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Verdades da profissão de professor 
 

Ninguém nega o valor da educação e que 
um bom professor é imprescindível. Mas, 
ainda que desejem bons professores para 
seus filhos, poucos pais desejam que 
seus filhos sejam professores. Isso nos 
mostra o reconhecimento que o trabalho 
de educar é duro, difícil e necessário, mas 
que permitimos que esses profissionais 
continuem sendo desvalorizados.  
 
Apesar de mal remunerados, com baixo 
prestígio social e responsabilizados pelo 
fracasso da educação, grande parte 
resiste e continua apaixonada pelo seu 
trabalho. 
 
A data é um convite para que todos, pais, 
alunos, sociedade, repensemos nossos 
papéis e nossas atitudes, pois com elas 
demonstramos o compromisso com a 
educação que queremos.  
 
Aos professores, fica o convite para que 
não descuidem de sua missão de educar, 
nem desanimem diante dos desafios, nem 
deixem de educar as pessoas para serem 
“águias” e não apenas “galinhas”. Pois, se 
a educação sozinha não transforma a 
sociedade, sem ela, tampouco, a 
sociedade muda. 

 
Paulo Freire. 



 
 

 
RESUMO 

 
 

Essa monografia é resultado de indagações feitas a partir do desenvolvimento de 
ações pedagógicas envolvendo o ensino de matemática, propostas no Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) em uma escola municipal de 
Porto Velho. Partindo do problema de pesquisa: Como podemos cumprir o papel de 
ensinar matemática para crianças, principalmente quanto às estratégias didáticas 
mais apropriadas para tanto? Assim, tomamos por objetivo compreender o cenário 
do processo de ensino aprendizagem dos alunos dos anos iniciais do ensino 
fundamental, no que se refere às possíveis alternativas para melhoria do ensino de 
matemática. Para dar conta dos objetivos elencados, foi realizada uma pesquisa 
qualitativa pelo fato de acreditar que esta lida com o universo de significados. Assim 
foram realizadas leituras de livros e organizados por fichamentos com objetivo de 
buscar informações sobre recursos diversificados para ensinar matemática nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, também foram tomadas como fonte uma monografia 
de 2015. Também nos apoiamos na pesquisa-ação ao tomar como objeto de 
pesquisa, atividades realizadas a partir do minimercado para o ensino de 
matemática no 3° ano, sendo que nossa participação se deu nas atividades didáticas 
e de pesquisa de práticas relacionadas. Com uma relação de autores de qual sua 
linha de pensamentos se associa com uma educação que busca no aluno a 
autonomia e uma postura investigativa, numa proposta de educação matemática, a 
exemplo de Curi (2011); Skovsmose (2000), (2001), (2008); Freire (1996); 
D’Ambrósio (1986), documentos oficiais da educação básica nacional. A pesquisa 
feita proporcionou uma reflexão sobre a didática e a prática das atividades 
relacionadas a educação matemática no processo de ensino e aprendizagem para 
os anos iniciais do Ensino Fundamental. Visto que as práticas do exercício 
pedagógico com estratégias instigadoras proporcionam progressos e efeitos 
significativos, no ambiente escolar e até mesmo na sociedade, realçamos nossa 
defesa as ações pedagógicas ancoradas nos ambientes de aprendizagem da semi-
realidade, neste caso realizadas a partir do minimercado. 
 
                  
Palavras-chave: Ações Pedagógicas. Educação Matemática. Semi-realidade.      
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INTRODUÇÃO 

 

Em todo o processo de graduação, tive a esperança de que em algum 

momento a faculdade me daria suporte para que viesse a aprender matemática para 

ensinar, entretanto, a dificuldade que eu tinha na matemática ficou bem pior, pois me 

vi na situação de ensinar matemática sem ter a preparação adequada. 

 

Tanto no curso de Pedagogia como no curso de Licenciatura em 
Matemática, os alunos pautam o conhecimento matemático a forma 
com que aprenderam, como uma relação marcada pela racionalidade 
técnica, ou seja, o conhecimento que julgam necessitar para ensinar 
é tido como o que irão receber na formação inicial, supostamente 
eficiente para o seu desempenho e consideram que tudo que não foi 
aprendido na formação inicial carece de “nova” formação (CURI, 
2011, p.77). 

 

Consideramos que no curso de pedagogia existe um grande desafio - a tarefa 

de motivar ao ensino matemática - por conta da necessidade de apropriação dos 

seus conhecimentos, que por muitas vezes foram relegados a um segundo plano 

durante a Educação Básica. 

 

Um grande desafio que esses cursos têm pela frente é que há 
necessidade de desenvolver nos seus alunos o gosto de ser 
professor para ensinar Matemática e ainda promover situações para 
que eles se apropriem de conhecimentos necessários para uma 
atuação profissional de qualidade (CURI, 2011, p.77). 

 

Com isso, nos indagamos continuamente: Como podemos cumprir o papel de 

ensinar matemática para crianças, principalmente quanto às estratégias didáticas 

mais apropriadas para tanto? 

Entendemos que “a matemática proporciona a possibilidade do raciocínio 

hipotético”, portanto “[...] a capacidade de analisar as consequências de um cenário 

imaginário. Por meio da matemática somos capazes de investigar detalhes 

particulares de um projeto ainda não realizado” (SKOVSMOSE, 2008, p.114). Assim, 

nos propomos a buscar maior aprofundamento a cerca de ambientes de 

aprendizagem pautados na semi-realidade. 

A partir da apresentação do problema de pesquisa, buscamos compreender o 

cenário de aprendizagem dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, no 
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que se refere às possíveis alternativas para melhoria do ensino de matemática. 

Assim, consideramos pertinente levantar as seguintes questões: 

 Quais as características do cenário de semi-realidade para o ensino de 

matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental? 

 Em que aspectos o cenário de semi-realidade influenciou o processo de 

ensino aprendizagem da matemática para este público? 

Buscando por informações, em virtude do desconforto vivenciado, 

entendemos que apenas a graduação não é suficiente, e embora esta ofereça base 

para iniciar o trabalho docente; a confiança e a ampliação dos saberes necessários 

se desenvolvem na medida em se estabelecem os diálogos professor-aluno; ou seja, 

nas práticas de ensino em sala de aula. 

 

As ideias relativas ao diálogo e á relação estudante-professor são 
desenvolvidas do ponto de vista geral de que a educação deve fazer 
parte de um processo de democratização. Se queremos desenvolver 
uma atitude democrática por meio da educação, a educação como 
relação social não deveria conter aspectos fundamentalmente não 
democráticos. É inaceitável que o professor (apenas) tenha um papel 
decisivo e prescritivo. Em vez disso, o processo educacional deve 
ser entendido como um diálogo (SKOVSMOSE, 2001, p.18). 

 

Tal percepção sobre a importância do diálogo para o ensino e aprendizagem, 

nos motivou para a busca de mais conhecimentos, interesse que se ampliou ao 

participar das atividades pedagógicas do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), no qual vivenciamos a dificuldade dos alunos 

mediante a aprendizagem da matemática. 

          A matemática precisa ser investigada e discutida, pois ela faz parte do nosso 

cotidiano e nos ajuda a resolver problemas. Dessa forma, com o retorno obtido 

durante a pesquisa, pretendo levar os resultados para a comunidade investigada, 

em busca de alcançar a melhoria da aprendizagem da matemática.  

“Acreditamos que a matemática poderia se tornar simplesmente uma maneira 

possível de olhar o fenômeno e não o caminho” (SKOVSMOSE, 2001, p. 133); pois 

assim teríamos uma mudança de paradigma, que nos levaria a oferecer uma 

contribuição importante desta pesquisa, através da possibilidade de romper com 

traumas anteriores quanto à aprendizagem matemática, além de investir na 

formação docente para o ensino da matemática, em busca de uma atuação 

satisfatória como professora de matemática nos anos iniciais. 
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 Essa pesquisa será disponibilizada para a divulgação de seus resultados à 

academia, tornando-se fonte bibliográfica para estudos posteriores, sendo que para 

objetivo geral, definimos: Investigar o cenário se semi-realidade como uma possível 

alternativa para a melhoria do processo de ensino aprendizagem de matemática - no 

3º ano do ensino fundamental - a partir de uma experiência no PIBID. Como 

objetivos específicos, propomos: levantar referencial teórico e metodológico para 

caracterizar o cenário de semi-realidade; e analisar em que aspectos o cenário de 

semi-realidade influenciou o processo de ensino aprendizagem da matemática para 

este público. 

       Para dar conta dos objetivos elencados, foi realizada uma pesquisa 

qualitativa, pelo fato de acreditar que esta lida com um universo de significados com 

os quais se relaciona.  

 
O pesquisador decide prender-se as nuanças de sentido que existem 
entre as unidades, aos elos lógicos entre essas unidades ou entre as 
categorias que as reúnem, visto que a significação de um conteúdo 
reside largamente na especificidade de cada um de seus elementos 
e na das relações entre eles, especificidade que escada amiúde ao 
domínio do mensurável (LAVILLE; DIONNE, 1999, p.227). 

 

Com a abordagem qualitativa, buscamos compreender as informações 

pesquisadas, sempre a luz do embasamento teórico que coloca, “o pesquisador em 

contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto 

[...]” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p.183). Assim, foram realizadas leituras de livros 

e organizados fichamentos com o objetivo de buscar informações sobre recursos 

diversificados para ensinar matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Também foram tomadas como fontes uma monografia de 2015 e algumas 

atividades envolvendo o ensino de matemática no 3º ano, sendo que nossa 

participação se deu nas atividades didáticas e de pesquisa de práticas relacionadas 

ao ensino de matemática, caracterizando assim uma pesquisa-ação. 

Essa monografia encontra-se dividida em três seções, em que se destaca na 

primeira seção o percurso da pesquisa com o referencial metodológico da pesquisa. 

 A segunda seção trata do referencial teórico, em que aborda autores que 

buscam estratégias do ensino e aprendizagem da educação matemática, 

procurando desenvolver a autonomia e a postura investigativa no aluno, e nos 

mostrando a importância das ações didáticas aplicados pelos docentes para que 



11 
 

possa haver uma expressiva compreensão, participação e aprendizado dos 

conteúdos.  

  A terceira seção com o relato das minhas experiências vividas com o cenário 

de semi-realidade no ensino de matemática, e com uma experiência exitosa e fonte 

de minha pesquisa, a monografia de Elisângela da Silva Ferreira, egressa do curso 

de Pedagogia da UNIR e bolsista PIBID no ano de 2015, quando concluiu sua 

pesquisa.  

E por último, as considerações finais, apresentando as contribuições que o 

uso de ações pedagógicas baseadas na semi-realidade para o ensino de 

matemática, tem contribuído ou poderá contribuir como instrumento para o processo 

de ensino e aprendizagem dos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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SEÇÃO I 

PERCURSOS DA PESQUISA 

 

O estudo foi iniciado por meio de pesquisa bibliográfica, indo à biblioteca e 

realizando buscas na internet, para realizar leituras e fichamentos por citação, dos 

livros escolhidos que me ajudaram teoricamente a responder a pergunta de 

pesquisa. Para tanto dediquei uma hora de estudos por dia durante o primeiro 

semestre de 2017, considerando cinco dias por semana; sendo o estudo 

bibliográfico realizado para obter embasamento teórico sobre recursos didáticos 

diversificados para o ensino matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

especialmente no que se referia ao cenário de semi-realidade. 

 
A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda 
bibliográfica já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 
publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 
monografias, teses, material cartográfico etc. (LAKATOS; MARCONI 
2003, p.183). 

 
 

      No decorrer da pesquisa, uma importante fonte bibliográfica foi a monografia 

de Elisângela da Silva Ferreira, egressa do curso de Pedagogia da UNIR e bolsista 

PIBID no ano de 2015, quando concluiu sua pesquisa.  

Conforme Laville e Dionne, (1999, p. 227): 

 

O pesquisador decide prender-se as nuanças de sentido que existem 
entre as unidades, aos elos lógicos entre essas unidades ou entre as 
categorias que as reúnem, visto que a significação de um conteúdo 
reside largamente na especificidade de cada um de seus elementos 
e na das relações entre eles, especificidade que escada amiúde ao 
domínio do mensurável.  

  

Para verificar o uso de práticas didáticas na escola em que a pesquisa foi 

realizada, utilizamos a investigação-ação, com a intenção de ajudar a realizar a 

prática de estudar os efeitos de uma ação. 

Segundo Thiollent (2002, p.75), ”com a orientação metodológica da 

pesquisa-ação, os pesquisadores em educação estariam em condição de 

produzir informações e conhecimentos de uso mais efetivo, inclusive ao nível 

pedagógico”. Dessa forma, foi possível elaborar uma compreensão mais 
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apurada a cerca da realização das ações pedagógicas, suas nuances e 

desafios. 

A pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2016, na Escola 

Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Vôo da Juriti, localizada 

na Rua Antônio Fraga Moreira, 2833 – JK I, Porto Velho – RO, Zona Leste de 

Porto Velho, com uma turma de 3° ano do Ensino Fundamental,  composta por 

25 alunos entre 8 e 9 anos, que com acompanhamento da professora 

participaram da coleta de dados. 

Para que a pesquisa fosse ampliada, realizamos a observação 

participante no âmbito do PIBID, no tocante ao cenário de semi-realidade para 

o ensino de matemática. Assim, como participante do referido programa, deu-

se a oportunidade realizar o fazer pedagógico e refletir sobre este, em 

convivência com alunos de uma turma de terceiro ano do Ensino Fundamental. 

 Na observação participante “o pesquisador entra em contato com os membros 

do grupo pesquisado e participa das atividades normais do mesmo” (MARCONI; 

LAKATOS, 2011, p.79), portanto entendemos ser uma boa técnica de coleta de 

dados para a pesquisa-ação proposta. 

 Feita a observação participante e registrado esse cotidiano no diário de 

campo, nos propusemos a realizar a análise destes dados, considerando também a 

pesquisa bibliográfica já levada a efeito. 
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SEÇÃO II 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No âmbito da formação em pedagogia se faz necessário entender como 

ensinar todas as disciplinas, incluindo matemática, principalmente nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, fase em que precisamos de uma base suficientemente 

adequada para ensinar tais conhecimentos para os alunos, sendo que a resolução 

nº 1/CNE/CP, de 15 de maio de 2006 reitera tal necessidade. 

 

Art. 5º O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: VI - 
ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 
Geografia, Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e 
adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano (BRASIL, 
2006). 

 

Baseando-se nessa expectativa, surge a indagação: o pedagogo estará 

preparado, a partir de sua formação, para o ensino da matemática? 

“Como professor não me é possível ajudar o educando a superar sua 

ignorância se não supero permanentemente a minha. Não posso ensinar o que não 

sei” (FREIRE, 1996, p.95). E o pedagogo que acabou de terminar sua graduação 

encara o grande desafio de ensinar o que nem sempre domina ou muitas das vezes 

nem gosta ou não aprendeu.  

Entendemos que o pedagogo é o companheiro do aluno na transição da 

criança para o adulto e que deve fazer toda uma diferença nessa passagem da 

infância para uma vida adulta, principalmente no ensino aprendizagem. Sendo 

assim, de onde podemos partir para ensinar matemática? A partir de uma visão em 

que o entendimento da educação matemática crítica esteja cada vez mais envolvido. 

 

Matematizar significa, em princípio, formular, criticar e desenvolver 
maneiras de entendimentos. Ambos, estudantes e professores 
devem estar envolvidos no controle desse processo, que, então, 
tomaria uma forma mais democrática (SKOVSMOSE, 2001, p.51). 

 
 

Com isso, percebo que alfabetizar não está só relacionado a habilidade de  ler 

e escrever, mas  a habilidade que envolve todas as competências, porém para que 

isso aconteça de uma forma em que estudante e professores estejam na mesma 

sintonia. Mas para que essa sintonia aconteça o professor precisa estar bem 
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equipado de instrumentos necessários para um ensino aprendizagem em que 

ambos participam dessas atividades tornando-a mais significativa. “Essa perspectiva 

sugere que a aprendizagem da matemática não ocorra por repetições e 

mecanizações, mas se trata de uma prática social que requer envolvimento do aluno 

em atividades significativas” (NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2011, p.34).  

Porém, o pedagogo que acaba de se formar, se não procurar alternativas que 

o ajude quanto ao ensino de matemática, ficará desprovido de realizar atividades 

significativas, nas quais se torna mais favorecido o envolvimento do aluno e por isso 

muitos deles acabam repetindo atividades mecanizadas, em que o exercício 

tradicional acontece diariamente e naturalmente.  

 

Às vezes, em discussões com professores, tem sido sugerido que, 
antes de os alunos se envolverem com investigação em algum 
ambiente, eles devem compreender algumas técnicas que podem, 
mais eficientemente, ser produzidas em paradigma de exercício 
(SKOVSMOSE, 2008, p.34). 

 

Segundo o autor, há diferentes formas de romper com esse modelo. Uma 

delas é através da realização de projetos, cuja dinâmica o autor denomina de 

“cenários de investigação”. Dentro de um ambiente e que o ensino de matemática é 

realizado com uma diferente postura do professor em que ele expõe ideias e 

exemplos, e os alunos podem elaborar as suas próprias listas de exercícios. 

Fazendo isso o pedagogo sai da sua “zona de conforto” para um ambiente 

totalmente oposto, porém motivador e incentivador para seus alunos, fazendo com 

que eles venham a desenvolver suas habilidades. 

 

2.1 A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM CONTEXTO  

  

Com base em estudos sobre teóricos que tratam da educação matemática 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, considera-se o ensino e aprendizagem tal 

como produção de conhecimento e identidade para a construção de um sujeito 

crítico e investigativo, fazendo com que a criança tenha uma experiência construtiva, 

na qual o professor sai da sua zona de conforto e vai para uma zona de risco. 

 

A zona de risco, porém, não é simplesmente uma zona 
“problemática”. Há também boas oportunidades trazidas por ela. 
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Portanto, não deve ser objetivo educativo recuar de uma zona de 
risco. Segurança e previsibilidade podem estar associadas á zona de 
conforto, enquanto novas oportunidades de aprendizagem podem 
estar associadas á zona de risco (SKOVSMOSE, 2008, p. 49). 

 

Quando o professor cria um ambiente de aprendizagem desafiador, ele 

consegue fazer com que seus alunos realizem atividades produtivas, em que ambos 

possam ser capazes de intervir em cooperação, e experimentar uma zona de risco, 

na qual não venham se sentir ameaçados nem intimidados com os desafios, mas 

desafiados a elaborar respostas. 

 

A autonomia intelectual é caracterizada em termos da consciência e 
da disposição dos alunos para recorrer as suas próprias capacidades 
intelectuais quando envolvidos em decisões e julgamentos 
matemáticos. A autonomia intelectual pode ser associada a 
atividades de exploração e explicação, como nos cenários para 
investigação (SKOVSMOSE, 2008, p.37). 

 

Em busca da compreensão de educação matemática, percebemos que esta 

acontece pelo envolvimento do aluno em práticas significativas, longe de atividades 

mecanizadas com exercícios de repetições. As circunstâncias criam novos padrões, 

novos vínculos com diferentes modelos, diferente de um ensino tradicional e 

baseado em excessivas repetições ou transferência de saberes.  

 

É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá 
ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem 
forma se forma e reforma ao formar e quem é formado forma-se e 
forma ao ser formado. É neste sentido que ensinar não é transferir 
conhecimentos, conteúdos, nem formar é ação pela qual um sujeito 
criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. 
Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, 
apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição 
de objeto um do outro (FREIRE, 1996, p.25). 

 

O ensino de maneira geral, e as propostas ancoradas na educação 

matemática oferecem para o aluno a possibilidade de compreender a leitura na 

linguagem matemática e escrever de forma que, o leve a interpretação dentro e fora 

do contexto escolar com o desenvolvimento de conceitos e entendimento da 

realidade. 

Na perspectiva crítica de uma sociedade democrática, os indivíduos 

participam das mudanças em sua comunidade, com todos tendo igualdade de 
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acesso a uma educação qualificada, em que a educação matemática seja pensada 

como aplicação de possibilidades, considerando o que é direito de todos. 

 

De que modo desenvolver uma educação matemática que faça parte 
de nossas preocupações com a democracia, numa sociedade 
estruturada por tecnologias que a incluem como um elemento 
estruturante? De que maneira desenvolver uma educação 
matemática que não torne opaca a introdução dos alunos ao 
pensamento matemático, mas que os leve a reconhecer suas 
próprias capacidades matemáticas e a se conscientizarem da forma 
pela qual a matemática opera em certas estruturas tecnológicas, 
militares, econômicas e políticas? Nunca ousaria afirmar que o 
abandono do paradigma do exercício com o objetivo de explorar 
cenários para investigação forneceria uma resposta para essas 
questões. Nem afirmaria que é suficiente construir uma educação 
matemática baseada somente em referências a vida real 
(SKOVSMOSE, 2008, p.39). 

 

A partir da educação matemática como prática na explicação dos enunciados 

e na apresentação perspicaz das ideias e no ensino da matemática, entendemos 

que a atividade com a educação matemática no contexto histórico de sua prática e 

concepção, é de abranger o aluno com vistas a formação do conhecimento.  

 

Neste sentindo, o bom professor é o que consegue, enquanto fala, 
trazer o aluno até a intimidade do movimento de seu pensamento. 
Sua aula é assim um desafio e não uma “cantiga de ninar”. Seus 
alunos cansam, não dormem. Cansam porque acompanham as idas 
e vindas de seu pensamento, surpreendem suas pausas, suas 
dúvidas, suas incertezas (FREIRE, 1996, p.84). 

 

Dessa forma a expectativa é de que “[...] a busca de um caminho entre os 

diferentes ambientes de aprendizagem possa proporcionar novos recursos para 

levar os alunos a agir e a refletir, oferecendo, dessa maneira, uma educação 

matemática de dimensão crítica” (SKOVSMOSE, 2008, p.39). Entendemos, ainda 

que esse modelo de ensino proporcione o desenvolvimento de uma visão crítica 

para além dos conhecimentos matemáticos. 

 

2.2 AMBIENTE DE APRENDIZAGEM: SEMI-REALIDADE  

 

Percebemos que a educação matemática no processo de ensino 

aprendizagem constitui-se como prática coletiva de atividades significativas e 
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reflexivas que incluem os alunos durante o processo de ensino e aprendizagem. 

Esse é um processo gradativo que tem como convicção a aprendizagem a cada 

atividade, exigindo em cada momento vivenciado, a criação de ligações, gerando 

assim a consolidação das aprendizagens. 

 

Considero que a reflexão pressupõe o diálogo. Se desejamos uma 
educação matemática que facilite as reflexões sobre matemática em 
ação, então devemos trabalhar na direção de estabelecer ambientes 
de aprendizagem nos quais as reflexões possam ser estimuladas por 
meio de diálogos (SKOVSMOSE, 2008, p.63.) 

 

Com objetivo de buscar mudanças que provoquem interesse dos alunos para 

as atividades com matemática e proporcionem conhecimentos, surge um professor 

que deseja melhorar a cada dia mais o seu desempenho. Essas condutas buscam 

promover nos alunos a vontade de se tornarem cidadãos aplicados de seus estudos, 

reflexivos e críticos, com autonomia para levantar e questionar hipóteses, 

investigarem soluções e apresentarem suas convicções. 

 

Vamos nos dirigir atenciosamente e de modo direto ao que hoje se 
denomina prática de ensino da Matemática. A prática de ensino em 
geral é uma ação pedagógica que visa o aprimoramento, mediante 
uma multiplicidade de enfoques, da ação educativa exercida no 
sistema educacional de maneira mais direta e característica, qual 
seja a forma por excelência dessa ação, isto é, o trabalho na sala de 
aula (D’AMBRÓSIO, 1986, p. 37). 

 

A partir dessas reflexões, “propor cenários de aprendizagem é um jeito de 

convidar á reflexão. Os alunos têm a oportunidade de refletir sobre os 

procedimentos matemáticos de um ponto de vista diferente do utilizado quando 

resolvem exercícios” (SKOVSMOSE, 2008, p.64). Refletir sobre o ensino de 

matemática em perspectiva participativa e reflexiva, nos leva a considerar duas 

grandes questões: 

  

Quando nos colocamos perante a pergunta: “Por que ensinar 
Matemática?”, uma série de considerações, muitas de caráter 
filosófico, se apresenta e decisões de valores tendem a dominar o 
questionamento, gerando muitas vezes acirradas discussões. Do 
mesmo modo, e diretamente ligada à primeira pergunta, podemos 
colocar o questionamento: “Como ensinar Matemática?” É claro, a 
resposta à primeira pergunta vai condicionar a resposta à segunda, 
que nada mais é que a formulação de estratégias para se atingir os 
objetivos concordados (D’AMBRÓSIO, 1986, p.63). 
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Muita prática pedagógica para o ensino de matemática ainda tem sido 

organizada de forma tradicional, o que provoca grandes prejuízos na aprendizagem 

dos alunos, uma vez que nestas práticas, não participam efetivamente do processo, 

ao contrário, apenas resolvem exercícios conforme orientados a fazer. 

 

Muito estudo em educação matemática tem revelado um quadro 
desolador sobre o que acontece na sala de aula tradicional. Muitos 
deles, todavia, não reconhecem que existem outros possíveis 
ambientes de aprendizagem e que seus dados estão ligados a uma 
organização particular de sala de aula de matemática que é típica 
(SKOVSMOSE, 2008, p.31). 

 

Uma criança quando chega à escola, traz consigo toda uma vivência com 

variadas informações da sua realidade, porém é na sala de aula que estas podem 

ser exploradas e estruturadas para constituir um novo vínculo intelectual com o 

mundo em que vive. Nas práticas de ensino aprendizagem são necessários os 

registros e as intervenções, pois indicam passos em que se deve trabalhar esse 

processo com as crianças. 

 

Qualquer cenário para investigação coloca desafios para o professor. 
A solução não é voltar para a zona de conforto do paradigma do 
exercício, mas ser hábil para atuar no novo ambiente. A tarefa é 
tornar possível que os alunos e professor sejam capazes de intervir 
em cooperação dentro da zona de risco, fazendo dessa uma 
atividade produtiva e não uma experiência ameaçadora 
(SKOVSMOSE, 2008, p.37).  

 

Dessa forma, entendemos que “propor cenários de aprendizagem é um jeito 

de convidar á reflexão. Os alunos têm a oportunidade de refletir sobre os 

procedimentos matemáticos de um ponto de vista diferente do utilizado quando 

resolvem exercícios” (SKOVSMOSE, 2008, p. 64), portanto a participação efetiva 

destes os remete a aprendizagens mais significativas. 

 “A semi-realidade faz um convite para que os alunos façam explorações e 

exemplificações” (SKOVSMOSE, 2000, p.76). Assim, nesse ambiente todos os 

questionamentos e comentários, dos professores ou alunos, tornam-se um 

complemento para a aprendizagem de ambos. 
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SEÇÃO III 

SEMI-REALIDADE NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

  

A partir de duas experiências de ações pedagógicas em ambientes de 

aprendizagem voltadas para o ensino de matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos pautamos no fato de que “é possível se referir a uma semi-

realidade [...]”, mas não devemos esquecer que “[...] não se trata de uma realidade 

que de facto observamos, mas uma realidade construída [...]” (SKOVSMOSE, 2000, 

p.7). Tais experiências de semi-realidade propostas para os anos iniciais, e aqui 

discutidas, envolveram a proposição do minimercado, sendo que a primeira delas 

foi realizada no 1º ano - em 2015 e a segunda no 3º ano - em 2016. 

 

A semi-realidade pode ser uma referência que oferece suporte para 
alguns alunos na resolução de problema. Portanto, a prática da 
educação matemática tem estabelecido padrões e a educação 
matemática tem estabelecido padrões específicos de como operar 
numa dada semi-realidade (SKOVSMOSE, 2000, p.9). 

 

Os padrões estabelecidos nos ambientes de aprendizagem, a exemplo do 

minimercado, precisam levar ao desenvolvimento da educação matemática crítica, 

como proposto: “Minha expectativa é que a busca de um caminho entre os 

diferentes ambientes de aprendizagem possa oferecer novos recursos para levar os 

alunos a agir e refletir e, dessa maneira, oferecer uma educação matemática de 

dimensão crítica” (SKOVSMOSE, 2000, p.19). Assim foi proposto nas duas 

experiências com o ambiente de semi-realidade. 

 

3.1 O MINIMERCADO: EXPERIÊNCIA EXITOSA - 2015 

 

 Para um maior respaldo quanto à pesquisa, fomos buscar experiências que 

foram exitosas no contexto do cenário de semi-realidade no minimercado.  

No percurso desta busca foi encontrada a monografia de uma ex-aluna, 

Elisângela da Silva Ferreira, do curso de Pedagogia da Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR) e ex-bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID), no ano de 2015, em que realizou o subprojeto de Pedagogia no 

PIBID, em uma escola pública (não identificada) no 1° ano do Ensino Fundamental 
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com o cenário de semi-realidade minimercado, utilizando assim essa prática para 

ser analisada em sua monografia. 

 

Elaboramos a proposta seguindo a semi-realidade do minimercado, apresentamos 
aos alunos várias embalagens vazias que representavam as mercadorias, ora 
compradas pelas crianças que utilizavam fichas entreguem pelas professoras 
(bolsistas), ora na distribuição de valores pelo dinheirinho para executarem as 
devidas compras (SILVA, 2015). 

 

O processo de ensino aprendizagem da matemática envolveu outras 

atividades quanto aos algorítmicos matemáticos da adição e subtração; 

alfabetização e letramento matemático diante das escritas e leituras; além do 

reconhecimento das formas geométricas nas embalagens, nos rótulos e até nas 

figuras e imagens dos produtos. 

 

Foi surpreendente a maneira como as crianças interagiram, demonstrando 
habilidades em comparar os objetos que viam ou usavam na sua própria realidade 
(Professora do 1º ano, 2015). 

 

As atividades que os alunos realizaram: a exploração das embalagens com 

foco nas formas geométricas, observando também as figuras e letras contidas nos 

rótulos; socializando o encontrado e comparando com as embalagens dos colegas; 

quando todas as crianças faziam individualmente os seus registros através do 

desenho e da escrita. 

 

A cada encontro era perceptível o avanço do conhecimento, o que as crianças 
alcançavam com a proposta, dos elementos que encontravam nas embalagens 
disponibilizadas a elas. Assim, os alunos foram estimulados nas práticas reais de: 
irem ao mercado, escolherem a mercadoria a ser comprada, analisavam quantos 
objetos compravam com as fichas e na realização da compra dos produtos com o 
dinheirinho (SILVA, 2015). 

 

Na primeira etapa do trabalho os alunos eram orientados a ver apenas as 

embalagens e o formato das mesmas, porém com o desenvolvimento das atividades 

no decorrer dos encontros, as crianças percebiam os aspectos e as características 

geométricas presentes nas embalagens, nos rótulos, desenhos e letras neles 

contidas. 
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Conforme Skovsmose (2008), o ambiente de aprendizagem da semi-realidade 

pode desenvolver uma abordagem de investigação que relaciona-se diretamente 

com a materacia; ou seja,  

 

[...] desenvolver a capacidade de interpretar e analisar sinais e 
códigos, de propor e utilizar modelos na vida cotidiana, de elaborar 
abstrações sobre representações do real, além de cuidar das 
habilidades matemáticas, preocupando-se com as competências 
referentes à interpretação e à ação numa situação social e política 
estruturada pela matemática (KISTEMANN JR, 2010, p.3). 

 

  

Nessa perspectiva, o cenário de investigação possibilitou à interpretação e à ação 

numa situação social, integrada ao conteúdo de geometria, além do trabalho 

pedagógico envolvendo as praticas de leitura e matemática. Assim  como, da 

ludicidade pelas embalagens no minimercado, da recreação pelas dinâmicas e 

imagens nos vídeos, que também contribuiram para que os resultados fossem 

alcançados (SILVA, 2015). 

 

 

Ao pensar em atividades de ensino que sejam produtivas e que levem a 

qualidade da educação, faz-se necessário investir em ambientes de aprendizagem 

que envolva os alunos, pois esses merecem um espaço de ensino aprendizagem 

mais dinâmico e voltado às situações presentes na realidade para que possam 

refletir sobre estas, desenvolvendo suas percepções e capacidade de fazer 

interpretações críticas. 

 

3.2 SEMI-REALIDADE EM CONTEXTO - 2016 

 

A partir dos estudos feitos tivemos a intenção de investigar em que proporção 

o processo de ensino aprendizagem faz uso de ações pedagógicas de semi-

realidade na educação matemática, visto que uma educação de qualidade sempre 

faz uso de metodologias para contribuição nas aprendizagens. 

O Programa Institucional de Iniciação a Docência (PIBID), do qual 

participei, teve por finalidade, o incentivo a formação de professores e o 

acréscimo à qualidade da escola pública. Iniciei como bolsista no Subprojeto – 

PIBID, de pedagogia em março de 2015, na Educação Infantil com 8 horas 

semanais de disponibilidade, sendo 4 horas de planejamentos e práticas 
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pedagógicas aplicadas na escola acompanhada pela professora responsável 

pela sala de aula e 4 horas de estudos, as sextas-feiras, para socializações das 

práticas e auxílios necessários. Permaneci por três semestres na Educação 

Infantil, mas no segundo semestre de 2016 passei a atuar numa sala de aula 

de terceiro ano do Ensino Fundamental, sendo a curiosidade sobre essa 

realidade e suas particularidades foram inevitáveis. 

Dessa forma, essa atividade teve influência não apenas pelo atributo 

principal de iniciação à docência, porém pelo ensejo de garantir suporte no 

decorrer da composição metodológica de minha monografia. Proporcionando 

também relação direta com conhecimentos envolvendo normas e técnicas para 

trabalhos científicos. 

O PIBID trouxe uma relação entre universidade e escola muito 

importante, pois o contato direto com os alunos do Ensino Fundamental auxilia 

consideravelmente para o progresso do aprendizado em questão. 

Segundo D’Ambrósio (1986, p.37): 

 

A multiplicidade de enfoques dessa ação, chamada prática de 
ensino, nos leva a buscar a melhor maneira de atingir um 
determinado fim, visando o aperfeiçoamento moral e político dos 
praticantes da ação (agente – professor e paciente – aluno), 
mediante o manejo de conhecimentos gerais. 

 

Nesse contexto, tivemos uma grande necessidade de procurar conhecer 

mais sobre as estratégias disponíveis para ensinar matemática, em que 

tivéssemos êxito na participação, compreensão e socialização dos alunos. 

Partindo então dessa perspectiva, surgiu o proposição de um minimercado em 

sala de aula, usando assim, o cenário de semi-realidade para ensinarmos 

educação matemática. Dessa forma, “no processo de educação, é, então, 

extremamente importante ilustrar as várias maneiras de a matemática ser útil” 

(SKOVSMOSE, 2001, p. 21). 

Pressupomos que, uma suposição de educação de um espaço de 

aprendizagem com cenário de semi-realidade do minimercado no ambiente 

educativo e nas mediações, para a educação matemática na técnica de escolarização 

e na probabilidade que ela venha envolver os alunos a compreender as atividades 

através desse cenário. 
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Por meio de estratégias fornecidas pelo Subprojeto de pedagogia – PIBID, 

dividimos contribuições no processo de escolarização com ensino da matemática no 

3° ano do Ensino Fundamental dos anos iniciais, com a observação participante, 

visto que as pesquisadoras – supervisoras e bolsistas PIBID – possuíam uma 

participação real na orientação e acompanhamento das atividades. 

 “Quanto mais penso sobre a prática educativa, reconhecendo a 

responsabilidade que ela exige de nós tanto mais me convenço do dever nosso de 

lutar no sentido de que ela seja realmente respeitada” (FREIRE, 1996, p.93). Assim, 

nosso grupo de trabalho-PIBID elaborou a proposta seguindo a semi-realidade, a 

partir do minimercado, apresentamos aos alunos, as embalagens vazias de 

mercadorias que os próprios alunos levaram para sala de aula a pedido das 

bolsistas, para a realização do minimercado. 

 Das atividades que os alunos praticaram: A compreensão de medidas de 

massas e grandezas, observando o que era massa e o que era líquido nas 

embalagens, fazendo as anotações necessárias das quantidades existentes nas 

embalagens, de gramas e quilos, mililitros ou litro. Nessa proposta, a ênfase esteve 

“[...] em despertar no estudante curiosidade e espírito inquisitivo que, aliado a algum 

gosto pelo assunto, o motivará a procurar tratamentos mais aprofundados e mais 

rigorosos” (D’AMBRÓSIO, 1986, p.23). 

 A cada encontro era explícito o avanço das crianças quanto ao conhecimento 

em cada atividade proposta, com situações problema e no sistema monetário; 

quando foram feitos jogos de tabuleiros com valores para simular os preços nas 

embalagens das mercadorias e com o sistema monetário, seno que o nome do jogo 

era corrida de preços. 

 

Para definir uma estratégia para o trabalho em sala de aula devemos 
considerar os elementos em jogo neste contexto, isto é, o professor 
na qualidade de agente de um processo e o aluno na qualidade de 
paciente do processo, isto é, o professor aquele que orienta a prática 
docente e o aluno aquele que se submete a essa prática orientada 
pelo professor (D’AMBRÓSIO, 1986, p.44). 

 

 Baseado no trabalho do aluno, o professor antes de tudo, investigará qual a 

compreensão formulada, além de que nem sempre e ao mesmo tempo perceberá o 

progresso do aluno nos conteúdos propostos. Nesse contexto, o professor pode 

realizar a investigação da aprendizagem do aluno. 
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Faz sentido dizer que a alfabetização matemática é uma condição 
necessária sociedade de hoje para informar pessoas sobre suas 
obrigações, e para que elas possam fazer parte dos processos 
essências de trabalho? Bem, faz sentido e, de fato, tem sido bastante 
comum compreender a educação matemática como uma preparação 
essencial da força de trabalho e, numa perspectiva mais ampla, 
como essencial para o crescimento econômico (SKOVSMOSE, 2001, 
p.102). 

 

Nessa concepção, o cenário de investigação, composto a partir do 

minimercado, possibilitou compreensão e ação numa situação social, integrada ao 

conteúdo do sistema monetário e medidas de grandezas, além do trabalho 

pedagógico envolvendo a matemática. Assim  como, possibilitou autonomia e 

socialização no âmbito do minimercado, da recreação pelos jogos e imagens nos 

vídeos, que também contribuiram para que os resultados fossem alcançados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Nessa pesquisa puder relacionar as experiências do espaço escolar com suas 

representações e significações de uma sociedade, sendo que as formações dos 

sujeitos estão intrinsicamente ligadas e presentes no seu dia-a-dia, entretanto tendo 

que se ajustar a todo um sistema de força e domínio.  

 Com a produção desse estudo procuramos indagar a atividade pedagógica a 

partir de estratégias instigadoras que visem proporcionam melhorias gradativas e 

possuam efeitos relevantes em sala de aula e na sociedade, assim como na 

competência da formação profissional numa prática de mudanças.  Fica claro que 

para ensinarmos considerando a educação matemática temos que ter clareza dos 

objetivos, flexibilidade e sensibilidade para a mediação pedagógica no processo de 

escolarização das crianças. 

 Na elaboração das atividades em cenários investigativos, professores e 

alunos dividem explorações propiciadas pelas ocorrências colaborativas, e essa 

maneira de trabalhar em sala de aula faz com que as relações de parceria na 

procura de respostas e soluções para as indagações sejam potencializadas, assim 

como o movimento de reflexão e crítica. 

 Quando criamos um espaço de aprendizagem de semi-realidade, há uma 

cooperação investigativa reproduzindo uma situação da vida real, que pode 

representar diversas situações, como farmácias, lojas, etc.. As formas são 

incontáveis, basta dar vazão a imaginação e as situações problema para concretizar 

ações pedagógicas relevantes à educação matemática crítica. Sendo assim, o 

aproveitamento de recursos didáticos levará os professores a assumir o desafio de 

levar a educação a todos, possibilitando habilidades para exceder os limites 

permeados por uma educação tradicional permeada pelo paradigma do exercício.  

 Os futuros professores precisam vivenciar a prática da pesquisa em educação 

matemática para que assumam uma posição de busca quanto ao conhecimento 

docente nesta área, porém notamos que isso ainda é um desafio no curso de 

licenciatura em pedagogia. 

 Quanto aos alunos, compreendemos que a educação matemática é um 

sistema pelo qual estes podem ter acesso a ferramentas fundamentais para a 

compreensão da realidade, numa perspectiva crítica. Assim entendemos que as 

práticas didáticas envolvendo o minimercado deram conta de seus objetivos. 
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 Por último, percebemos que as ideologias equivocadas em relação à 

matemática estão marcadas pela opinião que a escola exerce apoiada pelo seu 

grupo de professores. Nesse caso, consideramos ser importante refletir sobre a 

maneira que se apresenta a matemática, assim como o tempo destinado de ensino 

nos cursos de formação de professores; sugerindo que tais ideologias, práticas e 

cursos sejam ressignificados a partir da educação matemática crítica. 
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