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RESUMO

Este artigo apresenta os trabalhos desenvolvidos dentro do projeto Matemágica do

PIBID/Matemática/UFAL, realizado em uma Escola Pública do Ensino Básico, em Maceió, por alunos

da 2ª série do Ensino Médio, turno vespertino. O projeto se deu a partir da necessidade de buscar

novos meios de ensino, pois sabemos que métodos inovadores para o ensino da Matemática são

fundamentais para a motivação e aprendizagem dos alunos. Com isso, o trabalho proposto utiliza

truques de efeitos mágicos como ferramenta para aprender ou reaprender conteúdos Matemáticos. A

iniciativa realiza-se através de estudo dos truques aritméticos, a importância da mágica com a

Matemática e as relações existente entre elas. Os resultados foram satisfatórios, demonstrados pela

interação e participação dos alunos na realização do projeto Matemágica, autoconfiança,

conhecimento e o rendimento positivo deles em sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino, Mágica, Matemática

ABSTRACT

This paper presents the work carried out within the Matemágica the PIBID / Mathematics / UFAL

project, carried out in a Public School of Basic Education in Maceió, for students of the 2nd year of
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high school, afternoon shift. The project took place from the need to seek new ways of teaching,

because wek now that innovative methods for teaching mathematics are fundamental to motivation

and student learning. Thus, the proposed work uses trick sof magic ffects as a tool to learn or relearn

Mathematicians content. The initiative is carried out through the study of arithmetical tricks, the

importance of magic with mathematics and the exist in grelations between them. The results were

satisfactory, demonstrated the interaction and participation of students in the realization of

Matemágica design, self-confidence, know ledge and their positive performance in the classroom.

KEYWORDS: Education, Magic , Mathematics

INTRODUÇÃO

Desde a nossa infância sabemos que os números e cálculos fazem parte da nossa cultura Matemática.

E neste projeto, truques aritméticos de efeitos mágicos têm o objetivo de trazer aos estudantes

alternativas prazerosas aliando conteúdos Matemáticos com elementos lúdicos, e ao mesmo tempo

fornecendo o prazer de aprender brincando. Como traz o livro de Lorenzato, que diz:

Para o aluno, mais importante que conhecer essas verdades matemáticas, é

obter a alegria da descoberta, a percepção da sua competência, a melhoria

da auto-imagem, a certeza de que vale a pena procurar soluções e fazer

constatações, a satisfação do sucesso, e compreender que a matemática,

longe de ser um bicho-papão, é um campo de saber onde ele, aluno, pode

navegar. (Lorenzato, 2006, p. 25)

O trabalho elaborado transparece um projeto de educação para ser desenvolvido em sala de aula com

alunos de qualquer série da educação básica. Trata-se de um modelo que busca atrair o estudante

para os mistérios da Matemática, de forma enigmática e divertida, e com isso aliviar o peso

mitológico que a disciplina carrega.

O projeto foi desenvolvido e executado por estudantes bolsistas do PIBID do Instituto de Matemática

da Universidade Federal de Alagoas, trazendo como base a Matemágica, que como o nome sugere,

une Matemática e mágica em apresentações, coordenadas e estudadas, de pequenos truques,

atraindo o estudante em dois aspectos, os que querem aprender a apresentar a mágica e os que

querem desvendar o segredo da ilusão, resultando para ambos a problemática envolvendo cálculos

aritméticos e algébricos. A mágica é um meio de estimular o aluno na busca do mistério que está por

trás, nesse casoo conhecimento Matemático envolvido e como ele justifica o truque, tornando-a

interessante e divertida. Vagner Lopes mostra em seu livro o quanto é importante a união dessas
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duas vertentes, a Matemática e a magia, diz que:

Assim, podemos montar problemas interessantes, sempre que

apresentamos algum efeito, as pessoas ficam curiosas em saber como o

mágico conseguiu tal efeito, e nesse caso o professor ajudar o aluno, em vez

de dar o segredo de graça, pode motivar os alunos a descobrir como

funciona, fazendo assim os alunos a usarem pensamentos lógicos e

entendendo que existem muitas coisas que fazem parte desse universo

matemático e a mágica é uma delas. (Almeida, 2012, p. 04)

Os estudantes de Matemática, também participantes do PIBID, Programa Institucional de Bolsas de

Iniciação a Docência, desenvolveram o programa numa Escola da Rede Pública Estadual localizada no

bairro do Tabuleiro dos Martins, na cidade de Maceió. O planejamento consistiu em utilizar as aulas

vagas das segundas séries do ensino médio, para executar as Matemágicas, descontraindo e atraindo

o aluno, com vista no seu desenvolvimento cognitivo e contribuindo também para o lazer.

O desenvolvimento deste projeto levou os estudantes a participarem do MatExpo 2015, uma das

atividades realizada no evento MATFEST (semana de matemática do IM/UFAL), que reúne diversas

escolas, públicas e particulares. Levando os alunos da educação básica, envolvidos, a terem uma

experiência coletiva, dentro da Matemática, uma vez que, trabalhos de várias escolas são

apresentados nesse evento, proporcionando uma grande conferência da Matemática básica. O projeto

Matemágica, contemplou 5(cinco) alunos nessa exposição.

A Matemágica não possui um programa ou conceito bem definido, Matemáticos abordam o assunto de

várias formas, contudo em Maceió, um professor de Matemática aborda e escreve a respeito desse

método. Com base nesse fundamento o projeto foi criado e desenvolvido, como atividade pibidiana,

onde os bolsistas procuram desenvolver projetos que acrescentem e contribuam com o aprendizado

dos alunos em sala de aula, encaixando-se nos planos de aula do professor supervisor. Dentro dessa

perspectiva, o grupo conseguiu reunir conteúdos Matemáticos diversificados e fundamentais, os quais

são utilizados no dia-a-dia, como base e pré-requisitos para a construção e aprendizagem de outros

conceitos obrigatórios para o currículo do aluno.

Com essa ideia de desprender o projeto a um conteúdo ou plano específico, a flexibilidade para a

execução ficou mais prática e com isso o projeto pôde ser dimensionado para se encaixar em

qualquer momento oportuno tanto para os alunos como para a escola.

Sabendo das vantagens com relação à aplicação, coube à equipe elaborar a estratégia. Assim, todo

plano se consistiu em construir uma apresentação de Matemágica envolvendo álgebra e aritmética,
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definir o tempo, planejar uma aula de explicação para cada truque mágico, desvendando os segredos

dos truques relacionados à Matemática. Com todas as vantagens a favor do projeto, a equipe

percebeu que sua execução em aulas vagas seria mais proveitosa para todos, então, com a

autorização da direção da escola, os pibidianos deram inicio ao projeto, aplicando a Matemágica nas

aulas vagas, permitindo que os planos de aula do professor de Matemática descem continuação e não

fossem interrompidas, e assim, trazendo para os alunos um pouco de descontração e ao mesmo

tempo a Matemática implícita nas mágicas e truques.

METODOLOGIA E EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS

O projeto foi elaborado para ser executado em duas etapas: Apresentação das Matemágicas e

explicação dos problemas aritméticos e algébricos envolvidos. As aulas vagas foram o espaço

utilizado para execução do plano. Todo o projeto durou um mês, tendo como base 10 aulas, sendo 50

minutos por aula. Cada encontro se dividiu de duas formas, 10 minutos para apresentação de

1truque, 10 minutos para os alunos tentarem descobrir o cálculo matemático envolvido no truque e

30 minutos para a revelação dos passos e resultados, aproveitando o momento para ensinar todos os

procedimentos.

Durante a execução foi fácil perceber as necessidades de pré-requisitos dos alunos quanto ao

trabalho, pois o condicionamento dos alunos quanto a cálculos mentais, demonstrou a fragilidade e

urgência de trabalhos como esse. Problemas como divisão e subtração, são perceptíveis e

preocupantes, uma vez que os alunos já se encontravam a um ano de receber sua qualificação e

certificação da educação básica.

Como resultado da iniciativa, um grupo de alunos participantes das aulas, ressaltando que as aulas

vagas eram facultativas para os alunos e mesmo assim, uma média de 50% dos alunos dos segundo

anos do ensino médio assistiram às Matemágicas.

Dentre esses alunos um grupo de 5, se dispuseram a aprender todos os passos de alguns dos truques

e junto aos pibidianos, contribuíram para a execução de um subprojeto para submissão no Matexpo

2015, evento da UFAL aberto para todas as escolas, que visa projetos desenvolvidos por alunos da

educação básica.

O Subprojeto foi aprovado e apresentado pelos alunos da Escola, dentro da UFAL. Uma contribuição

gigantesca para esses jovens que estão em processo de decisão, incentivando-os a ingressar na

universidade.

O Matexpo além demandar a oportunidade dos estudantes conhecerem as instalações acadêmicas do
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curso de Matemática da universidade (UFAL), proporcionou um grande encontro de vários alunos da

rede particular e pública da educação básica, trazendo para esses um grande momento de

socialização e conhecimentos, uma vez que vários outros projetos foram ali apresentados. No final do

evento, alguns projetos que se destacaram receberam premiação.

Dentre alguns jogos trabalhados nas aulas de Matemágica, foram executados: O jogo de Martin

Gardner, números cíclico, surpresa mágica, raiz cúbica instantânea e adivinho indiscreto, vejamos as

suas descrições: instantânea e adivinho indiscreto, vejamos as suas descrições:

JOGO DE MARTIN GARDNER

Considere a tabela abaixo:

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

Um espectador escolhe um dos números da tabela, por exemplo, o número 7, mas pode ser qualquer

outro. Assim, retiramos o número 7 e os números situados na linha vertical e na linha horizontal que

passam pelo número escolhido.

1 2 3 *

* * * *

9 10 * 12

13 14 * 16

Agora o espectador escolhe outro número qualquer dos que ficaram e retira esse número (nesse

caso, por exemplo, o número 16) e os números situados na linha vertical e na linha horizontal que

passam por ele.

1 2 * *

* * * *

9 10 * *
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* * * *

E mais uma vez o espectador escolhe um terceiro número e retira esse número (nesse caso, por

exemplo, o número 1) e os números situados na linha vertical e na linha horizontal que passam por

ele. * * * * * * * * * 10 * * * * * *

E finalmente o espectador adiciona os três números que selecionou ao único que resta (nesse caso o

10) e assim, temos, 7+ 16+ 1+ 10 = 34. Sorte que se o espectador escolhe outros números sempre

teremos no final 34, pois esse é um efeito automático, onde basta o mágico seguir as regras e

automaticamente ao final teremos como soma mágica o 34. Assim o mágico já sabe como conseguir

o 34 ou pode fazer uma previsão. Como por exemplo, o mágico pode descobrir a primeira palavra

escrita em qualquer livro da página 34. Basta o mágico ver palavra que está escrita na página 34.

NÚMEROS CÍCLICOS

O mágico pega seis cartas de baralho e pede para o espectador anotar. Enquanto o mágico usa essas

cartas pra fazer as contas, o espectador vai usar a calculadora. Mostrando assim que ele pode fazer a

conta mais rápido do que o espectador.

Em seguida, ele terá que pensar em um número entre 1 e 7. No entanto a escolha também pode ser

feita por meio de um dado e neste caso o número será entre 1 e 6. Feito a escolha o mágico irá pedir

ao participante que ele multiplique o número escolhido, pelo número das cartas.

Supondo-se que o espectador venha a escolher ou no caso do dado este número seja o 2,o resultado

será um número cíclico, pois ele é uma permutação do número obtido na carta.

Sabendo disso, é possível descobrir o resultado de um modo mais rápido, juntando o valor das

cartas, com o número escolhido ou obtido por meio do dado. O mágico irá multiplicá-lo pelo último

número da carta, e o último número do resultado irá para a posição final, permutando os números

iniciais após ele para o inicio em sequência, tendo assim o resultado final da soma.

Exemplo:

Os valores mostrados nas cartas são:

142 857

Número escolhido ou obtido:

2
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Cálculo

142 857 x 2 = 285 714

142 857 x 3 = 428 571

142 857 x 4 = 571 428

RAIZ CÚBICA INSTANTÂNEA

Neste truque, o mágico exibe um quadro (que pode ser a lousa) com os cubos dos números de 1 a 10

e pede a uma pessoa que pense em um número de 11 a 99, mantenha-o em segredo, e calcule o seu

cubo. Uma calculadora pode e deve ser usada. A pessoa diz o resultado e imediatamente o mágico

revela o número pensado.

1³ = 1 6³ = 216

2³ = 8 7³ = 243

3³ = 27 8³ = 512

4³ = 64 9³ = 729

5³ = 125 10³ = 1000 Suponham que o espectador escolheu o número 43. Que elevado ao cubo

obtém-se 79 507. Este resultado é dito ao mágico, que, por sua vez, sabe que o algarismo da

unidade é 3. O mágico ignora os três últimos algarismos, permanecendo apenas o 79. Olhando na

tabela, procura o cubo mais próximo menor que ou igual a 79. Neste caso, encontra 64, que é cubo

de 4. Este 4 será o algarismo das dezenas do número pensado. O mágico imediatamente recompõe o

número pensado: 43.

ADIVINHO INDISCRETO

O Mágico apresenta a um espectador 6 cartelas e pergunta se a idade do espectador aparece em tal

cartela ou não, depois de mostrar todas as cartelas, o mágico revela a idade do espectador.

Primeira cartela:

1 3 5 7 9 11 13 15

17 19 21 23 25 27 29 31
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33 35 37 39 41 43 45 47

49 51 53 55 57 59 61 63 Segunda cartela:

2 3 6 7 10 11 14 15

18 19 22 23 26 27 30 31

34 35 38 39 42 43 46 47

50 51 54 55 58 59 62 63

Terceira cartela: 4 5 6 7 12 13 14 15 20 21 22 23 28 29 30 31 36 37 38 39 44 45 46 47 52 53 54 55

60 61 62 63 Quarta cartela:

8 9 10 11 12 13 14 15

24 25 26 27 28 29 30 31

40 41 42 43 44 45 46 47

56 57 58 59 60 61 62 63

Quinta cartela:

16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31

48 49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61 62 63

Sexta cartela:

32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61 62 63

Para saber a idade, basta somar os primeiros números das cartelas que se encontram a idade do

espectador. Assim, se a idade do espectador estiver nas cartelas 3, 4 e 6, o mágico fará a soma: 4 +
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8 + 32 = 44, ou seja, nesse caso o espectador tem 44 anos. Observe nas cartelas que o menor

número é1 e o maior é 63, ou seja, se você quiser construir cartelas para descobrir idades acima de

63 anos é só conhecer o fundamento matemático por trás de tal efeito. SURPRESA MATEMÁTICA

O Mágico dar as seguintes ordens.

1. Diga-me um número de quatro algarismos (de preferência, dígitos distintos);

2. O mágico pega um pedaço de papel e escreve uma previsão;

3. O mágico pede ao espectador que escreva outro número de quatro algarismos;

4. E mais uma vez, pede ao espectador que acrescente mais um número de quatro algarismos;

5. Agora é a vez do mágico, o mágico acrescenta mais dois números.

O mágico pede que o espectador faça a soma desses números e o espectador ao fazer a soma

acha justamente o número que o mágico escreveu como previsão. Por exemplo, vamos supor que

inicialmente o espectador escreva o número 3 258, então o mágico em segredo (previsão) escreve

o número 23 256. Como exemplo, teremos as parcelas que seguem: 3 258 Número inicial 4 671

Espectador escreve 1 579 Espectador escreve 5 3 28 Mágico escreve 8 420 Mágico escreve 23 256

Previsão do mágico(resultado) SEGREDO REVELADO

Ao saber o número escolhido, o mágico subtrairá 2 deste número e colocará este mesmo 2 na frente

do número subtraído, no caso o número escrito pelo espectador foi 3 258, subtraindo 2 temos, 3 256

e em seguida o mágico coloca o 2 na frente e assim temos a previsão 23 256. Observando as

parcelas temos que 4 671 ( espectador ) + 5 328 ( parcela mágica ) = 9 999. Temos também que 1

579 ( espectador ) + 8 420 ( parcela mágica ) = 9 999.

Assim temos na verdade a seguinte soma 3 258 + 9 999 + 9 999 = 3 258 + 19 998 = 3 258 + ( 20

000 - 2 ) = 23 258 - 2 = 23 256. Podemos fazer algumas variantes como, por exemplo, mostrar que

sabemos somar rapidamente, isto é, o mágico pede a um espectador que escreva 3 parcelas cada

uma com 5 algarismos e em seguida o mágico acrescenta mais duas parcelas e rapidamente o

mágico coloca o resultado da soma dessas parcelas.

46 016 Espectador( parcela 1) 21 345 Espectador (parcela 2) 89 137 Espectador (parcela 3) 78 654

Mágico (parcela 4) 18 862 Mágico (parcela 5) 246 014 Mágico(resultado)

Na soma acima temos:parcela 2 + parcela 4 = 99 999 e temos também que parcela 3 + parcela 5 =

99 999, então o mágico apenas tirou duas unidades da primeira parcela e inseriu esse 2 na frente,

assim ele chegou ao resultado facilmente.

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O ensino da matemática nos tempos atuais, em meio a tantas tecnologias e facilidades para se

conseguir resolver problemas aritméticos e algébricos, vem perdendo o encanto por parte dos alunos.

Ir para a escola aprender matemática tem se tornado um sofrimento para os estudantes da educação

básica. A priori, os questionamentos em sala, devido à utilidade de tantos conceitos e propriedades, a

falta de perspectiva dos alunos quanto a contribuição da educação para a mudança da sua realidade,

em sequência a desatenção provocada por recursos como o celular, a falta de participação da família

no processo de educação dos filhos e vários outros fatores, nos remetem a elaborar estratégias

inovadoras e motivadoras para que o uso didático das aulas seja mais proveitoso e colaborem

realmente com o crescimento intelectual dos jovens. Foi com essa prioridade que o projeto aqui

apresentado foi pensado e executado.

A Matemágica como tema foi apresentada de diversas formas. Propondo aos alunos, a aquisição do

conhecimento de forma inovadora e dinâmica através dos truques e desafio numéricos, onde serão

abordados assuntos matemáticos. Evidenciando assim, um aprendizado satisfatório para os alunos de

forma divertida. Ela está mais encorpada, com novos recursos e autores, porém não existe ainda uma

definição pragmática de como aplicá-la, cabendo a cada um que pretenda abordar o tema, elaborar a

melhor forma para concentrar alunos e coletar resultados. Há um amplo campo a ser explorado de

forma a unir diversão, motivação, desenvolvimento cognitivo e conhecimento matemático a ser

aprendido ou reaprendido.
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