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RESUMO
 
 
Relatamos neste trabalho as experiências vivenciadas dentro do “Projeto Arraiá da Matemática”-
PIBID/Matemática/UFAL, realizado numa Escola Pública do Ensino Básico, em Maceió, com alunos do 2° e 3° anos do
Ensino Médio. É imprescindível desenvolver métodos diferenciados para o ensino da matemática. Assim, utilizamos as
festas juninas como ferramenta  para motivação do ensino-aprendizagem da matemática. Realizamos construções de
poliedros na oficina da matemática, jogos, brincadeiras, peças teatrais, paródia “matemática e música”, receita em
equações matemáticas, e a criação de um cordel literário em matemática. Com resultados positivos, perceptíveis na
participação, interesse e descontração dos alunos na realização do arraiá, os mesmos apresentaram maior interesse e
participação nas aulas, posteriormente à sua execução, melhorando o rendimento deles.
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino da Matemática, Lúdico, PIBID.
 
 
ABSTRACT
 
 
We describe in this paper what we have experienced in the project named “Arraiá da Matemática” –
PIBID/Mathematics/UFAL, performed in a public school at Maceió, with students of the 2nd and 3rd years of high school.
It is essential to develop distinguished methods to the teaching of mathematics. Therefore, we used the June parties as a
tool to motivate the teaching and learning of mathematics. We built polyhedrons at the mathematics workshop,
performed games, theater plays, a parody “mathematics and music”, presented equations as recipes, and created a
literary work about mathematics. As result of the interest and casualness of the students during the project “Arraiá da
Matemática”, they presented more interest and involvement in the classes, after the project, improving their productivity.
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      Diante da necessidade de permanente atualização do professor, torna-se imprescindível inovar em sua prática
pedagógica, agindo com criatividade e ousadia na busca por meios de tornar as aulas de Matemática mais atrativas,
despertando o interesse e a curiosidade dos alunos pela aprendizagem dos conteúdos matemáticos.
       O presente artigo relata experiências vivenciadas pela bolsista do PIBID/Matemática/Ufal, Anielly Ildefonso, no
“Projeto Arraiá da Matemática”, realizado na Escola Estadual Margarez Maria Santos Lacet, na cidade de Maceió,
Alagoas, visando buscar  um ensino de Matemática mais dinâmico e significativo, que traga melhores resultados em
sala de aula. Esse projeto ocorreu no mês de junho de 2014 e foi apresentado pelos estudantes do ensino médio, sob a
supervisão do Prof. Marcos Lenes.
 É perceptível e  notório os péssimos resultados obtidos no ensino de matemática nos diferentes níveis escolares, e em
cima desta problemática comenta Machado:
 
Alguns afirmam que as dificuldades resultam de certas características intrínsecas da Matemática. Sendo um tema que
envolve constantemente o recurso às abstrações, ela exige de seus aprendizes e praticantes algumas  aptidões
peculiares, inatas. Outros pretendem que a origem dos problemas é  de natureza didática e está associada a
metodologias arcaicas, hoje inadequadas... Há os que concentram as críticas na insuficiente apresentação de
aplicações práticas para os conteúdos ensinados... Há ainda os que depositam suas fichas na falta de interesse dos
alunos... (Machado, 2012. p.11 e 12.)
 
Tendo em vista a problemática da motivação e interesse em Matemática alguns autores como Kátia Stocco Smole,
Maria Ignez Diniz e Estela Milani (Cadernos do Mathema), apontam os jogos como um grande meio de despertar o
interesse e a motivação, além de propiciar o desenvolvimento de determinadas habilidades, tais como a autoconfiança,
autonomia, iniciativa, ocasiões de erros (já que os mesmos são fontes de aprendizado).
 Além disso, como afirma Oliveira:
 
As atividades lúdicas (jogos, brincadeiras, brinquedos...) devem ser vivenciadas pelos educadores. É um ingrediente
indispensável no relacionamento entre as pessoas, bem como uma possibilidade para que afetividade, prazer,
autoconhecimento, cooperação, autonomia, imaginação e criatividade cresçam, permitindo que o outro construa por
meio da alegria e do prazer de querer fazer e construir.
Quando crianças ou jovens brincam, demonstram prazer e alegria em aprender. Eles têm oportunidade de lidar com
suas energias em busca da satisfação de seus desejos. E a curiosidade que os move para participar da brincadeira é,
em certo sentido, a mesma que move os cientistas em suas pesquisas. Dessa forma é desejável buscar conciliar a
alegria da brincadeira com a aprendizagem escolar. (Oliveira, Artigo publicado na edição nº 377, jornal Mundo Jovem,
junho de 2007, p.05.)
  
Pensando sobre a docência, ser transformador em sala de aula é atuar com criatividade e ousadia, transformando o
conhecimento em práticas eficientes, motivadoras e desafiadoras e assim despertando o interesse, a curiosidade e
criticidade dos alunos.
 Este projeto é um  instrumento motivador para se  aprender ou reaprender de forma prazerosa,  levando o aluno a se
sentir interessado pelos conhecimentos matemáticos, à medida que se oferece as possibilidades de vivência com as
experiências matemáticas.
  Incluir a Matemática nas festas populares típicas do interior nordestino, proporcionando aos alunos confeccionar
algumas decorações em formas geométricas planas e espaciais, trabalhando também com as equações matemáticas
em forma de receitas de pratos típicos juninos (bolo, mungunzá, canjica e pamonha) torna-se um diferencial dentro do
ensino da Matemática.
    Nos jogos, foram inclusos o cubo mágico, tiro ao alvo, tangram, a pescaria, entre outros. Na arte, teve-se a ousadia
de conectar “Matemática e música”, onde os alunos cantaram e encantaram com a paródia “ Era uma Vez”, além do
teatro, o qual encontrava-se histórias da Matemática onde foram contadas o “namoro entre a hiotenusa junina e o
quociente esculhambado”, e o casamento matuto de um “jovem Quadrado, a Vandecleia Complexa e o Cilindro sem
tampa”.
      Já no sítio do pica-pau amarelo foi contada às histórias no formato de cordel, a sala foi organizada na forma de
escolinha do barulho. E a criação de um cordel literário em Matemática, feito pelos próprios alunos da escola, pelo
professor e pela bolsista do PIBID.  Todo o processo de criação das atividades desenvolvidas no projeto teve a
participação dos alunos.
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      Assim, aliando as brincadeiras, jogos e elementos culturais oriundos do festejo popular junino, com conceitos, entes
e conhecimentos matemáticos, buscou-se diminuir uma barreira construída ao longo de alguns anos entre os alunos e a
Matemática.
    É possível perceber o poder de estimular os alunos juntando a festa junina com a Matemática. Este projeto é um
mecanismo instigador para os estudantes, podendo incorporar ao seu aprendizado os conteúdos de forma criativa,
podendo juntos manter viva essa cultura rica e significativa nas tradições escolares com entusiasmo de aprender a partir
do que lhe atrai.
     Baseando-se nas experiências vivenciadas, durante o projeto, nota-se o quanto é importante à utilização de
metodologias diferentes que envolva os alunos, utilizando jogos e brincadeiras como incentivo para lecionar, à medida
que os alunos aumentam sua compreensão em relação aos conteúdos abordados nesta disciplina.
 
 
METODOLOGIA E EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS
 
Os métodos utilizados neste projeto foram norteados na expectativa de aliar o desenvolvimento do projeto arraiá da
matemática a cultura relacionada às festas juninas que nos trás um instrumento indispensável para o interesse dos
alunos.
Visando este contexto, foram utilizadas como espaço de socialização, algumas salas de aula, o auditório, a sala de
vídeo e inclusive o pátio da escola, no qual cada equipe com temas diferentes se encontrava nos lugares descritos pelo
professor, socializando suas experiências.                Este trabalho foi constituído com todos os alunos do ensino médio,
mas, para este relato, só observado as turmas do 2º e 3º ano do ensino médio, do turno vespertino, contendo
aproximadamente 50 alunos.
Durante a realização do projeto estavam presentes 5 (cinco) bolsistas do PIBID, auxiliando e orientando os alunos de
forma distribuída por tema e equipes de trabalho.
Buscando formas de ensinar matemática de diferentes maneiras, foram trabalhadas no primeiro momento as
construções dos produtos de decoração, sendo aproveitado este instante para tratarmos de algumas formas
geométricas, entra elas formas planas convexas e não convexas bem como formas geométricas espaciais. Dependendo
do tempo e do material disponível pode-se introduzir a discussão da planificação de alguns sólidos para sua construção.
Os balões juninos foram de formatos dos poliedros de Platão: tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e
icosaedro, as bandeirinhas eram figuras planas que deixavam todos encantados, fazendo das decorações juninas um
grande espetáculo da geometria.
Aqui entra a criatividade do professor.  Neste momento, os alunos trabalharam sob a orientação dos alunos bolsistas do
PIBID.
 Aproveitou-se tal momento também para a criação e confecção dos jogos utilizados no arraiá, onde foram propostos
alguns jogos (pula corda com tabuada, quebra-cabeças matemático, pula saco com o uso de cordéis matemáticos,
construção de figuras com o uso do tangram), porém, os alunos foram instigados a contribuírem para melhorá-los ou
criar novos jogos, visando dá abertura para propostas.
Introduzimos as equações matemáticas em receitas de bolo, mungunzá, canjica e pamonha. Os ingredientes eram
descritos em quadros decorativos e no final de cada receita tinha a equação com os resultados. Os alunos atribuíam a
cada produto uma letra ou variável e aos poucos iam montando equações algébricas com as quantidades de cada
produto utilizados nas diferentes receitas juninas:
 
FUNÇÃO BOLO DE MILHO                 
 
Ingredientes
10       Espigas de milho
125g   de Margarina
3         Ovos
2         Copos de leite de coco
500g   de açúcar
100g   de Queijo ralado
 

1. Pitada de sal
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           10e+125g m+3o+2cl+500g a+100g qr+1ps= Bolo de Milho
 
FUNÇÃO MUNGUNZÁ
 
Ingredientes
1        Litro e meio de leite de coco
4        Xícara de água fervida
500g  de Milho
2        Xícara de açúcar
6        Cravos
1        Pitada de sal
1        Colher de (sopa) de manteiga
3        Pedaço de canela em pau
 
½  lc +4 xa+500g m+2xa+6c+1ps+1cm+3pc= Mungunzá
 
FUNÇÃO CANJICA
 
Ingredietes
500g   de Milho
2         Litros e meio de água
4         Xícara de (chá) de leite
1         Lata de leite condensado
50g     de Coco ralado
1         Xícara e meia de(chá) de açúcar
 
500g m + 2,5 a + 4xl + 1 lc + 50g cr + ½ xa = Canjica
 
PAMONHA
 
Ingredientes
8          Espiga de milho
1          Xícara e meia de (chá) de leite
1          Colher de (sopa) de manteiga
1          Xícara e meia de (chá) de água
1          Pitada de sal
 
8em + ½ xl + 1cm + ½ xa + 1os = Pamonha
 
Foram confeccionados peças de um tangram, onde em cada peça eram distribuídos os objetivos das atividades do
projeto. Dispomos o mesmo formando um quadrado. Além da exposição dos objetivos das atividades do arraiá, eram
explicados pelos alunos aos visitantes, a origem do jogo, seu objetivo, quantas figuras o jogo poderia formar, etc.
No jogo “tiro ao alvo”, tivemos uma equipe que trabalhava a aritmética, os alunos davam instruções do jogo,
convidando os visitantes a participarem. Neste jogo (3) três visitantes competiam entre eles e ganhava aquele com
maior acerto no mesmo. Os alunos estavam preparados para responder todas as perguntas feitas no local. Assim
também aconteceu com a demonstração do jogo cubo mágico e na pescaria.
Na pescaria, cordéis matemáticos envolvendo conteúdos como a teoria dos números eram respondidos de forma a
manter uma interação com os visitantes e as rimas contidas em cada cordel.
Os alunos do PIBID estiveram presentes em alguns ensaios, da equipe “Matemática e Música”. Assim, no evento de
socialização foram cantadas a música “Aquarela” do cantor e compositor Toquinho e encantaram com a paródia “Era
uma Vez”, introduzindo terminologias da Matemática:
 
“ERA UMA VEZ”
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Era uma vez um lugarzinho no meio do nada
Com números e magia o mundo da Matemática.
 
Era uma vez a riqueza contra a simplicidade uma
Mostrando pra outra quem dava mais probabilidade
 
Para obtermos a raiz temos que multiplicar
A naturalidade os números de verdade
 
Pra obtermos a raiz temos a naturalidade
Para encontrarmos a igualdade
                           2x
As histórias são de aventura e magia
Só tem haver quem já foi criança um dia.
 
           Nas peças teatrais é contada a história da Matemática onde Pitágoras, o pai da Matemática, desce do céu a terra
para contar um pouco da história da Matemática e encontra personagens muito curiosos. A história contada foi o
“namoro entre os personagens a hipotenusa junina e o quociente esculhambado”, no outro o “jovem Quadrado, a
Vandecleia Complexa e o Cilindro sem tampa” que é realizado um grande “casamento matuto” e no “sítio do
pica-pau amarelo” são contadas às histórias em cordel matemático, a organização da sala era do estilo da “escolinha do
barulho” e se incluía entre os personagens alguns animais: bodes, galinhas e pintinhos. As experiências Matemáticas
ganharam vida com o “Teatro de Fantoches”, em que os alunos escreveram e encenaram, fazendo de cada
experiência uma forma de transmitir aos participantes a riqueza presente nas relações da Matemática com o cotidiano.
Sem contar no espetáculo da literatura de cordel em Matemática confeccionados pelos próprios alunos, professor e pela
bosista do PIBID/Matemática/Ufal:
 
A TORRE DE HANÓI
 
O desafio está lançando
Quero ver se é capaz
Organizar todos os discos
Sem deixar nenhum pra trás.
 
A torre de Hanói
É um quebra-cabeça
Que poderá vencer
Se usar a esperteza.   
 
(Aluna da Escola Margarez-Bianca 3º B)
 
 
 
TANGRAM
 
No tangram eu viajo
Através do tempo
Movendo todas as peças
Num só movimento
 
Na correnteza desse rio
Vou descendo sem parar
De vagarinho vou andando
Sem o medo me alcançar
A procura de novas figuras
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Para poder montar.
 
Aluna da Escola Margarez-Bianca 3º B
 
NAMORO ENTRE A HIPOTENUSA JUNINA E O QUOCIENTE ESCULHAMBADO
 
Hipotenusa junina
Responda-me meu amor
Você sabe me dizer
Como o teorema se formou.
 
Quociente esculhambado
Você é metido demais
És descendente de Pitágoras
Ou discípulo de satanás.
 
Eu não sou metido
O que eu faço é estudar
Você que é preguiçosa
Vive assim a reclamar
Eu não sou preguiçosa
Você que é muito inteligente
Resolve todos os seus problemas
E nem dá bola pra gente
 
Vou te dar um conselho
Preste muita atenção
Você precisa estudar mais
Pra conquistar meu coração
 
De matemática eu não entendo
Mas domino bem o forró
Vem dançar comigo
Que eu lhe mostro meu borogodó.
 
Professor da Escola Margarez – Marcos Lenes
 
ARRAIÁ DA MATEMÁTICA
 
No arraiá temos bolo, pamonha,
Canjica e mungunzá
E para prosseguir
As receitas em equações
Vamos distribuir
 
Se no arraiá tem comidas
Das brincadeiras também quero participar
Da torre de Hanói 2&8319;-1
Um gráfico vou criar
Igual uma função exponencial
O gráfico vai se tornar
 
E também no cubo mágico
São seis cores a misturar
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Usando sete passos
Facilmente vou montar
 
Na aritmética tenho o alvo a acertar
Com cinco chances lançando as flechinhas
No meio a encaixar
Fazendo 100%
Com certeza vou ganhar
 
No tangram é muito fácil
Com sete peças trabalhar
Posso formar tudo aquilo
Que eu queira imaginar
 
Na pescaria peixinhos vão pegar
Respondendo as perguntinhas
Lembrancinhas vão ganhar.
 
Anielly Ildefonso – PIBID/UFAL
 
              No decorrer da realização do arraiá, toda a comunidade escolar teve a oportunidade de participar da
socialização, circulando pelas salas e pátio da escola, visitando as diversas equipes de trabalho do referido projeto.
 O referido projeto interliga a cultura das festas juninas através dos jogos e brincadeiras, apropriando-se da forma lúdica
e divertida para aprender matemática, por exemplo, o cordel disponibiliza ao aluno o gosto pela leitura, à organização
das palavras em rimas e podendo movimentar as palavras com base nos conhecimentos matemáticos.
 Marinho destaca a importância do trabalho com o cordel, proporcionando uma interação com a cultura popular quando
enfatiza:
 
Um procedimento metodológico que oriente o trabalho com o cordel terá que favorecer o diálogo com a cultura da qual
ele emana e, ao mesmo tempo, uma experiência entre professores, alunos e demais participantes do processo.
(Marinho, 2012, p. 126).
 
            Nesse contexto, pode-se verificar que esse arraiá diferente, onde os alunos criam problemas matemáticos em
cordel, constroem estórias com personagens curiosos, os poemas e poesias matemáticas ganham novos significados,
pois contribuem para fazer das festas juninas uma ferramenta motivadora para o ensino aprendizagem da Matemática.
 
RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Com base na análise de todas as experiências vivenciadas, pode-se perceber que o resultado obtido foi satisfatório,
levando-se em consideração que os estudantes de forma interativa se dispuseram a participar com entusiasmo e
dedicação da construção de todas as etapas do projeto, resultando assim em ampliações de seus conhecimentos, bem
como tirando algumas dúvidas em relação a alguns conteúdos da disciplina.
 O trabalho com algumas curiosidades da história da Matemática trouxeram grandes descobertas para o aluno, que
despertaram o interesse pela aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Nos jogos, por exemplo, foram trabalhados os
assuntos estudados em sala de aula, a origem desses jogos, regras de como jogar, entre outros. É importante destacar
ainda, que os alunos foram motivados a compreender que a criação da estratégia no jogo bem como do algoritmo do
jogo vitorioso faz parte da Matemática. A partir dessa construção cognitiva desenvolvem-se métodos para a resolução
de problemas matemáticos. Isto se torna importante para a busca da apropriação do conhecimento.
  Os alunos que participaram do projeto tornaram-se autoconfiantes à medida que desenvolviam cada etapa do projeto,
construindo assim um excelente processo de socialização onde a participação com o público foi de valiosa contribuição
para obtenção dos resultados.
             A aplicação deste projeto contribuiu de forma significativa para a melhoria do processo de
ensino-aprendizagem, aperfeiçoando e ativando o conceito de formação continuada, promovendo a inovação com a
utilização de estratégias diferenciadas, oferecendo aos alunos a oportunidade de participação e maior aproximação com
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os conhecimentos matemáticos.
              Nesse contexto, foi constatado que o aluno necessita de incentivo, e para isso, se faz necessário que o
professor seja também um pesquisador, buscando ampliar seus conhecimentos para que a partir de então aplique em
sua prática pedagógica estratégias inovadoras que envolvam cada vez mais os alunos com os conhecimentos
matemáticos.
  Partindo dessa concepção, pode-se constatar que o arraiá da Matemática apareceu como uma grande possibilidade de
dar significado aos conhecimentos matemáticos, enriquecendo o nível de conhecimentos dos alunos e aperfeiçoando a
prática pedagógica dos professores, necessária na busca pela qualidade de ensino e alcance de melhores resultados.
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