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RESUMO 

 

O presente trabalho discute a validade dos resultados da aplicação do cenário de semi 

realidade como definido por Ole Skovsmose (2000) como uma possibilidade para ensinar 

matemática.  Para tanto, optou-se pela pesquisa tipo intervenção (DAMIANI, 2013) e foram 

desenvolvidos dois planos de trabalho em turma de 5º ano do Ensino Fundamental que 

apresentava dificuldades de compreensão de enunciados das situações-problema e as quatro 

operações matemáticas, partindo da hipótese de que a estratégia de ensino, o cenário de semi-

realidade, geraria condições para as aprendizagens matemáticas. Os cenários apresentavam 

várias questões e foi possível constatar, ao longo do desenvolvimento dos planos de trabalho, 

que os alunos gradualmente passaram a se esforçar para compreender as situações propostas e 

tomar decisões quanto a elas; demonstraram refletir, pensar e escolher formas diferentes 

daquelas que implementavam rotineiramente para resolver os enunciados dos problemas  que 

implicam a matemática. Os resultados obtidos apontaram para o cenário de semi-realidade 

como estratégia de ensino válida porque possibilitou ao aluno tomar consciência de suas 

próprias capacidades intelectuais para tomadas de decisões. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Matemática no Ensino Fundamental. Modelo de Cooperação 

Investigativa. Cenário de Semi-realidade.   

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present paper discusses the validity of the results of the application of the semi 

reality scenario as defined by Ole Skovsmose (2000) as a possibility to teach mathematics. In 

order to do so, we opted for the intervention-type research (DAMIANI, 2013) and developed 

two work plans in the 5th grade elementary school class that presented difficulties in 

understanding the statements of the problem situations and the four mathematical operations, 

starting from the hypothesis that the teaching strategy, the semi-reality scenario, would 

generate conditions for mathematical learning. The scenarios presented a number of issues 

and it was possible to see, throughout the development of the work plans, that the students 

gradually began to strive to understand the situations proposed and to make decisions about 

them; have been shown to reflect, to think, and to choose different forms from those they 

routinely implemented to solve the statements of problems that involve mathematics. The 

results obtained pointed to the semi-reality scenario as a valid teaching strategy because it 

enabled the student to become aware of his own intellectual abilities for decision making. 

 

KEYWORDS: Mathematics in Elementary School. Model of Investigative Cooperation. 

Semi-reality scenario. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A motivação inicial pelo tema deste trabalho de conclusão de curso aconteceu no 

momento em que estava executando planejamento de matemática como bolsista licencianda 

no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, no ano de 2016. Nesse 

programa os alunos de Pedagogia tem a oportunidade de estar na escola ganhando 

experiências no campo da docência. O PIBID criou as condições que incentivaram à bolsista 

enxergar a sala de aula como palco de inúmeras aprendizagens, nos proporcionou intimidade 

com a docência e nos fez pensar e repensar conceitos. São conceitos, apreendidos de modo 

mais rigoroso, que nos levam a pensar nas melhores abordagens possíveis para o ensino que 

atenda às demandas da escola contemporânea. A escola na qual trabalhamos, em pleno 

caminho para a iniciação à docência, com toda a rigorosidade e amorosidade que podíamos 

mobilizar, está localizada na zona leste de Porto Velho, construída em um pátio na área de 

uma igreja católica e recebe alunos que moram em seu entorno. A escola em questão abraça o 

PIBID desde 2014 e, especificamente, o período da investigação que gerou o presente 

trabalho desenvolveu-se entre maio de 2016 a junho de 2017. 

 Ao planejarmos as aulas de matemática para lecionar na turma de quinto ano, 

percebemos a sua importância na vida cotidiana dos alunos ao mesmo tempo em que se 

fizeram presentes as lacunas de conhecimento matemático que possuíam. No planejamento 

inicial do que ainda era nossos primeiros rascunhos de Plano de Trabalho no registro do 

PIBID, passamos a estudar o livro “Diálogo e Aprendizagem em Educação Matemática”, de 

Ole Skovsmose (2006), em busca de referencial metodológico que nos apoiasse nas reflexões 

sobre a avaliação diagnóstica da turma que demonstrou a distância que os alunos teriam que 

enfrentar para consolidar o aprendizado das quatro operações e, principalmente, da leitura e 

compreensão dos enunciados dos problemas. Na obra, o autor apresenta diálogos entre 

estudantes, em que um professor de matemática aplica a estratégia de ensino cenário de semi- 

realidade. Mostra nesses diálogos o desenrolar da aplicação da estratégia e os resultados 

obtidos. Consideramos que poderia fazer a diferença nos processos de aprendizagem dos 

alunos com os quais teríamos a chance de conviver no contexto da iniciação à docência. 

O principal objetivo do livro de Skovsmose (2006) é mostrar ao leitor que a 

matemática se vive todos os dias e que a todo instante pode-se ensinar e aprender, de maneira 

que o cotidiano mesmo que semirreal proporcione aprendizagens significativas. Tais 

aprendizagens só podem ser vistas se o professor mediar o processo de aprendizagem dos 

alunos. O autor ainda menciona a importância da construção de hipóteses: o professor é a 
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primeira pessoa em sala que deve instigar os alunos a levantarem suas hipóteses, levá-los a 

pensar no problema e tentar resolvê-lo. 

Com base nos estudos, ainda iniciais, sobre a proposição de Skovsmose, 

desenvolvemos plano de trabalho no primeiro semestre de 2016. O seu desenvolvimento e os 

resultados obtidos em um espaço de tempo de quatro semanas, trouxe consigo as primeiras 

proposições e reflexões que geraram a pesquisa que ora apresentamos e discutimos neste 

trabalho de conclusão de curso. O objetivo que tange a esta pesquisa é analisar a eficácia da 

estratégia de ensino cenário de semi-realidade em uma turma de quinto ano com o perfil que 

encontramos. Dessa forma, os objetivos específicos foram identificar possíveis fatores 

presentes na estratégia de ensino cenário de semi-realidade que estimulam a compreensão 

matemática, verificar detalhadamente as etapas da estratégia de ensino e analisar o 

funcionamento de diferentes cenários comparativamente. Isto para que pudéssemos entender 

como o cenário de semi-realidade funciona e se é válido dentro de uma sala de aula como 

aquela que encontramos. 

Nos dias atuais, o que se vê dentro da sala de aula são atividades tradicionais, mas isso 

não quer dizer que este ensino não funcione. Porém, seu processo de compreensão é em longo 

prazo, o que impede o avanço imediato do aluno, além de não atender às demandas de 

aprendizagem dos conteúdos escolares de sujeitos que possuem na escola praticamente o 

único local de acesso ao conhecimento científico. Ensinar através da estratégia de semi-

realidade é dar ao aluno oportunidade de conhecer uma forma de aprender, crítica, que se faz 

necessária ao nosso ver. Além da matemática, as leituras que fizemos indicaram que a 

proposição de Skovsmose pode ajudar em outras áreas do conhecimento, pois atua, conforme 

pretendemos ter demonstrado, desenvolvendo operações superiores de pensamento. 

Com o desenvolvimento da pesquisa, tornou-se mais firme a nossa convicção de que a 

educação matemática implementada pela escola deve ser para o aluno um fator importante em 

sua formação porque quando está frente a situações- problema cria a potência de buscar 

formas de solucioná-las, por mediação, principalmente do professor. A cada passo ao longo 

da iniciação à docência que vivemos e serviu de campo de coleta de dados para a pesquisa, 

ficou mais clara a necessidade de o professor levar o aluno a pensar, para que ele constitua as 

condições de questionar, formular e reformular questões que, a princípio, pareciam difíceis. O 

cenário de semi-realidade, como uma possibilidade metodológica para a educação matemática 

crítica, proporcionou uma nova forma de ensinar matemática, um novo jeito de pensar e uma 

maneira de gostar do que antes era difícil também para nós. Vale ressaltar que o “novo”, 

citado aqui, diz respeito a detalhes diferentes, faz parte do modelo que se distancia do mais 
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recorrente. Não pelo fato de ser um novo método, mas sim, uma nova estratégia utilizada para 

ensinar com detalhes criados e pensados pelo professor, que coloca o aluno como sujeito do 

conhecimento e desmonta o princípio de que o professor é o único detentor de saber. Para que 

a pesquisa possa ser compreendida nos seus detalhes organizamos este trabalho de conclusão 

de curso conforme descreveremos a seguir. 

Na primeira seção, explicamos a primeira aplicação que fizemos na sala de quinto ano 

e que se configurou, em termos da presente pesquisa, como parte daquilo que participou dos 

acontecimentos que nos provocaram à elaboração do problema. Esta nos impulsionou a 

trabalhar com o cenário de semi-realidade como objeto da investigação pedagógica. Na 

segunda seção, fizemos uma revisão teórica sobre algumas pesquisas acerca do modelo de 

cooperação investigativa em sala de aula. Na terceira seção, explicamos a metodologia da 

pesquisa. Explicamos também o papel do professor e do aluno em um cenário porque foi o 

momento da coleta de dados. Descrevemos os nossos procedimentos, ou seja, os dois planos 

de trabalho realizados. Por fim, trazemos os resultados das aplicações e a conclusão desta 

pesquisa. 

Um novo olhar para o ensino de matemática: essa é a motivação principal do que se 

apresentará nas próximas páginas. 
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2 O PROBLEMA DE PESQUISA: “VIAGEM” 

 

O percurso de construção do problema de pesquisa foi gradativo. O elemento 

provocador foi observar com maior atenção as demandas de aprendizagem que afligiam uma 

sala de aula. Essa observação se deu a partir da nossa atuação como bolsista licencianda no 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência- PIBID, especificamente na equipe 

do Subprojeto Pedagogia – Campus Porto Velho, em nosso segundo ano de atuação, quando a 

nossa convivência com a escola de educação básica passou a ser mais intensa, no esforço para 

aprender e praticar a docência com a incumbência dada pela coordenação de área para 

desenvolvimento de Planos de Trabalho. Ao adentrar a sala de aula do 5º ano, em 2016, a 

primeira coisa que fizemos foi observar a turma durante as atividades inicialmente 

desenvolvidas em nosso plano de trabalho. Isso nos deu pistas de como estavam os alunos. 

Esses, por sua vez, na etapa em que estavam, ainda não haviam assimilado as quatro 

operações matemáticas por completo. De fato, isso nos chamou atenção.  

Foi evidente que algo não favorecia a mediação no sentido de assimilar as quatro 

operações. Começamos, então, a observar mais a fundo as aulas de matemática, como o 

contexto, para que pudéssemos melhorar a nossa compreensão sobre o problema. Importante 

ressaltar que havíamos convivido com a mesma turma de alunos ao longo do segundo 

semestre de 2015 e no momento em que retornamos em junho de 2016, com base nas 

primeiras aproximações, embora elementares, notamos que a as operações matemáticas ainda 

geravam dúvidas. Frente a situação encontrada e com base no que já conhecíamos dos alunos, 

formulamos e propusemos uma atividade de três aulas que será descrita a seguir. A escolha 

foi organizar um plano de trabalho no registro da abordagem cooperativa de ensino, 

especificamente, na perspectiva teórica de Ole Skovsmose (2006). Foi à primeira incursão por 

um modo de organizar o ensino novo para nós, que se materializou através da técnica de 

ensino Cenário de Semi-realidade. Fizemos esta escolha juntamente com a coordenação de 

área do Subprojeto PIBID Pedagogia por considerar a necessidade de investir em deslocar os 

alunos para o lugar de quem teria que tomar decisões com base em seus conhecimentos sobre 

as quatro operações e não apenas fazer repetições delas em exercícios muito fixos, aos quais 

eles já estavam acostumados. A intenção era que, ao longo das atividades, tivessem a chance 

de tomar consciência do que ainda precisavam aprender e fizessem, por sua vez, seus próprios 

investimentos com a nossa mediação e a dos colegas, o que era uma exigência do cenário 

proposto. As quatro operações seriam necessárias no desenvolvimento do cenário. 
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No primeiro dia, os alunos foram divididos em três grupos de cinco pessoas. Cada 

grupo recebeu um quebra cabeça com o desenho de um garçom, uma professora e uma 

secretária. Os alunos deviam montar o quebra-cabeça para saber com que personagem iriam 

trabalhar.  

O primeiro desafio, na verdade, foi proposto para nós como bolsista ID. Entregar um 

jogo como esse não foi nada fácil, pois criança é criança em qualquer idade. Os alunos 

ficaram eufóricos com a montagem das peças e à medida que iam descobrindo o que se 

formavam, eles ficavam agitados e maravilhados com isso. Foi necessário um 

acompanhamento ágil de cada grupo para garantir a continuidade do trabalho. 

 Assim que descobriram a imagem que se formara, puderam observar que em cada 

quebra-cabeça tinha uma espécie de legenda, na qual alguns dados importantes sobre os 

personagens apareciam. Vejamos na figura 1 algumas imagens do momento da montagem: 

 

 

    

 

Figura 1- montagem do quebra-cabeça. 

 

Os dados apresentados sobre o personagem ao qual o grupo precisava dedicar-se 

foram os seguintes: profissão, salário, imóvel em que reside, e com quantas pessoas 

compartilhava a mesma renda. A expressão de espanto quanto ao salário dos personagens foi 

quase que automática. Os alunos se surpreenderam, principalmente, com o salário da 

professora, e mencionaram como acharam desproporcional para o tanto que a professora 

trabalha. Na figura 2, organizamos os valores que se apresentaram aos alunos, lembrando que 

a eles couberam os dados de apenas um personagem: 
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Profissão Professora Garçom Secretária 

Salário 1500,00 953,28 2.300,00 

Salário conjugue 855,00 878,96 1.100,00 

Imóvel Aluguel: 300,00 Casa própria Aluguel: 600,00 

Integrantes da casa - Marido 

- 2 Filhos 

- Mulher 

- 2 Filhos 

- Marido 

- 4 Filhos 

Figura 2- Legenda sobre os personagens (autoria própria) 

 

Vale ressaltar que os valores apresentados são fictícios. Para dar sequência à aula, os 

alunos escreveram no caderno uma tabela que continha as despesas que cada personagem 

tinha feito durante o mês, nela havia despesas fixas que teriam de ser pagas no mês vigente, e 

despesas variáveis que por sua vez eram muitas. As tabelas apresentadas eram a mesma para 

todos, mas para cada personagem os valores mudavam. Vejamos as tabela: 

 

Despesas  Mês: Abril Mês: Maio Mês: Junho Mês: Julho 

Energia 110,00    

Água 85,00    

Gás 50,00    

Cinema 70,00    

Telefone 93,50    

Supermercado 300,00    

Shopping 200,00    

Aluguel 300,00    

TV a cabo 80,00    

Roupas 158,00    

Sapatos 185,00    

Festas 100,00    

Doces 50,00    

Passeios 200,00    

Figura 3- Despesas mensais da personagem professora (autoria própria) 

 

 

 

 



17 
 

Despesas Mês: Abril Mês: Maio Mês: Junho Mês: Julho 

Energia 58,67    

Água 25,16    

Gás 60,00    

Cinema 85,50    

Telefone  100,23    

Supermercado 298,00    

Shopping 238,00    

TV a cabo 70,00    

Roupas 563,00    

Sapatos 338,00    

Festas 76,00    

Doces 67,32    

Passeios 110,00    

Figura 4- despesas mensais do personagem garçom (autoria própria) 

 

Despesas Mês: Abril Mês: Maio Mês: Junho Mês: Julho 

Energia 200,00    

Água 88,90    

Gás 120,00    

Cinema 110,00    

Telefone  93,67    

Supermercado 420,00    

Shopping 361,00    

Aluguel 555,50    

TV a cabo 96,72    

Roupas 369,61    

Sapatos 416,00    

Festas 180,00    

Doces 69,00    

Passeios 97,98    

Figura 5- despesas mensais da personagem secretária (autoria própria) 
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Os alunos tinham que calcular todas as despesas geradas durante o mês de abril, para 

que assim, conseguissem economizar dinheiro durante três meses no intuito de que seu 

personagem pudesse viajar com sua família no mês de agosto para uma cidade do país. E 

assim eles fizeram, somaram todas as despesas e puderam perceber o quanto as pessoas 

gastam durante um mês. Para saber se realmente eles estavam fazendo as contas, cada um 

escreveu a tabela em seu caderno e individualmente foram calculando as despesas e 

apresentando os resultados. Dessa forma, conseguimos garantir que mesmo estando em 

grupos, eles individualmente, fariam sozinhos as contas sem que precisassem colar do outro.  

No segundo dia os alunos tiveram que observar na tabela quais eram as despesas 

variáveis que durante o mês de maio e junho eles poderiam economizar ou ate mesmo cortar 

da lista de contas para pagar esses meses. Se eles não fossem retirar as despesas fixas eles 

repetiriam o mesmo valor do mês de abril no quadrado da tabela que correspondia ao mês de 

maio e junho. Não era necessário que retirassem as despesas variáveis da lista, mas foi o que 

muitos alunos fizeram. Outros, porém apenas diminuía o valor dessas despesas ou ate mesmos 

retiravam da lista de um mês e voltava a acrescentar em outro. Os alunos não tiveram 

dificuldades em fazer essa economia, pelo contrário, eles ficavam achando muito legal fazer 

isso, pensavam ate em fazer essa economia com as suas próprias despesas, outros até diziam 

que ensinariam isso para seus pais, para que assim rendesse o dinheiro em suas casas. 

Chegamos ao terceiro dia com a economia de dois meses concluídos, mas agora 

faltava fazer a economia do ultimo mês, ou seja, o mês de julho quando saberíamos ao certo 

se as economias feitas dariam para comprar as passagens aéreas para a viagem. Nesta ultima 

economia os alunos optaram por deixar apenas as despesas fixas, para que o dinheiro rendesse 

mais. Eles somaram os gastos de cada mês e puderam notar a diferença das despesas de cada 

um deles. As passagens aéreas estavam apresentadas no quadro branco da seguinte maneira: 

 

Cidades  Passagem aérea 

Bahia 418,10 

Rio de Janeiro 316,12 

Porto de Galinhas 389,61 

                              Figura 6- valores de passagens aéreas (autoria própria) 

 

Cada personagem tinha uma cidade que pretendia visitar. O garçom optou de ir à 

Salvador- BA, a secretaria escolheu ir para o Rio de Janeiro- RJ e a professora para Porto de 

Galinhas- PE. Todos queriam ir para uma cidade que tivesse praia, por isso escolheram esses 
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lugares. Depois de concluir a última economia, eles tiveram que multiplicar a quantidade de 

pessoas que moravam consigo e multiplicar pelo valor unitário da passagem de avião. Feito a 

multiplicação desses valores, os alunos tiveram que subtrair o valor final da economia do 

último mês pelo resultado encontrado na multiplicação do valor das passagens. A partir dai, 

foi só grito na sala, pois eles haviam conseguido economizar e comprar as passagens, eles 

estavam todos muito contentes por terem conseguido fazer todo esse processo. Alguns alunos 

nem acreditavam que eles mesmos haviam feito tudo sozinhos. 

Como último momento dessas aulas, cada aluno recebeu um pedaço de cartolina para 

fazer um cartão postal da cidade para onde os personagens viajaram. Esse cartão tinha de ter 

um selo, os quais substituíram por um adesivo de caderno. Dentro do cartão escreveram uma 

mensagem informando como seu personagem estava na cidade que escolhera para viajar. Os 

cartões foram escritos como se os personagens estivessem enviando para alguém especial. 

Cada um deles recebeu cinco conchinhas do mar para que desenhassem na frente do cartão e 

as colassem para representar a paisagem do lugar onde os personagens estavam. Vejamos 

algumas imagens abaixo: 

 

        

        

 

Figura 7- confecção do cartão postal. 

 

Os alunos gostaram das aulas, fizeram toda a atividade proposta, mas do ponto de vista 

daquilo que nos interessava em termos pedagógicos, demonstraram que aprenderam um 

pouco mais com relação às quatro operações. Os erros cometidos, por exemplo, ao armar uma 

conta, foram motivos para que pensassem e considerassem a necessidade de entender a 



20 
 

organização de um algoritmo para alcançar um cálculo correto. O número de acertos 

aumentou, segundo a nossa observação. 

Um dado que evidenciou a prática pedagógica e o teor da proposta feita aos alunos 

como uma variável importante para gerar as condições de aprendizado da matemática naquela 

turma de 5º ano. Notamos claramente que foi um fator importante a mediação que 

implementamos, pois da maneira como foi explicado e ensinado possibilitou que superassem 

a aplicação mecânica das quatro operações e avançassem na consolidação do entendimento 

sobre esse conteúdo. 

Como bolsista do PIBID, a partir dessas aulas passamos a considerar que certas 

práticas poderiam gerar contextos falhos, fragmentários e pouco instigadores da reflexão 

sobre o aprendizado da matemática em geral e em relação às quatro operações matemáticas, 

em particular. Os erros que não deveriam estar acontecendo no quinto ano nos fizeram pensar 

como deveria ter sido o percurso de aprendizado da matemática de cada aluno nos anos 

anteriores. A proposta ainda iniciante e cheia de inconsistências metodológicas de cenário de 

semi-realidade executada nos ajudou na formulação do problema desta pesquisa, e nos 

colocou a necessidade de buscarmos melhor compreensão sobre o ensino de matemática. 

No momento de definir o projeto de pesquisa que daria origem ao trabalho de 

conclusão de curso, decidimos manter o investimento na pesquisa no campo da didática, 

especificamente no campo da didática da matemática. Como a participação no PIBID ainda 

seria mantida ao longo do segundo semestre de 2016 junto ao mesmo grupo de alunos, 

decidimos manter o recorte que nos chamou a atenção nos nossos encontros iniciais com 

aquela turma, ou seja, o fato de os alunos não terem se apropriado das quatro operações 

matemáticas.  

Contudo, participar do PIBID nos proporcionou conhecer muitos autores. Foi 

determinante para as decisões sobre os rumos da pesquisa a ser desenvolvida em nosso 

encontro com os textos de Ole Skovsmose. Do ponto de vista da investigação pedagógica, 

porém, caberia manter a curiosidade e a rigorosidade em checar o impacto do cenário de 

semi-realidade de modo crítico, pois, se esse autor nos inspirou a fazer uma nova proposta de 

atividade para essa turma, teríamos que manter a reflexão viva e não reverter a provocação 

feita em mera moda pedagógica, como muito acontece na área da educação escolar. Passamos 

então, a produzir um deslocamento para o campo da pesquisa pedagógica e revertemos a 

proposta que será descrita posteriormente, como investigação. 

Diante da problemática exposta emergiu a pergunta: “As aulas de matemática, na 

perspectiva da abordagem investigativa do ensino, utilizando-se da estratégia cenário de semi-
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realidade, influencia e incentiva a aprendizagem dos alunos?”. Vemos a matemática como um 

desafio para nós professores, que se configura como um problema em uma pesquisa no campo 

da Didática, mas principalmente um desafio possível de se resolver e que possibilita 

aprendizado para nós e para os alunos. 

 Vale ressaltar que foi de suma importância para a elaboração do problema, a definição 

do plano de trabalho PIBID descrito acima. A problemática se deu em razão da experiência 

vivida e orientação recebida pela coordenação de área do PIBID, a partir da qual optamos por 

organizar o plano de trabalho com o Cenário de Semi-realidade. O aprofundamento das 

leituras teóricas ajudou a consolidar a experiência desenvolvida como campo de questões que 

geraram a presente pesquisa. 

Estar disposto a fazer o diferente acontecer e se tornar cotidiano sem que perca a graça 

é uma questão de escolha, a qual terá grande efeito na aprendizagem dos alunos. Optar por 

novas estratégias é dizer sim a um novo jeito de ensinar e aprender. O novo pode até parecer 

velho, mas o que faz a diferença é como abordamos e explicamos para o aluno de modo que o 

que dissermos faça sentido e seja compreendido por ele. Portanto, a matemática não é algo a 

temer, é um conhecimento que devemos nos apropriar para bem ensinar, pois o que antes era 

difícil futuramente pode ser o fácil. A influência que o professor exerce na vida de um aluno é 

de grande valia, e por isso, é relevante todo esforço e dedicação de cada um que se dispõe a 

fazer. O cenário de semi-realidade mostrou que o empenho daqueles que o escolhem trará 

para todos uma grande satisfação de dever cumprido.  
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3 ABORDANDO O ASSUNTO- CENÁRIO PARA INVESTIGAÇÃO 

 

Para dar tratamento ao problema apresentado aqui, nos referenciamos no autor Ole 

Skovsmose que possui doutorado em Mathematics Education pela Royal Danish School of 

Educational Studies. Desenvolve pesquisas em Educação Matemática, atuando principalmente 

nos seguintes temas: mathematics in action, educação matemática crítica, aporismo, critical 

rationality e critical mathematics education research programme. Ele é também diretor do 

centro para a pesquisa sobre a aprendizagem da matemática, além de ser professor na 

Universidade de Aalborg. 

Skovsmose possui vários artigos publicados, escritos tanto individualmente, quanto 

com outros pesquisadores de diferentes países. O autor já ministrou diversas palestras em 

muitos países sendo eles: Austrália, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos e muitos outros. 

No Brasil foi professor no programa de pós-graduação em Educação Matemática da 

Universidade Estadual Paulista, Campus de Rio Claro. Com as diversas visitas feitas ao Brasil 

para o programa de pós-graduação, acabou fazendo muitos amigos e contribuindo com 

orientações de vários alunos do programa. Ele também ministrou cursos na Unesp e 

participou de diversos seminários do Grupo de Pesquisa em Informática, Outras Mídias e 

Educação Matemática. Houve uma parceria entre diferentes pesquisadores brasileiros, no qual 

surgiram dois artigos e a formulação de um livro já publicado atualmente conhecido como 

Educação Matemática Crítica/ A Questão da Democracia. 

A educação crítica segue a ideia de que a relação professor-aluno é relativa ao diálogo 

e que a partir do diálogo perceberemos que a educação precisa desenvolver uma atitude 

democrática. Tanto o professor quanto o aluno recebem uma competência critica, mas é 

pertinente principalmente ao aluno, pois mesmo ele tendo experiências no âmbito geral e que 

muitas vezes são falhas, passam a serem relevantes no processo educacional, uma vez que, 

este participa de um diálogo com o professor. Essa competência crítica não deve ser imposta 

ao aluno, pelo contrário, ela deve ser desenvolvida a partir das experiências já existentes. 

Para que haja um engajamento crítico na educação é preciso que seja definida o 

problema dos alunos com os problemas sociais existentes. Segundo Skovsmose (2013, p. 19) 

“O essencial é que o processo educacional está relacionado à problemas existentes fora do 

universo educacional”. Sendo assim, o direcionamento dos problemas deve ser formulado no 

processo de ensino-aprendizagem, levando-os a uma dimensão crítica. 

A matemática crítica persiste em questões que possibilitam o aluno a atividades que 

implicam o diálogo. Skovsmose (2013, p. 23) “[...] A matemática deveria ser interpretada 
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como uma ciência de situações possíveis se quisermos desenvolver uma interpretação 

adequada dela [...]”. O autor nos chama a atenção para o fato de o aluno desenvolver o 

argumento, pois se a matemática não for interpretada com muita clareza por ele, certamente 

não fará hipóteses na tentativa de argumentar um fato. 

Skovsmose faz uma ressalva para o fato de o aluno se tornar um sujeito crítico. Ele 

pode desenvolver competências que o ajude enquanto sujeito na sociedade. É importante que 

o aluno construa seu pensamento matemático para que saiba se posicionar em uma sociedade 

que usa constantemente a matemática no dia-a-dia. Esse sujeito crítico passará a tomar 

decisões com mais propriedade sem por em dúvida aquilo que sabe. Pelo contrário, fará isso 

de maneira intencional sabendo como e de que forma atuar.  

Uma educação matemática crítica é rica em relação principalmente à relação com a 

realidade. Essa relação acontece com o propósito de ensinar o aluno a partir das experiências 

vividas por ele para que a matemática faça mais sentido e seja útil para ele. Skovsmose (2013, 

p.27) “A realidade já vivida deveria ser a espinha dorsal que une experiências matemáticas”. 

Essa ligação que o autor propõe entre a realidade e as experiências já existentes faz com que o 

aluno veja a matemática de modo mais atraente, o que, por sua vez, se torna grande motivador 

de aprendizagem. A matemática existente na realidade do aluno o tornará um sujeito pensante 

na sociedade, de modo que sua criticidade venha fazê-lo querer uma sociedade mais 

igualitária.  

Uma estratégia diferenciada e muito eficaz que traz consigo um desdobramento de 

acontecimentos. Há uma investigação que leva o aluno a se colocar diante de situações 

problemas, tendo o professor para mediar às situações, é a estratégia do cenário de semi-

realidade. Segundo Skovsmose (2010, p.78): “[...] O professor introduz os alunos em um 

cenário para investigação com vistas privilegiadas que possibilitam aos estudantes levantar 

questões e resolver problemas, sempre com o enfoque matemático”. 

Dessa forma, o autor nos dá a chance de pensar em um cenário no qual o aluno 

receberá todo o suporte para compreender a matemática, mas para isso o professor precisa 

fazer a mediação para o aluno sempre que necessário. Não há dúvidas de que o professor 

precisa carregar a responsabilidade de aprender a ensinar. Mediar o conhecimento vai muito 

além de passar conhecimento para o outro, é um ato de amor, é mediar com carinho e cuidado 

aquilo que se sabe. Segundo Vanessa Bulgraen na Revista Conteúdo, Capivari, v.1, n.4, 

ago./dez. 2010 que diz: 
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[...] Sem dúvida, o professor além de ser educador e transmissor de conhecimento, 

deve atuar, ao mesmo tempo, como mediador. Ou seja, o professor deve se colocar 

como ponte entre o estudante e o conhecimento para que, dessa forma, o aluno 

aprenda a “pensar” e a questionar por si mesmo e não mais receba passivamente as 

informações como se fosse um depósito do educador.[...] . 

 

 A mediação que o aluno recebe do professor faz com que ele se interesse pelas 

propostas de investigação. Trata-se também do acompanhamento diário dos seus avanços, 

pois a proposta de investigação dispõe ao aluno aspectos que antes cabia apenas aos 

professores e, que em sua abordagem passa a ser também do aluno, tornando ele protagonista 

do próprio aprendizado. De acordo com Skovsmose: 

 

[...] Num cenário para investigação, a fala: “O que acontece se...? deixa de pertencer 

apenas ao professor e passa a poder ser dita pelo aluno também. E outra fala do 

professor, “Por que é dessa forma...?”, pode desencadear a fala do aluno “Sim, por 

que é dessa forma...?”(ALRO; SKOVSMOSE, 2006, p.56). 

 

As discussões levantadas na investigação garantem uma cooperação entre os alunos de 

forma que exponham seus pontos de vista, deixando que opiniões contrárias façam parte do 

processo de aprendizagem. Sendo assim, as falas que surgem durante a investigação ajudam 

na compreensão e interpretação do problema, deixando a oralidade mais aguçada mesmo que 

esta não seja o foco da atividade. 

Abordando o livro de Skovsmose “Diálogo e Aprendizagem em Educação 

Matemática”, pode se observar no capítulo III que os alunos devem ser desafiados para que 

possam alcançar os objetivos que almejam. Uma boa intervenção que traz consigo 

competências e habilidades que talvez não soubessem que tinham e tudo isso para que o aluno 

formule ou reformule suas hipóteses sobre as situações apresentadas. Segundo Raths (1977, p. 

19) “Quando pedimos que as crianças comparem as coisas, estamos colocando-as numa 

situação em que pode ocorrer pensamento”.  Isso mostra que toda crianças são capazes de 

pensar, portanto, as situações precisam ser significativas para os alunos, para que eles se 

sintam parte do contexto estudado. Segundo Skovsmose (2010, p.78): “O cenário para 

investigação em questão faz referência a uma semi-realidade, mas há algumas referências ao 

mundo real também”.  

Embora tenhamos um passado em que as experiências matemáticas não tenham sido 

agradáveis, é preciso que o professor enxergue no aluno uma nova possibilidade de resgatar a 

curiosidade e a atenção para a matemática, deixando-a menos opressora possível. Deve 

também, ficar atento para as leituras que fazem da atividade, para que possam compreendê-la 

de modo que sua leitura de mundo esteja bem real no decorrer da atividade. 
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Todas as nossas leituras nos fazem pensar que a educação matemática é vista com 

muitas variações. Segundo Skovsmose (2001, p. 21) “No processo de educação, é, então, 

extremamente importante ilustrar as várias maneiras de a matemática ser útil”. Sendo assim, 

novas e diferentes aplicações que envolvem a matemática podem fazer o aluno compreender 

que a todo tempo e em todos os lugares utilizamos a matemática como uma ferramenta 

permanente do nosso cotidiano e que é preciso aprendê-la para dominá-la. Percebemos que há 

dois paradigmas que se contrapõem enquanto ensino quando estudamos Skovsmose. O 

primeiro paradigma é o do exercício, que por sua vez tem a educação matemática voltada para 

as questões tradicionais da prática de sala de aula. O que define esse paradigma é o fato de 

que existe uma e somente uma resposta certa. O outro paradigma que se contrapõe ao do 

exercício, é o da investigação, que está localizado em um ambiente de aprendizagem, o que o 

torna diferente do exercício. Esse ambiente oferece recursos para fazer investigações. 

Para auxiliar nas investigações, o modelo de cooperação investigativa de Skovsmose 

(2006) tem a intenção de ter uma relação com a matemática crítica, que se preocupa com as 

habilidades matemáticas, bem como a competência de interpretar e agir numa situação social 

estruturada pela matemática. O autor advoga que o diálogo é caracterizado por oito atos de 

comunicação: 

 Estabelecer contato – criar uma sintonia entre os participantes prestando atenção nas 

perspectivas um do outro num clima de confiança. 

 Perceber perspectivas – processo de examinar possibilidades, criar hipótese. Algumas 

falas: O que mais você sabe disso? O que é isso? Explique melhor... 

 Reconhecer – reconhecer uma perspectiva para explicar o que estão fazendo. 

 Posicionar-se – dizer o que pensa estando receptivo as críticas ao seu posicionamento. 

Rejeitar suas ideias sem argumentação indica insegurança. 

 Pensar alto – tornar o pensamento público. Questões hipotéticas podem surgir.  

 Reformular – parafrasear elucidando o processo argumentativo. 

 Desafiar – o desafio é bem sucedido quando os participantes o compreendem. 

  Avaliar – feedback construtivo. 

Todas essas qualidades de comunicação contribuem para uma conversação que visa à 

aprendizagem. Contudo, essas qualidades fazem com que o aluno se torne um sujeito critico. 

A educação matemática crítica não é um assunto a ser ensinado e aprendido, não importa 

como estão organizadas as abordagens. Vale ressaltar que não há espaço no paradigma do 
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exercício para uma crítica á matemática, pois nesse paradigma questões que levam á crítica 

não são levados em conta. 

Um cenário que pode dar espaço para investigação é chamado de “cenário para 

investigação”. Este é um ambiente em que se pode ir além do que está escrito nos enunciados. 

Um cenário para investigação é aquele que convida os alunos a formularem questões e 

procurarem explicações. Skovsmose (2008, p. 24-25) diz que: “Resolver exercícios com 

referência a uma semi-realidade é uma competência muito complexa e baseada num contrato 

bem especificado entre professor e alunos”. Pois o aceite do aluno de estar no cenário 

representa um desafio de se envolver em um processo de exploração. Esses alunos estarão em 

um desafio de procurar explicações. Nesse ambiente os alunos são responsáveis pelo 

processo. Então este cenário só se tornará cenário se o aluno aceitar o convite feito pelo 

professor. O convite pode ser feito de várias maneiras, pode até soar como um comando. Se 

um cenário pode dar suporte a uma abordagem investigativa ou não só poderá ser respondida 

através da prática dos professores e alunos envolvidos, pois isto é uma questão empírica. Uma 

estratégia diferenciada e muito eficaz que traz consigo um desdobramento de acontecimentos, 

uma vez que, há  uma investigação que leva o aluno a se colocar diante de situações 

problemas, tendo o professor para mediar as situações, é a estratégia do cenário de semi-

realidade.  

No cenário que os alunos estarão inseridos terão que cumprir algumas etapas para 

investigação. Eles precisarão estabelecer contato com os envolvidos com a investigação, 

perceber e reconhecer os problemas encontrados, pensar o problema, reformulá-lo e aprender 

a avaliar, todos são elementos chaves para uma boa investigação. Dessa forma, o autor nos dá 

a chance de pensar em um cenário no qual o aluno receberá todo o suporte para compreender 

a matemática, mas para isso o professor precisa fazer a mediação sempre que necessário. A 

semi-realidade não se trata de uma realidade que de fato observamos, mas uma realidade 

construída. 

A semi-realidade pode ser uma referência que oferece suporte para alguns alunos na 

resolução de problemas. As perguntas fora de questão são de grande relevância no cenário 

para investigação, pois o propósito não é apresentar apenas exercícios, mas fazer o aluno 

refletir e criticar. As referências desse ambiente de aprendizagem são reais, tornando possível 

aos alunos produzirem diferentes significados para as atividades e não somente para os 

conceitos, como feito no paradigma do exercício. O pressuposto aqui de que há uma, e 

somente uma resposta correta, não faz mais sentido. Para o ambiente de aprendizagem em que 

a investigação ocorre, os livros didáticos não são necessários, portanto, podem descansar. O 
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professor tem o papel de orientar o aluno durante o processo de investigação, porque precisa 

assegurar que o aluno esteja de fato percorrendo a investigação. Não há duvidas de que o 

professor precisa carregar a responsabilidade de aprender a ensinar. 

 A mediação que o aluno recebe do professor faz com que ele se interesse pelas 

propostas de investigação. Trata-se também do acompanhamento diário dos seus avanços, a 

proposta de investigação dispõe ao aluno aspectos que antes cabia apenas aos professores e, 

que em sua abordagem passa a ser também do aluno. O professor orientando e propondo 

problemas significa um passo em direção aos cenários para investigação. É importante que 

professores e alunos achem juntos seus percursos entre os diferentes ambientes de 

aprendizagem. Vale ressaltar que não é bom abandonar por completo os exercícios da 

educação matemática, em algum momento eles podem ser usados para complementar os 

dados da investigação.  

 As discussões levantadas na investigação garantem uma cooperação entre os alunos 

de forma que exponham seus pontos de vista, deixando que opiniões contrárias façam parte do 

processo de aprendizagem. De acordo com Raths (1977, p. 31) Uma hipótese é uma 

proposição apresentada como possível solução para um problema, é a partir desse momento 

que os alunos passam a enxergar toda a problemática do cenário. O aluno lança suas hipóteses 

na tentativa de achar a melhor solução. Sendo assim, as falas que surgem durante a 

investigação ajudam na compreensão e interpretação do problema, deixando a oralidade mais 

aguçada mesmo que esta não seja o foco da atividade. 

O aluno que está no cenário de investigação muitas vezes é desafiado para que possa 

formular hipóteses. O professor possui o papel de desafiador, colocando o aluno em situações 

que o leve a refletir sobre as diversas possibilidades de resolver os problemas. Neste cenário o 

aluno é o responsável pelo processo de investigação. Para Skovsmose (2006, p. 112), 

posicionar-se significa dizer o que se pensa e, ao mesmo tempo, estar receptivo à crítica de 

suas posições e pressupostos, ou seja, ter autonomia para com a tarefa, mostrando as 

capacidades intelectuais que possui. O professor precisa estimular a cooperação entre os 

amigos, a comunicação com os outros alunos para que no coletivo as tarefas sejam executadas 

e compreendidas por eles. 

A investigação trabalha com respostas abertas, pois não há uma única resposta para os 

questionamentos, pelo contrário, há muitos meios para se chegar a diferentes respostas. 

Sempre pode existir duvidas na hora da execução das tarefas, e neste momento entra o 

professor para direcioná-los nas discussões feitas coletivamente. O professor entra no cenário 

para intervir e instigar o aluno nas tomadas de decisões, visando sempre o foco que eles tem. 
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O cooperativismo também é um fator de muita relevância no momento da investigação, pois 

apresenta a interação professor-aluno e aluno-aluno, ambos com as mesmas características de 

comunicação que dão suporte para a realização da investigação do cenário. De acordo com 

Skovsmose (2006, p.106) Perceber, dentro de um processo de cooperação, significa expor 

suas próprias perspectivas para o grupo no bojo do processo de comunicação. É um processo 

de examinar possibilidades e experimentar coisas. 

Skovsmose (2006, p. 94) “O professor corre o risco de desafiar demais os alunos”. 

Tudo pode dar errado se a ideia não fizer sentido para os alunos. O autor faz um alerta para o 

planejamento, pois se não for bem planejado a investigação pode não ocorrer. O desafio tem 

que ser gradativo, ir soltando aos poucos para que o foco não se perca e estrague todo o 

cenário. Há uma necessidade de abrir um diálogo com os alunos para que o desenvolvimento 

da investigação não se torne chato a ponto do aluno desistir da aula. O professor precisa 

estabelecer uma boa relação com os alunos para que estes venham a se sentir mais á vontade a 

ponto de criar autonomia sabendo que tem a segurança necessária para expor sua opinião. O 

professor precisar ser claro em suas ideias, pois o aluno só se comprometerá com a 

investigação se ele de fato entender o que foi explicado. 

 Skovsmose (2006, p.89) indica que “[...] Certos padrões de comunicação [...] que 

podem atrapalhar a cooperação e impedi-los de avançar. Às vezes, eles rejeitam as próprias 

propostas sem examiná-las a fundo, e ás vezes eles fazem objeções sem justificativas”. O 

autor mostra que o aluno assim como pode aceitar o convite para estar em cenário para 

investigação, pode também não querer estar nesse cenário. Por isso, o professor deve instigá-

lo o mais convidativo possível, para que esse aluno não rejeite a proposta antes de conhecê-la. 

O ambiente de aprendizagem que o aluno estará inserido exige que o aluno desenvolva a 

capacidade crítica, uma vez que se faz necessário para as tomadas de decisões. As questões 

iniciais para as primeiras abordagens ao aluno precisam ser abertas para que eles tenham 

oportunidade de refletir e entender os conteúdos matemáticos. Um problema que encontramos 

nas nossas investigações diz respeito à dificuldade do professor em realizar as mudanças na 

“sua didática”. Pouco sãos os professores que ainda trocam sua didática ou até mesmo que 

melhoram. A falta de compreensão que muitos alunos possuem está muitas vezes relacionada 

à didática que o professor usa. Alguns professores precisam rever sua prática, para que o 

aluno possa compreender melhor e tenha interesse em aprender. 

A inserção do aluno no cenário possibilita que ele pense, que observe e faça 

comparações, buscando a compreensão de toda problemática envolvida. De acordo com Raths 

(1977, p. 19) “As crianças têm oportunidades para observar, diretamente por fatos ou pela 
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imaginação, diferenças e semelhanças. [...] Na medida em que os objetos variam, é muito 

provável que também variem as descrições de comparações”. 

Dessa forma, os alunos quando fazem essas comparações aprendem com os próprios 

colegas, pois ao verem semelhanças ou diferenças nos resultados do outros, acabam fazendo 

comparações, se questionando do porque de seus resultados estarem diferentes de outros. 

Com isso, a comparação motiva os alunos para a aprendizagem dos conteúdos. Embora os 

alunos possam ter tido um passado em que as experiências matemáticas não tenham sido 

agradáveis, é preciso que o professor enxergue no aluno uma nova possibilidade de resgatar a 

curiosidade e a atenção para a matemática, deixando-a menos opressora possível. Deve 

também ficar atento para as leituras que fazem da atividade, para que possam compreendê-la 

de modo que sua leitura de mundo esteja bem real no decorrer da atividade. 

A rota entre os diferentes ambientes de aprendizagens pode ajudar a dar novos 

significados às atividades dos alunos. Qualquer cenário para investigação coloca desafios para 

o professor. Mas a única solução é ser hábil para atuar em um novo ambiente e não para a 

zona de conforto do paradigma do exercício. As referências à vida real são necessárias para 

estabelecer uma reflexão detalhada sobre a maneira como a matemática pode estar operando 

enquanto parte da sociedade. Um sujeito crítico é também um sujeito reflexivo. 

O sujeito reflexivo reafirma socialmente o conhecimento matemático já adquirido 

durante todo o seu processo escolar. É uma maneira de validar a alfabetização matemática na 

tentativa de expor as competências democráticas do sujeito. O desenvolvimento da 

competência democrática levanta diversos objetivos para a educação visando à participação 

futura do sujeito na esfera social que abrange vários aspectos inclusive o cultural. Segundo 

Skovsmose (2013, p. 87) “Uma preocupação importante da educação tem sido a de preparar 

os alunos para sua futura participação nos processos de trabalho na sociedade”. Essa 

preocupação vem sendo de grande valia para que o aluno protagonize seu conhecimento 

matemático e saiba se distinguir por sua reflexão em várias questões que surgem na 

sociedade. Tomar decisões, por exemplo, é parar para refletir suas ações em diferentes 

contextos, sabendo como e de que forma atuar.  
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA E COLETA DOS DADOS  

4.1 A Pesquisa no Âmbito da Abordagem Qualitativa 

 

Para começar a pesquisa, primeiramente começamos por uma investigação que leve a 

uma pergunta orientadora. Essa pergunta causa uma interrogação a qual leva o pesquisador a 

pensar e refletir sobre uma proposta que pode ou não estar bem explícita e clara para si, mas 

que o mantém em dúvida a ponto de querer conhecer e explicar tal proposta. A interrogação 

faz com que o pesquisador busque opções para esclarecer tal fato de maneira que oriente seu 

olhar sobre o objeto a ser estudado. A busca feita pelo pesquisador pode coincidir com a 

pesquisa qualitativa, que busca a compreensão do sujeito envolvido com a realidade. As 

leituras feitas para esta pesquisa apresentam a realidade como sendo o contexto histórico e 

educacional em que o pesquisador se insere. 

A pergunta que interroga a pesquisa nos dá a dimensão da realidade investigada, 

possibilitando clareza de como proceder no acontecimento que me proponho conhecer e 

investigar. Com isso, as respostas obtidas partiram com base nas experiências vividas à luz do 

referencial teórico. 

No que diz respeito à educação matemática, a aprendizagem é focada na realidade do 

aluno, do professor, das condições da sala de aula e nos procedimentos adotados pela escola. 

Mas também, pode ser observada a aprendizagem fora do contexto escolar, como por 

exemplo, em uma brincadeira, em casa, em atividades culturais, em exercícios físicos entre 

outros. Em todos esses momentos é possível observar a aprendizagem de maneira que possam 

ser percebidas as implicações que envolvem as expressões do sujeito. Considerando as 

afirmações de Bicudo (1994, p. 18) “A realidade é o compreendido, o interpretado e o 

comunicado. É, portanto, perspectival. Não havendo uma única realidade, mas tantas quantas 

forem suas interpretações e comunicações”. 

Deste modo, a pesquisa busca sempre trabalhar em torno das preocupações, que 

consideram a realidade do aluno, visando a sua compreensão e comunicação. O fato de 

focarmos a aprendizagem na pesquisa implica olhar para os diferentes modos de expressão do 

sujeito, que se manifesta sobre a realidade vivida. Ou seja, os dados ou objetos de estudos não 

são mensuráveis, nem tampouco podem ser transferidos para outros sujeitos. Dessa maneira, a 

pesquisa em educação matemática, segundo Bicudo (1993), está preocupada com o 

compreender matemática, com o “fazer matemática”, pois deve- se trabalhar em torno das 

preocupações que interrogam seus aspectos, sociais, culturais, e históricos. 
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4.2 A Pesquisa Qualitativa como Abordagem do tipo Intervenção  

 

A pesquisa do tipo intervenção segundo Damiani et all (2013, p. 3) “São investigações 

que envolvem o planejamento e a implementação de interferências (mudanças, inovações)”. 

Esse tipo de pesquisa citado pela autora traz consigo uma proposta de melhoria para o 

problema que é encontrado pelo pesquisador. Ao se deparar com uma situação em que a 

aprendizagem do aluno está comprometida pela falta de compreensão ou por outros aspectos, 

o pesquisador propõe uma intervenção. São investigações que envolvem uma série de 

interferências, as quais promove mudanças para a aprendizagem dos sujeitos. Como diz 

Robson (1993, p.78) “tentar novas coisas – e ver o que acontece”. Buscar na intervenção essa 

perspectiva do novo, do diferente, possibilita ao pesquisador ver o que acontece com a 

aprendizagem dos sujeitos e de que modo ela atua sobre eles. 

A intervenção se articula no sentido de transformação coletiva, a qual se propõe a 

descrição detalhada dos procedimentos usados em um determinado contexto. Segundo 

Damiani et all (2013, p. 6) “As intervenções pedagógicas podem ser vistas como um passo no 

método de ascensão do abstrato ao concreto: elas apresentam o momento de aplicação de 

categorias”. Dessa forma a autora dá destaque aos processos de ensino-aprendizagem como 

uma categoria abstrata e a categoria concreta, o problema de ensino-aprendizagem que 

precisam ser sanadas para a o avanço do aluno. O pesquisador determina as características 

investigativas que serão feitas com rigor. A proposta de intervenção propõe ao aluno chances 

de um novo aprendizado. De maneira paciente e direta, a intervenção atua especificamente no 

problema.  

 Damiani et all (2013, p.3) “[...] Uma pesquisa do tipo intervenção se constituiria em 

um meio para avaliar se tal prática apresenta potencial expansivo, de avanço, de 

aperfeiçoamento, em termos da promoção de aprendizagens dos que delas participam [...]”. 

Sendo assim, participar da intervenção faz com que o aluno compreenda as experiências 

vividas no contexto no qual emerge a matemática. Esse sujeito que se insere na proposta de 

intervenção recebe a possibilidade de compreender uma leitura que antes talvez não 

conhecesse, mas que pelo fato de optar por compartilhar experiências de aprendizado passa a 

compreender uma leitura matemática que abrange seu cotidiano. 

A auto-reflexão de seu processo de aprendizagem, denota a preocupação com as 

lacunas existentes no seu percurso matemático e que se oferecido à intervenção, o grau de 

defasagem poderá cair consideravelmente. O sujeito aqui é o que se dispõe à mudança, se 

dispõe a trilhar um novo percurso para seu auto crescimento no que se refere à aprendizagem. 
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4.3 O Papel do Professor e do Aluno no Cenário de Semi-Realidade 

 

Em uma aula em que o cenário para investigação é posto, o professor possui a função 

de mediador, sempre levando o aluno a pensar e construir seus próprios questionamentos e 

fazê-lo observar para que venha decidir e criticar. Essa postura em que o professor deve se 

pôr, é muito diferente da que vemos hoje em dia, pois o que se percebe é uma conduta de uma 

pessoa que apenas transmite conhecimento e o aluno fica na situação de receptor. No entanto, 

o professor deve se disponibilizar a fazer algumas coisas pelos seus alunos para que ele tenha 

uma boa compreensão do que lhe é apresentado. 

As conclusões e as respostas implantadas no cenário não são empregadas para os 

alunos sem que faça sentido para ele. Pelo contrário, é exigido dele a criatividade e a reflexão 

necessária para se manter no cenário. Tudo isso faz com que o aluno perceba o quão 

importante é a matemática, e o quanto ela se faz necessária em sua vida. Estar no cenário 

estimula o aluno a construir o conhecimento matemático. Fazer parte das investigações que o 

cenário proporciona traz uma grande relevância para o aprendizado do aluno, pois diferente 

do ensino em que as atividades são padronizadas e prontas, dificultando o avanço do aluno, o 

cenário faz com que o aluno vá além do que está no papel. Em uma turma na qual o professor 

se empenhe  junto com seu aluno, motivando-o e valorizando cada questionamento que surge 

durante a investigação, será muito provável que venha a realizar uma boa investigação, pois o 

direcionamento que o professor dá ao aluno é de grande valia e faz toda a diferença no 

momento de tomar decisões. 

Apresentar atividades de cunho investigativo em turmas que não estão habituadas com 

a proposta pode apresentar nos alunos certo grau de dificuldade, mas cabe ao professor 

concretizar uma boa explicação que venha sanar tais dificuldades matemáticas. Para que a 

explicação seja de boa compreensão dos alunos, o professor pode utilizar vários recursos 

manipuláveis, computador, jogos, enfim, o que vale é as diferentes estratégias que o professor 

busca para auxiliar seu aluno na compreensão da proposta. O professor deve se aproximar dos 

alunos e sempre questioná-lo com a pergunta “por que”, seguida da resposta dos alunos, de 

maneira que estes venham a pensar sobre o efetuado e busquem sempre justificativas para o 

que estão fazendo. Assim, o aluno se dispõe a levantar suas próprias hipóteses, bem como 

defender posições e construir um bom argumento. 

 O cenário para investigação é um ambiente de aprendizagem e que de acordo com 

Skovsmose (2000), possui a necessidade de ser refletida e recriada, pois no ambiente de sala 
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de aula o professor dispõe de recursos para levar o aluno a utilizar seus conhecimentos 

intelectuais. Quando falamos de ambiente de aprendizagem, estamos falando do cenário para 

investigação e paradigma do exercício. A principal diferença que existe entre esses dois 

ambientes é que no cenário para investigação, o aluno irá desenvolver a capacidade de 

construção crítica e no paradigma do exercício ela não é exercida. Para tanto, há modelos que 

guiam o fazer matemático do aluno. Esses dois paradigmas estão presentes na sala de aula, na 

qual há duas possibilidades: estar no cenário para investigação ou no paradigma do exercício. 

Ambos podem fazer referência à matemática pura, à semi-realidade e à realidade. 

No cenário para investigação é o professor que pode deixar as aulas mais ricas. 

Fundamental que ele use a criatividade na hora de elaborar as tarefas que serão propostas aos 

alunos de modo que os incentive a descobrir relações possíveis nas tarefas. Estar no cenário 

de semi-realidade é estar em uma situação criada, onde a realidade é criada e não vivida. 

Porém, é importante para o aluno, para que ele dê sentido à resolução de problemas e 

compreenda o que está sendo proposto. Sendo assim, há várias maneiras de compreender a 

investigação em sala de aula, onde se podem resolver simples tarefas com uma posição 

diferenciada do professor. Para tanto, apresentaremos em seguida uma proposta de trabalho já 

executada. 

 

4.4 Livro do Urbanista e o Jogo que Virou Cenário 

Foi detectado um problema muito comum entre os alunos de uma escola municipal de 

Porto Velho- RO. Pelo fato de estar em um programa institucional de iniciação a docência 

(PIBID), pudemos acompanhar de perto uma turma de 5º ano desta escola citada acima, na 

qual fizemos uma intervenção em suas aulas de matemática. O fato de estarem no último ano 

do primeiro seguimento e não dominarem as quatro operações matemáticas, nos levou a pô-

los em um cenário de semi-realidade a qual estaríamos abordando essas operações de maneira 

que estivessem inseridos em uma investigação do cenário. Mas vale ressaltar que antes 

mesmo de estarmos em um cenário de semi-realidade, nós não fazíamos ideia de que 

estávamos planejando uma intervenção de acordo com o autor Skovsmose. 

Juntar a ideia de Skovsmose com o que fizemos na prática com os alunos foi de grande 

valia, pois nos ajudou a desenvolver a proposta com mais facilidade e convicção. Como 

percebemos que os alunos gostavam muito de jogos virtuais, decidimos nos inspirar em um 

jogo utilizado por eles chamado de “Litle Big City 2”. Para entendermos o jogo, nós 

precisamos jogar e ir anotando todas as etapas que apareciam, com isso tivemos uma base 
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para começar a elaborar a proposta. Em cada etapa do jogo, fomos tirando print para que 

depois pudéssemos lembrar cada etapa e adaptá-la de maneira que ficasse acessível a todos.  

 

  

Figura 8- adaptação do jogo para do Livro do Urbanista (autoria própria) 

 

Quando se pretende que outras pessoas saibam de algo a que nos referimos, 

recorremos a muitos meios de explicação. Um deles é o livro, que por sua vez, nos ajuda a 

compreender infinitas situações que ocorrem em nossas vidas. Se bem observarmos, veremos 

que o livro é um objeto muito antigo em que pessoas escrevem nele para repassar 

conhecimento, assim como é feito de geração em geração. Vale destacar que o livro possui 

diversas finalidades, dando ao leitor a opção de como utilizá-lo. 

O livro em ambiente escolar possui a função de ajudar na educação, e por esse motivo 

e outros, é que foi criado o “Livro do Urbanista” que tem por objetivo dar instruções ao leitor 

sobre como proceder nas etapas que estarão inseridos. Primeiramente, o livro foi pensado em 

um jogo que viria a suprir as dificuldades matemáticas que os alunos do quinto ano tivessem. 

Para que isso acontecesse, foi feita antes uma sondagem que possibilitou uma maior 

visibilidade das principais lacunas no aprendizado da matemática apresentadas pelos alunos 

do quinto ano. 

Foi constatado pelo diagnóstico que de 21 alunos, 18 apresentavam um desempenho 

negativo em relação às quatro operações matemáticas e que apenas três deles dominavam 

parcialmente as operações. Sendo assim, foi elaborada uma maneira de tentar ajudar esses 

alunos a avançarem em seu processo de aprendizagem. Este processo por sua vez, ocorre de 

maneira gradativa para que o aluno se interesse cada vez mais pela disciplina que julga difícil. 



35 
 

A dificuldade que os alunos apresentam, nem sempre está relacionada ao seu 

desempenho nas tarefas escolares, mas sim, no modo como recebem a explicação vinda do 

professor. Muitas vezes o professor não se faz entender, e por isso alguns alunos acham que 

não são capazes de resolver uma conta de matemática. E para que este seja o menor item para 

definir o fracasso na disciplina, sugerimos um jogo que envolvesse as operações matemáticas 

e que fizessem os alunos se empenharem como nunca antes. 

O ato de ler também está presente no ensino de matemática e por isso cabe ao 

professor manter-se atento aos enunciados de problemas matemáticos, pois o aluno só os 

resolverá se fizer uma leitura compreensiva do que se pede. Uma boa interpretação oferece ao 

aluno oportunidades de questionar e comparar resultados sem que se sinta pressionado. Ler 

enunciados bem elaborados pelo professor dará condições a este aluno de avançar e superar 

suas dificuldades com os números. Vale ressaltar que a leitura não é o foco do livro. 

O termo “urbanista” foi usado para caracterizar o personagem que dá instruções no 

jogo. Este livro traz consigo características próprias e traz as falas de um personagem que 

procura ajudar e orientar os alunos no desenvolvimento de suas cidades fictícias. O objetivo 

principal do urbanista é fazer com que os alunos desmatem a menor quantidade de árvores 

possíveis e que passem a tomar consciência da preservação delas. A cada proposta feita pelo 

urbanista, o aluno passa a refletir sobre suas ações tanto na escola como no seu dia a dia. 

 

  

 

Figura 9- Livro do Urbanista (autoria própria) 

A prática da auto-reflexão também se mantém presente no Livro do Urbanista 

deixando que o aluno por si só faça um autoexame e constate as imprudências cometidas no 

cotidiano. Nesse livro pode-se encontrar, por exemplo, propostas para a construção de ruas, 
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casas, prédios etc. Com essas propostas o aluno passa a refletir e pode questionar quanto ao 

custo de cada obra. A posição deles frente às propostas do urbanista é que vai fazê-lo avaliar o 

custo de muitas obras em sua vida real. 

No cotidiano de muitas pessoas, aparecem figuras políticas que assumem a tarefa de 

fazer uma cidade, um estado e até um país crescer e para isso disponibilizar verbas para 

inúmeras obras. Este “fazer crescer” também surge nas falas do urbanista e que apresenta ao 

aluno possibilidades de administrar as contas que sua cidade apresenta. Com esse intuito, os 

estudantes passam a fazer escolhas para gastar ou economizar o dinheiro público de maneira 

que percebam as operações matemáticas constantemente. 

Com o auxílio do livro, os alunos podem calcular coisas que estão presentes em sua 

vida real e que muitas vezes não são percebidos por eles. Da maneira que o livro aborda o 

aluno, passa a instigá-lo a resolver problemas e o que antes julgava “difícil” acaba se tornando 

fácil. O livro também oferece a eles possibilidades de conhecer projetos de urbanização, 

projetos tecnológicos e a produção de seu próprio projeto. Sendo assim, a matemática através 

do jogo e principalmente do livro disponibiliza ao professor, meios de ensinar matemática, e 

ao aluno recurso para aprendê-la. 

 

4.4.1 Aplicação 2: Jogo “Litle Big City 2” 

 

No primeiro dia começamos a aula explicando as regras do jogo, ressaltando a eles 

que a atividade de matemática proposta era com base no jogo virtual “Litle Big City 2”. 

Todos os alunos ficaram eufóricos com a notícia, queriam saber de tudo, ver o que tínhamos 

para lhes mostrar. Primeiramente a turma foi dividida em três grupos e após a divisão 

escrevemos no quadro uma tabela que eles usariam durante os dias da atividade. Nesta tabela 

eles deveriam anotar o produto comprado, a quantidade e o valor do produto e dependendo da 

quantidade da compra, teriam que somar essa quantidade e colocar o valor na tabela. Para que 

eles se empenhassem ainda mais na atividade, elaboramos um quadro com as conquistas que 

cada grupo poderia ganhar. Observemos um exemplo da tabela de anotação de compras e o 

quadro de conquistas: 
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Produto Quantidade Valor Soma 

Casas de família 5 160,00 800 

Estrada 13 200,00 2.600 

Figura 10- anotação de compras (autoria própria) 

 

 

Proativo 

Apoie 2  iniciativas 

urbanas 

Recompensa:    3 

 

Patrono do povo 

Apoie 5  iniciativas 

de moradias 

Recompensa:    3 

 

Vida cultural 

Construa 3 edifícios 

 

Recompensa:   3 

 

Leão do imposto 

Recolha 3.000 

 em impostos 

Recompensa:    4 

 

Minha pequena vila 

Alcance uma população 

de 1.000 pessoas 

Recompensa:   4 

 

Minha cidade agitada 

Alcance uma população 

de 5.000 pessoas 

Recompensa:   5 

 

Investidor da 

inovação 

Gaste 3.000 cédulas 

construindo prédios  

Recompensa: 5 

 

Leão do imposto 

Recolha 5.000  

em impostos 

Recompensa:   6 

 

Minha metrópole 

Alcance uma população 

de 3.000 pessoas 

Recompensa:   6 

 

No ponto 

Construa a empresa de 

refeições e o restaurante  

Recompensa:   7 

 

Titã da tecnologia 

Construa 2 edifícios 

tecnológicos  

Recompensa:   7 

 

Desenho industrial 

Construa 2 edifícios 

industriais  

Recompensa:   8 

 

Figura 11- conquistas do jogo 

 

Para cada conquista alcançada, o grupo ganhava o diamante correspondente à 

conquista, assim como mostra o quadro acima. Esses diamantes conquistados poderiam ser 
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trocados posteriormente pelo valor de 150 reais. Foi feito também um quadro em que deviam 

anotar o numero de árvores derrubadas com a construção de prédios para que no fim da 

atividade percebessem o quão necessário ou desnecessário foi derrubar tantas árvores. Todos 

queriam falar ao mesmo tempo, e muitas dúvidas surgiam a todo tempo e logo eram sanadas. 

No momento em que pedimos para que escolhessem o prefeito da cidade, a sala foi tomada 

por muitas vozes que diziam “você será o prefeito! O outro será o governador!” do jeito deles, 

acabaram fazendo uma divisão hierárquica, onde debatiam se deviam ou não eleger tal pessoa. 

Ainda dando as instruções foram chamados grupo por grupo na mesa maior, ou seja, a mesa 

da professora onde passou a funcionar a loja oficial. 

 A loja virtual tinha muitos acessórios para compra e a partir disso, nós adaptamos ela 

para que se tornasse real e palpável pelos alunos com o intuito de que pudessem pegar e 

montar uma cidade com o que a loja oferecia. A adaptação dos acessórios se deu por meio de 

folhas adesivas, onde foram desenhados os itens de compra, eles eram: indústrias, prédios 

tecnológicos, casas, estradas, complexos de apartamentos, prédios de construção, estrelas, 

recursos (banana, laranja, ferro e diamante), praça de piquenique, praça com laguinho, praça 

com quadra, praça com parquinho, delegacia, corpo de bombeiros, hospital e loja de 

suprimentos. Alguns desses itens estavam escritos também em um quadro, onde havia o preço 

de cada um. Vejamos o quadro: 

 

Imposto de renda: $350,00                                    Delegacia: $1.500 

Estradas: $200,00                                                  Hospital: $1.700 

Casas de famílias: $160,00                                    Corpo de bombeiro: $1.000 

Apartamento: $150,00                                           Estrelas: $100,00 

Indústria: $2.000                                                    Diamantes: $150,00 

Laboratório de software: $2.500                            Praça do laguinho: 5 

Escritório de construção: $3.000                           Praça do piquenique: $300,00                                   

Praça do parquinho: $750,00                                 Loja de suprimentos: $1.000 

Figura 12- quadro de preços (autoria própria) 
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Na loja foram passadas as últimas instruções de compra. Os alunos ficaram muito 

empolgados com o jogo e cada grupo recebeu um cartaz que estava desenhado um mapa, mais 

especificamente uma planta baixa de sua cidade. Nesta cidade eles tiveram que construir para 

que a cidade crescesse. Ao receber o mapa eles discutiam entre si o que deveriam comprar 

para começar a crescer. No mapa havia algumas casas, um banco, algumas ruas e um porto, 

pois as pessoas chegavam para morar na cidade através de navios. Há muitas árvores no mapa 

e no meio delas algumas casas que não possuem estradas que dão acesso a cidade e 

percebendo isso um grupo por vez vai até a loja com caderno em mãos e decidem junto o que 

querem comprar sendo que cada prefeito tem em mãos 3.000 reais, e uma população de 80 

pessoas. Contudo, o primeiro grupo decidiu que teriam que comprar 6 estradas para que a casa 

que está no meio da mata tivesse acesso à cidade. Como todos haviam decidido o que 

comprar, cada um em seu caderno teve que armar uma conta de multiplicação do número de 

estradas pelo valor do produto. Quando obtiveram o resultado, armaram outra conta, dessa 

vez subtraindo o valor do dinheiro que o prefeito tinha em caixa pelo resultado da 

multiplicação e em seguida colocar as informações no quadro já existente no caderno. 

Todos os grupos fizeram as mesmas observações iniciais para que fossem até a loja, 

porém, ao chegarem à loja o Livro do Urbanista pedia para que o prefeito construísse uma 

loja de suprimentos para que a cidade pudesse produzir recursos. Isso foi uma coisa que os 

pegou de surpresa, pois eles já haviam gastado dinheiro na compra das estradas. Antes de 

comprar qualquer coisa, eles debatiam entre si pra saber se era viável ou não comprar o que 

precisavam. Houve momento em que um grupo quis fazer o impitimam do prefeito, pois 

disseram que este não estava fazendo bons negócios. Em outro grupo no momento da compra 

de estradas, um dos integrantes questionou com um colega que era bom comprar apenas 

quatro estradas ao invés de seis, pois tinham que economizar dinheiro e que o valor unitário 

da estrada era muito alto.  

Quando chegou o segundo dia, os alunos já estavam apreensivos para começar logo a 

atividade. Nesse dia fizemos uma breve explicação para que relembrassem as principais 

instruções do jogo. Assim que os alunos se agruparam, eles debatiam entre si sobre o que 

deveriam fazer a partir daquele momento, e com isso levantaram questões sobre o orçamento 

da cidade que eles estavam administrando. O prefeito sugeria algumas coisas que poderiam 

ser feitas e o restante do grupo decidia se acatava ou não as sugestões dele. Conforme iam 

entrando em acordo, eles iam ate a loja para solicitar uma nova compra ou saber o que o Livro 

do Urbanista pedia que fizessem no momento. 
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Figura 13- imagens dos grupos na loja 

 

Quando o primeiro grupo foi até a loja pediram que fosse lido o Livro do Urbanista, e 

nele dizia que trinta e seis pessoas estavam a bordo e o prefeito automaticamente pediu para 

que seu grupo aceitasse sua proposta, pois novas pessoas estariam chegando a sua cidade e 

não teriam onde morar porque o imóvel que haviam comprado tinha apenas cinco vagas; a 

reação de imediato que esse aluno teve não era algo que nós esperávamos no momento, mas 

foi uma coisa que serviu de exemplo para demais. A partir dessa visão os alunos passaram a 

compreender que antes de comprar as coisas a vulso, eles deveriam pensar em economizar o 

dinheiro da cidade para o momento certo. O grupo todo aceitou a proposta do prefeito e para 

que a compra fosse feita, eles estiveram que calcular no caderno o gasto que teriam com a 

compra. Eles multiplicaram o valor do imóvel por sua quantidade e depois subtraíram o valor 

atual do caixa pelo resultado da multiplicação. Vale ressaltar que cada casa de família tem 

capacidade de receber apenas quinze pessoas. 

O segundo grupo estava muito ansioso para fazer sua cidade crescer, e com isso 

compraram a sua segunda loja de suprimentos para que assim pudessem produzir mais 

recursos de uma vez só, mas o que eles não sabiam é que essa loja só poderia produzir três 

itens por vez, sendo que cada um deles leva um tempo para ser produzido. A produção de 

recursos tinha que ser solicitado na loja oficial para que fosse dado o tempo de produzir para 

depois recolher. O tempo de cada um deles ficava escrito no quadro branco:  

Banana: 1 minuto 

Laranja: 2 minutos 

Ferro: 3 minutos 

Diamante: 4 minutos 

Figura 14- tempo dos recursos (autoria própria) 
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Ao construírem essa nova loja de suprimentos, eles passaram a produzir seis itens por 

vez, pensando que com as duas lojas eles produziriam mais rápido e teriam recurso em 

estoque. Mas o que eles não pensaram foi à questão do que pedir para produzir primeiro. 

Então eles pediam diamantes, pois julgavam mais valiosos e na hora de ler o Livro do 

Urbanista era pedido a eles o item ferro e isso eles não tinham; e só nesse momento é que 

pediam a loja para produzir o item sugerido no livro. Com isso eles foram perdendo tempo, 

pois cada recurso produzido leva tempo para ser feito e eles só podiam dar continuidade se 

tivessem com eles em mãos. Essa foi a estratégia desse grupo, diferentemente do grupo 

anterior que tinha apenas uma loja de suprimentos e produzia três itens diferentes por vez e 

automaticamente estocavam o que tinham e podiam usar toda vez que fosse necessário para 

executar uma tarefa proposta no livro.  

À medida que os grupos foram avançando no jogo, eles recebiam estrelas, diamantes, 

dinheiro e população como contribuição por cada tarefa executada. Sendo assim, eles passam 

de níveis à medida que acumulavam sete estrelas. Quando um grupo passava de nível eles 

pulavam de alegria por conseguirem passar de etapa. Vale destacar que o objetivo deles é 

chegar ao nível dez para vencer o jogo. O terceiro grupo por sua vez, ainda não havia 

formulado uma estratégia para aumentar sua população, eles estavam um pouco atrasados em 

relação aos outros dois grupos e ainda apresentavam dificuldades na hora de armar uma conta. 

Mas com a ajuda que demos, eles conseguiram executar a tarefa proposta. 

No terceiro dia os alunos já haviam entrado no ritmo do jogo. O primeiro grupo era o 

que mais visitava a loja, e só iam até lá quando decidiam alguma coisa. Ao comprarem uma 

construção o prefeito chamou o grupo para se sentarem e disse: “vamos! Temos que colocar 

ideias na cachola”. E assim o grupo seguiu, mas antes de começar a pensar em novas ideias, 

eles tiveram a preocupação de colocar a recente construção em um lugar que não fosse 

necessário derrubar árvores. Este grupo por ter assimilado por completo o contexto da 

atividade, executaram muitas tarefas do Livro do Urbanista, fazendo com que rapidamente 

passassem de nível. Nesse momento eles passaram dois níveis de uma vez só. Eles não 

continham a emoção de saber que era o grupo que mais tinha avançado. E foram níveis 

merecidos, pois a cada conta que armavam, eles se empenhavam ao máximo para que todos 

do grupo pudessem alcançar os objetivos juntos. Vale lembrar que tinha que ser alcançado 

pelo menos um nível por aula, ou seja, eles tinham dez aulas para conseguirem finalizar o 

jogo e passar para a etapa final de tudo. 

Assim como nas outras aulas, a atividade ainda despertava a curiosidade e o interesse 

dos alunos. Este dia foi de muita euforia, pois os alunos que estavam mais avançados 
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passaram a coletar o imposto de renda que cada imóvel deveria pagar. As casas de famílias, 

apartamentos e complexos de apartamento pagavam 350 reais e os prédios tecnológicos e 

indústrias pagavam 3.000 reais. Eles amaram fazer isso. Após o recolhimento do imposto eles 

deveriam somar tudo para saber quanto receberam naquele dia e em seguida somar esse valor 

com o dinheiro que ainda restava no caixa da cidade. Esse grupo já estava conseguindo 

compreender rapidamente os comandos que eram dados a eles. Mas os outros dois grupos 

continuavam na mesma fase, porém já estavam assimilando melhor a proposta. Muitos deles 

ja estavam fazendo as contas mentalmente para depois passar para o caderno. 

No quarto dia a cidade estava muito quente, e para deixar a situação ainda mais 

desagradável, os condicionadores de ar estavam sujos e haviam tirado para lavar, mas a aula 

teve que continuar mesmo assim. No decorrer da aula, os alunos começaram a ficar muito 

agitados por conta do calor, então resolvemos ir para outra sala. Esta sala era da igreja que 

fica na frente da escola, a sala por ser muito grande e não pertencer à escola não tinha mesas, 

apenas cadeiras. Então os alunos resolveram sentar pelo chão mesmo. Os grupos continuavam 

fazendo as mesmas coisas das aulas anteriores, porém com novos desafios feitos pelo Livro 

do Urbanista. O segundo grupo começou a perceber o que estavam fazendo de errado ate 

aquele momento, pois ainda não haviam passado de nível, então eles sentaram e começaram a 

discutir uma nova estratégia.  

 

   

 

 

Figura 15- desenvolvimento da atividade 

 

A cidade estava em período de eleição, então aproveitamos um panfleto de um 

candidato a prefeito, e utilizamos no jogo. Neste panfleto havia um texto com o tema “carta 
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aberta á população” e no verso “12 eixos estratégicos”, tivemos o cuidado de cobrir o nome e 

a foto do político, pois o foco não era eleição. Ao receberem o panfleto, os alunos tiveram que 

escrever uma carta aberta à população de sua cidade tendo como modelo o panfleto. Na carta 

os alunos escreveram sobre três eixos que estavam no verso do panfleto. Mas não era 

qualquer eixo que tinham que escolher, eles tinham que achar três eixos que indicassem uma 

urbanização da cidade, melhorias para ela, algo que representasse a sustentabilidade. E assim 

eles fizeram a carta, isso demorou bastante tempo para ser concluído, pois os alunos 

apresentavam dificuldades para associar uma carta a outra. Mas todos conseguiram fazer a 

carta e se mostravam empolgados para saber o que mais viria pela frente. 

Após a carta, os alunos tiveram que gastar dinheiro para fazer uma horta comunitária, 

como meio de sustentabilidade, e para isso eles tiveram que gastar $3.458 reais para mais essa 

obra. Como haviam escrito na carta sobre a horta comunitária eles teriam que cumprir e gastar 

com isso. Para o grupo que estava mais avançado isso não foi problema, pois ate aquele 

momento eles tinham bastante dinheiro em caixa. Mas os outros dois grupos precisaram 

produzir mais recurso para terem dinheiro em caixa, pois o que gastaram com a horta os 

deixou no vermelho. A partir desse momento eles começaram a se empenhar mais e acabaram 

vendendo os diamantes adquiridos nas conquistas. 

No quinto dia os dois grupos haviam reagido e já passaram a recolher impostos 

também, eles ficaram muito felizes, mas tiveram que se empenhar mais para chegar ao mesmo 

nível que o primeiro grupo. Um fato muito interessante que aconteceu neste dia foi o fato de o 

terceiro grupo que quase não tinha nada em sua cidade chegar ao mesmo nível que o primeiro 

grupo. Foi um disparate total, mas se percebia de longe o quão longe eles estavam de 

desenvolverem sua cidade da mesma maneira que o primeiro grupo. As estratégias dos grupos 

para chegarem ao ultimo nível eram totalmente diferentes, por isso uns tinham mais imóveis 

que outros, enquanto outros tinham menos imóveis e desmatavam mais. 

Quando estávamos no sexto dia, os alunos tiveram que fazer uma reserva ambiental e 

tinham que fechar pelo menos seis lotes e cada um deles custava $1.500 reais. O primeiro 

grupo fechou logo os seis, o segundo grupo fechou quatro e o terceiro fechou três. 

Posteriormente esses dois grupos teriam que fechar os outros lotes. O jogo continuou da 

mesma maneira que os outros dias, tendo que produzir recursos, comprar casas para novas 

famílias etc. A repetição nos outros dias dá uma reafirmação do jogo, mostra o quanto o jogo 

ajuda no raciocínio lógico dos alunos. 

Chegando ao sétimo dia os alunos já estavam preocupados com o nível em que 

estavam e sabiam que faltava pouco para acabar e por isso um dos integrantes do segundo 
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grupo disse: “Alerta! Alerta! A gente não tem banana!” e imediatamente o grupo começou a 

produzir recursos para estoque. Nessa etapa os grupos tinham que comprar um restaurante 

para a cidade, pois muitas pessoas estavam chegando. O primeiro grupo estava fazendo todas 

as tarefas sem dificuldades, mas os outros dois grupos tiveram problemas quanto ao dinheiro. 

Ao mesmo tempo em que ganhavam dinheiro acabavam tendo que gastar para cumprir as 

tarefas.  

No oitavo dia os grupos tinham que produzir recursos no restaurante, pois o Livro do 

Urbanista estava pedindo. Até aqui alguns alunos ainda sentiam dificuldades na hora de 

armar as contas, mas os colegas eram os primeiros a ajudar. Nesta etapa eles tiveram que 

construir um laboratório de software na qual produzia recursos para serem cumpridas as 

tarefas do Livro do Urbanista. Os laboratórios produziam biochip e materiais orgânicos. A 

produção desses materiais podia ficar em estoque para depois fazer trocas. 

 Já no nono dia, os alunos tiveram que construir uma delegacia, um corpo de 

bombeiros e um hospital, para isso tiveram que disponibilizar bastante dinheiro. Uma coisa 

muito interessante surgiu no momento de compra foi o fato de um dos integrantes do terceiro 

grupo ir até a loja para saber como que estava a negociação do primeiro grupo. Quando ele 

percebeu que o primeiro grupo estava quase finalizando o jogo ele disse para o prefeito desse 

grupo: “Ei! Vamos trocar umas ideias aqui, já que somos prefeitos?”. O garoto se espantou 

com o que o outro lhe disse, mas mesmo assim quis ajudar, ele foi até o outro grupo para ver 

como que estava a situação deles. Quando percebeu que não tinha quase nada do que era 

necessário disse a ele: “Percebeu que todo mundo passa fome?”. O garoto olhou pra ele e 

depois para o mapa e afirmou o que ele havia lhe dito. Logo pediu para o grupo que 

comprassem um restaurante. A percepção para esse grupo não foi muito rápida, porém com 

ajudo de uma pessoa de fora eles puderam perceber onde estavam errando. 

No décimo dia os alunos ficaram na grande expectativa para saber quem tinha chegado 

ao ultimo nível. A aula começou da mesma maneira que os outros dias, comprando, 

conquistando, e construindo. Os alunos neste dia recolheram tudo que tinham em estoque e 

venderam para loja, inclusive as estrelas ganhas, eles trocavam os seus recursos por dinheiro 

ou diamantes, e estes mesmos diamante também poderiam ser trocados por outro valor. No 

decorrer da aula o primeiro grupo chegou ao nível dez, e foi uma algazarra só, eles estavam 

muito contentes por essa conquista. Os outros dois grupos chegaram ao nível sete, porém os 

avanços em questão de moradias, população e dinheiro o segundo grupo havia feito mais, ou 

seja, mesmo que o terceiro grupo tivesse chegado ao mesmo nível que o segundo, eles tinham 

muitas diferença, na qual os colocava como terceiro lugar na conquista do jogo.  
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No décimo primeiro dia os alunos trouxeram para sala materiais recicláveis com o 

intuito de fazer a maquete da sua cidade. O mapa que cada grupo tinha servia de planta baixa 

na hora da produzir os elementos que deveriam estar na maquete. Os grupos tinham seus 

próprios materiais, eles tinham rolo de papel higiênico, caixas de leite e de suco, cola, lápis de 

cor e papel sulfite. No final da produção o prefeito de cada cidade fez a exposição da maquete 

contando como foram as estratégias usadas pelos grupos e os imóveis que havia em sua 

cidade. O ultimo dia ficou com ar de quero mais. A evolução na aprendizagem desses alunos 

pode ser vistas nas provas bimestrais, na qual eles melhoram suficientemente com a 

intervenção feita.  Vejamos algumas ilustrações do dia: 

 

 

Figura 16- construção da maquete 
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Figura 17- produto final (maquete) 

 

4.5 Aplicação 3- Copa do Mundo 

 

Visto que outra turma de 5º ano da mesma escola apresentavam as mesmas 

dificuldades matemáticas que as turmas presentes nas outras aplicações, resolvemos criar um 

cenário onde eles tivessem que trabalhar com as quatro operações matemáticas, de modo que 

fizessem economias, assim como feito na primeira aplicação descrita nesta pesquisa. Pelo fato 

de estarmos próximos dos jogos de futebol que acontecem na copa mundial, resolvemos 

trabalhar com esse contexto, na qual os países tiveram que fazer três meses de economias para 

que a seleção dos países conseguisse viajar para a Rússia, local sede da copa. Foram então 

formados quatro grupos e para cada um deles entregamos uma folha pintada com a bandeira 

de um país, estes países eram: Brasil, Filipinas, Canadá e Líbia, em cada bandeira tinham 

Grupo 1 

Grupo 2 

Grupo 3 
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algumas informações sobre a quantidade de pessoas que trabalhavam no estádio de futebol 

sede do país. Nessas bandeiras tinham os seguintes funcionários e quantidade de itens no 

estádio: 

 

 

  

 

 

 

  

 
Figura 18- bandeiras com a quantidade de funcionários (autoria própria) 

 

Começamos a aula explicando sobre cada país, falando um pouco sobre cada um e a 

localidade deles. Os alunos ficaram eufóricos com a proposta de atividade, pois uma coisa em 

comum que todos tinham era a paixão por futebol. Os alunos receberam uma tabela com os 

gastos mensais do seu país. Eles tiveram que fazer economia de três meses para que no mês 

Piscina: 2 

Transmissão: 4 

Fachada: 3 

Jogadores: 10 

Reservas:5 

Diretores: 1 

Técnicos:2 

Jardineiros: 8 
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Transmissão: 3 
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4 

Fachada: 3 

Jogadores: 10 

Reservas:5 

Diretores: 1 

Técnicos:3 

Jardineiros: 6 

Faxineiros: 10 
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Seguranças:5 

Piscina: 3 

Transmissão: 3 

 

Jardineiros: 7 

Faxineiros: 9 
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Seguranças:5 

Piscina: 3 

Transmissão: 3 

Canadá Filipinas 

Líbia  Brasil 
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de julho conseguissem levar a seleção de seu país para a copa na Rússia. As tabelas tinham os 

mesmos gastos, porém com valores diferentes. Esses gastos eram com o salário dos 

funcionários e gastos com algumas coisas do estádio de futebol. 

 

Despesas Pagamentos  Mês: abril Mês: maio Mês: junho 

Jogadores $5.000    

Reservas $ 3.000    

Diretores $ 2.360    

Técnicos $ 2.258    

Jardineiros $ 1.200    

Faxineiros $ 1.100    

Médicos $ 2.500    

Seguranças $ 1.865    

Piscina $ 1.587    

Fachadas $ 659,85    

Gramado $ 386,45    

Energia $ 6.652    

Água $ 3.123    

Transmissão  $ 2.112    

Uniforme $ 3.687    

Comida $ 1.985    

Transporte $ 1.879    

Figura 19- despesas de funcionários e estádio futebol (autoria própria) 

 

Cada país tinha as mesmas despesas, porém com valores diferentes. Os alunos 

começaram a perceber que havia muitas coisas nas quais os jogadores não precisavam, outros 

ficaram observando o tanto de gastos que cada estádio de futebol tinha. Assim, que 

explicamos como era para ser feito a atividade, eles já se reuniram e começaram a conversar 

sobre como fariam para economizar. Primeiramente eles tiveram que observar na bandeira o 

número de funcionários e multiplicar o valor do salário por ele. Exemplo: número de 

jogadores: 10, valor do salário: 5.000, então a conta tinha que ficar assim: 10 x 5.000 = 
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50.000, e assim eles fizeram. Quando começaram a armar as contas eles apresentaram 

dificuldades na organização dela, mas o grupo teve a responsabilidade de tentar ajudar o 

colega. 

Os alunos demoraram bastante para completar o primeiro dia, pois eram muitas 

despesas que eles tinham que fazer. Um dos grupos nos chamou para que tirássemos suas 

dúvidas, e então eles perguntaram: “professora, eu posso tirar um técnico no mês de maio, 

porque esse mês não vou precisar de três, dai eu já faço uma economia com isso, será que 

pode?”. Essa foi uma grande tomada de decisão que este aluno teve, e isso ajudou para que 

seu grupo compreendesse a proposta. Outro grupo não estava conseguindo fazer as 

economias, por conta de não conseguirem armar corretamente as contas. A partir disso, 

fizemos uma intervenção na qual mostramos a eles como se teria que armar corretamente a 

conta. Depois que eles conseguiram armar as contas fizemos a seguinte pergunta para 

direcioná-los no caminho certo a percorrer: “se vocês retirarem uma transmissão esse mês 

será que vocês não economizarão um pouco?”. Rapidamente eles olharam uns para os outros e 

começaram a discutir sobre isso, e a partir desse momento eles passaram a entender como 

funcionava a economia e como tinham que resolvê-la. 

As despesas que eles julgavam desnecessárias, eles pintavam o quadro correspondente 

no mês da economia. Isso simbolizava que aquele mês não teria que gastar com aquela coisa. 

Quando fizeram a primeira economia, eles tiveram que somar todos os gastos daquele mês. 

Para começar a economia do mês seguinte, eles verificaram os valores do primeiro mês e 

passaram a fazer mais diminuições, por exemplo: Se no mês de abril o gasto com técnicos foi 

de 6.774 sendo que o país tinha três técnicos, logo eles tiveram que economizar no pessoal, 

retirando um técnico, então eles tiveram que subtrair o valor total do salário dos técnicos pelo 

valor unitário do salário deles, que é o equivalente a retirada de um deles. Sendo assim, a 

conta ficava desta forma: 6.774 – 2.258 = 4.516 e assim sucessivamente com as outras 

despesas. Mas as despesas não fixas poderiam ser eliminadas das contas dos meses ou até 

mesmo diminuídas. Os alunos fizeram essa mesma tática na tabela do ultimo mês. E por fim 

conseguiram economizar. Apresentamos então aos alunos os valores das passagens aéreas, 

sendo que eles tinham que multiplicar o número de pessoas que estariam na viaje pelo valor 

da passagem aérea. Os que foram viajar foram os seguintes: jogadores, reservas, diretores, e 

técnicos. Vejamos o quadro com os valores da passagem de cada país: 

 

 

 



50 
 

Canadá: 1.116 

Filipinas: 2.213 

Brasil: 1.986 

Líbia: 2.358 

 

Figura 20- valor das passagens aéreas 

 

Assim que cada grupo conseguiu comprar as passagens, eles já estavam na copa para 

jogar, eles confeccionaram pompons e um passaporte com as cores da bandeira do país que 

estavam trabalhando e sentaram de maneira que parecesse um estádio de futebol. No meio 

deles havia quatro cadeiras que era para um participante de cada grupo sentar. Assim que 

começou o jogo os países mandavam um integrante com caderno, lápis, borracha e passaporte 

na mão para responder algumas questões de matemática, e isso dava ponto para o país. Vale 

ressaltar que todos tiveram que participar. Na hora de responder as questões matemática 

alguns alunos terminavam mais rápidos então recebia o carimbo no passaporte, e este era o 

equivalente ao ponto. Os alunos que ficavam terminando de responder ainda tinham chance 

de ganhar carimbo se houvesse outro integrante respondendo. Caso ficassem apenas dois 

terminando de responder, e um deles conseguisse terminar, automaticamente o outro tinha que 

parar de responder e assim encerrava a partida. Em seguida vinham novos integrantes e 

faziam o mesmo que os outros, porém com questões diferentes, e enquanto isso os outros 

alunos torciam para que seu colega terminasse primeiro.  

No fim da competição todos de cada grupo somavam o tanto de carimbo que haviam 

recebido e constatavam por si próprios quem havia ganhado a copa. Os alunos ficaram tão 

animados com a proposta que mesmo que estivessem encerradas as competições eles ainda 

queriam jogar mais. E como produto final deste jogo, eles receberam uma cartolina para que 

desenhassem o estádio de futebol com todas as medidas necessárias. Houve estádios 

pequenos, uns médios e outro bem grande.  

 



51 
 

  

Figura 21- produto final (estádio de futebol) 

 

Todas as atividades dessa pesquisa mostraram que o aluno pode potencializar suas 

habilidades intelectuais, as quais ele faz uso constante. O grande problema para os quais nos 

leva essa pesquisa é o fato de o aluno não compreender os comandos e explicações vindas do 

professor. Pois isso interfere no seu aprendizado, o impossibilitando de avançar em seu 

processo de assimilação dos conteúdos.  A partir das atividades, os alunos passaram a tomar 

consciência das maneiras possíveis de uso das operações matemáticas. Eles demonstraram 

capacidades suficientes para tomar decisões que leve a um objetivo. Em todas as atividades os 

alunos apresentaram autonomia para tomar decisões, mostraram que a matemática pode ser 

compreendida se for explicada de maneira que todos entendam. 

A cooperação que os alunos faziam a todo tempo, só deixa mais visível o quão 

importante é o papel do professor. Muitas vezes se faz necessário que se troque a didática para 

que o aluno não se prejudique no aprendizado. Todos, por sua vez, apresentaram um bom 

rendimento após as atividades diferenciadas. Passaram a ser mais autônomos, a se posicionar 

frete aos problemas que lhe apareciam, levantavam hipóteses para algo, ou até mesmo as 

reformulavam. Vale a pena investir em novas maneiras de ensinar, e o cenário de semi-

realidade é capaz de despertar no aluno o interesse de aprender matemática, de estar e fazer 

parte de um ambiente em que a aprendizagem é constante. Eles aprenderam matemática 

inserida no ambiente da semi-realidade, mas não desprezaram os cálculos matemáticos 

existentes no paradigma do exercício, pelo contrário, só veio para auxiliar o aluno. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vimos aqui que o cenário de semi-realidade ajuda o aluno a desenvolver o raciocínio 

lógico e por isso que essa pesquisa nos trás a oportunidade de falar sobre ele.  É preciso que o 

professor estimule seus alunos a levantarem suas hipóteses, visando à autonomia deles, para 

que aprendam a se posicionar e argumentar sobre algo. A matemática não é um conteúdo 

difícil de se aprender, mas quem ensina deve estar atento para as possíveis dúvidas e 

dificuldades que o aluno possa apresentar, pois em sua grande maioria a dificuldade de 

aprender está na abordagem feita ao aluno. É notável a evolução que os alunos fazem após 

passar por essa intervenção, pois aprende a questionar e não ficar focado apenas no papel. A 

curiosidade também faz parte do processo de aprendizagem, na qual se pretende que o aluno 

vá além do que o papel pede para que faça. Nos dias atuais é preciso se preocupar com nossa 

didática, para que o aluno sinta a segurança necessária para desenvolver suas atividades de 

maneira que compreenda o que foi dito e saiba como aplicar o conhecimento adquirido. 

O cenário de semi-realidade por sua vez, deixa clara a maneira de se trabalhar com o 

aluno. Chegar ao quinto ano sem estar apropriado dos conceitos das quatro operações é um 

problema na qual se deve ser sanado de imediato, pois o quanto antes suas dificuldades forem 

vencidas, mais cedo será o avanço desses alunos. O ambiente de uma aula investigativa exige 

que o aluno desenvolva um sua capacidade crítica. É preciso que o professor como mediador, 

estimule o seu aluno a investigar, a procurar explicações para as suas hipóteses, para que 

posteriormente aprenda a argumentar. Inserir o aluno no contexto da semi-realidade é uma 

questão de escolha que muito provável se feita de maneira correta o aluno passe a fazer 

discussões que antes não se imaginaria fazendo. Mas o professor precisa incentivar o aluno, 

dar subsídio necessário a ele para que ele aprenda de maneira que não o deixe oprimido, 

muito menos desmotivado. 

As questões na investigação devem estar abertas para que o aluno possa refletir sobre 

suas ideias e entender os conteúdos matemáticos. As primeiras argumentações feitas pelos 

alunos nem sempre serão de cunho matemático, mas cabe ao professor direcioná-lo para que 

posteriormente seus argumentos venham a ter importância e faça sentido para ele e para os 

outros. A partir das investigações feitas durante as atividades, poderão ser vistas discussões 

feitas pelos próprios alunos em um contexto além dos enunciados. Tudo isso nos faz perceber 

que a aula investigativa depende diretamente da atitude do professor, pois é ele quem faz o 

convite ao aluno, de estar inserido em um cenário que estimule o fazer do processo 

matemático.  
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O modo que o aluno se expressa, nos diz como ele age quando está em grupo, portanto 

nos dá dimensão de como a investigação do cenário está sendo realizada. A epígrafe dessa 

pesquisa quer nos mostrar que a abordagem que usamos com os alunos pode nos parecer 

compreensível, porém tem que ser verificado se esta abordagem é a mesma que o aluno está 

entendendo, pois se o aluno não compreender o que o professor ensina, será muito provável 

que este não avance em seu aprendizado. Então, ensinar por diferentes meios muito 

consideravelmente trará resultados satisfatórios, tanto para o professor quanto para o aluno. 

Desse modo, utilizar novas estratégias para ensinar matemática, pode ser para o aluno um 

grande convite para uma investigação, um incentivo para querer aprender. O novo é que vai 

fazer a diferença no aprendizado dos alunos, portanto, as propostas inovadoras, ou até mesmo 

sendo o cenário de semi-realidade influenciará diretamente na aprendizagem do aluno, lhe 

dando autonomia e propiciando a ele o aprimoramento das capacidades críticas. 
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