipal, reformulada em 2018 “que orientam utilizar atividades que 

envolvam situações problemas com as ideias de juntar, acrescentar, separar e retirar”. 

As atividades a serem desenvolvidas precisam estar alinhadas a Matriz Curricular 

Municipal, considerando que o objeto de conhecimento em estudo está contemplado 

em cada ciclo de acordo com os objetivos propostos para cada ano\série. 

Desse ponto de vista, o processo de ensino e aprendizagem deve ter como 

referência inicial, o desenvolvimento real dos estudantes, para que se possa atingir o 

nível de potencial desejado, que o conhecimento, na criança está sempre em 

processo de construção. De acordo com Oliveira (1993, p. 62) "a escola tem o papel 

de fazer a criança avançar em sua compreensão do mundo a partir de seu 

desenvolvimento já consolidado e tendo como etapas posteriores, ainda não 

alcançadas".  

Sendo assim, a seguir apresenta-se as orientações didáticas/metodológicas, 

que se utilizou para análise e discussão da pesquisa com os indicadores de A C, 

propostos para essa atividade. A seguir são apresentadas as etapas da sequência 

didática intitulada “Mercadinho do 2º ano E” que teve participação/desempenho dos 

alunos, de acordo com os procedimentos propostos na sequência didática a seguir: 
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QUADRO 4 – Planejamento da Sequência Didática alinhada à BNCC 

Sequência Didática alinhada à BNCC (Base Nacional Comum Curricular) 

Componente Curricular: Matemática  

Ano/série: 2º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Tempo Estimado: 5 etapas 

Material e recursos necessários 

• Antes: Lápis preto, borracha, embalagens vazias de produtos. 

• Durante: Lápis preto, borracha e máquina fotográfica, atividade xerocopiada. 

• Depois: Lápis preto e de cor, caneta, giz de cera, régua, borracha, cartolina, tesoura, 
embalagens vazias de produtos, fita adesiva, dinheiro (anexo 1). 

Objetivo: 
✓ Desenvolver a habilidade de resolver problemas de adição e de subtração, envolvendo números 

de até três ordens com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, a partir da 
observação e análise de produtos, bem como a exploração, através de situações práticas, com 
a mediação do professor. 

✓ Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até três 
ordens com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias 
pessoais ou convencionais. 

Orientações didáticas/pedagógicas 

1ª AULA: como disparador, utilizar uma roda de conversa com as crianças, com o objetivo de 
introduzir a habilidade – Resolver situações problemas de adição e/ou subtração, favorecendo o 
desenvolvimento da aprendizagem por meio de suas vivencias. 
 

QUADRO 5 – Objeto do conhecimento de acordo coma Base Nacional Comum Curricular 

Fonte: Tiburtino (2018). 
 
Orientações para a roda de conversa: 
 
1º passo: discutir com a turma: Quem me diz o que é acrescentar quantidades? Vocês lembram 
como se acrescentam quantidades? Estimular a turma relatar a ideia de acrescentar. 
 
2º passo: perguntar se eles lembram quais estratégias podem ser utilizadas para 
resolver a situação-problema apresentada. Somente após os alunos falarem exemplos 
de estratégias que o professor mostrará os slides para validar suas lembranças. 
(APÊNDICE D) 
Vejamos a seguir alguns exemplos para relembrar! – 
Acrescentei 34 a 50. Quanto fiquei? 
 
3º passo: realizar os seguintes questionamentos: como podemos fazer o acréscimo de 
quantidades? Quais estratégias vocês lembram para resolvermos esse problema? 
Mostrar aos alunos as diversas possibilidades para resolução de um cálculo com a ideia 
de acrescentar: 
 

✓ Adicionando na horizontal: 34 + 51 
 
 
 

 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETO DE CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES 
DIDÁTICAS/PEDAGÓGICAS 

Números Problemas envolvendo diferentes 
significados da adição e da 
subtração (juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

Desenvolver estratégias pedagógicas, com a 
mediação do professor, entre o estudante e o 
objeto de conhecimento, que possam 
contribuir com o desenvolvimento da 
habilidade (EF02MA06), nos alunos. 
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QUADRO 6 – Valor lugar 

 

DEZENA  UNIDADE 

  

Fonte: Tiburtino (2018). 
34 + 51 = 85 
 

✓ Cálculo convencional:  3  4    
                                                 + 5 1 
                                                    8 5 

 
✓ Por decomposição: 30 + 4 

                                           +   50 + 1 
                                                80 + 5  
                                                   85 

4º passo: Discutir com a turma: Como podemos fazer a retirada de quantidades? Como podemos 
saber quanto fica de 74, se eu retirar 43? 

Mostrar aos alunos as diversas possibilidades para resolução de um cálculo com a ideia 
de retirar: 
 
Subtraindo o número menor: 
 

✓ Cálculo convencional:                           3  4    
                                                                           - 2 1 
                                                                             1 3 
 
 
Contando menor até o maior: 
 

✓ Cálculo convencional:                           3  4    
                                                                           - 2 1 
                                                                            1 3 

 
2ª e 3ª AULA: Resolver problemas envolvendo as ideias de juntar e acrescentar da adição. 

✓ Iniciar a aula organizando as crianças em dupla e orientando-as a discutirem a proposta de 

resolução com suas duplas, em seguida, escrever na lousa o problema com letras grandes 

e realizar a leitura para a turma pelo menos duas vezes. Retomar a leitura, agora, 

coletivamente.  

Problema:  

EM UM JOGO DE CARTAS, MARTA MARCOU 8 PONTOS NA PRIMEIRA RODADA E, NA 
SEGUNDA RODADA, 9 PONTOS. 

ELA DISSE QUE FEZ 15 PONTOS AO FINAL DO JOGO. 

VOCÊS CONCORDAM? 

✓ Entregar folhas em branco do tipo A4 para que as duplas possam registrar suas hipóteses 

de cálculo, e orientar que cada dupla poderá resolver da maneira que achar melhor.  
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✓ Determinar um tempo para resolução da atividade e correção oral, na medida em que foram 

realizando a atividade, a fim de que fosse possível garantir o desenvolvimento das etapas 

seguintes da sequência didática para que o objetivo de aprendizagem fosse alcançado.  

✓ Durante a atividade, a professora deverá passar pelas carteiras, lançando questionamentos 

para que os alunos reflitam sobre as possibilidades de resolução. Sempre lembrar as 

crianças que elas devem discutir juntos a forma utilizada para descobrirem o resultado. 

 

4ª e 5ª AULA: Resolver problemas envolvendo as ideias de juntar e acrescentar da adição. 
✓ Realizar a correção do exercício com registros na lousa e com a participação das duplas 

na explicação de seus raciocínios. 
 

6ª e 7ª AULA: Resolver problemas envolvendo as ideias de retirar e comparar da subtração. 
 

✓ Organizar a sala em grupos com 4 crianças. Cada aluno receberá uma tabela igual ao 

modelo que está no slide (APÊNDICE F). As crianças individualmente desenvolverão nos 

seus cadernos os cálculos convencionais para encontrar o número que estava 

desconhecido na tabela, procurando encontrar o número que representa a quantidade que 

foi retirada do número conhecido e que resultou nas quantidades informadas, ou encontrar 

o resultado da quantidade que foi retirada.  

Problema:  

QUAL FOI O NÚMERO RETIRADO? 

CALCULE E CONFIRME COM O RESULTADO EXPOSTO NA LOUSA 

QUADRO 7 – Valor que retirou e ficou 

TINHA RETIREI FIQUEI 

322 164 ? 

122 ? 230 

604 230 ? 

262 ? 104 

742 476 ? 

Fonte: Tiburtino (2018). 
 

✓ Determinado um tempo de 3 minutos para resolução de cada linha da tabela. 

✓ Em seguida, foi solicitar as crianças que conversem com o grupo sobre a resolução que 

fizeram.  

✓ A professora, deverá circular pela sala observando como os alunos resolvem a atividade, 

e realizar intervenções quando necessárias. 

✓ A correção da atividade, deverá ser realizada na lousa, coletivamente, convidando duplas 

diferentes para explicar como resolveram os exercícios e explicar quais estratégias 

utilizaram para chegarem ao resultado.  

8ª e 9ª AULA: Desenvolver atividade para sistematizar o sobre o objeto de conhecimento 
adição e/ou subtração. 

✓ Nesta aula, propor a resolução da atividade (APÊNDICE G), individualmente, com o objetivo 

de sistematizar o objeto de conhecimento adição e/ou subtração. 

✓ Realizar a correção detalhada com registros na lousa, participação dos alunos e validação 

da turma.   
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✓ Para desenvolver a atividade principal, como momento de interação, e fazendo com que o 

aluno se sinta sujeito do processo, solicitar para que os alunos tragam de casa embalagens 

vazias de produtos consumidos em casa, a fim de montar um supermercado em sala de 

aula.  

✓ Organizar a turma para a elaboração de etiquetas de preço (com todas as especificações 

contidas). 

10ª e 11ª AULA: atividade principal. Situações problemas no Mercadinho. 
Leia com a turma as regras do Mercadinho  

✓ Com os produtos prontos, é hora de arrumar a sala para a “venda”. Orientar que os alunos 
organizem os produtos nos setores, de acordo com suas especificações (alimentos, higiene, 
limpeza, observados no “Mercadinho do 2º ano E”). Ajudar os alunos a colocar os preços de 
forma condizente (real) com o “Mercadinho do 2º ano E”.  

✓ Ajudar os alunos a colocar os preços de forma condizente (real) com o 
supermercado/mercado.  

✓ Sortear cinco alunos que serão os caixas do supermercado. 
✓ Fazer essa atividade de forma coletiva, questionando os preços dos produtos e elaborando 

com eles as placas com valores dos produtos. 
✓ Solicitar para que os demais elaborem uma “lista de compras” com três itens que desejem 

comprar e distribuir valores diferentes (dinheiros – Anexo 1) para cada aluno (inclusive para 
os que ficarão no caixa). 

Apresentar combinados para a atividade, bem como o roteiro estabelecido. Orientando que:  

• Identifiquem e analisem a diversidade de produtos, marcas, preços, embalagens e validade 
dos produtos, código de barras. 

• Observem os locais onde esses produtos estão expostos. 

• Terminem de preencher o quadro com as informações solicitadas sobre o 
supermercado/mercado. 

• Verifiquem se os produtos que estão à venda e completem o quadro.  

12ª e 13ª AULAS: antes de iniciar as atividades no local, retome com os alunos os procedimentos 
que foram combinados para a atividade, bem como o roteiro estabelecido. Orientando que:  

• Identifiquem e analisem a diversidade de produtos, marcas, preços, embalagens e validade 
dos produtos, código de barras. 

• Observem os locais onde esses produtos estão expostos. 

• Terminem de preencher o quadro com as informações solicitadas sobre o 
supermercado/mercado. 

• Verifiquem se os produtos que estão à venda e completem o quadro.  
Propor que, de maneira organizada, que os alunos façam suas compras, atentando-se para a 
quantidade de dinheiro que possuem o custo de cada produto e a lista de produtos que precisam 
adquirir. Solicitar para que, após localizarem todos os produtos da lista, encaminhem-se ao caixa 
para efetuar o pagamento.  
Fazer o registro fotográfico da atividade e, posteriormente, complemente o mural de fotos da turma, 
destacando o resultado das atividades e as conclusões do que aprenderam a partir das atividades 
realizadas. 
 

14ª AULA: após a atividade, os alunos deverão responder as questões (APÊNDICE H). Neste 
momento, o professor estará circulando pela sala e fará intervenções nas resoluções feitas 
por cada um, em cada etapa da atividade. O professor sinalizará que a resolução está 
correta e que a dupla pode prosseguir. Caso não esteja, o professor fará intervenções que 
levem os alunos a entenderem porque estão resolvendo de determinada forma. 
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15ª e 16ª AULAS: socialização das atividades realizadas: ao término, ou seja, no final da 
resolução das situações-problemas, haverá o compartilhamento da solução, onde um 
mostrará para o outro como foi o procedimento para chegar ao resultado.  

 
Realizar os seguintes questionamentos: 

Como vocês fizeram o cálculo para encontrar o resultado? 
O que fez você optar por esta estratégia? Poderia ter sido feita com outra estratégia? 
Você usou nas resoluções sempre a mesma forma de resolver? Fazer a discussão do que 
aprenderam com essa experiência de fazer compras. O objetivo não é só fazer compras, mas 
sim, a aprendizagem coletiva com a mediação/intervenção do professor. Ao todo cada 
aluno resolverá 4 situações-problemas individualmente com a ideia de acrescentar. 

 

5ª Etapa: aplicação do pós-teste (APÊNDICE I): foi aplicado um pós-teste com o 

intuito de comparar os resultados desta prova com o diagnóstico inicial para validar a 

mediação presente no processo de ensino e aprendizagem. 

 

6ª Etapa – análise dos resultados obtidos: foram analisados os resultados em cada 

etapa das atividades desenvolvidas na sequência didática com as crianças do 2º Ano 

do Ensino Fundamental Anos Iniciais. 

Considerando a relevância do processo da avaliação, é fundamental que, a 

partir da definição dos instrumentos e critérios, o professor analise e avalie a 

aprendizagem individual dos alunos (objetivos x atividades x resultados), e, 

consequentemente, a própria proposta de trabalho, retomando os conteúdos de 

acordo com a necessidade e ajustando a proposta para futuros estudos. 

Assim, as orientações didáticas/pedagógicas da sequência didática foram 

pautadas em atividades que utilizaram estratégias pessoais ou convencionais, com a 

mediação do professor, e que possibilitaram aos estudantes, desenvolverem as 

habilidades de resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo 

números de até três ordens com os significados de juntar, acrescentar, separar e 

retirar, favorecendo assim, o processo de ensino e aprendizagem. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Neste capítulo estão apresentados os resultados e contribuições dos estudos 

desta pesquisa, sobre o processo de mediação presente na Teoria Histórico-Cultural 

de Vygotsky, obtidos através da observação, entrevista, da sequência didática 

desenvolvida e dos registros realizados pelas crianças, com suas respectivas 

análises. 

Com esse olhar, uma vez obtidos os dados, direcionamos o foco para o 

conteúdo das falas mais pertinentes quanto às questões em estudo. Por fim, 

destacamos a importância de conhecer melhor as ações que se (re) faz (em) a cada 

dia, no ambiente escolar, durante está pesquisa, o que se constituiu numa experiência 

ímpar como professora-pesquisadora. 

 

3.1 PRIMEIRA ETAPA: ENTREVISTA COM A PROFESSORA 

Dessa forma, a professora é Licenciada em Pedagogia pela Universidade 

Estadual da Paraíba-UEPB, com Pós-graduação em Pedagogia Escolar, atuou como 

professora no Colégio de Aplicação e no Centro de Educação SESC, por 2 anos, e no 

Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado – SESI, num período 

de 10 anos, todos situados no município de Boa Vista- RR, e há 10 anos atua anos 

iniciais do Ensino Fundamental I da Educação Básica na rede estadual de ensino em 

Boa Vista/ Roraima, na Escola Municipal Maria Gonçalves Vieira, com regime de 40 

horas semanais, leciona nas turmas de 2º ano dos turnos matutino e vespertino, num 

total de 50 alunos.  

Em seguida, com o intuito de conhecer um pouco sobre sua visão quanto a 

importância da formação continuada para sua atuação enquanto docente, 

perguntamos a professora: Qual a importância da formação continuada para o 

professor? Obtivemos a resposta:  

O desafio de ensinar, acompanhar e avaliar requer do professor 
comprometimento em fazer leituras da realidade, organizando situações de 
ensino em que as interações com o conhecimento proporcionem a 
transformação da informação do senso comum em uma abordagem científica 
(PROFESSORA TITULAR). 

Para isso, o professor não poderá limitar-se a simples transmissão de 

conteúdo; faz-se necessária uma formação continuada que considere a ação docente 

em sua amplitude e complexidade e de maneira concreta e continua. Para dominar 
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conteúdo, usar as tecnologias, mediar uma geração conectada e que vive em 

constante transformação, o professor também deve buscar constante atualização. 

Nesse contexto, com base nas Referências para Formação de Professores 

(BRASIL, 2002, p.70): 

A formação continuada deve propiciar atualizações, aprofundamento das 

temáticas educacionais e apoiar-se numa reflexão sobre a prática educativa, 
promovendo um processo constante de auto avaliação que oriente a 
construção contínua de competências profissionais. Porém, um processo de 
reflexão exige predisposição a um questionamento crítico da intervenção 
educativa e uma análise da prática na perspectiva de seus pressupostos. Isso 
supõe que a formação continuada estenda-se às capacidades e atitudes e 
problematize os valores e as concepções de cada professor e da equipe. 

Para a realização do planejamento das aulas a docente afirmou: 

 [...] se dá a partir de um plano anual elaborado previamente, que ocorre 
quinzenalmente durante os retornos, e essas atividades proporcionam a troca 
de experiências e ideias entre os professores e coordenadores pedagógicos, 
na busca da unidade escolar (PROFESSORA TITULAR). 

 

Ao planejar as aulas da disciplina de Matemática que são ministradas 4h 

semanais independentes do ano relataram: [...] me preocupo em relacionar as 

experiências reais vividas pelos alunos com os conteúdos e as atividades a serem 

realizadas na sala de aula. 

Nota-se na fala da professora titular a importância do papel do professor 

mediador no processo de ensino e aprendizagem do aluno. Para Vygotsky (1989, 

p.60): “O único bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento”. Nesse 

sentido, a mediação estimula a aprendizagem.  

Com este olhar, questionamos quais seriam as ações do professor como 

mediador no processo de ensino e aprendizagem? A professora titular afirmou: 

É indispensável dar mais ênfase à aprendizagem mediada do que aos 

programas e provas como é prática comum em nossas escolas, pois no 
processo de ensino e aprendizagem, conceitos, ideias e métodos devem ser 
abordados mediante a exploração de problemas, desenvolvendo 
competências para a interpretação e resolução dos mesmos. E esta 
resolução não é um exercício em que o aluno aplica, de forma quase 
mecânica, uma fórmula ou um processo operatório, mas uma orientação 
mediadora para a aprendizagem, pois proporciona o contexto em que se 
podem aprender conceitos, procedimentos e atitudes (PROFESSORA 
TITULAR). 

Quando perguntado: qual a importância da avaliação no processo de ensino e 

aprendizagem, a entrevistada respondeu: 

[...]. É preciso avaliar para identificar, medir e melhorar os processos de 
aprendizagem. Este é um dos principais benefícios da avaliação. É 
fundamental conhecer os pontos que precisam melhorar.   Elas devem 
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ocorrer de acordo com a necessidade de cada aluno, e deve estar alinhada 
as ações pedagógicas.  É importante que os envolvidos neste processo 
tenham recebido todas as informações necessárias para compreender suas 
razões e finalidades (PROFESSORA TITULAR). 

Deste modo, Luckesi (2016, p.284) explica que: 

[...] A avaliação da aprendizagem na escola tem dois objetivos: auxiliar o 
educando no seu desenvolvimento pessoal [...] no seu crescimento e, por isso 
mesmo, na sua integração consigo mesmo, ajudando-o a apropriação dos 
conteúdos significativos, [...] e responder à sociedade pela qualidade do 
trabalho educativo realizado.   

Diante do exposto, questionamos qual a importância de ensinar Matemática 

para as crianças do 2º ano do Ensino Fundamental I? Obtivemos a seguinte resposta:  

[...] o ensino da Matemática é extremamente importante na vida escolar de 
um aluno, independente da série que está cursando, uma vez que ele está 
presente no nosso cotidiano. Relatou também, a importância de despertar 
nos alunos competências e habilidades para que se possa desenvolver neles 
o interesse por esta disciplina (PROFESSORA TITULAR). 

 A Matemática, além de ser indispensável no currículo escolar, não importando 

seu grau de dificuldade, favorece o desenvolvimento de aspectos intelectuais 

extremamente importantes, como raciocínio, lógica, precisão e objetividade, os quais 

auxiliam o indivíduo a compreender melhor o mundo e a sociedade em que se 

encontra inserido. Segundo Vygotsky (1989, p.94-95): 

[...] o aprendizado das crianças começa muito antes delas frequentarem a 
escola. Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se defronta 
na escola tem sempre uma história prévia. Por exemplo, as crianças 
começam a estudar aritmética na escola, mas muito antes elas tiveram 
alguma experiência com quantidades – elas tiveram que lidar com operações 
de divisão, adição, subtração e determinação de tamanho. 
Consequentemente, as crianças têm a sua própria aritmética pré-escolar, que 
somente psicólogos míopes podem ignorar. 

Assim sendo, perguntou-se a educadora: Qual conteúdo foi ministrado em sua 

última aula de Matemática e quais recursos pedagógicos foram utilizados? A mesma 

respondeu: 

 [...] ministrei o conteúdo medida de peso, utilizando como estratégias, a 
evolução da história envolvendo medida de peso até o surgimento das 
balanças, gravuras com os tipos de balanças: de um prato só, digital, 
comercias, de precisão e outras. Balanças construídas previamente pelos 
alunos para comparar o peso de diversos objetos e exercícios de fixação com 
situações vivenciadas pelos alunos fora da escola envolvendo medida de 
peso (PROFESSORA TITULAR). 

Nesse momento nota-se que há uma tentativa de ampliar os conhecimentos 

dos alunos em busca de novas aprendizagens.   
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Refletindo sobre o estudo da realidade referente as aulas de Matemática, 

perguntamos: Quando trabalha a Matemática, você busca desenvolver a disciplina 

como uma temática ou trabalha especificamente o conteúdo? – Cuja resposta foi: 

 [...] a Matemática está interligada as demais disciplinas e com isso, o 
entrelaçamento dela com as demais áreas do conhecimento facilita o seu 
ensino e aprendizagem. Costumo introduzir um novo conteúdo, com um novo 
conceito usando exemplos concretos, assim é possível perceber a evolução 
dos alunos diante das abstrações. As aulas de Matemática são ótimas 
oportunidades para trabalhar conteúdos de outras disciplinas 
(PROFESSORA TITULAR).  

É preciso mostrar o problema, para que os alunos entendam que o raciocínio 

na Matemática está por trás da solução. Corroborando com este pensamento Brum 

(2013, p.56), ressalta que: 

Os conteúdos de Matemática, hoje, não podem mais ser apresentados pelo 
professor de modo abstrato, sem significado, sem considerar as experiências 
dos estudantes, mas permitir uma correlação com outras áreas de formação 
de pensamentos, propiciando ao aluno o desenvolvimento de competências, 
habilidades e a capacidade de resolver problemas, investigar, analisar e 
enfrentar novas situações e desafios, ou seja, ser capaz de ter uma visão 
ampla da realidade. 

Assim, partindo da sua fala, buscamos em nossa pesquisa observar a rotina da 

sala de aula, visando ampliar o repertório sobre o processo de interação entre 

professor/aluno, que faz parte do cotidiano e utilizando esse conhecimento para o 

diagnóstico inicial. 

 
 
3.2 SEGUNDA ETAPA: OBSERVAÇÃO DA ROTINA DA SALA DE AULA 

A visita a Escola Municipal Maria Gonçalves Vieira ocorreu no dia 30/05/2019, 

com o início às 13h e término às 17h45min, mediante roteiro de observação 

estruturada, com a possibilidade de conhecer e integrar com a equipe técnica escolar, 

a professora titular da turma e as crianças, param à observação das ações da 

professora da turma, bem como a rotina das crianças na escola. Foram considerados 

alguns aspectos da Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky, encontrados nos 

pressupostos deste trabalho, sendo estes: Linguagem, Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP) e Interação, seguindo um cronograma de quatro aulas de Matemática 

do 2º ano do ensino fundamental, de acordo com a disponibilidade da professora. 

Durante um período de um mês, em quatro aulas de Matemática, foi realizada 

a observação em sala de aula, por meio do qual se pôde constatar que as crianças 
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são organizadas em fileira, dupla ou em grupo de acordo com a atividade a ser 

desenvolvida, possibilitando assim, maior interação entre os pares. 

Durante as etapas de observações, discussões, análises e reflexões sobre 

como se dá os processos de interação para o desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças e como estas constroem seus conhecimentos, observou-se que a professora 

titular, acompanha as crianças durante a realização das tarefas, bem como, faz 

orientações e reorientações de como desenvolvê-las, possibilitando uma maior 

interação entre professor/aluno, percebe-se a importância do papel do professor em 

articular esses processos, viabilizando à criança o máximo de oportunidades para, 

autonomamente, construírem conhecimentos em sala de aula. 

 Observou-se a relevância da construção de estratégias que permitam ao 

professor e equipe pedagógica desenvolverem elementos de interação, de forma em 

que todos deveriam estar envolvidos neste processo tão importante no avanço do 

ensino e da aprendizagem das crianças do Ensino Fundamental Anos iniciais.  

Na sequência apresentam-se alguns momentos das crianças em sala de aula, 

na escola pesquisada (Figura 01).  

Figura 1 – Sala de aula.  

Fonte: Tiburtino (2019). 

 

Nesta perspectiva, após os dias de observação foi proposta uma roda de 

conversa com a turma, com o objetivo de ampliar a interação entre os sujeitos, no 

caso alunos/pesquisadora favorecendo o diálogo e a exposição da realidade das 

crianças, partindo dos conhecimentos prévios, visando ampliar o repertório sobre o 

objeto do conhecimento resoluções de problemas envolvendo adição e/ou subtração, 

que faz parte do cotidiano das crianças. O fato de a pesquisadora já ser conhecida 
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pelas crianças desde o período de visitas de observação da turma, facilitou o 

desenvolvimento da roda de conversa, deixando as crianças mais espontâneas para 

os questionamentos.  

 

3.3 TERCEIRA ETAPA: ANÁLISE DIAGNÓSTICA DOS CONHECIMENTOS 
PRÉVIOS ACERCA DO OBJETO DE CONHECIMENTO RESOLUÇÕES DE 
PROBLEMAS ENVOLVENDO ADIÇÃO E/OU SUBTRAÇÃO 

3.3.1 Conhecimentos Prévios – Avaliação Diagnóstica  
 

A atividade iniciou com a apresentação do projeto de pesquisa pela 

pesquisadora, em seguida foi realizada a leitura e a assinatura do Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) para as crianças. Na sequência foi feito o 

levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o objeto de conhecimento 

resoluções de problemas envolvendo adição e/ou subtração, a partir da aplicação da 

prova diagnóstica escrita.  

A avaliação diagnóstica não pode ser vista como instrumento de desempenho 

dos alunos, mas uma avaliação para conhecer e compreender a realidade e os 

sujeitos participantes da pesquisa. De acordo com Luckesi (2011, p.64-65), os 

instrumentos de diagnóstico:  

[...] terão que ser estruturados como instrumentos de coleta de dados para 

investigação sobre o desempenho de nossos educandos [...]. Isso implica em 
que estejam focados no essencial ensinado e que deverá ser apreendido; 
todavia, devem estar focados sobre todo o essencial ensinado, ou seja, tudo 
que é essencial deve ser investigado, pois que, se é essencial, deve ser 
buscado. [...] todos os instrumentos necessitam de cobrir todo o essencial, 
não somente um ou outro ponto e sim todos os pontos essenciais, tendo 
presente informações, habilidade, procedimentos e valores componentes da 
conduta em construção.  

Nesta perspectiva, buscamos em nossa pesquisa conhecer a realidade das 

crianças, partindo dos conhecimentos prévios, visando ampliar o repertório sobre o 

objeto de conhecimento, problemas envolvendo diferentes significados da adição e da 

subtração (juntar, acrescentar, separar, retirar) que faz parte do cotidiano e utilizando 

esse conhecimento para o uso cidadã. 

Para Vygotsky (1988) o aprendizado das crianças começa muito antes delas 

frequentarem a escola. Qualquer situação de aprendizagem deve ser coerente com o 

nível de desenvolvimento real do aluno, aquilo que possui de conhecimento em sua 
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estrutura cognitiva sobre o objeto de conhecimento em estudo.  Além disso, os PCN’s 

(BRASIL,1997b, p. 45) explicam que:  

As fontes para a obtenção de respostas e de conhecimentos sobre o mundo 

vão desde o ambiente doméstico e a cultura regional, até a mídia e a cultura 
de massas. Portanto, as crianças chegam à escola tendo um repertório de 
representações e explicações da realidade. É importante que tais 
representações encontrem na sala de aula um lugar para manifestação, pois, 
além de constituírem importante fator no processo de aprendizagem, poderão 
ser ampliadas, transformadas e sistematizadas com a mediação do professor. 
É papel da escola e do professor estimular os alunos a perguntarem e a 
buscarem respostas sobre a vida humana, sobre os ambientes e recursos 
tecnológicos que fazem parte do cotidiano ou que estejam distantes no tempo 
e no espaço.  

 Diante do exposto, a atividade diagnóstica foi desenvolvida com o objetivo de 

diagnosticar o nível de conhecimento real dos estudantes acerca do objeto de 

conhecimento, problemas envolvendo diferentes significados da adição e da 

subtração (juntar, acrescentar, separar, retirar), com a unidade temática: números, 

presente na habilidade (EF02MA06) resolver problemas de adição e de subtração, 

envolvendo números de até três ordens com os significados de juntar, acrescentar, 

separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais, descrita na Matriz 

de Avaliação da BNCC, bem como, apresentar a proposta de trabalho aos alunos. 

  A avaliação foi composta por 06 questões dissertativas (Apêndice C) 

distribuídas em 4 tópicos: (1) habilidade em estudo, (2) conhecimentos sobre 

problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração (juntar, 

acrescentar, separar, retirar), (3) nível de complexidade mental (Básico, Operacional 

e Global) e (4) nível da questão (Fácil, Médio e Difícil).  

A aplicação do diagnóstico inicial foi realizada com 16 estudantes do 2º ano 

participantes da pesquisa, ocorreu em sala de aula, conforme as figuras abaixo: 

Com base nessas informações é que se pode planejar a sequência didática 

sobre o objeto de conhecimento: problemas envolvendo diferentes significados da 

adição e da subtração (juntar, acrescentar, separar, retirar). 
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FIGURA 2 – Realização do diagnóstico dos conhecimentos prévios.  

Fonte: Tiburtino (2019). 

 

3.3.2 Análise das questões com seu índice de desenvolvimento na Avaliação 
Diagnóstica 

Na avaliação diagnóstica foi utilizado para cada item os seguintes critérios: 

cada questão da prova diagnóstica aborda a habilidade (EF02MA06) resolver 

problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até três ordens com os 

significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou 

convencionais, descrita na Matriz de Avaliação da BNCC, com o objeto de 

conhecimento:  problemas envolvendo diferentes significados da adição e da 

subtração (juntar, acrescentar, separar, retirar) e a unidade temática: números. 

A análise descritiva dos resultados desta amostra foi realizada com o uso dos 

dados coletados na avaliação diagnóstica com seis situações problema elaborados 

de acordo a habilidade, exibindo o desempenho dos alunos nas tarefas por tabelas e 

gráficos. Desta forma, os resultados dos dados estão representados por tabelas e 

gráficos através da análise dos seguintes de indicadores (operações): respondeu 

corretamente (com os cálculos), não respondeu, respondeu de maneira parcialmente 
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correta (sem os cálculos) e respondeu de maneira incorreta, conforme apresentado 

nos quadros abaixo de 8 a 13. 

 

QUADRO 8: Desempenho na prova diagnóstica na Questão Q1 

PRÉ TESTE- AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

HABILIDADE- ADAPTADO BNCC (EF02MA06).  Resolver problemas de adição e de subtração, 
envolvendo números de até três ordens com os significados de juntar, acrescentar. 
OBJETO DE CONHECIMENTO:   Problemas envolvendo diferentes significados da adição (juntar, 
acrescentar) 
UNIDADE TEMÁTICA: Números 
 

Q 
U 
E 
S 
T 
Ã 
O  
 
01 

01 

 

• CAROLINE COMPROU ALGUNS PRODUTOS DIFERENTES E PAGOU COM       REAIS 

SEM RECEBER TROCO. QUAIS PRODUTOS ELA COMPROU? 

R: ELA COMPROU 

ALUNO NIVEL DE 
CONHECIMENTO REAL 

OBSERVAÇÕES DA 
PESQUISADORA 

ORIENTAÇÕES DA 
PESQUISADORA 

A1 Respondeu de maneira 
incorreta. 

 As respostas se 
dispersaram 
evidenciando que as 
crianças não souberam 
modelar corretamente os 
dados para responder ao 
comando da questão.  

 Destacar a resolução de 
problemas envolvendo mais 
de uma operação (adição e 
subtração).  
 
 

A2 Respondeu de maneira 
incorreta. 

A3 Respondeu corretamente 
(com os cálculos). 

A4 Não respondeu. 

A5 Respondeu de maneira 
incorreta. 

A6 Respondeu corretamente 
(com os cálculos). 

A7 Respondeu de maneira 
incorreta. 

A8 Não respondeu. 

A9 Respondeu de maneira 
incorreta. 

A10 Respondeu de maneira 
incorreta. 

A11 Respondeu corretamente 
(com os cálculos). 

A12 Respondeu corretamente 
(com os cálculos). 

A13 Não respondeu. 

A14 Não respondeu. 
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A15 Respondeu corretamente 
(com os cálculos). 

A16 Respondeu corretamente 
(com os cálculos). 

Fonte: Tiburtino (2019). 

 

Na análise realizada para as respostas dadas a questão Q1, somente 45% (07) 

dos estudantes respondeu corretamente (com os cálculos) à questão, destes 25% (04) 

não respondeu. Os demais 30% (05) da turma respondeu de maneira incorreta. 

A turma demonstrou um desempenho insatisfatório na questão Q1, 

considerando que 55% não conseguira realizar a questão, ou não tiveram sucesso 

com a resolução dos cálculos envolvendo adição e subtração, seja por dificuldades 

nos cálculos ou confusão nas prioridades hierárquicas dessas operações aritméticas.  

Para exemplificar a análise realizada com mais detalhe sobre cada item 

utilizada para obtenção dos dados, tais como, respondeu corretamente (com os 

cálculos), não respondeu, respondeu de maneira parcialmente correta (sem os 

cálculos) e respondeu de maneira incorreta, foi utilizado os resultados de um aluno 

em cada um dos itens como exemplo.  

FIGURA 3- Exemplo 1: Aluno A1 representante do item- Respondeu de maneira incorreta. 

Fonte: Tiburtino (2019). 
 

Na solução realizada para a questão Q1, exibida na figura 3 acima, o aluno A1 

demonstrou ter dificuldades em realizar os cálculos com a operação da adição, o que 
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acabou conduzindo-o ao erro na solução do problema, respondendo de maneira 

incorreta. 

FIGURA 4- Exemplo 2: Aluno A2 representante do item- Respondeu corretamente (com os cálculos) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Tiburtino (2019). 

 

Na resposta dada para tarefa Q1, exibida na figura 4 acima, o aluno A2 

demonstrou ter domínio em realizar os cálculos da adição com números naturais, por 

realizar os cálculos de acordo com as prioridades hierárquicas da operação 

envolvendo adição, o que acabou levando-o a solução da questão 1 

 

FIGURA 5- Exemplo 3: Aluno A7 representante do item- Não respondeu 

Fonte: Tiburtino (2019). 

 
Para a questão Q1, exibida na figura 5 acima, o aluno A7 demonstrou ter 

dificuldades em realizar os cálculos com a operação da adição, o que acabou 

conduzindo-o a não tentativa em resolve o problema. 
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QUADRO 9: Desempenho na prova diagnóstica na Questão Q2 

PRÉ - TESTE- AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

HABILIDADE- ADAPTADO BNCC (EF02MA06). Resolver problemas de adição e de subtração, 
envolvendo números de até três ordens com os significados de juntar, acrescentar. 

OBJETO DE CONHECIMENTO:    Problemas envolvendo diferentes significados da adição e da 
subtração (juntar, acrescentar, separar, retirar) 

UNIDADE TEMÁTICA: Números 

Q 
U 
E 
S 
T 
Ã 
O  
 
02 

 
02. SÉRGIO TINHA 35 REAIS.ELE GASTOU 11 REAIS NA PADARIA.QUANTO RESTOU 

DO DINHEIRO DE SÉRGIO? 

R: RESTOU _________________DO DINHEIRO DE SÉRGIO. 
 

ALUNO NIVEL DE 
CONHECIMENTO REAL 

OBSERVAÇÕES DA 
PESQUISADORA 

ORIENTAÇÕES DA 
PESQUISADORA 

A1 Respondeu de maneira 
incorreta. 

 Os alunos com baixo 
rendimento realizaram 
apenas a primeira parte 
dos cálculos, 
desconsiderando o 
comando da questão.  
 
 

 Retomar as diversas 
estratégias de cálculo de 
subtrações, inclusive quando 
há reagrupamento. 
 

 
 

A2 Respondeu de maneira 
incorreta. 

A3 Não resolveu 

A4 Respondeu de maneira 
incorreta. 

A5 Respondeu corretamente 
(com os cálculos)  

A6 Respondeu de maneira 
incorreta. 

A7 Respondeu corretamente 
(com os cálculos)  

A8 Respondeu corretamente 
(com os cálculos)  

A9 Respondeu corretamente 
(com os cálculos)  

A10 Respondeu corretamente 
(com os cálculos)  

A11 Respondeu corretamente 
(com os cálculos)  

A12 Respondeu corretamente 
(com os cálculos)  

A13 Respondeu de maneira 
incorreta. 

A14 Respondeu de maneira 
incorreta. 

A15 Respondeu de maneira 
incorreta. 

A16 Respondeu corretamente 
(com os cálculos)  

Fonte: Tiburtino (2019). 

Observando-se conforme os resultados da Q2, exibido no quadro 9, acima, oito 

alunos (A5, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A16) obtiveram o melhor desempenho na 

interpretação da solução por demonstrarem determinar o resultado corretamente de 
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quanto restou do dinheiro de Sérgio, demonstrando assim, habilidades na adição e 

subtração. 

Enquanto isso, os alunos (A1, A2, A3, A4, A6, A13, A14, A15) que obtiveram o 

menor desempenho, não conseguiram compreender que a questão estava 

relacionada a operação da subtração, por apresentarem dificuldades em interpretar o 

problema, ficando evidente que houve um equívoco em separar a adição da 

subtração. 

Portanto, de acordo com os resultados, a Q2 apresentou uma média de 50% 

dos estudantes que não possuem as habilidades necessárias para resolução do 

problema, e 50% conseguiram resolver a questão, demonstrando assim, 

conhecimentos adequados para resolução. O resultado reforça que os desempenhos 

dos alunos na questão 2 é considerado mediano na resolução de problemas 

envolvendo a operação da adição, uma vez que o resultado ficou entre 50% para cada 

item, exibido nas imagens 4 e 5, que representam os itens- Respondeu de maneira 

incorreta e respondeu corretamente (com os cálculos), respectivamente. 

 

FIGURA 6- Exemplo 4: Aluno A4 representante do item- Respondeu de maneira incorreta. 

Fonte: Tiburtino (2019). 
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FIGURA 7- Exemplo 5: Aluno A5 representante do item- Respondeu corretamente (com os cálculos). 

Fonte: Tiburtino (2019). 
 

N quadro 9, é possível observar de forma individual e coletiva os procedimentos 

de cálculos realizados pelos os alunos no item problemas envolvendo diferentes 

significados da adição e da subtração, em que a maioria dos alunos demonstrou um 

desempenho insatisfatório na questão 3, considerando que 81% das crianças não 

conseguiram realizar com sucesso os cálculos envolvendo adição e subtração, seja 

por dificuldades nos cálculos ou confusão nas prioridades dessas operações, e que 

apenas três alunos( A6, A11 e A16), concluíram a questão com sucesso. 

 

QUADRO 10: Desempenho na prova diagnóstica na Questão Q3 

PRÉ - TESTE- AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

HABILIDADE- ADAPTADO BNCC (EF02MA06). Resolver problemas subtração, envolvendo 

números de até três ordens com os significados de juntar, acrescentar, 

OBJETO DE CONHECIMENTO:     Problemas envolvendo diferentes significados da adição e da 

subtração (juntar, acrescentar, separar, retirar) 

UNIDADE TEMÁTICA: Números 

Q 
U 
E 
S 
T 
Ã 
O  
 
03 

03. RESOLVA AS ADIÇÕES E SUBTRAÇÕES E LIGUE AQUELAS QUE TÊM O MESMO 

RESULTADO: 

13 – 4=  15 + 6= 

   

28 – 7=  9 + 4= 

   

16 – 5=  8 + 1= 

   

12 – 4=  7 + 1= 
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28 – 15=  5 + 6= 
 

ALUNO NIVEL DE 
CONHECIMENTO REAL 

OBSERVAÇÕES 
DA 

PESQUISADORA 

ORIENTAÇÕES DA 
PESQUISADORA 

A1 Respondeu de maneira 
incorreta 

 Apesar de as 
alternativas de 
ligação chamar a 
atenção da maioria 
dos alunos, houve 
uma dispersão entre 
as demais, que pode 
ter ocorrido em 
função de o 
problema exigir o 
cálculo de duas 
operações 
matemáticas para 
obter a resposta 
correta.  

 Intensificar o trabalho com a 
resolução de problemas, 
principalmente envolvendo 
mais de uma operação. 
  

 
 

A2 Respondeu de maneira 
incorreta 

A3 Respondeu de maneira 
incorreta 

A4 Respondeu de maneira 
incorreta 

A5 Respondeu de maneira 
incorreta 

A6 Respondeu corretamente 
(com os cálculos) 

A7 Respondeu de maneira 
incorreta 

A8 Respondeu de maneira 
incorreta 

A9 Respondeu de maneira 
incorreta 

A10 Respondeu de maneira 
incorreta 

A11 Respondeu corretamente 
(com os cálculos) 

A12 Respondeu de maneira 
incorreta 

A13 Respondeu de maneira 
incorreta 

A14 Respondeu de maneira 
incorreta 

A15 Respondeu de maneira 
incorreta 

A16 Respondeu corretamente 
(com os cálculos) 

Fonte: Tiburtino (2019). 

A seguir, na figura 8, temos um exemplo da criança A8, que não respondeu de 

maneira correta, demonstrando dificuldades na interpretação da questão, bem como, 

em identificar as propriedades da adição e subtração, diferente do aluno A16, 

representado na figura 9, que está inserido no grupo de crianças que respondeu de 

maneira correta, apresentado no quadro 10. 

 



72 
 

FIGURA 8- Exemplo 6: Aluno A8 representante do item- Respondeu de maneira incorreta. 

Fonte: Tiburtino (2019). 

 

FIGURA 9- Exemplo 7: Aluno A16 representante do item- Respondeu de maneira correta 

Fonte: Tiburtino (2019). 
 

Em sequência, seguem as análises realizadas na questão 4. De acordo com as 

observações feitas, o insucesso nessa questão está relacionado às dificuldades de 

interpretar problemas, de realizar cálculos com adição e subtração, acrescentando 

que achou a tarefa muito difícil. Indicando a partir desses resultados, uma 

necessidade em desenvolver atividades com resoluções de problemas focada na 

interpretação. 

QUADRO 11:-Desempenho na prova diagnóstica na Questão Q4 

PRÉ -TESTE- AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

HABILIDADE- ADAPTADO BNCC (EF02MA06). Resolver problemas de adição e de subtração, 
envolvendo números de até três ordens com os significados de juntar, acrescentar, 
OBJETO DE CONHECIMENTO:     Problemas envolvendo diferentes significados da adição e da 
subtração (juntar, acrescentar, separar, retirar) 
UNIDADE TEMÁTICA: Números 
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Q 
U 
E 
S 
T 
Ã 
O  
 
04 

04. ARTUR ADORA CARROS E TEM 9 ANOS DE IDADE.ELE PODERÁ APRENDER A 

DIRIGIR QUANDO TIVER 18 ANOS. QUANTOS ANOS, ARTHUR TERÁ QUE ESPERAR 

PARA PODER DIRIGIR? 

(   ) 7 ANOS 
(   ) 9 ANOS 
(   ) 11 ANOS 
(   ) 27 ANOS 
 

ALUNO NIVEL DE 
CONHECIMENTO REAL 

OBSERVAÇÕES 
DA 

PESQUISADORA 

ORIENTAÇÕES DA 
PESQUISADORA 

A1 Respondeu de maneira 
incorreta 

 O resultado 
negativo evidencia 
falta de atenção ao 
enunciado da 
questão e não 
problema operatório, 
visto que, apesar de 
não considerar todos 
os dados do 
problema, as contas 
estão algumas 
corretas. 
 
 Os alunos 

realizaram o cálculo 
parcial e não se 
atentaram para o 
comando da 
questão.  

 Retomar a resolução de 
problemas envolvendo mais de 
uma operação (adição e 
subtração), diversificando o 
comando para uma mesma 
situação-problema e reforçando 
a importância da validação. 

A2 Respondeu de maneira 
incorreta 

A3 Respondeu de maneira 
incorreta 

A4 Respondeu de maneira 
incorreta 

A5 Respondeu de maneira 
incorreta 

A6 Respondeu de maneira 
incorreta 

A7 Respondeu de maneira 
incorreta 

A8 Respondeu de maneira 
incorreta 

A9 Respondeu de maneira 
incorreta 

A10 Respondeu de maneira 
incorreta 

A11 Respondeu de maneira 
incorreta 

A12 Respondeu de maneira 
incorreta 

A13 Respondeu de maneira 
incorreta 

A14 Respondeu corretamente 
(com os cálculos) 

A15 Respondeu de maneira 
incorreta 

A16 Respondeu de maneira 
incorreta 

Fonte: Tiburtino (2019). 

 

Agora, em continuidade, seguem as soluções do aluno A13 na avalição 

diagnóstica, figura 10, representante os alunos que responderam de maneira 

incorreta, totalizando 94% em desempenho insatisfatório. 
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FIGURA 10- Exemplo 7: Aluno A13 representante do item- Respondeu de maneira incorreta. 

 
    Fonte: Tiburtino (2019). 

 

Observa-se que o aluno A13, não conseguiu interpretar o problema, fazendo 

os cálculos utilizando a adição (18+9) para encontrar com quantos anos Arthur terá 

que esperar para poder dirigir. Assim, podemos inferir na análise da solução do aluno 

A13 conforme a figura 10 acima, que o mesmo não demonstrou sucesso na solução 

do problema. 

 

FIGURA 11- Exemplo 8: Aluno A4 representante do item- Respondeu de maneira incorreta. 

 
Fonte: Tiburtino (2019). 

 

O melhor desempenho entre as crianças foi o aluno A4, observa-se conforme 

a figura 11 acima que o aluno conseguiu encontrar que faltam 9anos para Arthur poder 

dirigir, fazendo os cálculos utilizando a subtração de (18 - 9) para encontrar a o tempo 

referente a 9 anos. 
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QUADRO 12-Desempenho na prova diagnóstica na Questão Q5 

PRÉ -TESTE- AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

HABILIDADE- ADAPTADO BNCC (EF02MA06).  Resolver e elaborar problemas de adição e de 
subtração, envolvendo números de até três ordens com os significados de juntar, acrescentar. 
OBJETO DE CONHECIMENTO: Problemas envolvendo diferentes significados da adição e da 
subtração (juntar, acrescentar, separar, retirar) 

Q 
U 
E 
S 
T 
Ã 
O  
 
05 

05. NUM JOGO DE DARDOS, JÚLIO FEZ 138 PONTOS NA PRIMEIRA RODADA E 112 NA 

SEGUNDA RODADA.SOFIA FEZ 159 PONTOS NA PRIMEIRA RODADA E 111 NA 

SEGUNDA RODADA.QUEM FEZ MAIS PONTOS? 

 

 

 

QUEM FEZ MAIS PONTOS? __________________________________ 

 

ALUNO NIVEL DE 
CONHECIMENTO REAL 

OBSERVAÇÕES DA 
PESQUISADORA 

ORIENTAÇÕES DA 
PESQUISADORA 

A1 Respondeu corretamente 
(com os cálculos) 

 Os alunos realizaram 
o cálculo dos dados 
explícitos da primeira parte 
do problema e não se 
atentaram para o comando 
da questão.  
 

 Os alunos iniciaram a 
questão e não conseguiram 
concluir, somaram os 
dados explícitos do 
problema e 
desconsideraram o 
comando da questão.  
 

 Os alunos erraram o 
reagrupamento da 
subtração.  

 

 Retomar a resolução de 
problemas envolvendo mais 
de uma operação (adição e 
subtração), diversificando o 
comando para uma mesma 
situação-problema e 
reforçando a importância da 
validação. 
 

A2 Respondeu parcialmente 
correta (sem os cálculos) 

A3 Respondeu de maneira 
incorreta 

A4 Respondeu de maneira 
incorreta 

A5 Respondeu corretamente 
(com os cálculos) 

A6 Respondeu de maneira 
incorreta 

A7 Respondeu de maneira 
incorreta 

A8 Respondeu corretamente 
(com os cálculos) 

A9 Não respondeu 

A10 Respondeu de maneira 
incorreta 

A11 Respondeu parcialmente 
correta (sem os cálculos) 

A12 Respondeu de maneira 
incorreta 

A13 Respondeu de maneira 
incorreta 

A14 Não respondeu 

A15 Respondeu 
corretamente (com os 
cálculos) 

A16 Respondeu 
parcialmente correta 
(sem os cálculos) 

Fonte: Tiburtino (2019). 
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Em relação à solução da questão Q5, observar-se no quadro 12, que os alunos 

(A3, A4, A6, A7, A10, A12 e A13), responderam de maneira incorreta a questão, que 

os alunos A9 e A14, apresentaram dificuldades de interpretação e não conseguiram 

responder à questão, enquanto que os alunos (A1, A2, A5, A8, A11, A15 e A16), 

responderam à questão corretamente. Diante dos dados analisados da Q5, observa-

se que 44% das crianças conseguiram responder à questão, 44% responderam de 

maneira incorreta e 12% não responderam.  

Outro aspecto a ser analisado nas questões 4 e 5, faz referência ao nível da 

questão, verificou-se que na questão 4 o índice de acerto foi bem inferior a questão 5, 

pois os níveis das atividades são diferenciados, sendo a Q4 com nível difícil, e a Q5 

com nível médio, situações que merecem destaque, pois o professor como mediador 

da aprendizagem deve elaborar seus instrumentos avaliativos considerando os níveis 

de dificuldades das questões para ter como mensurar a que nível de conhecimento 

seus alunos estão em relação ao objeto de conhecimento a ser desenvolvido. 

QUADRO 13-Desempenho na prova diagnóstica na Questão Q6 

PRÉ -TESTE- AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

HABILIDADE- ADAPTADO BNCC (EF02MA06).  Resolver problemas de adição e de subtração, 
envolvendo números de até três ordens com os significados de juntar, acrescentar. 
OBJETO DE CONHECIMENTO: Problemas envolvendo diferentes significados da adição e da 
subtração (juntar, acrescentar, separar, retirar) 
UNIDADE TEMÁTICA: Números 
 

Q 
U 
E 
S 
T 
Ã 
O 
 
0
6 

 

06. CRIE UM PROBLEMA QUE POSSA SER RESOLVIDO COM A OPERAÇÃO: 75 – 42. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

ALUN
O 

NIVEL DE CONHECIMENTO 
REAL 

OBSERVAÇÕES DA 
PESQUISADORA 

ORIENTAÇÕES DA 
PESQUISADORA 

A1 Respondeu corretamente 
(com os cálculos) 

 Os alunos realizaram o 
cálculo parcial e não se 
atentaram para o comando 
da questão. 

 Intensificar o trabalho 
com a resolução de 
problemas, principalmente 
envolvendo mais de uma 
operação, de modo a propor 
perguntas diferentes para 
um mesmo problema, a 
partir dos mesmos dados. 
Assim, os alunos se 
acostumarão a ter bastante 
cuidado com os dados e as 

A2 Respondeu de maneira 
incorreta 

A3 Respondeu de maneira 
incorreta 

A4 Não resolveu 

A5 Não resolveu 

A6 Respondeu corretamente 
(com os cálculos) 

A7 Respondeu de maneira 
incorreta 
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A8 Respondeu corretamente 
(com os cálculos) 

etapas da resolução de 
problemas.  
 

 Retomar a resolução 
de problemas envolvendo 
mais de uma operação 
(adição e subtração), 
diversificando o comando 
para uma mesma situação-
problema e reforçando a 
importância da validação. 

 
 Finalmente, socializar as 

estratégias de leitura, 
interpretação e resolução de 
problemas envolvendo uma 
ou mais operações, inclusive 
pedindo para que os colegas 
criem problemas e revisem 
as resoluções do outro.  

A9 Respondeu de maneira 
incorreta 

A10 Respondeu de maneira 
incorreta 

A11 Não resolveu 

A12 Respondeu de maneira 
incorreta 

A13 Não resolveu 

A14 Não resolveu 

A15 Respondeu de maneira 
incorreta 

A16 Respondeu corretamente 
(com os cálculos) 

Fonte: Tiburtino (2019). 

 

E por fim, na questão 6, sete alunos (A2, A3, A7, A9, A10, A12 e A15) conforme 

a análise do quadro 13, apesar das orientações da questão, apresentaram 

dificuldades para elaborar o problema solicitado e identificar o objetivo da situação 

problema que era criar um problema que fosse resolvido com a operação 75 – 42, 

ficando com o resultado 33 na resolução. 

Observou-se também, que um número significativo de alunos 31%, não tentaram 

nem dar início a construção do problema, evidenciando mais uma vez, a falta de 

habilidade das crianças relacionadas a interpretação dos dados para resolução da 

questão, conforme apresenta o aluno14, na figura 12 a seguir: 

FIGURA 12- - Exemplo 9: Aluno A14 representante do item- Não respondeu. 

Fonte: Tiburtino (2019). 
 

            A seguir serão explanados os resultados gerais de desempenho da turma no 

pré-teste – diagnóstica, das dificuldades encontradas dos alunos com rela habilidade, 

objeto do conhecimento, nível de complexidade mental, nível da questão e o resultado 

da questão, com o percentual de erros e acertos por questão.
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TABELA 1: Desempenho geral da turma na avaliação diagnóstica 

DESEMPENHO DA TURMA NO PRÉ-TESTE – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

QUESTÃO HABILIDADE OBJETO DO 
CONHECIMENTO 

NÍVEL DE 
COMPLEXIDADE 

MENTAL 

NÍVEL DA 
QUESTÃO 

RESULTADO DA 
QUESTÃO 

 

TABULAÇÃO 
( %) 

ACERTO ERRO 

01.  (EF02MA06) ADAPTADO 
Resolver problemas de 
adição e de subtração, 
envolvendo números de até 
três ordens com os 
significados de juntar, 
acrescentar, 

Problemas envolvendo 
diferentes significados 
da adição (juntar, 
acrescentar, separar, 
retirar) 

Operacional  Médio  

ou  

 
ou 

 

44% 56% 

02.  (EF02MA06)   ADAPTADO 
Resolver problemas de 
adição e de subtração, 
envolvendo números de até 
três ordens com os 
significados de juntar, 
acrescentar, 

Problemas envolvendo 
diferentes significados 
da adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

Operacional Fácil    35 -11 = 13 
 

50% 50% 

03.  (EF02MA06)  ADAPTADO 
Resolver problemas  
subtração, envolvendo 
números de até três ordens 
com os significados de 
juntar, acrescentar, 

Problemas envolvendo 
diferentes significados 
da adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

Operacional   Médio   19% 81% 

04.  (EF02MA06)   ADAPTADO 
Resolver problemas de 
adição e de subtração, 
envolvendo números de até 
três ordens com os 
significados de juntar, 
acrescentar, 

Problemas envolvendo 
diferentes significados 
da adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

Operacional Difícil     6% 94% 
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05.  (EF02MA06)    ADAPTADO 
Resolver e elaborar 
problemas de adição e de 
subtração, envolvendo 
números de até três ordens 
com os significados de 
juntar, acrescentar, 

Problemas envolvendo 
diferentes significados 
da adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

Global  Médio  138 + 112 = 250 
159 + 111=  270 (Sofia) 

44% 56% 

06.  (EF02MA06)   ADAPTADO 
Resolver problemas de 
adição e de subtração, 
envolvendo números de até 
três ordens com os 
significados de juntar, 
acrescentar, 

Problemas envolvendo 
diferentes significados 
da adição e da 
subtração (juntar, 
acrescentar, separar, 
retirar) 

Global Fácil   Pessoal, porém, a ideia 
de subtração  75 – 42 
deverá  ser preservada 

25% 75% 
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As respostas das questões da prova diagnóstica possibilitaram inferir que 

as crianças não possuíam conhecimentos prévios estáveis acerca do objeto de 

conhecimento problemas envolvendo diferentes significados da adição e da 

subtração (juntar, acrescentar, separar, retirar), conforme proposto pela BNCC 

e necessários para o início da intervenção. 

Por esta razão, foi necessário realizar no início da atividade introdutória, 

um disparador que possibilitasse aos alunos ativar ou manipular a estrutura 

cognitiva de forma que viessem a adquirir subsunçores para o objeto de 

conhecimento a ser analisado e, consequentemente, terem uma aprendizagem 

com compreensão.  

Na análise realizada para as respostas dadas a cada questão, observou-

se que somente 44% dos estudantes resolveram a questão 1, 50% das crianças 

conseguiram resolver a questão 2, 81% não resolveram a questão 3, na atividade 

4, 94% não desenvolveram, na análise da questão 5, 56% concluíram a solução 

proposta, foi possível ainda verificar que 75% das crianças não utilizaram 

nenhuma estratégia para resolver o problema da atividade 6. Observa-se que as 

crianças precisam da mediação do professor para resolver problemas 

envolvendo adição e subtração. 

As respostas sobre o objeto de conhecimento: problemas envolvendo 

diferentes significados da adição e da subtração (juntar, acrescentar, separar, 

retirar), do diagnóstico inicial - pré-teste serão confrontadas com as do 

diagnóstico final – pós - teste para auxiliarem na avaliação do nível de 

desenvolvimento potencial dos estudantes, com o processo de mediação do 

professor.  

Em virtude do rendimento na prova diagnóstica, é possível inferir que as 

dificuldades encontradas talvez estejam mais relacionadas ao processo de 

mediação, utilizado em sala de aula, que não foram eficazes para o 

desenvolvimento das habilidades em solucionar problemas ou superar as 

dificuldades demonstradas pelas crianças, envolvendo as operações de adição 

e subtração. Havendo então, evidências da necessidade de mudança nas 

práticas didáticas e metodológicas desenvolvidas em sala com essas crianças, 

considerando o ritmo e os conhecimentos prévios de cada aluno. 

Com base nessas informações é que se pode planejar a sequência 

didática sobre o objeto de conhecimento: problemas envolvendo diferentes 
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significados da adição e da subtração (juntar, acrescentar, separar, retirar, a ser 

aplicada na turma em estudo. 

 

3.4. QUARTA ETAPA: PLANEJAMENTO E APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA 
DIDÁTICA 

As atividades foram desenvolvidas no 2º, 3º e 4º bimestres de 2019 com 

os alunos do 2º Ano do Ensino Fundamental anos iniciais, na Escola Municipal 

Maria Gonçalves Vieira localizada no Município de Boa Vista - RR, na Rua Joca 

Farias, n° 1775, no Bairro Caranã. A sequência foi desenvolvida nas aulas da 

disciplina de matemática, com um total de 16 aulas.  

A aula iniciou com a proposta da situação disparadora, uma roda de 

conversa com as crianças, com o objetivo de introduzir a habilidade resolver 

situações problemas de adição e/ou subtração, favorecendo o desenvolvimento 

da aprendizagem por meio de suas vivencias. Como a pesquisadora já era 

conhecida pelos alunos desde o período de observação da turma, isso facilitou 

o desenvolvimento da roda de conversa e a liberdade para os questionamentos.  

No 1º passo, discutiu-se com a turma, os seguintes questionamentos: 

Quem me diz o que é acrescentar quantidades? Vocês lembram como se 

acrescentam quantidades?  

Foram muitas falas ao mesmo tempo, mas em seguida as crianças se 

acalmaram e prestaram atenção na fala dos colegas e disseram: é acrescentar 

números, botar mais número numa conta, emprestar alguma coisa, tirar uma 

conta do lugar e colocar em outro lugar, é o número maior e o menor, eu acho 

que é acrescentar uma coisa, que é o número real, que me ajudam com a 

dificuldade, eles falaram e interagiram entre si e as ideias eram anotadas e 

registradas, observando as respostas que elas relatavam.  

Observou-se, também, que algumas crianças se sentem bastante 

desafiadas quando são questionadas, porém outras ainda ficam intimidadas e 

respondem pouco e outras não respondem. 
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 FIGURA 13 – Roda de conversa  

Fonte: Tiburtino (2019). 

2º passo de desenvolvimento: no decorrer da atividade, houve incentivo 

ao diálogo com as crianças “quais estratégias poderiam ser utilizadas para 

resolver a situação-problema apresentada?”. Ficaram pensativos, em seguida foi 

uma tempestade de ideias: a Criança 1 falou: fazendo conta de mais e menos. 

Criança 2 disse: imaginando qual o resultado. Criança 3 acrescentou “fazendo 

as contas e pensando”. Criança 4 disse: “pode fazer com os dedos e com 

bolinhas”.  

Com a externalização dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre 

situações problemas de adição, a pesquisadora mostrou aos alunos os slides 

para validar suas lembranças (APÊNDICE D).  

Diversas possibilidades para resolução de um cálculo com a ideia de 

acrescentar: a situação-problema foi apresentada pela pesquisadora visando 
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proporcionar aos alunos o primeiro contato com a resolução de um cálculo com 

a ideia de acrescentar. Adicionando na horizontal: 34 + 51 

 
QUADRO 5 – Valor lugar 

 

DEZENA  UNIDADE 

  

Fonte: Tiburtino (2018). 

                                                                             
34 + 51 = 85 
 

✓ Cálculo convencional:  3  4    
                                               + 5 1 
                                                 8 5 

 
✓ Por decomposição: 30 + 4 

                                        +   50 + 1 
                                             80 + 5  
                                                 85 
 

A atividade foi desenvolvida tanto no quadro, quanto individualmente, de 

mesa em mesa, conforme iam surgindo as dúvidas e dificuldades das crianças.  

Com base na resposta dos alunos, como foram citadas várias formas de 

conhecimento sobre adição e subtração, iniciou-se o estudo com as abordagens 

do tema número, envolvendo situações problemas com foco na adição, através 

de explicações passo a passo.  

Na 2ª aula, com o intuito de resolver problemas envolvendo as ideias de 

juntar e acrescentar da adição, sempre com a presença da professora de 

matemática da turma, a pesquisadora iniciou a aula organizando as crianças em 

dupla e orientando-as a discutirem a proposta de resolução com suas duplas. 

Em seguida, escreveu na lousa o problema com letras grandes e realizou a 

leitura para a turma pelo menos duas vezes. Retomou a leitura coletivamente. 

Problema: EM UM JOGO DE CARTAS, MARTA MARCOU 8 PONTOS NA 

PRIMEIRA RODADA E, NA SEGUNDA RODADA, 9 PONTOS. ELA DISSE QUE 

FEZ 15 PONTOS AO FINAL DO JOGO. 

VOCÊS CONCORDAM? 



84 
 

A pesquisadora entregou folhas em branco do tipo A4 para que as duplas 

pudessem registrar suas hipóteses de cálculo, e orientou que cada dupla poderia 

resolver da maneira que achasse melhor. Foi determinado um tempo para 

resolução da atividade e correção oral, na medida em que foram realizados, a 

fim de que fosse possível garantir o desenvolvimento das etapas seguintes do 

plano de aula para que o objetivo de aprendizagem fosse alcançado. Durante a 

atividade, a pesquisadora ficou passando pelas carteiras, lançando 

questionamentos para que os alunos refletissem sobre as possibilidades de 

resolução, estimulando a fazerem contagens, comparação, explorando 

a representação das quantidades de diferentes formas, apresentando 

as crianças o cálculo mental para chegarem ao resultado do problema. 

Sempre lembrando as crianças que elas deveriam discutir juntos à forma para 

descobrirem o resultado.  

Enquanto as crianças desenvolviam a atividade proposta, a professora 

observava os grupos, as tentativas de resolução de cada dupla, os incentivava 

a trocar ideias e a escrever o que pensavam. Quando algum grupo apontava 

dificuldade, a professora lançava algumas questões em relação a estratégia que 

estava sendo adotada ou fornecia orientações para que pudessem dar 

continuidade a resolução.  

O professor como mediador do processo de ensino e aprendizagem, tem 

o papel de orientador nesse momento de produção coletiva, onde ele 

acompanha e direciona as crianças, mostrando de maneira clara e objetiva o que 

está sendo proposto na atividade.  

 

3ª AULA: Resolver problemas envolvendo as ideias de juntar e acrescentar 
da adição- Discussão da solução 
 

  No terceiro encontro, retomamos o que eles tinham estudado sobre a 

resolução de um cálculo com a ideia de acrescentar, através registros na lousa 

e com a participação das duplas na explicação de seus raciocínios. A aula iniciou 

com a orientação da professora quanto a correção coletiva da atividade proposta 

na aula anterior, que cada dupla iria explicar aos demais colegas de sala qual 

estratégia utilizaram para chegarem ao resultado. Em seguida, a professora 
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chamou algumas duplas para desenvolver na lousa a estratégia que aplicada 

para chegar ao resultado do cálculo.  

  Durante a resolução das duplas, a professora apontava para a turma qual 

foi a estratégia que as crianças desenvolveram para atingir o resultado, 

possibilitando aos alunos perceberem que é possível utilizarem diferentes 

possibilidades para atingir o resultado do problema.   

  A professora corrigiu a atividade detalhadamente com registros na lousa, 

participação dos alunos e validação da turma.  A pesquisadora acompanhava o 

cumprimento dos objetivos e o desenvolvimento da expressão verbal dos alunos 

durante as atividades. 

  No entanto, é importante ressaltar que as dificuldades na escrita das 

crianças nessa etapa eram muitas, sendo necessário pedir para melhorar o que 

haviam elaborado na explicação da solução. 

 

4ª a 5ª AULAS: Desenvolver atividade para sistematizar sobre o objeto de 
conhecimento adição.  

 

Nestas aulas foram propostas as resoluções das atividades (APÊNDICE 

E), individualmente, com o objetivo de sistematizar o objeto de conhecimento 

adição. Para isso, a professora selecionou exercícios e situações-problema 

diferentes dos contextos já estudados e que exijam das crianças a leitura, 

compreensão e interpretação de informações dispostas nas questões. Com essa 

finalidade foi disponibilizado uma atividade impressa para os alunos.  

Durante a realização desta atividade a professora circulou na sala 

respondendo as dúvidas das crianças, instigando-as a pensar, refletir e retomar 

os conceitos já estudados. 

 A atividade foi corrigida individualmente e coletivamente, na medida 

em que foi realizada pelos alunos, com registros na lousa. Exemplo de diferentes 

estratégias que as crianças utilizaram para a resolução da Q1: 

Exemplo 1: 
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FIGURA 14 – Resolução da Q1 

 
Fonte: Tiburtino (2019). 

 
Diante do resultado apresentado na resolução da Q1, observamos que o 

aluno utilizou a resolução através do cálculo mental, desenvolvendo a questão 

de forma correta.  

Exemplo 2: 

 

FIGURA 15 – Resolução da Q1  

 
Fonte: Tiburtino (2019). 
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Diferente da figura 14, analisamos que a criança utilizou como estratégia, 

contar as bolinhas para obter o resultado esperado. 

 
FIGURA 16 – Resolução da Q2 

Fonte: Tiburtino (2019). 

 
Nesta resolução, percebemos que a criança utilizou como estratégia do 

reagrupamento para obter o resultado. 

Durante a atividade, em média quatro crianças começaram a conversar e 

saíram da sua cadeira para observar a resposta do colega, para depois concluir 

a sua atividade. Neste momento, percebeu-se que elas estavam com 

dificuldades para responder com autonomia a questão solicitada. No entanto, 

conseguiram responder à questão proposta até o final da aula com o auxílio da 

professora.   

 
6ª e 7ª AULAS: Resolver problemas envolvendo as ideias de retirar e 
comparar da subtração. 
 

A pesquisadora organizou a sala em grupos com 4 crianças, 

possibilitando o trabalho cooperativo e a interação entre eles. Cada aluno 

recebeu uma tabela igual ao modelo que está no slide (APÊNDICE F). A seguir 

modelo apresentado no slide: 

PROBLEMA: QUAL FOI O NÚMERO RETIRADO? CALCULE E CONFIRME 
COM O RESULTADO EXPOSTO NA LOUSA 
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QUADRO 6 – Valor que retirou e ficou 

TINHA RETIREI FIQUEI 

322 164 ? 

122 ? 230 

604 230 ? 

262 ? 104 

742 476 ? 

Fonte: Tiburtino (2019). 

 

As crianças individualmente desenvolveram nos seus cadernos os 

cálculos convencionais para encontrar o número que estava desconhecido na 

tabela, procurando encontrar o número que representa a quantidade que foi 

retirada do número conhecido e que resultou nas quantidades informadas, ou 

encontrar o resultado da quantidade que foi retirada.  

Neste momento houve receio, a princípio, quanto o entendimento das 

crianças sobre os objetivos e conteúdos previstos para esta atividade, e por 

alguns instantes esta pesquisadora imaginava como seria a percepção e 

entendimento das fases da atividade. Primeiramente foi determinado um tempo 

de 3 minutos para resolução de cada linha da tabela. Em seguida, as crianças 

foram orientadas que conversassem com o grupo sobre a resolução que fizeram. 

A pesquisadora circulou pela sala observando como os alunos resolviam a 

atividade, realizando intervenções quando necessárias.  

 

FIGURA 17 – Resolução da atividade em grupo.  
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Fonte: Tiburtino (2019). 

 

Nesse momento, também foi proposto pela professora e aceito pelas 

crianças que, após a resolução da atividade pelos grupos, cada equipe iria ao 

quadro resolver, coletivamente, uma das questões, para explicar como 

resolveram os exercícios e explicar quais estratégias utilizaram para chegarem 

ao resultado. No início as crianças ficaram tímidas em expressar e explicar o que 

haviam feito, mas com o incentivo da professora foram ganhando confiança e se 

sentiram mais à vontade para isso.  As resoluções registradas foram às 

seguintes:   

Resolução 1:  

FIGURA 18: Resolução apresentada pelo grupo 1 

Fonte: Tiburtino (2019). 
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Resolução 2:  

FIGURA 19: Resolução apresentada pelo grupo 2 

Fonte: Tiburtino (2019). 

 

A partir desse momento a professora combinou com os alunos 

apresentando no quadro as respostas da atividade para que eles pudessem 

observar seus cálculos, e assim, confrontar suas respostas com as 

apresentadas. Observamos durante a atividade, que essa dinâmica em grupo 

contribuiu para que as crianças pudessem socializar umas com as outras suas 

habilidades em resolver os cálculos da atividade proposta, colaborando com a 

professora durante as correções e orientação de quem errou, às vezes, não 

sendo necessário nem a professora explicar, apenas observar para confirmar ou 

não o resultado em certo ou errado. 

Os grupos estavam bem concentrados para validar a resposta correta. Os 

alunos ficaram muito empolgados durante a atividade.  

 

8ª a 9ª AULAS: Desenvolver atividade para sistematizar sobre o objeto de 
conhecimento subtração.  

Nestas aulas foram propostas as resoluções das atividades (APÊNDICE 

G), individualmente, com o objetivo de sistematizar o objeto de conhecimento 

adição.  
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Observamos que no início as crianças ficaram tímidas em expressar e 

repassar o que haviam feito, mas com o incentivo da professora foram ganhando 

confiança e se sentiram mais à vontade para isso.   

Vejamos algumas resoluções registradas:  

Resolução 1:  

FIGURA 20: Resolução da Q1 

Fonte: Tiburtino (2019). 

 

Resolução 2:  

 

FIGURA 21: Resolução da Q2 

Fonte: Tiburtino (2019). 
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Após todos terminarem, as resoluções foram apresentadas na lousa para 

que as crianças que não conseguiram compreender as questões pudessem 

perceber o erro, e assim corrigi-lo.  

Com todas as resoluções na lousa as crianças foram questionadas se 

haviam alguma dúvida relacionada as resoluções. Os alunos disseram que não 

e que gostaram de realizar o exercício do jeito como havia sido feito. Pôde-se 

perceber que ficaram satisfeitos por terem encontrado uma solução para os 

problemas e também por conseguirem expressar o que haviam realizado. 

No primeiro contato das crianças com o objeto de conhecimento em 

estudo, tudo parecia difícil para o aluno, bem como para a professora que era 

chamada constantemente ao mesmo tempo por algumas crianças. No entanto, 

depois de quatro ou cinco aulas, observou-se uma cumplicidade maior entre os 

alunos com ajuda mútua e coma mediação da professora, podendo a 

pesquisadora dá mais atenção às crianças com mais dificuldades, fazer 

orientações, corrigir e acompanhar o cumprimento de todas as atividades.    

Durante as atividades para o desenvolvimento do objeto de estudo, 

resolver situações problemas de adição e/ou subtração, o papel da professora 

foi de mediar o processo com orientações, fazendo correções sempre que 

necessário, garantindo que as crianças exercitassem por meio das tarefas de 

adição e subtração, observando com os parâmetros estabelecidos na sequência 

didática, seguindo a direção cíclica de ensino. 

  Para desenvolver a atividade principal, intitulado “Mercadinho do 2º Ano 

E” como momento de interação, e fazendo com que o aluno se sentisse sujeito 

do processo, a professora solicitou para que os alunos trouxessem de casa 

embalagens vazias de produtos consumidos em casa. A atividade iniciou coma 

organização da turma para a elaboração de etiquetas de preço (com todas as 

especificações contidas). Verificamos o entusiasmo das crianças logo no início 

da atividade. 

Os alunos ficaram motivados e curiosos, queriam saber como iria 

funcionar o mercadinho, pois ficavam imaginando ser só em uma parte 

da sala de aula. Muitos alunos queriam ver imagens do projeto de sala e 

se prontificaram a pesquisar modelos na internet e trazer na aula 

seguinte. 
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Neste momento percebeu-se a diferença de uma aprendizagem 

com prazer, contextualizada, daquelas em que o aluno apenas é 

direcionado a responder uma lista de exercícios para obter o resultado. 

 

10ª AULA: atividade principal. Situações problemas no Mercadinho- 

Organização e combinados. 

A aula iniciou com a professora fazendo a leitura dos combinados 

para a atividade do mercadinho, bem como o roteiro estabelecido para a 

organização da sala para a "venda". Orientando que:  

✓ Identificassem e analisassem a diversidade de produtos, marcas, 

preços, embalagens e validade dos produtos, código de barras. 

✓ Observassem os locais onde esses produtos estão expostos. 

✓ Elaborassem uma "lista de compras" com três itens que desejem 

comprar. 

✓ E ao final, preenchessem o quadro com as informações solicitadas 

sobre o mercadinho. 

Em seguida distribuiu para as crianças vinte reais em cédulas 

diferentes (dinheiros - Anexo 1) para que cada aluno (inclusive para os 

que ficaram no caixa), realizarem suas compras. A professora organizou 

a sala de aula da maneira que lembrava os corredores de um 

supermercado. 

 

11ª e 12ª AULAS:  

Antes de iniciar as atividades no local, a professora retomou com os 

alunos os procedimentos que foram combinados para a atividade, bem como o 

roteiro estabelecido.  

A professora propôs que, de maneira organizada, os alunos fizessem 

suas compras, atentando-se para a quantidade de dinheiro que possuíam, no 

caso, 20 reais, o custo de cada produto e a lista de produtos que precisavam 

adquirir. Foi solicitado para que, após localizassem todos os produtos da lista, 

encaminhassem ao caixa para efetuar o pagamento. Foi disponibilizado um 

momento para as crianças apreciarem o mercadinho e observassem as 

embalagens.  
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FIGURA 22 – Crianças no “Mercadinho” apreciando as embalagens. 
 

 
Fonte: Tiburtino (2019). 

 

Percebemos o quanto foi estimulante e proveitoso para as crianças essa 

transformação da sala de aula em um ambiente diferente – Um mercadinho. Foi 

um momento de interação e trocas de experiências das mesmas; de indagações 

sobre se era possível realizar compras mais de uma vez – um momento de 

grandes descobertas e aprendizagem.  

 
FIGURA 23 – Crianças no “Mercadinho” realizando as compras. 
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Fonte: Tiburtino (2019). 

 

Observa-se nas figuras acima, o entusiasmo das crianças durante a 

realização das compras e na hora de efetuar o pagamento. 

 
 
13ª e 14ª AULAS:  
 

Como o objetivo do “Mercadinho” não era só fazer compras, mas 

sim, proporcionar a aprendizagem de forma coletiva, com a 

mediação/intervenção da professora, após as compras, foi entregue a 

cada criança uma atividade (APÊNDICE H), para resolver 

individualmente, envolvendo 4 situações-problemas com a ideia de 

acrescentar e retirar. 

Neste momento, a professora ficou circulando pela sala e realizando 

intervenções nas resoluções feitas por cada um, em cada etapa da atividade. A 

professora sinalizará que a resolução está correta e que a dupla pode prosseguir. 

Caso não esteja, o professor fará intervenções que levem os alunos a 

entenderem por que estão resolvendo de determinada forma. 
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FIGURA 24- Crianças resolvendo a atividade proposta 

 

Fonte: Tiburtino (2019). 

 

Essa atividade foi muito importante, pois contribuiu para a sistematização 

do conteúdo, além de ter sido um momento muito apreciado pelos alunos que 

demonstraram empenho na realização das operações e, posteriormente, na 

socialização da mesma.  

Foi realizado o registro fotográfico da atividade e, colocado no mural de 

fotos disponibilizado na turma. Outro aspecto que merece destaque ocorrido 

durante a atividade, foi que observamos a percepção e o reconhecimento da 

importância de se dividir, principalmente, no que se refere à socialização e 

compartilhamento dos materiais existentes no mercadinho em sala de aula. 
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Convidamos as outras turmas da escola para visitar o “Mercadinho”. Esse 

foi o momento de encerramento da atividade, onde as crianças apreciaram os 

produtos disponíveis no mercadinho e tiveram a oportunidade de trocar 

experiências com as outras crianças.  

 

FIGURA 25 – Crianças convidadas, de outras turmas, visitando o “Mercadinho”.  

  

Fonte: Tiburtino (2019). 

 

Ao terminar a atividade, fizemos um lanche no pátio da escola, em um 

espaço reservado para melhor acomodação das crianças.  

 

15ª e 16ª AULAS: socialização das atividades realizadas 

 

Ao término, ou seja, no final da resolução das situações-

problemas, finalizada as compras, as crianças apresentaram suas 

aquisições, o total gasto, seu troco ou dívida e as contas que foram 

feitas. Houve o compartilhamento da solução, onde os alunos 

mostraram uns para os outros quais foram às estratégias utilizadas 

para chegar ao resultado. Muitas sugestões foram propostas pelos 

alunos para resolver a situação problema, como: utilizar o cálculo 

convencional, desenvolvimento mental, por agrupamento ou utilizando 

os dedos foram contando de dois em dois para saber o resultado 

(Registro de um grupo de alunos). 
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Diante deste contexto, compreende-se que as estratégias 

apresentadas pelas crianças se concretizam quando nestes discursos 

percebem-se os alunos esclarecendo o que entenderam das aulas, 

suas participações, pois narraram nitidamente como aconteceu às 

aulas e de sua importância para nossa vida. 

A partir dessa análise, dos registros escritos da atividade e 

evidências das aulas sobre resolução das situações-problemas 

envolvendo adição e/ou subtração, após a socialização da atividade 

apresentada pelas crianças, percebeu-se a importância da atividade 

intitulada “Mercadinho do 2º Ano E”, para o desenvolvimento da 

habilidade em estudo. 

As aulas foram amparadas por explicações expositivas 

dialogadas e atividades envolvendo exercícios e situações problemas, 

tratando de cálculos envolvendo adição no sentido de reunir, juntar e 

acrescentar e subtração no sentido de operação inversa da adição, de 

retirar. 

O papel da professora nas atividades desenvolvidas durante a 

sequência didática foi de realizar o acompanhamento do processo 

com orientações, fazendo correções sempre que necessário, 

garantindo que as crianças exercitassem por meio dos exercícios, as 

resoluções de situações problemas envolvendo adição e/ou 

subtração. 

Está atividade intencionou proporcionar as crianças um 

momento de prática e exercício sobre a habilidade em estudo, ao 

mesmo tempo em que permite uma melhor interação entre os pares, 

buscou promover um ambiente de aprendizagem, vivenciando o 

conteúdo na prática, onde os alunos buscavam os dados necessários 

para resolução do problema. A professora atuou, em todos os 

momentos, apenas, como mediadora do conhecimento. 

As crianças expressaram nas suas falas a simpatia pelas 

atividades desenvolvidas, elogios ao trabalho, especialmente ao 

mercadinho e as atividades realizadas em grupo. 

Eu gostei muito de como a tia ensinou e seria bom se toda 
aula fosse assim (Registro de aluno). 
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Eu gostei desse jeito que a tia ensinou, porque a aula ficou 
muito boa, não era cansativa e a gente aprendeu com as 
coisas do dia-a-dia.… (Registro de aluno). 
Legal, eu aprendi muito bem e estou gostando, tomara que 
continue assim (Registro de aluno). 
 

As crianças manifestaram a favor de atividades diferenciadas 

durante as aulas de matemática. Percebemos durante a atividade que 

alguns alunos começaram a agir de forma mais autônoma, 

estabelecendo relações com a matemática que até então não tinha 

percebido ou pensado.  

 

3.5. QUINTA ETAPA: AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO FINAL - PÓS-TESTE 
 

 
Com o objetivo de buscar evidências sobre o conhecimento construído 

pelos alunos, com o processo de mediação da professora, ao longo da aplicação 

da Sequência Didática, foi realizado um Pós-Teste (APÊNDICE I). Para tanto, 

foram apresentadas seis situações-problema, com o mesmo nível de 

complexidade utilizado na avaliação inicial/Pré-Teste, para que fossem 

resolvidas pelas crianças individualmente. Neste caso, buscou-se avaliar o 

desenvolvimento da habilidade resoluções de situações problemas envolvendo 

adição e/ou subtração. 

A seguir, será apresentada a análise dos registros dos alunos na 

avaliação do pós-teste, que teve como objetivo comparar os resultados desta 

prova com o diagnóstico inicial para validar a mediação presente no processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos sobre o objeto de conhecimento resoluções 

de situações problemas envolvendo adição e/ou subtração, analisando se houve 

avanços ou queda nos desempenhos quantitativos das crianças desde aplicação 

da prova diagnóstica, realizada no início das atividades. Sendo a prova pós-teste 

aplicada após o término da sequência didática para determinar a contribuição da 

mesma como Produto a partir das análises realizadas. 

 

3.5.1 Resultados da prova pós-teste 

 

3.5.1.1 Resultado da 1ª questão da prova pós-teste 
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TABELA 2- Comparativo de médias entre a Prova Diagnóstica e o Pós-Teste na Q1 

Q
U

E
S

T
Ã

O
 

ITEM AVALIAÇÃO/ 

PRÉ- TESTE 

ALUNOS AVALIAÇÃO/ 

PÓS- TESTE 

ALUNOS 

Total de 
alunos 

Média 
% 

Total 
de 
alunos 

Média 
% 

 

 

 

 

1 

Respondeu 
corretamente 
(com os cálculos) 

6 38% 
A3, A6, 

A11, A12, 

A15 e A16 

14 86% A, A2, A3, 
A5, A6, A7, 
A8, A10, 
A11, A12, 
A13, A14, 
A15 e A16 

Respondeu 
parcialmente 
correta (sem os 
cálculos) 

- - 
- 

- - - 

Respondeu de 
maneira incorreta 

6 38% 
A1, A2, A5, 

A7, A9 e 

A10 

2 14% A4 e A9 

Não respondeu 4 24% 
A4, A8, 

A13 e A14 

- - - 

Fonte: Tiburtino (2019). 

Em virtude da análise de comparação de médias entre a Prova 

Diagnóstica/Pré-Teste e o Pós-Teste/Avaliação Final exibido na tabela 2 acima, 

observa-se que a aprendizagem dos alunos teve um aumento significativo nos 

acertos de 48% das questões entre a avaliação diagnóstica e o pós-teste, 

demonstrando que avançaram na zona desenvolvimento proximal, comparada a 

avaliação diagnóstica na questão relacionada a problemas envolvendo 

diferentes significados da adição (juntar, acrescentar). 

Outro item que merece destaque na tabela 2 são as mudanças de níveis 

entre os alunos A1, A2, A3, A5, A7, A8, A10, A11 e A14 que responderam de 

maneira incorreta e não responderam, totalizando 64%na avaliação diagnóstica, 

e que mudaram para o nível, responderam corretamente (com os cálculos), 

saíram do nível menor para o maior, indicando avanços dessas crianças no 

período da diagnóstica até a avaliação final.  
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Sendo ainda possível destacar na tabela 2, a mudança de nível O aluno 

A7 estabelecido no pré-teste que mudou de respondeu de maneira incorreta para 

nível melhor, respondeu corretamente (com os cálculos), detalhando na sua 

resolução, conforme figura 26. 

FIGURA 26- Solução do aluno A7 na questão 1 no Pós-Teste 

Fonte: Tiburtino (2019). 

Seguindo conforme a tabela 2 acima, observamos somente o aluno A4, 

não conseguiu mudar de nível e A9 permaneceu no nível insatisfatório, entre as 

duas avalições na questão 1.  

FIGURA 27- Solução do aluno A4 na questão 1 no Pós-Teste 

Fonte: Tiburtino (2019). 

A seguir, no gráfico 1 abaixo, é apresentado o resultado geral do 

desempenho dos alunos pós-teste levando em consideração o número total de 

acertos, erros e questões deixadas em branco. 
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GRÁFICO 1 - Resultado geral do Pré-Teste e Pós- Teste na QI 

 

Fonte: Tiburtino (2019). 

 

Em relação aos números de acertos da questão 1, o gráfico 1 aponta que 

houve um aumento geral no número de acertos, verificou-se que as crianças 

sentiram segurança em responder à questão, devido ao crescimento em relação 

ao conhecimento adquirido durante a realização das atividades desenvolvidas 

na sequência didática trabalhadas em sala de aula.  

De acordo com os valores de aumentos obtidos, conclui-se que este 

objeto de conhecimento foi, de fato, aprendido de forma satisfatória pela turma. 

Observa-se, que as crianças que responderam de maneira incorreta, buscaram 

a solução para a questão, mesmo sem obter resultado correto, sem medo de 

errar. Uma atitude positiva, percebido a partir da demonstração de confiança em 

si na realização da questão.   

 

3.5.1.2 Resultado da 2ª questão da prova pós-teste 
 

Questão 2: Problemas envolvendo diferentes significados da subtração 

(separar, retirar) 

A questão abordou o objeto de conhecimento sobre subtração, onde 

foram apresentados os seguintes dados: Jonatas tinha 189 figurinhas. Colocou 

no seu álbum 124 e guardou as repetidas. Quantas figurinhas eram as repetidas? 

Os resultados obtidos estão na tabela 2. 
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TABELA 3- Comparativo de médias entre a Prova Diagnóstica e o Pós-Teste na Q2 

Fonte: Tiburtino (2019). 

 

De acordo com o resultado da turma, nota-se que a aprendizagem dos 

alunos teve um aumento de 38% nos acertos das questões entre a avaliação 

inicial e o pós-teste, ressalta-se ainda que essa questão foi a que obteve o maior 

aumento em acertos, observa-se qualitativamente que quatorze alunos (A1, A2, 

A3, A4, A6, A7, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15 e A16) assimilaram o 

problema, realizando com sucesso todas as etapas da questão, desenvolvendo 

o passo a passo da atividade com êxito, exceto os alunos (A5 e A8) que por meio 

de alguns procedimentos analisados, constata-se que não conseguiram 

desenvolver, ou seja, compreenderam parcialmente a tarefa. 

 

 

 

 

Q
U

E
S

T
Ã

O
 

ITEM AVALIAÇÃO/ 

PRÉ- TESTE 

ALUNOS AVALIAÇÃO/ 

PÓS- TESTE 

ALUNOS 

Total de 
alunos 

Média 
% 

Total 
de 
alunos 

Média 
% 

 

 

 

 

2 

Respondeu 
corretamente 
(com os cálculos) 

 
8 

 

50% 

A5, A7, A8, 

A9, A10, 

A11, A12 e 

A16 

 
14 

 
 

88% 

A1, A2, 
A3, A4, 
A6, A7, 
A9, A10, 
A11, A12, 
A13, A14, 
A15 e A16 

Respondeu 
parcialmente 
correta (sem os 
cálculos) 

 
- 

- - 
 
- 

 
- 

 
- 

Respondeu de 
maneira incorreta 

 
7 

 

44% 

A1, A2, A4, 

A6, A13, 

A14 e A15 

 
2 

 
 

12% 

A5 e a8 

Não respondeu  
1 

6% A3 
 
- 

 
- 

 
- 
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GRÁFICO 2 - Resultado geral do Pré-Teste e Pós- Teste na Q2 

 

Fonte: Tiburtino (2019). 
 

O resultado alcançado nos acertos dessa questão foi relevante, pois de 

fato houve um avanço importante na assimilação e compreensão da habilidade 

em estudo, quando comparada a avaliação de diagnóstico. 

Apresenta-se, a seguir, o desempenho de alguns alunos no pós-teste, 

com suas respostas corretas. 

 

FIGURA 28- Solução do aluno A1 na questão 1 no Pós-Teste em termos de acertos e erros. 

Fonte: Tiburtino (2019). 
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FIGURA 29- Solução do aluno A7 na questão 1 no Pós-Teste em termos de acertos e erros. 

 Fonte: Tiburtino (2019). 

 

Diante do exposto, confirmamos o resultado positivo dos alunos A1 e A7 

na questão 1, desenvolvendo corretamente os procedimentos demonstrando 

como chegaram à solução do problema. Com relação ao conteúdo, constata-se 

no gráfico 2, que as atividades apresentadas levaram os alunos ao entendimento 

do conteúdo. 
 

3.5.1.3 Resultado da 3ª questão da prova pós-teste 
 

A questão 3 abordou o objeto de conhecimento sobre adição e subtração, 

onde foi solicitado as crianças para resolver o problema ligando aquelas que 

tinham o mesmo resultado. Os rendimentos obtidos estão na tabela 4. 

 

TABELA 4- Comparativo de médias entre a Prova Diagnóstica e o Pós-Teste na Q3 

Q
U

E
S

T
Ã

O
 

ITEM AVALIAÇÃO/ 

PRÉ- TESTE 

ALUNOS AVALIAÇÃO/ 

PÓS- TESTE 

ALUNOS 

Total de 
alunos 

Média 
% 

Total 
de 
aluno
s 

Média % 

 

 

 

 

3 

Respondeu 
corretamente 
(com os cálculos) 

3 19% 
A6, A11 e 

A16 

13 81% A1, A2, 
A3,  A5, 
A6,  A7, 
A9, A10, 
A11, A12, 
A13, A14 e 
A16 

Respondeu 
parcialmente 

 
- 

 
- 

- 
 
- 

 
- 

 
- 
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correta (sem os 
cálculos) 

Respondeu de 
maneira incorreta 

13 81% 
A1, A2, A3, 

A4, A5, A7, 

A8, A9, 

A10, 12, 

A13, A14 e 

A15 

3 19% A4, A8 e 
A15 

Não respondeu  
- 

 
- 

- 
 
- 

 
- 

 
- 

Fonte: Tiburtino (2019). 

 

Observamos na tabela 4 que houve uma inversão de valores nos 

resultados, com um aumento de 81% de acertos no pós-teste, sendo ainda 

possível destacar na tabela 4, mudanças significativas de níveis entre os alunos 

estabelecidos, que mudaram do nível respondeu de maneira incorreta para o 

outro melhor, com o mesmo resultado de 81%, no pré-teste, observa-se que 

houve um aumento positivo na questão. 

A seguir, no gráfico 3 é apresentado o resultado obtido na questão 3 do 

desempenho dos alunos na avaliação diagnóstica e no pós-teste levando em 

consideração o número total de acertos e erros nas duas avaliações. 

 

GRÁFICO 3 - Resultado geral do Pré-Teste e Pós- Teste na Q3  

Fonte: Tiburtino (2019). 
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Demonstrando no gráfico 3 por análise exibida acima, referente à tarefa 

Q3, observa-se que os alunos (A1, A2, A3, A5, A6, A7, A9, A10, A11, A12, A13, 

A14 e A16) realizaram o problema com sucesso, conseguido construir os 

cálculos de maneira individual, ligando as resoluções com o mesmo resultado. 

Enquanto isso, os alunos (A4, A8 e A15) apresentaram erros nos cálculos 

envolvendo adição e subtração, mesmo realizando os cálculos na sequência 

hierárquica das operações, como se visualiza a seguir: 

 
FIGURA 30 - Solução nível respondeu de maneira incorreta do A4 no Pós-Teste 

 

Fonte: Tiburtino (2019). 
 
 

FIGURA 31 - Solução nível respondeu de maneira incorreta do A8 no Pós-Teste 

Fonte: Tiburtino (2019). 
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FIGURA 32 - Solução nível respondeu de maneira incorreta do A15 no Pós-Teste 

 
Fonte: Tiburtino (2019). 

 

Assim, podemos inferir na análise da solução dos alunos A4, A8 e A15 

conforme as figuras 30, 31 e 32 acima, que os mesmos demonstraram ter 

dificuldades em resolver as expressões numéricas e interpretar o problema, 

esclarecendo ainda que não deixaram de tentar solucionar o problema. 

 
 

3.5.1.4 Resultado da 4ª questão da prova pós-teste 

 

TABELA 5- Comparativo de médias entre a Prova Diagnóstica e o Pós-Teste na Q4 

Q
U

E
S

T
Ã

O
 

ITEM AVALIAÇÃO/ 

PRÉ- TESTE 

ALUNOS AVALIAÇÃO/ 

PÓS- TESTE 

ALUNOS 

Total de 
alunos 

Média 
% 

Total 
de 
alunos 

Média 
% 

 

 

 

Respondeu 
corretamente 
(com os cálculos) 

 
- 

 
- 

- 
11 69% A3, A5 

Respondeu 
parcialmente 
correta (sem os 
cálculos) 

1 6% 
A4 

5 31% A1, A2, A4, 
A13 e A15 



109 
 

Fonte: Tiburtino (2019). 

 

A questão 4 abordou o conteúdo sobre: resolução de problema 

envolvendo a subtração. Foram apresentados os seguintes dados: Pedro tinha 

de pintar 27 janelas, já pintou 14 dessas janelas. Quantas janelas ainda falta 

pintar? A resposta correta para a questão seria as crianças seria demonstrarem 

interpretar o resultado -13 como o número de janelas restantes para Pedro pintar. 

Na Q4, a interpretação da solução, apresentou resultado satisfatório, 

exibida na tabela 5 acima, sendo uma média de 69% próxima da que foi 

levantada no diagnóstico, indicando aumento no desempenho depois das 

atividades desenvolvidas em sala de aula com essa turma., através do processo 

de mediação do professor. 

Através dessa tarefa, na realização da interpretação da solução somente 

o aluno A4, respondeu parcialmente correta (sem os cálculos), na avaliação pré-

teste, apontando a alternativa correta. Conforme figura 33 a seguir: 

 

FIGURA 33 - Solução nível respondeu parcialmente correta (sem os cálculos) do A4 no Pós-

Teste 

Fonte: Tiburtino (2019). 
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GRÁFICO 4 - Resultado geral do Pré-Teste e Pós- Teste na Q4 

Fonte: Tiburtino (2019). 

  
Seguindo conforme o gráfico 4 acima, foi possível observar que as 

crianças no pré-teste no item responderam de maneira incorreta, atingiu uma 

média de 94%, entretanto, o gráfico apresenta que na avaliação do pós-teste, as 

crianças demonstraram um desempenho satisfatório na questão 4, elevando o 

nível para respondeu corretamente (com os cálculos). 

  

3.5.1.5 Resultado da 5ª questão da prova pós-teste 

 

TABELA 6- Comparativo de médias entre a Prova Diagnóstica e o Pós-Teste na Q5 

Q
U

E
S

T
Ã

O
 

ITEM AVALIAÇÃO/ 

PRÉ- TESTE 

ALUNOS AVALIAÇÃO/ 

PÓS- TESTE 

ALUNOS 

Total de 
alunos 

Média 
% 

Total de 
alunos 

Média 
% 

 

 

 

Respondeu 
corretamente 
(com os 
cálculos) 

 
7 

 
44% 

A1, A2, A5, 

A8, A11, 

A15 e A16 

 

16 100% A1 a A16 
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5 

Respondeu 
parcialmente 
correta (sem os 
cálculos) 

 
- 

 
- 

- 
 
- 

 
- 

 
- 

Respondeu de 
maneira 
incorreta 

 
7 

 
44% 

A3, A4, A6, 

A7, A10, 

A12 e A13 

 
- 

 
- 

 
- 

Não respondeu  
2 

 
12% 

A9 e A14 
 
- 

 
- 

 
- 

Fonte: Tiburtino (2019). 

 
 Segundo o desempenho na tabela 6 acima na questão 5, podemos 

extrair que no pós-teste, 100% as crianças responderam corretamente (com os 

cálculos), atingindo um nível elevado, desenvolvendo a questão seguindo o 

raciocínio que num jogo de boliche, Ana derrubou 2 pinos amarelos, 3 pinos 

azuis, e 1 pino verde. João derrubou 4 pinos azuis, 1 vermelho e dois amarelos. 

Quem fez mais pontos?  

Estudando as condições de juntar os pontos dos pinos de cada rodada 

para obter o saldo de pontos de cada participante, com o objetivo de determinar 

quem fez o maior número de pontos obtidos no jogo de boliche, utilizando a 

expressão numérica a partir da soma do total dos pinos, que possuíam um valor 

diferente, sendo os verdes com valor de 15 pontos, os vermelhos 30, amarelos 

20 e azuis 10 pontos, concluíram a partir  da soma dos pontos de Ana com (20 

+ 20 + 10 + 10 + 10 + 20) = 90 e João (10 + 10 + 10 + 10 + 30 + 20 + 20) = 110 , 

que João realizou o maior número de pontos na rodada. 

Dessa maneira na questão 5 acima, foi possível observar a diferença de 

avanços entre as crianças da primeira e segunda Etapa Mental por meio do nível 

elevado durante a resolução da atividade, expondo as anotações que utilizaram 

para realizar a operação de adição e subtração.  

Apresenta-se, a seguir, no gráfico 5, o desempenho das crianças em 
todos os itens. 
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GRÁFICO 5 - Resultado geral do Pré-Teste e Pós- Teste na Q5 

 
Fonte: Tiburtino (2019). 

 

Conforme análise, o item respondeu corretamente (com os cálculos), as 

crianças apresentaram um número alto de acertos (média igual a 100%), pode-

se comparar esse bom desempenho obtido por as crianças, quanto às análises 

feitas, apontando facilidade na resolução da questão 5 na avaliação do pós-teste. 

Além disso também é possível observar nas figuras (34 e 35) a seguir, a 

diferença entre os níveis das crianças A9 e A14, que não responderam à questão 

no pré-teste e atingiram o nível elevado no pós-teste. 

 

FIGURA 34 - Solução nível respondeu corretamente (com os cálculos) do A9 no Pós-Teste 

Fonte: Tiburtino (2019). 
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FIGURA 35 - Solução nível respondeu corretamente (com os cálculos) do A14 no Pós-Teste 

 
Fonte: Tiburtino (2019). 

 

3.5.1.6 Resultado da 6ª questão da prova pós-teste 
  

De acordo com a tabela 7 abaixo, no pré-teste, os alunos (A4, A5, A11, 

A13 e A14) no item não respondeu, não conseguiram compreender a questão 6, 

os erros estavam relacionados à falta de atenção ou a não compreensão do 

enunciado. Entretanto, podemos observar na tabela 7 que no pós- teste, as 

mesmas crianças conseguiram mudar para níveis mais elevados, como: 

respondeu corretamente (com os cálculos) e respondeu parcialmente correta 

(sem os cálculos).  

TABELA 7- Comparativo de médias entre a Prova Diagnóstica e o Pós-Teste na Q6 
Q

U
E

S
T

Ã
O

 

ITEM AVALIAÇÃO/ 

PRÉ- TESTE 

ALUNOS AVALIAÇÃO/ 

PÓS- TESTE 

ALUNOS 

Total de 
alunos 

Média 
% 

Total de 
alunos 

Média 
% 

 

 

 

 

6 

Respondeu 
corretamente 
(com os 
cálculos) 

 
4 

 
25% 

A1, A6, A8 

e A16 

 
11 

 
69% 

A3, A5, A6, 
A7, A8, A9, 
A10, A11, 
A12, A14 e 
A16 

Respondeu 
parcialmente 
correta (sem 
os cálculos) 

 
- 

 
- 

- 
 
5 

 
31% 

A1, A2, A4, 
A13 e A15 

Respondeu de 
maneira 
incorreta 

 
7 

 
44% 

A2, A3, A7, 

A9, A10, 

A12 e A15 

 
- 

 
- 

 
- 
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Não 
respondeu 

 
5 

 
31% 

A4, A5, 

A11, A13 e 

A14 

 
- 

 
- 

 
- 

Fonte: Tiburtino (2019). 

 
 Os alunos (A2, A3, A7, A9, A10, A12 e A15) no pré-teste, apesar de tentar 

criar um problema que pudesse ser resolvido com a operação: 65 – 42, não 

construíram as expressões numéricas corretamente. A elaboração correta do 

problema, somente os alunos A1, A6, A8 e A16, conseguiram nessa etapa da 

sequência didática. 

Ainda de acordo com o desempenho apresentado na tabela 7, observou-

se que todas as crianças, no pós- teste conseguiram desenvolver a questão 6, 

embora algumas não apresentaram completamente o problema, mas 

desenvolveram os cálculos corretamente, concluindo nas suas resoluções que o 

resultado da operação:78-45 é igual a 33. Figuras 36 e 37 - Problemas 

elaborados por A11 e A13 na Q6 do Pós-Teste 

 

FIGURA 36 - Solução nível respondeu corretamente (com os cálculos) do A11 no Pós-Teste 

Fonte: Tiburtino (2019). 

 

FIGURA 37 - Solução nível respondeu corretamente (com os cálculos) do A13 no Pós-Teste 

Fonte: Tiburtino (2019). 
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GRÁFICO 6 - Resultado geral do Pré-Teste e Pós- Teste na Q6 

Fonte: Tiburtino (2019). 

 
O destaque, neste momento do gráfico 6, está no percentual de alunos 

que saíram de um índice insatisfatório no pré-teste, para o nível respondeu 

corretamente com os cálculos. Outro aspecto importante observado durante a 

realização da questão 6 foi a demonstração de satisfação das crianças, já à 

vontade para a resolução do problema. Observamos que de fato, a mediação da 

professora, contando com a colaboração de colegas de sala de aula, propiciou 

a compreensão de todas as situações-problema propostas durante a realização 

das atividades desenvolvidas. A figura 38 do aluno A2, a seguir representa as 

crianças que responderam corretamente (com os cálculos). 

 

FIGURA 38 - Solução nível respondeu corretamente (com os cálculos) do A2 no Pós-Teste 

Fonte: Tiburtino (2019)
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TABELA 8- Comparativo de médias entre a Prova Diagnóstica e o Pós-Teste 

COMPARATIVO DO RESULTADO GERAL DA TURMA NO PRÉ-TESTE E PÓS-TESTE 

QUESTÃO HABILIDADE OBJETO DO 
CONHECIMENTO 

NÍVEL DE 
COMPLEXIDADE 

MENTAL 

NÍVEL DA 
QUESTÃO 

RESULTADO 
 

TABULAÇÃO 
ACERTOS (%) 

PRÉ-
TESTE 

PÓS-
TESTE 

01. (EF02MA06) 
ADAPTADO Resolver 
problemas de adição e 
de subtração, 
envolvendo números 
de até três ordens com 
os significados de 
juntar, acrescentar, 

Problemas 
envolvendo 
diferentes 
significados da 
adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

Operacional  Médio  

ou 

ou 

44% 86% 

02. (EF02MA06) 
ADAPTADO Resolver 
problemas de adição e 
de subtração, 
envolvendo números 
de até três ordens com 
os significados de 
juntar, acrescentar, 

Problemas 
envolvendo 
diferentes 
significados da 
adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

Operacional  Fácil   189 - 124 =65 50% 88% 

03. (EF02MA06) 
ADAPTADO Resolver 
problemas subtração, 
envolvendo números 
de até três ordens com 
os significados de 
juntar, acrescentar, 

Problemas 
envolvendo 
diferentes 
significados da 
adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

Operacional  Médio 

 

19% 81% 
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Fonte: Tiburtino (2019)  

Constatou com base em todas as análises realizadas na avaliação diagnóstica e no pós-teste e conforme a evolução no 

desempenho na tabela 7, que a maioria das crianças da turma, avançou com a intervenção de atividades mediadas pela professora 

de situações problemas envolvendo adição e/ou subtração, demonstrando um elevado nível de desempenho na avaliação do pós-

teste. 

 

 

 

04. (EF02MA06)   
ADAPTADO Resolver 
problemas de 
subtração, envolvendo 
números de até três 
ordens com os 
significados de juntar, 
acrescentar, 

Problemas 
envolvendo 
diferentes 
significados da 
adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

Operacional Difícil     27 – 14 = 13 
 

6% 100% 

05. (EF02MA06)   
ADAPTADO Resolver 
problemas de adição e 
de subtração, 
envolvendo números 
de até três ordens com 
os significados de 
juntar, acrescentar, 

Problemas 
envolvendo 
diferentes 
significados da 
adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

Global Médio 

 
JOÃO 110 

44% 100% 

06. (EF02MA06)   
ADAPTADO Resolver 
problemas de adição e 
de subtração, 
envolvendo números 
de até três ordens com 
os significados de 
juntar, acrescentar, 

Problemas 
envolvendo 
diferentes 
significados da 
adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

Global Fácil   Pessoal, porém, a ideia de 
subtração 78 – 45 deverá ser 
preservada. 

25% 100% 
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PRODUTO EDUCACIONAL  

 

  Como material didático na forma de produto educacional, elaborou-se uma 

"Sequência Didática” com estratégias a serem desenvolvidas sobre a habilidade 

“Resolução de Problemas Envolvendo Adição e/ou Subtração”, destacando os 

objetivos desta etapa de ensino com ênfase no Ensino de Matemática que tem como 

público alvo professores de Matemática do Ensino Fundamental anos iniciais, 

acadêmicos de Pedagogia e demais educadores envolvidos com este segmento.   

Assim, as orientações didáticas/pedagógicas da sequência didática estão 

pautadas em atividades que utilizam estratégias pessoais ou convencionais, com a 

mediação do professor, e que possibilitaram aos estudantes, desenvolverem as 

habilidades de resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo 

números de até três ordens com os significados de juntar, acrescentar, separar e 

retirar, favorecendo assim, o processo de ensino e aprendizagem. 

Cabendo registrar que a mesma está organizada com uma parte 

fundamentada na Teoria Histórico-Cultural e as demais, com as etapas desenvolvidas 

no projeto de pesquisa.  

Desta forma, acreditamos que esse material contribuirá com o planejamento 

pedagógico dos professores do Ensino Fundamental Anos Iniciais que pretendam 

realizar um trabalho de mediação entre o aluno e a habilidade “Resolução de 

Problemas Envolvendo Adição e/ou Subtração”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Diante dos resultados descritos, pode-se perceber que a Sequência Didática 

desenvolvida durante essa pesquisa, a partir dos conhecimentos prévios dos alunos 

dentro da zona de desenvolvimento proximal, possibilitou uma melhor compreensão 

sobre a contribuição do professor como mediador do conhecimento, na construção do 

sujeito, pois constatamos durante a atividade que ao se tornar um mediador em sua 

prática educativa, o docente, automaticamente, interage e aproxima o aprendiz e sua 

aprendizagem, dispondo-se como um facilitador do aprendizado, entre o estudante e 

o objeto de conhecimento, proporcionando aos alunos se desenvolver cognitivamente 

em um processo.  

Nesse sentido, observamos que o professor como mediador do conhecimento, 

atua na Zona de Desenvolvimento Proximal do aluno, onde sua mediação é direta e 

sistematizada, e auxilia a criança a avançar, levando essa ao nível potencial através 

da resolução de problemas por meio de uma mediação do professor. Observamos que 

nessa ação caracterizada mediadora, deve haver sempre uma intencionalidade que 

direciona o processo educativo escolarizado. 

Vale ressaltar que no processo de mediação, o professor, como mediador, 

proporciona a comunicação, entre as diversas formas dessa elaboração, buscando 

atuar na Zona de Desenvolvimento Proximal, compreendendo o contexto específico 

de cada aluno, de modo que o processo de ensino e de aprendizagem seja 

direcionado para uma relação de trabalho individual ou coletivo, favorecendo a 

criatividade e, principalmente, o desenvolvimento de habilidades e competências 

intrínsecas nas crianças, a fim de promover o diálogo, motivo esse, que consideramos 

que as contribuições de Vygotsky dão pistas importantes para o cumprimento dessa 

atribuição de modo mais efetivo, entendendo que, nesse processo, as palavras, a 

linguagem, são signos que, em princípio, têm o papel de meio na formação de um 

conceito e, posteriormente, tornam-se seu símbolo no pensamento do aluno.  

Assim, na teia das relações sociais, verificamos que o professor é um mediador 

nesse processo ao trabalhar com a linguagem, um dos principais agentes 

responsáveis por interagir e proporcionar troca de informações preciosas para a 

construção de uma educação de qualidade, ao propiciar a negociação/apropriação de 
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significados, ficando evidenciado que são as crianças que elaboram seus conceitos 

sobre as coisas.  

Deste modo, observamos que a mediação nesse processo é a mola propulsora 

de busca e investigação dos estudantes para resolver as situações problemas 

propostas nas atividades. Sendo assim, ficou evidenciado que o desenvolvimento e 

produção de conhecimento se dão no domínio da interação histórico-cultural, em 

atividades coletivas, na dinâmica da relação entre o aluno, outras pessoas e o mundo, 

que precisam ser representadas em ações, indo além dos discursos vazios. Isso nos 

leva a refletir que o professor é aquele sujeito capaz de ajudar o aluno a superar as 

dificuldades, ao mesmo tempo em que o estimula e proporciona situações 

motivacionais no espaço escolar.  

Outro elemento central analisado nesse processo de ensino e aprendizagem 

no ensino fundamental anos iniciais, é o papel do professor diante do percurso de 

desenvolvimento das crianças, acompanhando, a partir do conhecimento prévio que 

o aluno apresenta em relação ao objeto de estudo de maneira individualizada e 

coletiva, criando ambientes e situações que gerem conhecimento, propor atividades 

contextualizadas, antes de iniciar uma nova etapa, visando compreender as 

habilidades essências para que a criança possa avançar, e que seja relevante na 

construção da aprendizagem, da interação e conhecimento e ainda como elemento, 

para mediar o trabalho pedagógico com os alunos. 

Diante disso, a presente pesquisa realizada com fundamentos na teoria 

Histórico-Cultural de Vygotsky, com o processo de mediação, através da habilidade 

de resolver situações problemas de adição e/ou subtração, mostrou uma estratégia 

inovadora no processo de ensino e aprendizagem, considerando o aluno o 

protagonista no processo e o professor um mediador do conhecimento.  

Uma vez que os conceitos elaborados por Vygotsky possibilitou verificarmos 

que o desenvolvimento humano depende necessariamente das relações sociais 

promovidas por mediações, que a busca de entendimento das dificuldades das 

crianças, na transformação dessas no processo de compreensão do conhecimento, 

na zona de desenvolvimento proximal, inicia-se a partir do olhar diferenciado do 

professor, levando a uma reflexão das suas ações, contribuindo para elevar o nível de 

conhecimento dos alunos, diagnosticado insuficientes no diagnóstico inicial da 

pesquisa para estudar o objeto de conhecimento adição e\ou subtração.  Assim, esses 
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conceitos, servem para repensarmos o modo como entendemos o processo de ensino 

e aprendizagem, considerando que são essas interações mediadas que dão 

fundamentos aos processos psicológicos superiores.  

Consequentemente, a maioria dos alunos chegou ao final da Sequência 

Didática, demonstrando compreensão no desenvolvimento da habilidade resolver 

situações problemas de adição e/ou subtração. Ressaltando que a maioria das 

crianças dessa turma necessita de mais tempo com a atividade de situações 

problemas desenvolvendo a habilidade resolver situações problemas de adição e/ou 

subtração para avançar na zona de desenvolvimento proximal para próxima etapa do 

ciclo, com tempos diferentes entre os alunos.  

Assim, para proporcionar uma educação de qualidade é necessário 

reconhecermos que a mudança precisa acontecer com foco no desenvolvimento real 

do aluno para atingir seu potencial, envolvendo teoria e prática. 

No entanto, a mudança implica em novas atitudes, onde os professores de 

matemática e das demais áreas de conhecimento tenham um olhar diferenciado sobre 

sua prática, compreendam que a mesma não se restringiu a memorizar números, e 

sim, está presente no dia a dia das crianças.  

Destaca-se que, a habilidade de resolver situações problemas de adição e/ou 

subtração, foi imprescindível para a aplicação da sequência didática, pois delimitou o 

ponto importante da pesquisa que foi o estudo da realidade das crianças relacionando 

ao objeto de conhecimento. Dessa maneira, foi possível analisar e fazer a relação 

entre os conhecimentos real e o potencial. 

Diante dos estudos, foi construída como produto uma sequência didática com 

a proposta de orientar professores do ensino fundamental anos iniciais, referente ao 

desenvolvimento da habilidade de resolver situações problemas de adição e/ou 

subtração, com um aporte no processo de mediação presente na teoria Histórico-

Cultural, de modo a contribuir com o processo de ensino e aprendizagem, 

proporcionando as crianças vivenciarem a matemática como conhecimento para vida.   

Partindo dessa perspectiva, buscou-se ampliar e melhorar o olhar do professor 

para o ensino de matemática, diante da sua prática, a partir do processo de mediação 

presente na teoria Histórico-Cultural, com o propósito de nortear as estratégias a 

serem desenvolvidas no ensino da matemática.  
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Seguindo os passos de uma ação mediadora, constatamos que a ação do 

docente está voltada ao desenvolvimento do indivíduo, com intuito de que ele possa 

intervir de modo crítico em sua realidade. Com essa prática, o professor valoriza as 

experiências cotidianas dos estudantes, proporcionando, através da interação com o 

outro, a reflexão do seu contexto social.  A abordagem histórico-cultural dever ser 

exercida na prática pedagógica diária do professor.  

Com base nos resultados apresentados nesta pesquisa, percebemos a 

valorização da própria figura do professor no processo de ensino e de aprendizagem, 

que é inegável a responsabilidade do educador enquanto agente de construção do 

conhecimento e transformação sociais, permitiu compreender melhor e refletirmos 

sobre o papel do educador como mediador do conhecimento, a fim de, possibilitar a 

construção da escola como um ambiente sociocultural, com a função de estimular a 

aprendizagem e o desenvolvimento de todos que são beneficiados através do espaço 

escolar, composta por cidadãos participativos, criativos e autônomos.  
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APÊNDICES  

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA - UERR 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS – PPGEC 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS 
 
 
APÊNDICE A - Carta à professora titular 
 
 

Para a professora titular do 2º ano do Ensino Fundamental I desta escola, que 
ministram aulas na disciplina de Matemática. Este instrumento é parte integrante da 
pesquisa da aluna Neide Aparecida Costa Tolentino Tiburtino, do Mestrado em Ensino 
de Ciências da Universidade Estadual de Roraima, que estuda sobre a mediação do 
professor nas suas práticas pedagógicas, no Ensino de Matemática no Ensino 
Fundamental I.  

O objetivo principal do questionário é coletar informações sobre como ocorre o 
processo de interação da professora titular com seus alunos, nas aulas de 
Matemática. As informações coletadas, não serão identificadas a professora titular 
participante.  
 
 
ENTREVISTA 
 
1. Qual seu trajeto de formação acadêmica e profissional?  
 
2. Qual a importância da formação continuada para o professor? 
 
3. Quais seriam as ações do professor como mediador no processo de ensino e 
aprendizagem? 
 
4. Nesta escola existe o projeto político pedagógico?  
 
5. Você participou de sua elaboração e / ou teve acesso ao mesmo?  
 
6. Como é realizado seu planejamento pedagógico?   
 
7. Qual a importância da avaliação?  
 
8. Quantas aulas da disciplina de Matemática são ministradas por semana? Marque 
abaixo:  
() 1h ( ) 2 h ( ) 3h ( ) 4h   
 
9. Como você planeja as aulas de matemática para o 2º ano do Ensino Fundamental?   
 
10. Qual a importância de ensinar Matemática para as crianças do 2º ano do Ensino 
Fundamental I?   
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11. Qual conteúdo foi ministrado em sua última aula de Matemática?  
A. Qual foi o objetivo da aula? 
 
B. Quais materiais didáticos você utilizou para ministrar essa aula?  
 
12. No desenvolvimento do conteúdo ministrado em Matemática, o que você espera 
desenvolver nas crianças? Marque a opção:  
() raciocínio lógico ( ) aprendizagem de conceitos ( ) valores  
Outros ( )  
 
13. Quando você trabalha Matemática, você busca desenvolver a disciplina como uma 
temática ou trabalha especificamente o conteúdo?  
 
14. Se eu selecionasse sua sala de aula para observar uma aula de Matemática, você 
nos autorizaria?  
( ) SIM  
( ) NÃO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

BOA VISTA/RR 
2019 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA - UERR 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS – PPGEC 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS 
 

 
APÊNDICE B: ROTEIRO DE OBSERVAÇÕES EM SALA DE AULA 
 
Dados de identificação  
Pesquisadora: Neide Aparecida Costa Tolentino Tiburtino  
Prof.ª. Orientadora: Enia Maria Ferst 
 
Título da pesquisa: O PROCESSO DE MEDIAÇÃO NA PRÁTICA DA ADIÇÃO E/OU 
SUBTRAÇÃO A PARTIR DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 
 

 
 
Aspectos a serem observados  
A) Acolhida e preparação para as atividades;  
B) Planejamento e agenda da professora titular do 2º ano;  
C) Metodologia utilizada pela professora titular;  
D) Participação das crianças;  
E) Envolvimento nas atividades;  
F) Respeito ao ritmo de aprendizagem e nível de compreensão das crianças;  
G) Avaliação e interação do professor com as crianças;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
BOA VISTA/RR 

2019 
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APÊNDICE C: AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA – PRÉ-TESTE 

 
ESCOLA MUNICIPAL MARIA GONÇALVES VIEIRA. 
SÉRIE: 2° ANO - TURMA: ________ TURNO: ____________________________ 
PROFESSORA/PESQUISADORA: NEIDE APARECIDA COSTA TOLENTINO 
TIBURTINO 
DATA: ______/_____/2019. 
ALUNO (A): ______________________________________________________  

 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA – PRÉ-TESTE 

 
01. 

 

  

• CAROLINE COMPROU ALGUNS PRODUTOS DIFERENTES E PAGOU COM       

REAIS SEM RECEBER TROCO. QUAIS PRODUTOS ELA 

COMPROU? 

 

R: ELA COMPROU: 

 

___________________________________________________________________

_________________________________________________ 

02. SÉRGIO TINHA 35 REAIS.ELE GASTOU 11 REAIS NA PADARIA.QUANTO 

RESTOU DO DINHEIRO DE SÉRGIO? 

 
 
 
R: RESTOU _________________DO DINHEIRO DE SÉRGIO. 

CREME 

DENTAL 

ESCOVA DE 

DENTE 

SABONET

E 

SHAMPOO 

ESPONJ

A 
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03. RESOLVA AS ADIÇÕES E SUBTRAÇÕES E LIGUE AQUELAS QUE TÊM O 

MESMO RESULTADO: 

 

13 – 4=  15 + 6= 

   

28 – 7=  9 + 4= 

   

16 – 5=  8 + 1= 

   

12 – 4=  7 + 1= 

   

28 – 15=  5 + 6= 

 
04. ARTUR ADORA CARROS E TEM 9 ANOS DE IDADE.ELE PODERÁ APRENDER 

A DIRIGIR QUANDO TIVER 18 ANOS. QUANTOS ANOS ARTHUR TERÁ QUE 

ESPERAR PARA PODER  DIRIGIR? 

(   ) 7 ANOS 
(   ) 9 ANOS 
(   ) 11 ANOS 
(   ) 27 ANOS 
 

05. NUM JOGO DE DARDOS, JÚLIO FEZ 138 PONTOS NA PRIMEIRA RODADA E 

112 NA SEGUNDA RODADA.SOFIA FEZ 159 PONTOS NA PRIMEIRA RODADA E 

111 NA SEGUNDA RODADA.QUEM FEZ MAIS PONTOS? 

 

 

 

 

 

QUEM FEZ MAIS PONTOS? __________________________________ 

 

07. CRIE UM PROBLEMA QUE POSSA SER RESOLVIDO COM A OPERAÇÃO: 75 

_42.________________________________________________________________ 
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ESCOLA ________________________________DATA: _____/_____/____ 

PROFESSORA: ________________________________TURMA: __________ 
NOME: _________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

PAUTA DE CORREÇÃO DO PRÉ-TESTE 
QUESTÃO HABILIDADE OBJETO DO 

CONHECIMENTO 
NÍVEL DE 

COMPLEXID
ADE 

MENTAL 

NÍVEL DA 
QUESTÃO 

RESULTADO 
 

TABULAÇÃO 
( %) 

01 (EF02MA06) 
ADAPTADO Resolver 
problemas de adição e 
de subtração, 
envolvendo números 
de até três ordens com 
os significados de 
juntar, acrescentar, 

Problemas 
envolvendo 
diferentes 
significados da 
adição (juntar, 
acrescentar, 
separar, retirar) 

Operacional  Médio  

ou  

 
ou 

 
 

 

02 (EF02MA06)   
ADAPTADO Resolver 
problemas de adição e 
de subtração, 
envolvendo números 
de até três ordens com 
os significados de 
juntar, acrescentar, 

Problemas 
envolvendo 
diferentes 
significados da 
adição e da 
subtração (juntar, 
acrescentar, 
separar, retirar) 

Operacional Fácil    35 -11 = 13 
 

 

03 (EF02MA06)  
ADAPTADO Resolver 
problemas  subtração, 
envolvendo números 
de até três ordens com 
os significados de 
juntar, acrescentar, 

Problemas 
envolvendo 
diferentes 
significados da 
adição e da 
subtração (juntar, 
acrescentar, 
separar, retirar) 

Operacional   Médio  

 

 

04 (EF02MA06)   
ADAPTADO Resolver 
problemas de adição e 
de subtração, 
envolvendo números 
de até três ordens com 
os significados de 
juntar, acrescentar, 

Problemas 
envolvendo 
diferentes 
significados da 
adição e da 
subtração (juntar, 
acrescentar, 
separar, retirar) 

Operacional Difícil    

 

 

05 (EF02MA06)    
ADAPTADO Resolver 
e elaborar problemas 
de adição e de 
subtração, envolvendo 
números de até três 
ordens com os 
significados de juntar, 
acrescentar, 

Problemas 
envolvendo 
diferentes 
significados da 
adição e da 
subtração (juntar, 
acrescentar, 
separar, retirar) 

Global  Médio  138 + 112 = 250 
159 + 111=  270 (Sofia) 

 

06 (EF02MA06)   
ADAPTADO Resolver 
problemas de adição e 
de subtração, 
envolvendo números 
de até três ordens com 
os significados de 
juntar, acrescentar, 

Problemas 
envolvendo 
diferentes 
significados da 
adição e da 
subtração (juntar, 
acrescentar, 
separar, retirar) 

Global Fácil   Pessoal, porém a ideia de 
subtração  75 – 42 deverá  ser 
preservada 

 



133 

 

 

 

 
APÊNDICE D: CALCULANDO SUBTRAÇÃO 

 
ESCOLA MUNICIPAL MARIA GONÇALVES VIEIRA. 
SÉRIE: 2° ANO - TURMA: ________ TURNO: ____________________________ 
PROFESSORA/PESQUISADORA: NEIDE APARECIDA COSTA TOLENTINO 
TIBURTINO 
DATA: ______/_____/2019. 
ALUNO (A): ______________________________________________________  

 

PROBLEMA:  

QUAL FOI O NÚMERO RETIRADO? 

CALCULE E CONFIRME COM O RESULTADO EXPOSTO NA LOUSA 

 
 
 
 

TINHA RETIREI FIQUEI 

322 164 ? 

122 ? 230 

604 230 ? 

262 ? 104 

742 476 ? 
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APÊNDICE F: CALCULANDO ADIÇÕES 
 
ESCOLA MUNICIPAL MARIA GONÇALVES VIEIRA. 
SÉRIE: 2° ANO - TURMA: ________ TURNO: ____________________________ 
PROFESSORA/PESQUISADORA: NEIDE APARECIDA COSTA TOLENTINO 
TIBURTINO 
DATA:______/_____/2019. 
ALUNO (A): ______________________________________________________  

 

ATIVIDADE – CALCULANDO ADIÇÕES 

 
01. NO FINAL DE SEMANA, ALGUNS PAIS LEVARAM SEUS FILHOS PARA O 

PARQUE. HAVIA 7 CRIANÇAS BRINCANDO E, MAIS TARDE, CHEGARAM 

OUTRAS 7 CRIANÇAS PARA BRINCAR. QUANTAS CRIANÇAS ESTÃO 

BRINCANDO AGORA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R: AGORA ESTÃO BRINCANDO_________CRIANÇAS. 

 

02. EDUARDA ESTAVA JOGANDO BOLINHA DE GUDE. COMEÇOU O JOGO COM 

3 BOLINHAS E NO FINAL DO JOGO TINHA 11 BOLINHAS. QUANTAS BOLINHAS 

ELA GANHOU: 

 

 

 
R: ELA GANHOU_________BOLINHAS. 
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03. NO DOMINGO, O PARQUE DA CIDADE REALIZOU VÁRIAS BRINCADEIRAS 

COM AS CRIANÇAS. ELAS PODIAM ESCOLHER SUA BRINCADEIRA FAVORITA. 

HAVIA 4 CRIANÇAS BRINCANDO DE CABO DE GUERRA.CHEGARAM MAIS 16 

CRIANÇAS PARA BRINCAR. QUANTAS CRIANÇAS ESTOA BRINCANDO AGORA? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
R: AGORA ESTÃO 
BRINCANDO_________CRIANÇAS. 
 
04. JOAO TEM 8 BALAS E GANOU 3 DE SEU AVÔ. COM QUANTAS BALAS ELE 
FICOU? 
 
 
 
 
 
R: ELE FICOU COM___________BALAS. 
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APÊNDICE G: CALCULANDO SUBTRAÇÕES 
 
ESCOLA MUNICIPAL MARIA GONÇALVES VIEIRA. 
SÉRIE: 2° ANO - TURMA: ________ TURNO: ____________________________ 
PROFESSORA/PESQUISADORA: NEIDE APARECIDA COSTA TOLENTINO 
TIBURTINO 
DATA:______/_____/2019. 
ALUNO (A): ______________________________________________________  

ATIVIDADE – CALCULANDO SUBTRAÇÕES 

 
01. OBSERVE A IMAGEM ABAIXO E PINTE O DESENHO DE ACORDO COM A 

LEGENDA, UTILIZANDO UMA COR PARA CADA RESULTADO DAS 

SUBTRAÇÕES: 

 

A) LEGENDA: 

 4 

 3 

 5 

 2 

 

 

 

 

 

10 - 7 
10 - 8 

10 - 6 

10 - 5 
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02. RESOLVA AS SUBTRAÇÕES E LIGUE AQUELAS QUE TÊM O MESMO 

RESULTADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
03. JOAO E GABRIEL ESTAVAM JOGANDO DADOS. JOÃO FEZ 22 PONTOS E 
GABRIEL FEZ 1 PONTO A MENOS QUE JOÁO. QUANTOS PONTOS GABRIEL 
FEZ? 
 
 
 
R: GABRIEL FEZ___________PONTOS. 
 

 

 

04. PEDRO TINHA 16 BOLINHAS DE GUDE. PERDEU 6. QUANTAS BOLINHAS 
DE GUDE ELE TEM AGORA? 
  
 
 
 
 
R: ELE TEM AGORA __________ BOLINHAS DE GUDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

14 – 2=12 

8 – 7=1 
 

6 – 4=2 
 

4 – 2=2 
 

16 – 4=12 
 

10 – 1=9 
 

5 – 4=1 
 

12 – 3=9 
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APÊNDICE H: CALCULANDO SUBTRAÇÕES 
 
ESCOLA MUNICIPAL MARIA GONÇALVES VIEIRA. 
SÉRIE: 2° ANO - TURMA: ________ TURNO: ____________________________ 
PROFESSORA/PESQUISADORA: NEIDE APARECIDA COSTA TOLENTINO 
TIBURTINO 
DATA:______/_____/2019. 
ALUNO (A): ______________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA:  

QUAL FOI O NÚMERO RETIRADO? 

CALCULE E CONFIRME COM O RESULTADO EXPOSTO NA LOUSA 

QUADRO 4 – Valor que retirou e ficou 

TINHA RETIREI FIQUEI 

322 164 ? 

122 ? 230 

604 230 ? 

   

262 ? 104 

742 476 ? 

Fonte: Tiburtino (2018). 
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APÊNDICE I: AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA – PÓS-TESTE 
 
ESCOLA ________________________________DATA: _____/_____/____ 
PROFESSORA: ________________________________TURMA: __________ 
NOME: _________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO – PÓS-TESTE 
01. 

OBSERVE AS PROMOÇÕES NA VITRINE DA LOJA. 

 
CAROLINE COMPROU ALGUNS PRODUTOS DIFERENTES E PAGOU COM       

SEM RECEBER TROCO. QUAIS PRODUTOS ELA  

 

COMPROU? 

 

R: ELA COMPROU: ________________________________________ 

 

02. JONATAS TINHA 189 FIGURINHAS.COLOCOU NO SEU ÁLBUM 124 E 

GUARDOU AS REPETIDAS.QUANTAS FIGURINHAS ERAM AS REPETIDAS? 

 

R: ERAM AS REPETIDAS__________FIGURINHAS. 

 

 

4,00 

5,00 
6,00 

8,00 

2,00 

3,00 

PAPAGAIO 

BOLA 

URSINHO 

ANEL 

BONECA 
VÍDEO GAME 



140 

 

 

 

03. RESOLVA AS ADIÇÕES E SUBTRAÇÕES E LIGUE AQUELAS QUE TÊM O 

MESMO RESULTADO: 

13 – 4=  15 + 6= 

   

28 – 7=  9 + 4= 

   

16 – 5=  8 + 1= 

   

12 – 4=  7 + 1= 

   

28 – 15=  5 + 6= 

 

04. PEDRO TINHA DE PINTAR 27 JANELAS, JÁ PINTOU 14 DESSAS 

JANELAS.QUANTAS JANELAS AINDA FALTA PINTAR? 

(   ) 11 JANELAS 

(   ) 13 JANELAS 

(   ) 15 JANELAS 

(   ) 41 JANELAS 

 

05. NUM JOGO DE BOLICHE, ANA DERRUBOU 2 PINOS AMARELOS, 3 PINOS 

AZUIS E 1 PINO VERDE. JOÃO DERRUBOU 4 PINOS AZUIS, 1 VERMELHO E DOIS 

AMARELHOS. QUEM FEZ MAIS PONTOS? 

 

 

 

 

 

 

 

R: QUEM FEZ MAIS PONTOS? _______________________________ 

06. CRIE UM PROBLEMA QUE POSSA SER RESOLVIDO COM A OPERAÇÃO:78-

45 

___________________________________________________________________ 
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ESCOLA ________________________________DATA: _____/_____/____ 

PROFESSORA: ________________________________TURMA: __________ 
NOME: _________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAUTA DE CORREÇÃO DO PÓS-TESTE 
QUESTÃO HABILIDADE OBJETO DO 

CONHECIMENTO 
NÍVEL DE 

COMPLEXIDAD
E MENTAL 

NÍVEL DA 
QUESTÃO 

RESULTADO 
 

TABUL
AÇÃO 

( %) 

01 (EF02MA06) 
ADAPTADO Resolver 
problemas de adição e 
de subtração, 
envolvendo números 
de até três ordens com 
os significados de 
juntar, acrescentar, 

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

Operacional  Médio  

ou  

ou 
 

 

02 (EF02MA06) 
ADAPTADO Resolver 
problemas de adição e 
de subtração, 
envolvendo números 
de até três ordens com 
os significados de 
juntar, acrescentar, 

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

Operacional  Fácil   189 - 124 =65 
 

03 (EF02MA06)  
ADAPTADO Resolver 
problemas  subtração, 
envolvendo números 
de até três ordens com 
os significados de 
juntar, acrescentar, 

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

Operacional  Médio 27 – 14 = 13 
 

 

04 (EF02MA06)   
ADAPTADO Resolver 
problemas de 
subtração, envolvendo 
números de até três 
ordens com os 
significados de juntar, 
acrescentar, 

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

Operacional Difícil    

94 – 65 = 29 
 

 

05 (EF02MA06)   
ADAPTADO Resolver 
problemas de adição e 
de subtração, 
envolvendo números 
de até três ordens com 
os significados de 
juntar, acrescentar, 

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

Global Médio   

JOÃO 

 

06 (EF02MA06)   
ADAPTADO Resolver 
problemas de adição e 
de subtração, 
envolvendo números 
de até três ordens com 
os significados de 
juntar, acrescentar, 

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

Global Fácil   Pessoal, porém a ideia de subtração  28 – 15 
deverá  ser preservada 
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APÊNDICE E – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE A SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 
 

Atividade: Mercadinho do 2º ano E 
 
 

Componente Curricular: Matemática 
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ESCOLA MUNICIPAL MARIA GONÇALVES VIEIRA. 
SÉRIE: 2° ANO - TURMA: ________ TURNO: _________________ 
PROFESSORA/PESQUISADORA: NEIDE APARECIDA COSTA TOLENTINO 
TIBURTINO 
DATA: ______/_____/2019. 
ALUNO (A): _________________________________________________________ 

 
 

 FAZENDO COMPRAS NO SUPERMERCADO 
 
 

1) ESCOLHA 3 PRODUTOS NO “MERCADINHO DO 2º ANO E” QUE VOCÊ DESEJA 
COMPRAR, EM SEGUIDA PREENCHA A TABELA A BAIXO: 
 

NOME DO PRODUTO 
 

VALOR 

  

  

  

TOTAL 
 

 
2) OBSERVE A TABELA DA QUESTÃO ANTERIOR E RESPONDA: 
 
A) QUAL O PRODUTO MAIS CARO? _________________________________ 
 
B) QUAL O PRODUTO MAIS BARATO? _______________________________ 
 
C) QUANTO VOCÊ IRÁ GASTAR NA SUA COMPRA? ____________________ 
 
D) VOCÊ TEM UMA NOTA DE 20 REIAS PARA PAGAR SUA COMPRA. QUAL 
SERÁ O SEU TROCO? ____________________________________________ 
 
3) QUANTO SOBROU DE TROCO? (ESCREVA POR EXTENSO): 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________  
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ANEXOS 
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