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RESUMO 

 

Nossa proposta de trabalho teve como objetivo, mensurar os impactos que atividades 

matemágicas poderiam ter no cenário escolar de uma turma de 6º ano. Para isso, nos 

lançamos a um estudo de caso, de cunho qualitativo, cujos objetivos secundários eram 

pesquisar com que frequência os alunos exercitam/praticam a Matemática dentro e fora 

da sala de aula; Ensinar aos alunos matemágicas associadas às quatro operações com 

números naturais e Analisar a utilização da Matemágica dos alunos, fora da sala de aula. 

Para fundamentação teórica, nos balizamos em vários autores, entre os principais Pais 

(2001), Fajardo (2010), Tufano (2001), bem como dados do INAF e do SAEB. Nosso 

interesse pelo tema ―matemágica‖ nasceu da experiência de Estágio Supervisionado III, 

ofertado pela Universidade Federal da Paraíba e pudemos concluir que as Matemágicas 

tiveram um resultado satisfatório quando emergidas na sala de aula, através de um bom 

planejamento didático. Como possibilidades de pesquisas futuras, entendemos que 

poderíamos ampliar a amostra e a população da pesquisa, bem como as matemágicas a 

serem compartilhadas, com fins de comensurarmos outros resultados que a nossa 

metodologia utilizada possa afetar em públicos mais maduros.  

 

 

 

Palavras-chave: Matemágica; Quatro Operações, 6º ano. 
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ABSTRACT 

 

Our study proposal aimed to measure the impacts that MathMagic activities could have 

on the school environment in a class of 6th grade. For this, we launched a study on the 

case and, of qualitative approach that secondary objectives were researching how often 

students exercise / practice math inside and outside the classroom; Teach MathMagic 

students associated with the four operations with natural numbers and analyze the use of 

MathMagic students outside the classroom. For theoretical foundation in bases in 

several authors, among the main Pais (2001), Fajardo (2010), Tufano (2001) and INAF 

and SAEB datas. Our interest in the topic " MathMagic " born of experience Supervised 

Internship III, offered by the Federal University of Paraíba and we concluded that the 

MathMagic had a satisfactory result when emerged in the classroom, through a good 

educational planning. As future research opportunities, we believe that we could expand 

the sample and the survey population and the MathMagic to share, for purposes of size 

other results that our methodology can affect in more mature audiences. 

 

 

 

Keywords: MathMagic; Four Operations, 6th year. 
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MEMORIAL 

 

De modo objetivo, eu nasci em 18 de maio de 1983. Casei-me na data de 15 de 

março do ano de 2011. Trabalhei na Usina Monte Alegre. Estava na empresa desde 20 

de novembro do ano de 2002 e reincidiu o contrato na data 09 de janeiro de 2015. Meus 

serviços na instituição começaram como serviços gerais em seguida a função de 

Encarregado de Lubrificação e por último exerci a função de Fiscal de Moagem no 

horário diurno e vespertino. No turno da noite, dediquei-me aos estudos e espero 

concluir o curso de Licenciatura Matemática no Campus IV da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB). 

O início da minha educação do Ensino Fundamental I, foi na escola municipal 

de ensino fundamental professora Francisca Almeida, situada na cidade de 

Mamanguape, onde estudei do ano de 1993 ao ano de 1996. Lá os professores eram 

muito bons e me incentivaram bastante para que eu não desistisse dos estudos, mesmo 

eles sabendo que era grande a dificuldade de estudar da maioria dos alunos, pois a 

escola exigia que os alunos só pudessem entrar na escola de calça comprida e sapato 

fechado, mas não levavam em conta o local onde a escola estava situada.  

A escola se situava em uma comunidade carente, de classe baixa, onde a 

população dali sobrevivia com muito menos que um salário mínimo. Os alunos, na 

maioria, não tinham condições de comprar esses tipos de fardamentos porque era caro e 

o governo não dava, muitos só usavam porque recebiam doações da igreja católica. 

Já meus estudos no Ensino Fundamental II foram mais complexos, pois percorri 

várias escolas do município e nenhuma havia vagas disponíveis. Mediante a essa 

situação busquei uma vaga na escola estadual de ensino fundamental e médio professor 

Luiz Gonzaga Burity, na cidade de Rio Tinto, no ano de 1997, onde só estudei a 5ª 

série, pois estava muito difícil o transporte, a prefeitura havia retirado o ônibus dos 

estudantes, e por conta dessa situação, e também, para poder continuar meus estudos, eu 

tinha de ir para a escola de bicicleta, em pleno meio dia. 

Eu percorria em média 15 km de ida e volta, em um intervalo de tempo de 

aproximadamente uma hora e meia, todos os dias úteis da semana, pois não tinha 

condições de ir no ônibus da linha. A minha família, por ser de baixa renda, não podia 

retirar da alimentação, para investir em passagem, a situação era tão precária que não 

dava para comprar sequer os cadernos e materiais escolares. Então, para conseguir 
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comprar meu material escolar e vestuário, eu pegava frete na feira aos sábados, onde eu 

saia de casa às três da madrugada e ia ajudar a montar os bancos de feira e tentar 

transportar a feira do pessoal de classe média que ia fazer suas compras por volta das 

cinco horas da manhã. De segunda a sexta, no horário da manhã, eu fazia bico de 

auxiliar de pedreiro. Vários dias eu me deparava com os armários todos vazios, onde 

minha mãe e meus irmãos não tínhamos nem o que comer. Foram momentos difíceis, 

que levaram minha mãe desempregada a cogitar e tentar a possibilidade de tirar sua 

própria vida, pois não sabia mais o que fazer para não se doer ao cogitar a possibilidade 

de ver os seus filhos pedindo o que comer a terceiros. Minha mãe ralava muito para que 

nenhum de seus filhos morresse de fome. Mas era difícil, devido ao desemprego. Já eu, 

mesmo sendo o mais velho dos irmãos, não conseguia fazer muito para ajudar, pois o 

que eu ganhava na feira era muito pouco e tinha fins de investimento na educação. Eu 

não me envergonho de contar o que passei, pois hoje me considero um vencedor. 

 Após várias tentativas para conseguir estudar na minha cidade, resolvi ir fazer 

minha matrícula, mesmo sabendo que existia a possibilidade de não conseguir uma 

vaga. Todavia, tive êxito e consegui uma vaga na escola senador Rui Carneiro, em 

Mamanguape, no ano de 1998, onde estudei até o ano de 2000, concluindo assim o 

ensino fundamental II. 

 No Final do ano de 2001 fui morar com meu tio 2º Tenente Duarte, na cidade de 

João Pessoa, com um sonho de servir ao Exército brasileiro. E fui incorporado no dia 01 

do mês de março do ano 2002, esse foi meu melhor momento enquanto jovem, pois ali 

eu me sentia bem e esquecia um pouco das dificuldades que enfrentava na vida. Por 

falta de verbas no ministério da defesa, fui licenciado do Exército no dia 31 do mês de 

julho do ano 2002.  

 Mesmo exercendo o serviço militar obrigatório, eu não deixei de estudar, havia 

uma escola bem próxima ao batalhão onde freqüentei o 1º ano do ensino médio com 

bastante dificuldade. Após sair do Exército ficou difícil permanecer na casa do meu tio, 

sem emprego. Sentia-me um intruso, e resolvi voltar para Mamanguape e continuar 

meus estudos na escola estadual professor Luiz Gonzaga Burity, no horário noturno, 

pois só assim poderia tentar conciliar o trabalho e o estudo. Esta fase de ensino foi um 

pouco conturbada, pois os professores faltavam muito, e eu não tinha tanto tempo para 

estudar. 

No ano de 2003, comecei a trabalhar no horário de moagem que era, com fluxo 

de trabalho, de doze horas corridas, com vinte quatro horas de folga. Devido a isso, 
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comecei a faltar na escola, dificultando mais ainda o meu aprendizado. Mesmo assim eu 

não desisti. Conclui o ensino médio no final do ano de 2003, na Escola estadual de 

ensino fundamental e médio professor Luiz Gonzaga Burity, foi um momento muito 

especial para mim, pois com tantas dificuldades enfrentadas na minha vida eu consegui 

alcançar mais um objetivo. 

 Após a conclusão do ensino médio, não fiz o vestibular, e parei os estudos 

porque resolvi me dedicar a carreira profissional na empresa que trabalho. Nas palestras 

era dito aos funcionários que vestisse a camisa da empresa, pois, havia vários olheiros 

observando todos os funcionários e caso percebesse a sua qualidade, elas dariam a 

oportunidade de crescimento. Eu inocentemente, e sem experiência, acreditava em tudo 

que era dito nessas palestras da empresa. Alguns colegas de trabalho sempre, em 

conversa, comentavam que a melhor e mais bem remunerada profissão era a de 

encarregado, a partir desse momento, eu tracei um objetivo na minha vida, que seria 

alcançar o cargo de encarregado, enfrentei bastante dificuldade para conseguir realizar 

esta meta, pois existem muitas pessoas que não colaboravam para o crescimento do 

próximo. 

 No ano de 2004 eu tive duas grandes surpresas na minha vida, uma delas foi o 

nascimento do meu filho Kauã, no dia 20 do mês de julho com um relacionamento que 

tive, a segunda foi o nascimento da minha filha Emanoelli no dia 17 de Setembro com a 

minha atual esposa. Quando recebi a noticia que iria ser pai de dois filhos no mesmo 

ano, fiquei sem saber o que faria da minha vida. Pensei: como vou manter dois filhos? 

Sendo eu, um rapaz novo com uma perspectiva de um futuro melhor e na época ainda 

sem uma profissão comprovada na carteira de trabalho.  

 Após descobrir que teria duas despesas a mais no meu orçamento, decidi ganhar 

um dinheiro extra e colocar em prática o que havia aprendido na época que estava no 

exército. Fiz um investimento e comecei a fabricar produtos de limpeza como: 

desinfetante, detergente, amaciante, água sanitária, entre outros.  

 Passei a vender de porta em porta, nos bares, restaurante, postos de combustível 

e comecei a perceber que o ganho ainda estava pouco. Então passei a vender os 

produtos como revenda em mercadinhos de pequeno porte. A demanda começou a 

aumentar e então resolvi comprar uma moto para fazer as entregas, não deu muito certo, 

pois era bastante peso para transportar em uma moto, dai comecei a sentir vontade de 

fabricar perfumes e cosmético e iniciei um curso de ―como fabricar perfumes?‖ e outro 

de ―como fabricar cosméticos em geral?‖, e assim iniciei a produção de perfumes. 
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 Mesmo me desdobrando em trabalho, não abandonei os sonhos de voltar a 

estudar, sobretudo quando, só após cinco anos dentro da empresa, foi que eu consegui 

ser promovido. Mas, o aumento no salário ainda era muito baixo para uma boa 

qualidade de vida para minha família. Daí a ficha caiu e eu descobri que não valia a 

apena me dedicar tanto nessa carreira, pois a valorização não era o que eu imaginava, 

então decidi concentrar-me nos estudos. Mais uma barreira para ser vencida, pois já 

fazia quatro anos que eu estava fora de uma sala de aula. Resolvi prestar o primeiro 

vestibular, daí todo tempo disponível no trabalho, e em casa, servia para revisar os 

conteúdos que há tanto tempo já havia esquecido. Comecei também um cursinho pré-

vestibular para ajudar a ingressar na universidade e quando abriram-se as inscrições 

para o vestibular, o fiz e tracei um novo caminho para minha carreira, que seria: Ser 

Professor de Matemática. 

 Não consegui passar no primeiro vestibular, mas foi bom fazer as provas para 

saber quais disciplinas eu precisaria estudar mais. No ano seguinte, tentei novamente 

acreditando que um dia chegaria a minha vez. Logo veio o segundo vestibular que abriu 

as portas para mim. Passei na primeira chamada, na 17ª colocação, foi um momento de 

grande alegria na minha vida, pois todo sacrifício foi válido. Ao iniciar o curso de 

licenciatura Matemática, conheci a minha turma e descobri um novo horizonte no 

campus IV da Universidade Federal da Paraíba. 

 O inicio do primeiro período foi o de maior dificuldade em todos os sentidos, foi 

um período de adaptação muito complicado, pois cerca de 60% dos conteúdos dados na 

sala de aula era algo novo para mim. Nesse ensejo, meu primeiro contato com a 

Matemágica, foi na universidade, com o professor Emmanuel Falcão. Fui vivenciar 

atividades dessa natureza na recepção dos feras de 2009.2. Após essa data, em oficinas e 

aulas com o professor, fui tendo maiores contatos com os causos de Malba Tahan, e 

outros enredos e situações onde o lúdico se fez presente.  

 Entretanto, haviam outras disciplinas, outras responsabilidades. O ritmo de 

estudo era muito além do que eu estava acostumado, e também tinha pouca base em 

alguns assuntos, e nunca tinha visto, no meu tempo de ensino fundamental e médio, 

tanto conteúdo complexo. A cobrança dos professores era grande, mas a maioria 

entendia que a escola pública não tem um ensino de qualidade e que eram poucos os 

educadores, da época escolar da gente, que se preocupavam com as observações que 

hoje se tem da educação, dos alunos da época. E com isso eu tive de parar a venda de 
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meus perfumes, pois não estava dando conta do trabalho, da renda particular e da 

universidade. 

  Na disciplina de Estagio III, tive a oportunidade de colocar em prática algo que, 

para mim, seria uma metodologia de ensino que poderia ajudar na melhoria da 

educação. Foi nesse contato inicial, com a experiência de Estágio, que se configurou a 

gênese para minha primeira coleta de dados e informações, mesmo que informais, sobre 

um tema que despertou bastante minha curiosidade. Daí, fiz um projeto que buscou 

inserir o aluno em uma proposta pedagógica através de atividades práticas com a 

utilização de jogos didáticos, diálogos, resolução de problemas por meio do lúdico e da 

matemágica. Com a experiência de estagio III e o desejo de aprender mais sobre a 

Matemágica, foi que resolvi abordar esse assunto no meu trabalho de conclusão de 

curso.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nesse capítulo iremos apresentar a justificativa, os objetivos da pesquisa, os 

fundamentos teórico-metodológicos, e por fim, a estrutura do trabalho. 

 

1.1 - Justificativa 

 

O presente trabalho tem como objetivo averiguar os reflexos que atividades 

metodológicas alternativas ao modelo tradicional, qual a Matemágica, pode ofertar ao 

conteúdo das quatros operações fundamentais da Matemática, para os alunos de 6º ano 

do ensino fundamental. Entendemos que, atualmente, o ensino de Matemática nas 

escolas, em sua maioria, está focado nos métodos algébricos complicados e desprovidos 

de contextualização, ou mostram foco em cálculos numéricos muitos trabalhosos (PAIS, 

2001).  

Portanto, concordamos com Pais (2001), quando esse diz que a forma como se 

trabalha Matemática dentro dos muros da sala de aula, tem referência com um ensino 

que se valoriza o excesso de memorização de fórmulas, regras, definições em 

detrimento aos conceitos significativos para o aluno.  

Já a nosso ver, o tempo que é gasto para se trabalhar uma metodologia alternativa 

ao modelo tradicional, é bastante elevado em relação ao tempo da aula de Matemática 

em sala. Dessa forma, costumeiramente se observa, a título de senso comum, aulas 

tradicionais focadas em explicação da definição/conceito, exemplificação e cobrança de 

exercícios de fixação. 

Na nossa concepção, uma aula poderia ser mais bem aproveitada se o educador 

trouxesse para sala, propostas do tipo da Matemágica, que visam contextualizar 

operações Matemática, com situações de curiosidade, de tal modo que possa desafiar o 

aluno. Baseado em respostas positivas a uma metodologia desse teor, projetada em 

nossa experiência na disciplina de Estágio Supervisionado III, pudemos defender que 

quando o aluno se sente desafiado, ele busca conhecimento para mostrar ao professor e 

desafiar outros colegas. Dessa forma, desejamos nos aprofundar em contextualizações 

com desafios, visando sistematizar dados, que até a experiência supracitada, fora 

coletada apenas de modo não científico e sistêmico.  

Sendo assim, nossa proposta foi apresentar a matemágica e curiosidades, 

contextualizando a Matemática, sobretudo nas quatro operações fundamentais com 
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número naturais, para os alunos do sexto ano, com fins de averiguar se os alunos hão de 

demonstrar mais interesse no conteúdo e se poderão resolver situações-problema 

envolvendo essas aplicações Matemáticas.  

Nosso interesse pela proposta, também foi vertiginosa, ao termos conhecimento 

do autor Malba Tahan (Júlio Cesar de Melo e Souza). Pudemos conhecer ―a Matemática 

de forma divertida‖, com situações que provocavam reflexão e curiosidade no conteúdo. 

Essa leitura era totalmente diferente da realidade observada na escola da nossa 

intervenção de Estágio, pois a sala de aula em questão apresentava professores de 

Matemática que só passavam as teorias e em seguida cobravam alguns exercícios.  

A nosso julgar, esse tipo de metodologia faz com que o interesse pela disciplina se 

acabe, e gera idéias de que a Matemática é uma disciplina estanque. Daí surgiu nosso 

interesse de desenvolver um trabalho atrativo, que trouxesse o interesse dos alunos para 

a Matemática, gerando comportamentos mais positivos deles, em relação a prática da 

Matemática.  

Logo o trabalho que vise motivar a aprendizagem Matemática do conteúdo das 

quatros operações fundamentais para alunos de 6º ano do ensino fundamental através da 

Matemágica se faz pertinente e justificado. 

 

1.2 - Objetivos 

 

Geral:  

Analisar a aplicação de atividades Matemágicas como proposta para o ensino das 

quatro operações no 6º ano do Ensino Fundamental. 

 

Específicos: 

- Pesquisar com que frequência os alunos exercitam/praticam a Matemática dentro 

e fora da sala de aula; 

- Ensinar aos alunos matemágicas associadas às quatro operações com números 

naturais; 

- Contextualizar o funcionamento das Matemágicas; 

- Analisar a utilização da Matemágica dos alunos, fora da sala de aula. 
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1.3 – Fundamentos Teórico-Metodológico 

 

Para desenvolvimento do projeto usamos um estudo de caso de cunho qualitativo, 

após uma revisão bibliográfica no termo ―contextualização‖. Fajardo (2010, p. 3) 

acrescenta que: 

 

[...] a matemágica pode ser apresentada na forma de um jogo, onde os 

alunos são desafiados a reproduzir o truque para a classe e descobrir 

(investigar) como e por que funciona, vislumbrando a Matemática 

velada pelo truque. O truque em questão deve envolver o conteúdo de 

Matemática que se deseja trabalhar. 

 

Após conhecimento da turma, aplicamos um questionário que visou sondar, 

através da resposta dos alunos, onde eles costumam usar a Matemática no dia a dia 

deles. Esse questionário contemplou tanto a Matemática escolar como a Matemática 

praticada na rotina dos alunos. Após análise dos questionários, ensinamos duas 

matemágicas aos alunos. São elas: magia do adivinhar da soma, a magia dos cartões 

numerados. As mágicas em questão requerem conhecimento algébrico e aritmético dos 

alunos. Após contextualização dos procedimentos algoritmos e explanação de como 

generalizar situações, solicitamos que os alunos, no ―Pós-Teste‖, nos relatassem se 

utilizou a matemágica no dia a dia. Acreditamos na proposta, salvo as falas de 

Medeiros, Silva (2010) que diziam que: 

 

(...) ao se trabalhar com a matemágica e curiosidades no ensino da 

Matemática tem-se o objetivo de fazer com que os alunos gostem de 

aprender esta disciplina, mudando a rotina da sala de aula e 

permitindo a formulação de problemas desafiantes que incentivem o 

aprender mais (MEDEIROS, SILVA, 2010, p. 1). 

 

 

Ao longo do período de intervenção pedagógica, fomentamos no alunado, 

reflexões de situações-problema envolvendo as mágicas explicadas. Exemplos de 

situações dessa natureza são: ―Se um voluntário pesar mais que 100 quilos, como 

podemos adivinhar o peso dele?‖, ―Sabendo-se que o aniversário de uma amiguinha é 

dia 23/07, como fazer com que a soma dos números pedidos aleatoriamente pela amiga 

totalize 2307?‖, ―Sabendo-se que o telefone de um amiguinho é 88223697, como fazer 

para adivinhar esses números com os cartões mágicos?‖. 
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Após aplicação das situações-problema através do contexto da mágica, realizamos 

o pós-teste com intuito de ter ciência sobre o uso da Matemática fora dos muros da sala 

de aula. Ao término dessas intervenções e coleta dos dados, averiguamos que a 

diferença do uso da Matemática em situações práticas referentes ao contexto do uso da 

matemágica no dia a dia dos alunos e analisamos como se deu a participação dos alunos, 

nas aulas de Matemática, dentro da intervenção proposta. 

Optamos por um estudo de caso, porque segundo Gil (1999, p.43), esse tipo de 

metodologia   

―[...] têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, com vistas à formulação de problemas 

mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. 

Habitualmente envolvem levantamento bibliográfico, documental, 

entrevistas não padronizadas e estudo de caso. São desenvolvidas com 

objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 

determinado fato.‖. (GIL, 1999, p. 43)  

 

Em nosso caso, esclarecer e modificar conceitos referentes a uma maior atividade 

dos discentes em relação a prática Matemática, baseado em matemágicas. Nosso 

levantamento bibliográfico visou fundamentar a ―contextualização‖, uma vez que as 

matemágicas se efetivam, baseado um contexto concreto, no qual é aplicável uma 

informação teórica.  

 Para desenvolvimento de nossa pesquisa, estruturamos o trabalho em cinco 

capítulos. O primeiro versa sobre os objetivos, justificativa e metodologia de nosso 

estudo. O segundo aponta as contribuições que o Estágio Supervisionado tiveram para 

nossa pesquisa. O terceiro visa fazer algumas considerações sobre contextualização. O 

quarto norteia nossa pesquisa, no que se refere a amostra, a população, a coleta de dados 

e as discussões a cerca do tema. O ultimo capítulo tecemos nossas considerações finais, 

seguida de nossas referências, apêndice e anexo. 
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2 - Experiência de Estágio 

 

 

 Este capítulo tem como meta, orientar o leitor, ao que se refere o nosso primeiro 

contato com o magistério. Baseado nesse contato inicial, a experiência de Estágio 

Supervisionado III se configurou como gênese para nossa coleta de dados, informais, 

que versamos no Memorial de nosso trabalho. Através dessa experiência, pudemos 

constatar uma insatisfação, por parte dos professores, com a qualidade do ensino das 

operações básicas dos alunos, bem como, com a falta de interesse dos discentes com 

metodologias alternativas ao modelo tradicional de ensino. 

 Frente ao exposto, julgamos como pertinente e importante a descrição de como 

se desenvolveram as atividades de Estágio, uma vez que essas, foram os princípios 

importantes da pesquisa. Salvo três pontos: 

 1 – Nossa primeira experiência com sala de aula; 

 2 – Nosso primeiro contato utilizando-se de matemágicas; 

 3- Nossa coleta de dados, informais, do cenário escolar, com professores e 

alunos. 

 Neste relato está incluso todo o desenvolvimento do nosso estágio, que ocorreu 

em duas etapas. A primeira foi a observação e a segunda foi a regência das aulas. Todo 

o desenvolvimento aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego José 

Paulo de Almeida, em Mamanguape – PB. Trabalhamos em duas turmas, uma de 7º ano 

e outra de 6 º ano, no turno da Noite. Como já foi expresso em nosso memorial, não 

havia como estagiarmos no período vespertino ou diurno, salvo nossa carga de trabalho 

na usina. O tempo de cada aula era de 40 minutos e o período da intervenção foi de 

17/06/2013 a 02/07/2013 

 Inicialmente, descreveremos a observação da realidade escolar. Aos 4 de maio 

do ano 2013 estivemos na Escola Cônego José Paulo de Almeida, onde nos 

apresentamos à gestora escolar. Expressamos nossa vontade de realizar um estágio 

naquela instituição. Relatamos que éramos aluno do curso de Licenciatura em 

Matemática do oitavo período, como também do requisito do estágio para a conclusão 

da disciplina de Estágio III do referido curso. Após relatar sobre o processo do estágio, 

a gestora bastante receptiva, levou-nos a sala dos professores e apresentou-nos ao 

professor de Matemática regente dos anos do 6º e 7º. Após a conversação a gestora se 
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despediu falando que poderíamos ficar à vontade para fazer nossas observações 

desejando-nos um bom trabalho. 

Aos 13 de maio de 2013, ao entrar na sala de aula, o professor nos apresentou a 

turma, composta por 26 alunos, explicando o motivo da nossa presença. Dai iniciamos o 

período de observação onde foi ministrado pelo professor regente o conteúdo de 

equação do 1º grau (conceito: números e operações). A aula se deu inicio com a 

apresentação do conteúdo, em seguida foram copiadas no quadro duas questões para 

que a turma resolvesse, e enquanto isso o educador sentou-se em sua cadeira e aguardou 

por, aproximadamente 20 minutos, e após esse tempo observou que nenhum dos alunos 

havia respondido às questões. O professor foi para o quadro e resolveu as lições. Suas 

aulas eram muito tradicionais, o professor escreve no quadro e os alunos copiam. 

Talvez pela metodologia ou pelo perfil do alunado, percebemos que os alunos 

estavam bastante desinteressados e conversavam muito em sala de aula, demonstrando 

falta de motivação e participação a sua própria aprendizagem. Algumas alunas só 

falavam da novela, e um aluno, em especial, estava mais preocupado com a chuva do 

lado de fora, do que propriamente com o conteúdo que estava sendo dado em sala de 

aula. O professor em nenhum momento tentou intervir nesse contexto de desmotivação. 

Ainda na aula, foram expostas três questões no quadro para que os alunos 

resolvessem em 10 minutos. Esta tentativa não atraiu muito a atenção da turma, pois a 

mesma, ao terminar de copiar, ficou conversando e não deu a mínima importância em 

encontrar o resultado das questões. Como nenhum aluno resolveu as questões o 

professor pediu que trouxessem respondidas na próxima aula. Como observação 

pessoal, percebemos que essa desmotivação poderia se tornar objeto de investigação 

nossa, em nosso trabalho de conclusão de curso. Por que os alunos são tão apáticos a 

Matemática? 

Aos 20 de maio de 2013, com inicio da aula de 20h40min às 21h50min, foi 

ministrado pelo professor regente a continuação do conteúdo equação do 1º grau a partir 

de situações-problema. A aula se deu inicio com a seguinte atividade: 

1ª) Em uma caixa de água havia 120 litros de água quando foi aberta uma 

torneira que despeja 60 litros de água por minuto, após quantos minutos o reservatório 

contem 600 litros de água? 

Após o professor regente copiar a questão sentou-se em sua cadeira de frente ao 

birô e pediu que os alunos resolvessem a questão, enquanto isso ele aguardou. Alguns 

alunos só faziam conversar, dois dentre eles saia e entrava constantemente na sala, 
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outros três alunos não chegaram nem a entrar na sala de aula. Conversando, de modo 

informal, com os diretores e professores, eles alegaram que essas situações não podem 

ser ―intervindas‖, devido a fácil desistência do alunado, quando pressionado, a cumprir 

prazos, horários e condutas. Apenas uma aluna tentou resolver a questão e demonstrou 

interesse, os demais não expressaram o mínimo de motivação e ainda falaram que 

odiavam a Matemática. Após 10 minutos o professor resolveu ir ao quadro e respondeu 

a questão. Em seguida copiou outra questão: 

2ª) Um barbante de 200 cm é cortado em dois pedaços. Um dos pedaços tem um 

comprimento igual ao triplo do comprimento do outro. Calcule o comprimento de cada 

pedaço. 

Em seguida foi feita a chamada e novamente o professor regente foi ao quadro 

para resolver a questão. 

 Como observação particular, pudemos notar que o professor está atualizado com 

algumas metodologias de Ensino da Matemática. O professor sugerir problemas é um 

ponto positivo para o ensino. Entretanto, nos questionamos: Por que o desinteresse do 

aluno em participar da proposta de aula do professor, nesse caso?  Em duas aulas, 

percebemos que o professor, tanto usufruiu do método tradicional de ensino, como de 

uma corrente pedagógica alternativa ao modelo tradicional, mas em ambos os casos, 

houve desinteresse da clientela. 

Aos 21 de maio de 2013, foi ministrado pelo professor regente o conteúdo de 

equação do 1º grau (conceito: números e operações), enfatizada a partir de situação-

problema. A aula se deu inicio com uma situação-problema copiada no quadro com o 

propósito de chamar a atenção da turma. 

3ª questão: veja um terreno na imagem abaixo, (havia um desenho com informes 

para o aluno extrair dados pare resolver a situação), a área total deste terreno é de 

600m². Qual é a largura deste terreno? 

4ª questão: Noemi tem certa quantia em um banco. Sua irmã tem R$ 500,00 a 

mais, juntas elas têm R$ 3.000,00. Quanto tem Noemi? 

O professor deu um tempo na expectativa que algum aluno, ao menos tentasse 

resolver os problemas, e vendo que mesmo depois de tantas explicações os alunos nem 

tentaram resolver, o professor desistiu e foi ao quadro apresentar a solução. Deu-se pra 

notar que os alunos tinham muitas dificuldades em isolar o x, e com vergonha de 

perguntar eles acabam sem entender o conteúdo. Alguns alunos comentavam que não se 

sentiam motivados em aprender o conteúdo que estava sendo abordado. Observando o 
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descaso com o conteúdo, o professor deu seguimento, respondendo as questões 

propostas. 

Após o término das questões, o professor ao fazer a chamada, pediu para que os 

alunos mostrassem o caderno com os vistos dados para que fossem atribuídas notas as 

atividades. Após recolher os vistos o professor deu por encerrada sua aula. 

Pudemos perceber que o professor se esforça para chamar a participação da 

turma e que os vistos que ele cobra, é uma forma do aluno se sentir preso a copiar a 

matéria e não faltar as aulas. Entretanto, por algum motivo, os alunos permaneciam 

desinteressados. 

Aos 28 de maio de 2013, das 19h00min às 20h20min, foi ministrado pelo 

professor regente o conteúdo de equação do 1º grau com duas incógnitas (conceito: 

números e operações), enfatizada a partir de conteúdo teórico. A aula deu inicio com o 

conteúdo sendo copiado no quadro, com o propósito de chamar a atenção da turma, 

inicialmente com um exemplo. Era ele: Em uma partida de basquete, Raul e Felipe 

marcaram 20 pontos. 

Com a explicação o professor mostrou que com essas informações não é 

permitido saber quantos pontos marcou cada um deles, pois são várias as possibilidades. 

Por exemplo: Raul 12 e Felipe 8 pontos, Raul 10 e Felipe 10 pontos, Raul 15 e Felipe 5 

pontos, e assim por diante. 

Então o professor explicou que pode-se indicar situações como esta por uma 

equação com duas incógnitas. Representado por x o número de pontos feito por Raul e 

por y o número de pontos feito por Felipe: 𝑥 + 𝑦 = 20 

O professor explicou que, através dos pares ordenados (X, Y) de números (12, 

8), (10, 10), (15, 5), e outros, são exemplos de possíveis soluções. Uma outra 

característica do professor, é que ele possui uma boa escrita no quadro, de modo legível 

e de fácil compreensão, além de ser bastante paciente. 

Já, a nosso ver, um dos pontos à observar de suas aulas, é a falta de métodos que 

realmente motivem a participação do aluno. 

 Foram observadas 20 aulas do professor, entretanto, as maiores observações 

traçadas foram direcionadas as aulas supracitadas. Já ao que se refere o registro das 

nossas aulas, elas se deram do seguinte modo: 

Aos 17 do mês de junho do ano de 2013 o professor regente foi bastante 

atencioso, relatou a turma que aquela aula em especial não seria ministrada por ele. Em 

seguida fez a apresentação da turma para nós. Os alunos foram bastante receptivos, 
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salientando que, em outro momento, nós já estivemos naquela mesma turma, durante a 

observação de umas aulas do professor regente. 

Foi apresentado o conteúdo de equação do 1º grau com uma variável de forma 

expositiva. Esta aula foi dada de forma bem tradicional. Foi copiado no quadro o 

conteúdo e em seguida explicado. Os alunos copiaram e foram bem atentos à nossa 

explicação dada em sala de aula. De modo resumido, tentamos passar a seguinte 

mensagem aos alunos: 

 

Equações do 1º grau com uma variável 

Forma geral: 𝑎𝑥 = 𝑏   (É uma sentença Matemática aberta) 

Exemplo: 𝑥 + 3 = 12 − 4   (Portanto é uma equação. É uma igualdade) 

Exemplo: 

a) 𝑥 + 2 = 8     a raiz ou solução é = 6 

b) 𝑥 = 8 − 2     a raiz ou solução é = 6 

c) 𝑥 = 6            a raiz ou solução é = 6 

 

Pudemos observar que em todas as equações apresentadas a raiz ou o conjunto 

solução é o mesmo. Por esse motivo, são chamadas equações equivalentes. Após a 

explicação do conteúdo, fizemos a chamada e demos por terminada a aula. 

Um fato curioso, que nos aconteceu, por que nossa aula tradicional pôde despertar 

mais participação e interesse do aluno, que as aulas tradicionais do professor regente, no 

período de observação? A prática foi bastante similar, a forma de expor idéias e solicitar 

que os alunos copiassem no quadro, também foi análoga a do professor. Entretanto, os 

alunos se envolveram mais com nossa aula, do que com as aulas, tão similares a nossa 

daquela data, do professor que eles já estão acostumados. 

Já aos 18 do mês de junho do ano de 2013, demos inicio a 3ª e 4ª aula com a 

continuação do conteúdo. Foi apresentado o conteúdo de Equações Equivalentes de 

forma expositiva. Esta aula foi dada de forma bem tradicional. Foi copiado no quadro o 

conteúdo e em seguida explicado. Os alunos copiaram e foram bem atentos à explicação 

dada em sala de aula. Uma das mensagens que tentamos passar nessa aula, em 

específico, equação é uma igualdade entre duas expressões algébrica envolvendo 

incógnita, e tudo que fizermos em um membro (ou lado da equação) temos que fazer no 

outro, para que a igualdade continue válida. 



 25 

Tentamos apresentar outro modo prático para os alunos, baseado em diálogo e 

exemplos. Esse novo modo prático foi o que, se você prestou atenção na resolução, deve 

ter observado que o número que estava em um membro com determinado sinal aparece 

no outro membro com sinal diferente, e quem estava multiplicando aparece no outro 

membro dividindo. No processo prático fazemos assim: 

5𝑎 + 11 = −4 

5𝑎 = −4 − 11     (observe o sinal do número 11) 

5𝑎 = −15 

𝑎 = −
15

5
               (observe o número 5) 

𝑎 = −3 

𝑆 =  −3  

 

Após isso, passamos vários exercícios (não situações-problema), e os alunos 

estavam participando da aula, fazendo o método prático e conferindo as respostas com 

os colegas. Outra dúvida que criamos nesse instante, por que a participação do aluno se 

mostrou tão diferenciada, de um momento para outro, mesmo salvo uma metodologia 

tão similar a do professor regente? 

A 5ª aula ministrada no dia 01 do mês de julho do ano de 2013, também teve 

metodologia muito similar às aulas passadas, ministradas por nós. Por esse motivo, não 

iremos detalhá-las, apenas abordamos o conteúdo Equações para Resolver Problemas do 

1º Grau.  

Já a 6ª aula ministrada no segundo horário do dia 01 do mês de julho de 2013, 

teve como proposta, revisar todo o conteúdo de forma lúdica. Para isso, foi apresentado 

o jogo chamado ―trilha das equações
1
‖ de modo a aumentar a potencialidade de 

resolução de problemas de uma maneira atrativa. Ao apresentar e explicar a ficha do 

jogo demos seguimento a aula e solicitamos que a turma se dividisse em duplas, e 

iniciamos o jogo de forma a estimular a interação da turma. 

                                                           
1
 TRILHA DAS EQUAÇÕES. Material necessário para confecção do jogo: Um tabuleiro; Duas tampas 

de creme dental (para servirem como peões). Objetivo do jogo: Chegar em primeiro lugar ao espaço com 

a palavra CHEGADA. Regras: O jogo consiste em percorrer o caminho (trilha), que é composta de 

retângulos, nos quais estão escritas equações. O aluno deve resolver as equações e a solução encontrada é 

o número de casas que ele deve percorrer; se a solução for um número positivo, o aluno irá avançar este 

número de casas, caso a solução seja um número negativo, o aluno terá que voltar esse o número de casas. 

Dois alunos jogam alternadamente. Vence o aluno que chegar em primeiro lugar ao espaço com a palavra 

CHEGADA. 
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 Aos 02 do mês de julho de 2013 demos inicio a 7ª e 8ª Aula. Foi elaborada uma 

competição entre grupos de alunos. Para fomentar os alunos a participarem do jogo, 

decidimos premiar com chocolates os alunos que conseguissem chegar primeiro à 

palavra CHEGADA. A dinâmica foi a seguinte:  

1º colocado ganharia o direito de escolher três chocolates; 

2º colocado ganharia o direito de escolher dois chocolates; 

3º colocado ganharia o direito de escolher um chocolate; 

Não obtivemos êxito, pois a participação da turma foi muito ―ansiosa‖. 

Acabamos por perder o controle do jogo. Muitos se queixavam de que a equação do 1º 

grau é muito complexa, e isso os dificultava de ganharem os pontos necessários para 

ficar em primeiro lugar. Ao nosso olhar, o prêmio falou mais alto que a aprendizagem, e 

ao ver que era necessário colocar em prática, algum ensinamento para serem premiados 

com algo que eles queriam, eles queixaram-se de suas deficiências. 

O jogo mostrou que tínhamos um ―falso positivo‖ do aprendizado dos alunos. 

Ou seja, enquanto eles respondiam as atividades e prestavam atenção as nossas aulas, 

achávamos que eles dominavam o conteúdo. Todavia, a euforia e desespero na hora de 

jogar, mostrou que eles não dominavam ainda o pensamento matemático, apenas o 

algoritmo necessário para resolver os exercícios. Isso nos desafiou a continuarmos 

explorando esse tipo de metodologia. 

Então, no dia 08 do mês de julho de 2013, demos inicio a 10ª e 11ª Aula, Foi 

revisado o conteúdo de forma lúdica. Foi apresentado um jogo chamado quadrado 

mágico. O material utilizado: quadro; – pincel; – calendários. Desafiamos a turma, 

dizendo que conseguiríamos encontrar o somatório das datas selecionadas por eles. 

Todos ficaram surpresos, e alguns perguntaram como seria essa mágica, outros 

chegaram a insinuar que se isso acontecesse o professor seria considerado um bruxo, 

pois essa rapidez de cálculo não tinha lógica. Iniciamos a brincadeira. Dividimos a 

turma em seis grupos e pedimos que cada grupo escolhesse um mês dentro do 

calendário, e fiz uma tabela de 6 colunas no quadro identificando os 6 grupos como 

sendo A, B, C, D, E, F. Após isso, solicitamos pra que cada grupo desenhasse um 

quadrado no mês escolhido dentro deste calendário de forma a incluir nove datas. 

Depois, perguntamos qual é a menor data dentre as nove escolhidas do grupo, e 

colocamos na coluna referente a seu grupo. Em seguida, pedimos para que os grupos 

somassem as nove datas e não nos mostrassem que nós adivinharíamos. Ao término da 
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soma de datas das turmas, começamos a copiar na tabela o resultado das somas 

encontradas pelos grupos, e em seguida perguntamos se havíamos acertado. 

A dinâmica foi muito boa, alguns alunos acharam que eram palpites, outros 

alunos desafiaram nossa equipe a acertar novamente, mas mudando as datas e mês, 

dando continuidade da brincadeira. Após a diversão, discutimos em sala: Como o 

professor conseguiu encontrar o resultado mais rápido do que os grupos? Explicamos o 

algoritmo e deixamos os alunos à vontade para brincar entre os grupos e alterarem o 

algoritmo a gosto, para facilitar as contas.  

Por exemplo: Um aluno do grupo D dividiu o seu resultado 207 por 9 e 

encontrou 23, nesse momento o grupo tem agora quatro valores:15 e 23 vezes 9 = 207. 

Então o outro aluno do grupo falou que 23 pode ser escrito como 15 + 8. Daí eles 

montaram a equação (15 + 8) • 9 = 207. 

Após a experiência, todos os grupos fizeram o teste e conseguiram descobrir que 

daria certo, independente da variação de algoritmo que optassem desde que efetuassem 

as contas corretamente. A partir desse momento, resolvemos aplicar uma avaliação com 

a turma.  

Aos 09 do mês de julho de 2013 demos inicio a 12ª Aula. Foi elaborada uma 

avaliação do conteúdo. A avaliação foi aplicada por 4 problemas, para que a turma 

resolvesse individualmente, a partir do conhecimento que eles adquiriram com a 

brincadeira da aula passada. 

Foi uma boa prova, cerca de 75% dos alunos acertaram 3, das 4 questões 

propostas. 15% acertaram 2 questões, 5% acertaram 4 questões e 5% acertaram apenas 

1 questão. Ninguém zerou a prova. 

Nossa referência para as aulas foram as seguintes: 

1 - Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Matemática/ Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1998. 

2 - SMOLE, Kátia Stocco. Jogos de Matemática de 6º ao 9º ano / Kátia Stocco Smole, 

Maria Ignez Diniz, Estela Milani. – Porto Alegre: Artmed, 2007. 

3 - http://sites.unifra.br/Portals/13/Produtos/Angelita%20Uberti%20(08_07).ppt. Acesso 

em: 15 Junho. 2013. 

  

Como apenas 12 aulas, não completavam a carga horária mínima da disciplina 

de Estágio Supervisionado III, tivemos que observar e registrar outro ano escolar. O 6º 

ano possuía o mesmo professor regente da experiência supramencionada. Dessa forma, 
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não iremos nos alongar com o detalhamento da metodologia do professor, e a fim de 

argumentos importantes para surgimento de nossa proposta de investigação, estaremos 

relatando apenas as aulas mais significativas dessa outra regência.  

 Aos 18 do mês de junho de 2013 demos inicio a 3ª Aula, no 4º horário, pois a 

professora deste horário havia faltado e a diretora pediu para que preenchêssemos o 

horário. Foi apresentado o conteúdo Multiplicação, Divisão para Resolver Expressões 

Numéricas com Números Inteiros. Esta aula foi dada de forma bem tradicional. Foi 

copiado no quadro o conteúdo e em seguida explicado. Os alunos copiaram e ficaram 

bem atentos a explicação dada em sala de aula. Foi explicado que na multiplicação, ou 

divisão, de números com mesmo sinal, o resultado é sempre positivo. Já a multiplicação 

ou divisão de números com sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. 

Também foram explicadas as regras e que a propriedade comutativa também é 

válida para a multiplicação e, portanto a ordem dos fatores não altera o produto. Foi 

apresentada que expressão numérica é uma sequência de números que seguem 

determinadas operações. Em seguida foram resolvidos alguns exemplos. Após a 

explicação do conteúdo perguntei se haviam duvidas, e a turma respondeu que não, 

então fiz a chamada e dei por terminada a aula. 

Visando contextualizar a aula anterior, no dia 01 do mês de julho de 2013, 

demos inicio a 4ª e 5ª Aula. A 4ª aula foi dada no 2º horário, pois a professora deste 

horário havia faltado novamente e a diretora pediu para que preenchêssemos o horário. 

Apresentado o truque da ―nota de Heath‖, de forma lúdica. O truque é baseado em uma 

Matemática da nota de Heath, cujo objetivo é descobrir um número de série de uma nota 

de dólar. Adaptamos o truque para descobrir o número de telefone de alguém da sala. 

Demos inicio a aula pedindo para um aluno escrever o número do telefone em 

um pedaço de papel e entregar ao seu colega da direita e que este colega só abrisse este 

papel no final, quando solicitássemos a exposição do resultado. 

Foi pedido que todos os alunos fizessem os procedimentos em seu caderno, 

mesmo sem sentido, naquele momento, mas que seria útil para a explicação, 

posteriormente. O procedimento seguido foi: 

1 - Solicitamos que o aluno some o 1º com o 2º número; o 2º com o 3º; o 3º com 

o 4º; o 4º com o 5º; o 5º com o 6º; o 6º com o 7º e o 7º com o 8º. Adotamos no quadro o 

seguinte padrão:  

1º + 2º = a 

2º + 3º = b 
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3º + 4º = c 

4º + 5º = d 

5º + 6º = e 

6º + 7º = f 

7º + 8º = g 

2º + 8º = h 

 

Em seguida pedimos para que o aluno nos dissesse o resultado encontrado por 

ele, de par em par, formando sete pares de dígitos. Em seguida pedimos para o aluno 

somar o 2º com o 8º número do seu telefone e nos dizer o resultado da soma. Após isso, 

dividimos mentalmente o resultado da soma (b, d, f, h) menos a soma (c, e, g) por 2. Por 

exemplo: [(b, d, f, h) - (c, e, g)] / 2 

Enquanto estavam fazendo a divisão, pedimos para o aluno somar (b, d, f) e 

subtrair o resultado pela soma de (c, e) e multiplicar o resultado por (a) e por (g), depois 

nos dizer o resultado. 

Quando o aluno nos deu o resultado pedido, começamos a copiar no quadro e 

abaixo deste resultado, copiamos o número do telefone. Depois pedimos para o colega 

que guardava o papel abri-lo e lá estava escrito o numero do telefone corretamente. 

A turma ficou curiosa e entretida com a mágica, falamos que aquilo não bastava 

de Matemática e que eles já poderiam fazer a mesma brincadeira, salvo os conteúdos 

passados que eles haviam aprendido. Repetimos o procedimento com a turma duas 

vezes, e solicitamos que eles fizessem com o colega ao lado. Em seguida, entregamos 

uma lista com 4 questões para responderem em casa e nos entregarem na próxima aula. 

As questões eram situações-problema baseadas na mágica ensinada. 

 Já a aula do dia 02 do mês de julho de 2013, a 6ª aula, foi revisado o conteúdo de 

forma lúdica. Copiamos em um pedaço de papel o numero 383.261, dobramos em 3 

partes e o colocamos dentro de um saquinho plástico. Dentre os alunos, escolhemos um, 

para segurar este saquinho e pedimos que só abrisse quando fosse solicitado. Dando 

procedimento, copiamos no quadro o número 83264, e desafiamos os alunos alegando 

que faria a soma mais rápido que uma calculadora, é evidente que os alunos ficaram 

surpreso com o atrevimento da nossa equipe. Todos pegaram seus celulares e atentos me 

perguntaram como nós faríamos este feito. Falamos para turma que eles iriam escolher 

uma seqüência de números aleatórios, sendo que cada aluno diria um numero positivo 
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de 0 a 9, em seguida o professor escolheria a seqüência de números seguinte também de 

0 a 9. Iniciamos e ficaram da seguinte forma as seqüências numéricas: 

83264 

32183 

67816 

35496 

64503 

01234 

+98765 

------------- 

383261 

 

Os alunos fizeram a soma dessa seqüência e descobriram o valor que se 

encontrava no saquinho fechado, com um dos alunos. Todos os alunos participaram, 

somando o resultado das parcelas dadas, e ficaram surpresos, sem entender como 

sabíamos do resultado, se os números que eles escolheram não havia como o professor 

adivinhar. Como a aula foi curta, terminamos e falamos para os alunos que 

continuaríamos na próxima aula. Após a explicação fizemos a chamada e demos por 

terminada a aula. 

 Após a explicação da mágica, nas aulas seguintes, e a continuação dos demais 

exercícios e conteúdos que nosso planejamento havia contemplado, realizamos uma 

avaliação e constatamos escores satisfatórios em relação ao conteúdo. 

 Para as aulas da turma supracitada, utilizamos as seguintes referências: 

 

1- Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Matemática/ Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1998. 

2- GARDNER, Martin. Matemática magia e mistério. 1ª edição. Portugal: Editora 

gradiva, 1991. 

3- BARBOSA, Marcio. DVD descomplicando a Matemática. 1ª edição. 

4- Site: http://www.fazermatematica.com.br/?cat=22&paged=7. Acesso em: 15 

Junho. 2013. 

Julgamos importante compartilhar e socializar essa experiência, por ela ter sido 

nossa primeira experimentação pedagógica. Também representa nossa primeira inserção 

metodológica, da matemágica, na sala de aula. Todo esse cenário nos muniu de dados 



 31 

informais, sobre as críticas que os professores têm do alunado e a crítica que os alunos 

têm da Matemática. Infelizmente, não pudemos fazer nossa dimensão pedagógica na 

mesma escola da experiência de Estágio, devido ao cronograma escolar não se 

harmonizar com o nosso calendário acadêmico. Todavia, as contribuições que a escola, 

e os atores supracitados puderam nos fornecer, foram de grande valia para a motivação 

que nos permeou em escrever os capítulos 4 e 5 da presente pesquisa. 

  



 32 

3 – CONTEXTUALIZAÇÃO E MATEMÁGICAS 

 

De acordo com Tufano (2001) contextualizar é atualizar alguém sobre algo em 

seu devido espaço de tempo desejado. O autor ainda ressalva que contextualização pode 

ser entendida como um modo de explicação e formação de novas ideias.  

Nessa perspectiva, as Matemágicas, podem ser interpretadas como formas de 

contextualizar um conteúdo Matemático, para um fim temporal, expondo que um 

padrão lógico se instaura na formação de uma ideia, balizado em operações 

Matemáticas. Já para Fonseca (1995) contextualizar não significa excluir o principio de 

aprendizagem e o valor da compreensão, ultrapassando objetivos que normalmente se 

vê no dia a dia em sala de aula, de modo externo, com a visão de que os conteúdos 

matemáticos venham ser melhor compreendidos. 

Nessa ótica, as matemágicas também se configuram como atividades as quais se 

atribui contexto, pois, se ela for praticada, socializada e compartilhada, poderemos ver 

ela ultrapassar a sala de aula, de modo a serem dominadas pelos seus executores. Como 

foi exposto na fase ―pós-teste‖ de nossa pesquisa, presente no capítulo 4 de nosso 

trabalho. Entretanto, ainda segundo Fonseca (1995), os intelectuais à frente da educação 

Matemática tem visto um crescente aspecto de elementos sociais e culturais 

preocupantes defendendo realmente a necessidade encontrada ao envolver no contexto 

conhecimentos da Matemática a ser melhor compreendido de maneira mais simples e 

objetiva, buscando o princípio, acompanhando suas constantes mudanças, coordenando 

o valor da interpretação e da mudança de realidade encontrada no  aluno. A fim de 

buscar mais conhecimentos e nas mudanças e ajudas que o ato de aprender trará de 

positivo na sua vida como um todo. 

Nesse ensejo, compreendemos a contextualização como uma forma de se 

fomentar socialização e cultura, atrelada à Matemática. Em um cenário possível, salvo 

os pós testes de nossa pesquisa, podemos refletir que as matemágicas, se conseguirem 

incitar a socialização familiar ou discussões pontuais sobre a Matemática, em grupos 

específicos, se caracterizariam como atividades contextualizáveis. Fonseca (1995) ainda 

destaca que usando a contextualização, melhora-se a compreensão e as possibilidades de 

melhor entendimento sobre determinado conteúdo. 

Colaborando com a ideia supracitada, D’Ambrosio (2001) acredita que usar a 

contextualização na Matemática é essencial para todos já que, não dá para analisar Os 
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Elementos, de Euclides, com o panorama cultural da Grécia antiga ou adoção da 

numeração indo-arábica na Europa, como desenvolvimento do mercantilismo nos 

séculos XIV e XV. Para D’Ambrosio, não se pode entender Newton sem seu conteúdo 

num todo. 

Segundo D’Ambrosio (2001), a Matemática é uma delimitação do pensamento 

voltada para o caráter generoso, é necessário destacar que nem todos os alunos irão se 

voltar para a área de exatas. Analisando o ponto da qualidade do ensino da Matemática 

no sentido sintático, é importante que a escola no seu objetivo de fazer com que o aluno 

a entenda, não esqueça os fatores envolvidos na técnica usada. 

 

É muito difícil motivar com fatos e situações do mundo atual uma 

ciência que foi criada e desenvolvida em outros tempos em virtude 

dos problemas de então, de uma realidade, de percepções, 

necessidades e urgências que nos são estranhas. Do ponto de vista de 

motivação contextualizada, a Matemática que se ensina hoje nas 

escolas é morta (D’ AMBROSIO, 1996, p.31). 

 

Nessa perspectiva, entendemos a Matemágica como uma saída possível, para 

despertar o entretenimento do aluno, em um ser ativo na sala de aula, contextualizando 

o conteúdo matemático em operações possíveis de se atribuir sentido. Seria uma forma 

de promover a socialização enquanto se aplica o conteúdo matemático, para uma 

situação criada no dia a dia, com fins bastante específicos de conversação. 

Conforme descritos nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 

1998), o conhecimento matemático formalizado, precisa necessariamente ser transferido 

para se tornar possível de ser ensinado, aprendido. A boa obra e o pensamento do 

educador terão de haver em uma boa comunicação para possíveis bons resultados na 

questão do entendimento do aluno. 

Respaldado nos documentos oficiais de educação no Brasil, compreendemos que 

as matemágicas podem ser transferidas para um ensino prático, do que em seu cerne, é 

formalizado. Ainda conforme descritos nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN 

(BRASIL, 1998), o processo de mudança na aprendizagem cientifica para a escola 

requer não só um processo de estudo das teorias, mas contém certa influência do meio 

social e cultural em saberes intermediários, como a aproximação prévia, necessária e 

inteligente formação.  

 Nessa atmosfera, podemos perceber que as matemágicas podem ser utilizadas 

como forma de contextualizar o conteúdo matemático, atribuindo prática ao que, para 
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muitos alunos, se configuram apenas como teoria, desprovida de aplicação. Entretanto, 

como existem várias formalizações teóricas para matemágicas práticas, decidimos, em 

nossa intervenção pedagógica, triar as mágicas que possuíam apenas, como requisito 

necessário de conhecimento prévio dos alunos, o domínio das quatro operações 

fundamentais.  

Conforme descritos nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 

1998), mesmo sabendo que o estudo de significado da adição e da subtração faz parte do 

inicio dos ciclos anteriores é recomendado que se trabalhe paralelamente por meios de 

situações problemas, e é muito importante a relação entre a multiplicação com a adição 

 

Convém destacar que é desejável que os problemas a serem 

trabalhados em sala de aula não sejam tratados separadamente. O que 

se recomenda é que os professores garantam que todos eles sejam 

explorados em situações mais ricas, contextualizadas, que possibilitem 

o desenvolvimento da interpretação, da analise, da descoberta, da 

verificação e da argumentação (BRASIL, 1998, p.112). 

 

As matemágicas que projetamos em nossa proposta pedagógica, vislumbravam 

gerar situações-problema, entre outras incitações curiosas, do tipo ―como ele fez isso?‖. 

Determinadas ações, previamente planejadas, podem construir cenários problemáticos, 

para que os alunos adaptem as matemágicas, para conseguir efetivar com sucesso, seus 

pensamentos e domínios das quatro operações fundamentais. 

Já no documento do SAEB (BRASIL, 2011, p.129), as quatro operações estão 

relacionadas com Números e Operações. Destacamos a referência em Calcular o 

resultado de uma adição ou subtração de números naturais (descritores D17), e Calcular 

o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais (descritores D18). 

 

O conhecimento dos números e das operações constitui um saber 

indispensável no dia-a-dia dos alunos. Os números estão presentes nos 

variados campos da sociedade e são usados em cálculos, 

representações de medidas, localização para a identificação de objetos, 

acontecimentos e pessoas. 

 

De acordo com dados do documento do SAEB (BRASIL, 2011, p.135), o 

desenvolvimento dos alunos em questões relacionadas a resoluções de adição e 

subtração com números naturais se faz importante, e nesse contexto, matemágicas 

especificas podem trabalhar esses descritores, como os aplicados por nós, em nossa 

dimensão pedagógica, descrita no capítulo 4 de nossa pesquisa. 
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 Já para o professor Júlio Cezar, sob pseudônimo de Malba Tahan: 

 

Os professores de Matemática — salvo raras exceções — têm, em 

geral, acentuada tendência para o algebrizemos árido e enfadonho. Em 

vez de problemas práticos, interessantes e simples, exigem 

sistematicamente de seus alunos verdadeiras charadas, cujo sentido o 

estudante não chega a penetrar. É bastante conhecida a frase do 

geômetra famoso que, depois de uma aula na Escola Politécnica, 

exclamou radiante: "Hoje, sim, estou satisfeito! Dei uma aula e 

ninguém entendeu!" (SOUZA, 2001, p.6) 

 

 

A Matemática, conforme praticada nas escolas brasileiras, embora aborde temas 

relevantes, em grande escala trata esses assuntos de maneira bastante insatisfatória, 

enfatizando aspectos manipulativos e fórmulas, deixando de lado interessantes 

aplicações e interpretações relevantes daqueles tópicos. Dados como o do INAF ou 

SAEB, (disponíveis no capítulo 4 da nossa pesquisa) podem confirmar essas premissas.  

Nesse sentido, faz-se necessário um estudo que contextualize a Matemática e incite 

resultados mais práticos para o dia a dia do aluno, com fins de reflexão Matemática em 

detrimento da memorização algébrica que se costuma ver sendo incentivada nas escolas. 

Quando nos referimos a atividades contextualizadas entendemos como Silva e 

Santos (2004, p.3) colocam, ―contextualizar é situar um fato dentro de uma teia de 

relações possíveis em que se encontram os elementos constituintes da própria relação 

considerada‖. Dessa forma, o ―contexto‖ pode existir com qualquer elemento que crie 

relações possíveis com um elemento matemático. No ramo da Matemática recreativa, 

costuma-se encontrar ―Matemágicas‖, como até as sugeridas na obra de Malba Tahan. 

As matemágicas são atividades de entretenimento que visam divertir através de 

elementos numéricos ou geométricos.  

Nessa perspectiva se firma nossa pesquisa. Podem as matemágicas contextualizar 

de modo mais efetivo a Matemática para o dia a dia do aluno? 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1998), a 

contextualização tem como característica fundamental, o fato de que todo conhecimento 

envolve uma relação entre sujeito e objeto, ou seja, quando se trabalha o conhecimento 

de modo contextualizado, se retira o aluno da sua condição de expectador passivo. 

 Salvo os dizeres dos PCN, podemos constatar que a proposta que verse sobre o 

uso da matemágica, deixa o aluno como ser ativo, em sala de aula, se o planejamento 

envolver a prática das matemágicas. Logo, frente aos PCN, uma proposta de trabalho 
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que trilhe tal caminho, se faz válido. Segundo nossa interpretação dos PCN (BRASIL, 

1998), a aprendizagem contextualizada visa que o aluno aprenda a mobilizar 

competências para solucionar problemas com contextos apropriados, de maneira a ser 

capaz de transferir essa capacidade de resolução de problemas para os contextos do 

mundo social e, especialmente, do mundo produtivo.  

 Pensando em honrar os versos do documento oficial de educação do Brasil, 

selecionamos duas matemágicas para nossa dimensão pedagógica. São elas: 1 – Cartões 

Numerados e 2 – Adivinhação da soma. A partir dela, criamos situações problemas 
2
 e 

incentivamos a participação do aluno na sala de aula. 

Sendo assim, nos questionamos e respondemos a seguinte indagação: Trabalhar 

com os alunos, matemágicas dessa natureza, podem fomentar reflexões e resultados 

mais satisfatórios no que se refere a prática da Matemática dentro e fora da sala de aula? 

 Entendemos que a contextualização é um instrumento bastante útil, desde que 

interpretada numa abordagem mais ampla e não empregada de modo artificial e forçado. 

Concordamos com os PCN (BRASIL, 1998) que a contextualização estimula a 

criatividade, o espírito inventivo e a curiosidade do aluno. Nessa atmosfera, 

investigamos se a Matemágica pode contextualizar o ensino das quatro operações 

básicas com números naturais a fim de incitar uma maior prática, por parte dos alunos, 

da reflexão e ação Matemática. Os resultados dessa nossa rápida fundamentação teórica 

serão melhor detalhados no capítulo 4. 

 

  

                                                           
2
 Exemplos de situações problemas dessa natureza são: ―Se um voluntário pesar mais que 100 

quilos, como podemos adivinhar o peso dele?‖, ―Sabendo-se que o aniversário de uma 

amiguinha é dia 23/07, como fazer com que a soma dos números pedidos aleatoriamente pela 

amiga totalize 2307?‖, ―Sabendo-se que o telefone de um amiguinho é 88223697, como fazer 

para adivinhar o número?‖. 
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4 – A PESQUISA 

 

O objetivo desse capítulo é apresentarmos os sujeitos da pesquisa, o objeto de 

estudo, a forma como se deu a coleta de dados, bem como as análises e discussões do 

tratamento dos dados. 

 

4.1 - Sujeitos e Local de Estudo: 

 

Foram avaliados trinta e seis (36) alunos, com idade entre 9 e 13 anos, 

regularmente matriculados no 6º ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Professor Luiz Aprígio, situada na zona urbana da cidade Mamanguape, estado 

da Paraíba. A pesquisa foi realizada no primeiro bimestre do ano de 2015. Para a 

escolha dos sujeitos foi necessário a ajuda da diretora e do professor regente da escola, 

que nos auxiliou cedendo tempo e espaço para efetivação da pesquisa. Foi escolhida a 

escola supramencionada, pelo fato da situação geográfica e pela disposição que a escola 

oferta as pesquisas cuja visão respalda em melhorias para a demanda escolar. 

Infortuitamente, a escola da experiência de Estágio Supervisionado 3 não estava com o 

ano letivo aberto na fase de nossa dimensão pedagógica, devido aos feriados de carnaval 

de 2015. Sendo assim, a escola foi bastante prestativa, colaborando não só com a nossa 

pesquisa, mas demonstrando interesse para que a comunidade se beneficie com os 

estudos realizados dentro dela 

 

4.2 - Coleta de Dados 

 

Para a coleta dos dados foram consideradas três fases de aplicação de 

instrumentos:  

1ª – Pré-teste: Aplicação de questionários desejando saber à concepção da turma 

em relação à Matemática (apêndice 1).  

2ª - Intervenção pedagógica: Os alunos se organizaram para assistirem e 

participarem de uma semana de aula, utilizando-se de exercícios e atividades 

Matemáticas que envolviam o uso da matemágica.  

3ª - Pós-teste: Consistiu em verificar o exercitar da Matemática, por parte dos 

alunos, em outras situações não escolares. 
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4.3 – Método 

 

A pesquisa se desenvolveu através de uma proposta pedagógica de cunho 

qualitativo. Ludke e André (1986) apontam que um estudo de caso dessa natureza tem 

como estrutura central a preocupação acerca da compreensão de uma instância bastante 

singular. Logo, falamos de algo que possui valor em si mesmo. Para isso, nos 

envolvemos com a oportunidade de mensurar e analisar somente aquilo que 

testemunhamos, registramos e no que nos é informado pelos sujeitos da pesquisa. 

Portanto, nosso objeto de estudo, é dado como único.  

Dessa forma, nossos sujeitos se expressaram livremente sobre seu exercitar de 

Matemática, fazendo surgir aspectos subjetivos de suas análises sobre si mesmo.  

A proposta deste estudo foi analisar se poderia haver reflexos positivos da 

Matemática escolar, quando permeada por atividades matemágicas. Visando analisar o 

potencial que o lúdico tem para um maior praticar matemático.  

 

4.4 - Procedimentos 

 

A intervenção foi realizada pelo pesquisador com os sujeitos da pesquisa. As 

sessões de intervenção se realizaram com atividades matemágicas que ocorria na sala de 

aula, cinco vezes por semana, com duas horas de duração, em média, por dia. As 

atividades propostas eram sempre realizadas em dois momentos:  

1) Realização da matemágica: Visando encantar os alunos; 

2)  Explicação da matemágica: Visando mostrar os conteúdos necessários a se 

dominar para realizar a matemágica, bem como discussão de como ela se efetiva. 

Após essas etapas, os alunos se dividiam em pequenos grupos para praticar os 

conhecimentos discutidos. 

 

4.5 - Análise e Discussão dos Resultados 

 

Valendo-se da tríade "ler, escrever e contar", a Matemática se destaca como a 

disciplina que ocupa o lugar mais reprovativo de alunos nas escolas, haja vista os dados 

do INAF e SAEB, conforme mostra a Figura 1. Observemos que os gráficos tentam 

mostrar a inabilidade Matemática, dos alunos. 
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Figura 1 – Gráfico das habilidades Matemáticas dos alunos de Ensino Fundamental 

Fonte: portal.inep.gov.br/saeb/ Acesso em: 08 Julho. 2014. 

 

 

 

Como já se defende, e partindo-se dos dados das pesquisas supracitadas, existe 

hoje uma preocupação maior no que se refere à melhoria do ensino da Matemática. 

Como senso comum, ousamos destacar que é também na Matemática que se evidencia 

um maior desinteresse em estudos autônomos por parte dos alunos. Além do que, 

também é queixa comum dos professores, os dados já expressos nas referências do 

SAEB e INAF, de que os alunos avançam nos anos escolares sem necessariamente 

dominar o conteúdo requisitado pelo ano escolar que ele obteve aprovação.  

Isso nos faz questionar se a metodologia da Matemática já deveria ser repensada. 

Para isso, concordamos com Micotti (1999, p.22):  

 

a aplicação dos aprendizados em contextos diferentes daqueles em que 

foram adquiridos exige muito mais que a simples decoração ou a 

solução mecânica de exercícios: domínio de conceitos, flexibilidade 

de raciocínio, capacidade de analise e abstração. Essas capacidades 

são necessárias em todas as áreas de estudo, mas a falta delas, em 

Matemática, chama a atenção. (MICOTTI, 1999, p.22)  

 

Entendemos que se faz necessário uma metodologia Matemática que fomente o 

aluno a pôr em prática o que é visto em teoria. Para isso, consideramos tais aspectos 

balizados em nossa análise pré-teste. Uma vez que, segundo os alunos da pesquisa, 
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gostar de Matemática não é um problema. No gráfico 1, referente a pergunta se os 

alunos gostam de Mágica, 33 (dos 36 entrevistados), responderam que sim. 

 

Gráfico 1 – Você gosta de Mágica? 

 

 

Podemos dizer que, os alunos do 6º ano, vêem de anos escolares onde ainda se 

presencia uma Matemática muito ―prática‖, e a partir desse ano escolar, que começaram 

a ver uma Matemática mais teórica e abstrata. Sobre isso, Brito (1996, p.41) sugere que:  

  

―Não é a Matemática por si que produz atitudes negativas. 

Aparentemente, elas se desenvolvem ao longo dos anos escolares, 

muito relacionadas a aspectos pontuais: o professor, o ambiente na 

sala de aula, o método utilizado, a expectativa da escola, dos 

professores e dos pais, a auto percepção do desempenho, etc.‖ 

 

O intuito da pergunta era conseguir mensurar se os alunos tinham interesse em 

algo não ―prático‖ ao dia a dia deles, que envolveria Matemática. Nossa premissa se 

fundamentava de que usar algo que é de interesse do aluno, mas que não é de seu dia a 

dia, poderia fomentar exercitar desse objeto, como forma de contextualizar sua 

aplicação.  

Foram questionados aos alunos se eles recordavam ou tinham ciência de que a 

Matemática era usada em outras disciplinas escolares. Eles responderam, 

majoritariamente que sim, conforme expõe o gráfico 2. Ou seja, 34 alunos responderam 
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que a Matemática está presente além das aulas de Matemática, dentro de outras 

disciplinas. 

 

Gráfico 2 – Você usa Matemática em outras disciplinas? 

 

 

Com a devida preocupação, resgatamos o discurso já mencionado de Micotti 

(1999) que afirma que a aplicação dos aprendizados matemáticos em contextos 

diferentes daqueles em que eles foram aprendidos vai além do memorizar de definições, 

conceitos ou exercícios. Dessa forma, os alunos julgam estarem usando Matemática em 

outras disciplinas escolares diferente da Matemática utilizada no dia-a-dia, conforme 

enumera o Gráfico 3. 

O gráfico 3 questiona se os alunos percebem usar Matemática, fora da escola. 11 

dos alunos questionados, responderam que não.  
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Gráfico 3 – Você usa Matemática fora da escola? 

 

  

 

Dessa forma, concluímos que os alunos ainda não possuem maturidade 

suficiente pra definir o que é Matemática, dentro dos muros da sala de aula, e o que é 

Matemática fora da atmosfera escolar.  

Como característica cultural do município dos sujeitos da pesquisa, é comum os 

pais levarem seus filhos para auxiliá-los em suas atividades financeiras, cuja 

predominância é o comércio de grãos, frutas e verduras. Sendo assim, muitos dos alunos 

que responderam positivamente, ao uso da Matemática, fora da escola, associam a 

disciplina ao comércio em feiras. Como expõem as respostas do questionários deles: 

 

 
Figura 2 – Aluno alega usar Matemática na feira

3
 

 

 

Figura 3 – Aluno alega usar Matemática no trabalho
4
 

 

 Isso demonstra, que os alunos associam a idéia da Matemática, além da ideia de 

números associado a dinheiro. Eles percebem a importância da divisão e da Matemática 

                                                           
3
 Quando faço divisões com frutas 

4
 No trabalho  
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em suas atividades auxiliares com fins de ajudar na renda familiar. Outros alunos 

conseguem enxergar a Matemática, tanto no trabalho, como no lazer, como mostra os 

recortes que seguem: 

 

 
Figura 4 – Aluno alega usar Matemática no trabalho e no lazer

5
 

 

 
Figura 5 – Aluno alegando usar Matemática no trabalho e no lazer

6
 

 

 

 
Figura 6 – Aluno alegando usar Matemática para se divertir

7
 

 

 
Figura 7 – Aluno acusa usar Matemática na brincadeira de esconder

8
 

 

 
Figura 8 – Aluno alega usar Matemática dividindo algo com a irmã dele

9
 

 

 Dessa forma, concluímos que, apesar de uma boa expressão dos alunos, 

desconhecerem a Matemática a sua volta, fora do cenário escolar, a parte dos alunos que 

reconhecem o uso da Matemática no seu cotidiano, se limita a exposição dela no 

comércio da feira e nas brincadeiras. Nesse contexto, refletindo-se sobre Machado 

(2012, p. 13) que diz que: 

 

―É certo que as ferramentas Matemáticas nos ajudam a lidar com a 

realidade concreta. Seu uso reiterado no dia a dia e sua importância 

                                                           
5
 Brincado em casa, e na feira 

6
 Nas Brincadeiras  em casa, e na feira . 

7
 Eu uso pra brincar em casa e em outros lugares fora de casa. 

8
 Em esconder. 

9
 Uso quando vou comer algo e divido com minha irmã. 
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como linguagem das Ciências, em todas as áreas, são indiscutíveis. 

Mas há algo na Matemática que escapa a qualquer sentido 

prático/utilitário, que expressa relações, às vezes surpreendentes, e nos 

ajuda a construir significado do mundo da experiência‖ 

 

 Defendemos que os alunos, sendo eles instruídos pelos professores antecedentes 

ao ano escolar da pesquisa, seja pelos familiares, não conseguem ainda vislumbrar uma 

Matemática que transpasse o que se desejava ser visto, no discurso de Machado (2012). 

Ou seja, para os alunos, a Matemática escolar e a Matemática prática, se contextualizam 

apenas na feira e no lazer. Esse dado fomenta uma análise posterior ao que se refere os 

dados do gráfico 4, que visou sondar se os alunos concordam de que os conteúdos vistos 

na escola, são utilizados no dia a dia. 

Dos 36 alunos questionados, 14 deles alegaram que apenas alguns conteúdos 

podem ser utilizados no dia a dia, outros não. Já 1 dos alunos questionados, respondeu 

que nada que é visto na escola, é utilizado no seu cotidiano. 

 

Gráfico 4 – Você acha que os assuntos matemáticos visto na escola tem utilidade no dia a dia? 

 

 

 

Salvo esses escores, concordamos com Gottschalk (2002, p. 150) que indica que 

do ponto de vista acadêmico, o conhecimento matemático sugere-se estar perdido no 

seu sentido estético. Ou seja, apenas pelo sentido prático da Matemática, em coisas 

triviais e banais, a Matemática não apresenta mais nenhum valor para os alunos. As 
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conseqüências dessa evidência foram constatadas pelos números apresentados em todos 

os gráficos supra destacados.  

Infelizmente, vivemos uma era pedagógica onde temos a excessiva valorização 

do aspecto utilitário da Matemática. Nesse quadro, pensamos que o papel das práticas 

pedagógicas deve ser decisivo. Silva (2009) questiona que: depois dos alunos saberem 

verificar o seu troco, medir a casa e dominarem as quatro operações da Aritmética, 

devemos deixar de ensinar a Matemática? 

Defendemos que não.  

Por esse motivo, nos lançamos a um objeto Matemática, de caráter lúdico, que 

não é rotineiro ao dia a dia dos alunos, mas que desperta interesse no alunado. Sendo 

assim, a mágica é um entretenimento bastante motivador e foca concentração. 

Defendemos que uma aplicação contextualizada desse recurso, envolvendo as quatro 

operações fundamentais, seria uma forma de respondermos a seguinte indagação: Os 

alunos tem interesse de praticar a Matemática além do uso dela no comércio e na 

escola? 

Para fins de análise com nosso pré-teste, resolvemos questionar aos alunos se 

eles costumam socializar o que aprenderam na escola, com seus pais. 7 dos 

entrevistados alegaram que não. 

 

Gráfico 5 – Você conversa com seus pais sobre o que aprendeu na escola? 

 

 

Percebemos que a maioria dos alunos alega que sim. Entretanto, baseado em 

suas respostas anteriores, levamos a crer, que os alunos associam a Matemática vista na 
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escola, majoritariamente a seu caráter comercial, ou aos conteúdos que eles alegam não 

poderem usar em situações rotineiras. Baseado em Groenwald e Fillipsen (2002, p.34) 

podemos dizer que ―Não é mais possível apresentar a Matemática aos alunos de forma 

descontextualizada, sem levar em conta que a origem e o fim da Matemática é 

responder às demandas de situações-problema da vida diária‖. Portanto, vale a pena 

destacar novas formas e contextualizar a Matemática com a rotina do aluno, fomentando 

ele a uma prática não ainda tida. 

Após análise dos questionários, nos lançamos à fase da intervenção pedagógica.  

No dia 09 de fevereiro de 2015, recebemos a autorização da diretora da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Luiz Aprígio, situada na zona 

urbana da cidade Mamanguape, para iniciar a aplicação das atividades propostas em 

nossa pesquisa. Foi ofertada uma turma de 6º ano, classe b, no horário vespertino, 

regidos pela licenciada professora A.  

Acompanhamos a professora regente a sala de aula e a mesma se apresentou a 

turma, bem como nos apresentou. Ela falou do seu plano de curso e em seguida deixou 

que nos pronunciássemos quanto a nossos procedimentos. Em nosso primeiro contato, 

revisamos as quatro operações fundamentais da Aritmética. De modo informal, 

questionamos a turma qual era a operação que eles tinham mais dificuldades. A maioria 

deles respondeu ser a multiplicação. Reforçarmos atividade teórica e prática de 

multiplicação e divisão, bem como adição e subtração. A turma parecia concentrada e 

comportada.  

Após revisar as quatro operações fundamentais, a direção da escola comunicou 

que não teria mais aulas nesta turma e caso quiséssemos, poderíamos ministrar outra 

aula. Neste momento comunicamos à turma que iríamos fazer uma atividade com 

quadrados mágicos e entregamos a cada aluno um conjunto de seis tabelas para ser 

preenchida, tal que cada tabela continha cinco linhas e seis colunas, para que eles 

preenchessem os valores entre 01 a 60 conforme dicas que seriam dadas no quadro. 

Começamos colocando o primeiro valor de cada tabela, explicando para turma 

que na primeira tabela não iríamos colocar os valores 02 e 04, pois estes valores já 

estavam no inicio das outras tabelas. Logo, não era necessário repeti-los.  

Demos as dicas de como deveriam ser preenchidas as tabelas baseado em 

sequências numéricas, com recursos específicos. Após isso, conferiram se haviam 

preenchido ela corretamente, conforme expõe a Figura 9. 
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Figura 9 – Alunos preenchendo a tabela de números conforme as dicas. 

 

 

 

As tabelas envolviam muita atividade Matemática. A soma e a multiplicação são 

usadas constantemente, até perceber-se um padrão. Quando aferido o padrão, deixamos 

os mecanismos aritméticos de lado, e passamos a reproduzir o padrão. Logo, na terceira 

tabela escrevemos os valores 4, 5, 6 e 7 e pulamos os valores 8, 9, 10 e 11. Escrevemos 

os valores 12, 13, 14 e 15 e pulamos os valores 16, 17, 18 e 19. Dessa forma, 

escrevíamos 4 números sequenciados, e pulávamos 4 números sequenciados, até chegar 

o número 60. 

Na quarta tabela escrevemos 8 valores sequenciados e pulamos 8 valores 

sequenciados. Na quinta tabela escrevemos 16 valores sequenciados e pulamos 16 

valores sequenciados. Na ultima tabela escrevemos 32 valores sequenciados. Todas elas 

até completarem o número 60.  

A ordem do valor inicial de cada tabela, era dado pela multiplicação por 2. A 

primeira tabela começa pelo número 1 (escreve um numero, e pula outro); a segunda 

tabela começa pelo número 2 (escreve dois números e pula dois); a terceira tabela 

começa pelo número 4 (escreve quatro números e pula quatro); a quarta tabela começa 

pelo número 8 (escreve oito números e pula oito); a quinta tabela começa pelo número 

16 (escreve 16 números e pula 16) e por fim a sexta tabela começa pelo número 32 ( e 

escreve-se até o 60). Após isso, as tabelas ficam como expostas na figura 10. 
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Figura 10 – Tabela preenchida. 

 

 

Após a atividade, a aula se findou e os alunos ficaram apenas curiosos para saber 

do que se tratava as tabelas. No dia 11 de fevereiro de 2015 as 14:20 horas, iniciamos a 

terceira aula, dando continuidade a atividade. Para fins de aproveitar tempo, levamos as 

tabelas já impressas em papel cartão e colamos no quadro. Em seguida perguntamos a 

turma se era possível ler o pensamento de alguém, usando Matemática.  

A resposta unânime foi: ―Não‖.  

Começamos a aula com situações de ―adivinhar pensamento‖. Perguntamos a 

um aluno em quais cartelas estava a idade da mãe dele, mas para ele falar essas cartelas 

enquanto pensa na idade da mãe dele. Em poucos segundos falamos que a mãe dele era 

muito nova, por ter apenas 37 anos. Após o aluno ficar encantado com a adivinhação, 

presenteamos ele com um chocolate e falamos que, a partir daquele momento, todo 

aluno que participasse da aula, iria ganhar um chocolate. 

Depois adivinhamos várias quantidades de objetos que os alunos possuíam. 

Quantos diademas, quantos reais no bolso, idades, tamanhos de sapato, entre outros.  

Em alguns casos, a quantidade de objetos dos alunos excedia os 60. Nesse 

contexto, dividíamos o ―número pensado‖ em algarismos menores que 60, e depois 
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efetuávamos a composição do número. Um exemplo foi adivinhar o número da casa de 

um aluno, que era 223. Primeiro adivinhamos o ―23‖, depois adivinhamos o ―2‖, e 

depois compomos o 223. 

Nesse momento um aluno no final da sala falou que sabia fazer esse truque, pois 

havia aprendido com um tio. Chamamos ele para frente da sala e pedimos para que ele 

revelasse no nosso ouvido o segredo. De fato, ele dominava o esquema da adivinhação. 

Então pedimos para ele começar a adivinhar os números da turma, e entregar os 

chocolates aos participantes. Conforme exposto na figura 11. 

 

Figura 11 – Aluno A participando da aula. 
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Após a participação do aluno A, solicitamos que ele com sua linguagem 

ensinasse aos demais alunos, como se efetivava a mágica em questão. O aluno ensinou 

para dois outros alunos, que começaram a adivinhar mais dados dos outros colegas. 

Conforme exposto na Figura 12 e Figura 13. 

 

Figura 12 – Aluna B que aprendeu a mágica pelo coleguinha. 
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Figura 13 – Aluna C que aprendeu a mágica pelo coleguinha. 

 

 

 

Ao terminar de efetivarem a mágica, solicitamos que os 3 alunos explicassem 

para a turma toda, como se faz a mágica e deixamos que os alunos se organizassem em 

grupo para treinarem entre si, a adivinhação. Conforme exposto na Figura 14. 

 

Figura 14 – Alunos em grupo, trabalhando a matemágica. 
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Na quarta aula começamos com uma nova brincadeira. Dessa vez, pedimos para 

alguém segurar um pedaço de papel, sem nenhuma pretensão. Conforme a figura 15 

Figura 15 – Resultado de uma soma. 

  

 

 Após esse evento, solicitamos que os alunos dissessem números aleatórios, 

enquanto colocávamos os nossos, para efetuarmos uma soma, mais rápido que uma 

calculadora. Os alunos falaram que era impossível. 

 Então, depois que eles disseram os números deles. Solicitamos: Vamos ver quem 

faz a soma mais rápido, nós ou a calculadora, podem somar na calculadora e eu somo 

aqui no quadro. 

 Os alunos apresentaram a resposta rapidamente. Para efeitos de impacto, 

resolvemos não colocar o resultado antes de eles dizerem o da calculadora. Após isso, 

os alunos disseram: Professor, o senhor perdeu. Nossa equipe refutou: ―Como assim 

perdemos? Olha o papel que está com o aluno D. O que está escrito lá?‖. O aluno D 

falou: O resultado da soma! 
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Quando viram o resultado, ficaram admirados e perguntando como foi que 

conseguimos adivinhar o resultado. Refizemos a mágica, conforme mostra a figura  16, 

com outro voluntário. 

 

 

Figura 16 – Voluntária da repetição da mágica da soma. 

 

 

 Após esta atividade, fomos explicar como o truque funcionava. Mostramos o 

principio da soma, dos ―noves fora‖, e ensinamos os alunos a fazerem o mesmo 

procedimento. Conforme exposto na Figura 17. 

 

 

Figura 17 – Ensinando o truque da soma ao aluno. 
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 Após ensinar a turma, discutimos possibilidades de acertarmos números maiores 

e números menores, sempre exercitando os conteúdos revisados da Matemática. 

Conforme exposto na Figura 18. 

 

Figura 18 – Alunos explorando outras contas Matemágicas. 

 

 

 Após as aulas, reservamos uma aula para coleta de dados de nosso Pós-Teste, 

que deu-se através de uma sugestão de redação que os alunos construíssem, cujo tema, 

Onde usei Matemática essa semana, fora da escola? 

Na maioria das redações, os alunos indicaram terem feito as mágicas com 

familiares e outros colegas, conforme exposto na Figura 19, 20, 21 e 22 (demais figuras 

no Anexo 1) 
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Figura 19 – Registro da aluna com a Matemágica.
10

 

 

 Baseado no registro da aluna, constatamos que houve uma certa inserção de um 

elemento matemático escolar sendo projetado para a realidade direta, da vida da aluna. 

Baseado em Mendes (2010, p.3) que diz que: 

 

Há algum tempo, a procura de alternativas didáticas que pudessem 

superar as dificuldades encontradas no processo de ensino e de 

aprendizagem de ciências e Matemática fizeram com que alguns 

estudiosos da área de educação buscassem uma relação dinâmica na 

qual a realidade se constituísse no elemento gerador do conhecimento 

ensinado e aprendido em sala de aula. 

 

 Concluímos que as matemágicas, bem planejadas, projetaram uma abordagem 

pedagógica que viabilizou a produção/execução de conhecimentos matemáticos 

escolares. Bem como tornou-se fator de socialização entre a família da aluna em 

questão, que compartilhou a Matemática por trás do truque com seus parentes, que por 

sua vez, compartilhou com outros parentes. Em situação similar, temos a Figura 20. 

                                                           
10

 Toda minha família gostou da brincadeira e ficaram admirados achando a brincadeira muito legal. No 

começo não entenderam muito bem, então ensinei como funcionava a brincadeira, e depois como ela 

seria feita. Fiz a brincadeira com meus pais, que ensinou para minhas irmãs, e todos gostaram muito da 

brincadeira. Ensinei a brincadeira da seguinte forma: a soma dos primeiros números dará o resultado 

que eles escolheram. Meus amigos também gostaram da brincadeira, que após ter sido feita com eles, 

ensinei como fazer a brincadeira e os mesmos acharam legal. Em particular, eu, gostei muito da 

brincadeira, e todos com quem eu fiz acharam a brincadeira muito legal. 
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Figura 20 – Registro do aluno F com a Matemágica.
11

 

 

 

 Pudemos constatar também, que a forma com a qual projetamos as nossas 

propostas pedagógicas, foram bem válidas, salvo o entendimento dos alunos, ao que as 

atividades se propunham a refletir. Baseado no discurso do aluno F, pudemos entender  

que os alunos estão ―pensando Matemática‖ e ―ensinando o pensar matemático‖ a seus 

amigos e parentes. Ou seja, em um cenário temos as falas de Baruk (1996) que 

constatou em suas pesquisas que situações Matemáticas tradicionais costuma 

desencadear nos alunos a ideia de ―magia‖, pois não conseguem explicar o porquê de 

determinados fatos ocorrerem, como regras Matemáticas, reforçando o juízo de que a 

Matemática se constitui de um conjunto de regras inexplicáveis, restando apenas aceitá-

las, decorá-las e fazer a aplicação, quando possível, justificando nesse contexto seus 

usos. Em outro cenário temos os alunos constatarem essa ―magia‖ de uma forma mais 

prazerosa, por poder entender essas regras e socializá-las, como mostram a Figura 20 e a 

Figura 21. 

 

                                                           
11

 Quando eu cheguei em casa, fiz a mágica com meus irmãos. minha irmã ficou falando que eu era um 

mágico, mais eu falei para ela que havia aprendido com meu professor. Eu ensinei a meus irmão como  

fazer a mágica. E foi o que aconteceu. 
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Figura 21 – Registro do aluno G com a Matemágica.
12

 

 

 Baseado no relato do aluno G constatamos que a matemágica não só teve um 

efeito positivo no aluno como também promoveu a curiosidade dele ir além do que era 

ensinado na escola despertando nele o interesse pela pesquisa de outras matemágicas. 

Dessa forma pudemos constatar que nossa proposta pedagógica alternativa ao modelo 

tradicional que deixa o aluno passivo no ambiente escolar, é positiva. Sendo assim, 

concordamos com Hansen (2006, p. 30) que disse que ―dificilmente conseguiremos 

promover um ensino que relacione os conhecimentos científicos com o cotidiano dos 

alunos se nossa prática docente estiver baseada no ensino tradicional‖, ou seja, um 

ensino baseado na transmissão do conhecimento dividindo a vida dos alunos em dois 

momentos: dentro e fora da escola, não pode ser efetivo as necessidades atuais da 

educação.  

 Confirmando-se essas falas, podemos perceber nos relatos do aluno H da figura 

22 que as aulas de Matemática, com essa proposta, tiveram um impacto positivo a 

realidade dele. 

 

                                                           
12

 Quando fui fazer a mágica com minha mãe, ela já sabia o segredo da mágica, depois fui fazer com 

minha amiga, e a mesma ainda não sabia o segredo e ficou rindo. Em seguida fiz com outra amiga, que 

também não sabia o segredo da mágica, ficou curiosa. depois revelei a todos o segredo da mágica. Essa 

mágica é apenas um, dos inúmeros, segredos da matemática. Em casa pesquisei na internet e encontrei 

outros truques.  
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Figura 22 – Registro do aluno H com a Matemágica.
13

 

 

Entendemos que o aluno H passou a gostar da Matemática salvo a significância 

que aquela atividade representou para ele. Essa proposta é positiva, salvo o discurso de 

Lave (2006) que afirma que uma atividade não tomará lugar no vácuo quando sua 

relação dialética for entre os cenários que o conformam e que por ela são conformados. 

Sendo assim, nossa proposta, de acordo com Lave (2006) foi de que a aprendizagem se 

constituiu na relação dialética entre as ações dos envolvidos no cenários escolar  com os 

contextos de suas atividades e a atividade em si. Assim, a contextualização foi capaz de 

atribuir significado a atividade, e baseado nos relatos dos alunos das Figura 21, Figura 

20 e Figura 19, também respaldou em uma prática social.  

Dessa forma, concordamos com Lave (2006) de que os contextos foram 

construídos em uma relação entre as pessoas da atividade e o mundo com o qual elas 

estavam envolvidas. 

 Debatendo sobre Souza (2004, p. 56), concordamos também que nossa proposta, 

de mediação entre a Matemática, a matemágica, a turma e a prática da Matemática fora 

da sala de aula foi positiva, uma vez que ―o mediador é aquele capaz de enriquecer a 

interação do mediado com seu ambiente, utilizando ingredientes que não pertencem aos 

                                                           
13

 Para mim a matemática é péssima, mais com esse novo método matemático eu gostei muito, pois é 

legal, divertido e todos podem aprender. É legal aprender a matemática em forma de mágica, pois dessa 

maneira, podemos não apenas aprender, mais também ensinar. E também não poderia ser tão bom sem 

um professor tão legal e que ensina bem, pessoalmente, gostei muito.  
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estímulos, mas que preparam a estrutura cognitiva desse mediado para ir além dos 

estímulos‖. Salvo as figuras 19, 20, 21 e 22, julgamos que os alunos, não só aprenderam 

o conteúdo e a mágica, como foram além da sala de aula, compartilhando a informação 

com familiares ou pesquisando novas atividades desse cunho. Sendo assim, 

transcenderam para além da realidade escolar, o que era visto nas aulas de Matemática.  

 O que nos leva a elaborarmos como, considerações finais, que a Matemágica é 

um sólido campo de pesquisa que pode ofertar resultados satisfatórios dentro das 

demandas atuais, no que se referem os objetivos da educação Matemática. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao elaborar e desenvolver atividades nessa perspectiva objetivamos analisar a 

aplicação de atividades Matemágicas como proposta para o ensino das quatro operações 

no 6º ano do Ensino Fundamental, com fins de romper com a dinâmica observada na 

experiência de Estágio Supervisionado III, ofertado pela Universidade Federal da 

Paraíba. Aos nossos olhos, a Matemática escolar que fica apenas na escola, é um ensino 

desprovido de significado, descontextualizado, pelo simples fato de ter o aluno como 

mero expectador. 

A fim de atender esse objetivo, pesquisamos com que freqüência os alunos 

exercitam/praticam a Matemática dentro e fora da sala de aula. A maioria dos alunos 

alegou que a Matemática, fora da sala de aula, se reduzia a atividades envolvidas no 

comércio, sobretudo na feira. Dessa forma, nos lançamos a ensinar matemágicas 

associadas às quatro operações com números naturais; contextualizando o 

funcionamento das Matemágicas. 

Após essa etapa, pudemos perceber que os alunos passaram a utilizar a 

Matemágica fora da sala de aula, como elemento socializador em seus lares e em seus 

ciclos de amizade. 

 Embora trate-se de um estudo de caso, de cunho qualitativo, pudemos concluir 

que as Matemágicas se caracterizaram como um contexto que transformou o aluno em 

um ser ativo, tanto dentro dos muros da sala de aula, como fora dela. Sendo assim, as 

contribuições de nosso trabalho renderam a produção de um fundamento teórico, ainda 

pouco pesquisado em caráter científico, que é a contextualização através das 

Matemágicas, bem como, em escala de estudo de caso, pôde atribuir sentido e prática 

aos alunos, salvo suas indicações pré-teste e pós-teste. 

 Nosso trabalho também apresenta contribuições, quando em nossa experiência 

de Estágio Supervisionado, pudemos retratar e expor a realidade local do ensino de 

Matemática em uma escola de Mamanguape. 

Para fins de futuras pesquisas, defendemos que outras matemágicas, expostas a 

uma população ou amostra maior, seja possível verificar se a metodologia se sustenta, 

no que se refere as contribuições de uma prática pedagógica que fomente a participação 

ativa do discente. 
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Apêndice 1 – Questionário aplicado aos alunos. 

 

1 - Você gosta de Mágicas? 

(    ) SIM   (    ) NÃO 

 

2 – Você, quando está na Escola, percebe usar Matemática em outras disciplinas e em outros 

lugares da escola, sem ser nas aulas de Matemática? 

(     ) Sim   (     ) Não 

 

3 – Fora da escola, sem ser por uso de fazer contas com dinheiro, você usa Matemática? 

Onde? 

(     ) Sim    (     ) Não 

 

Onde você usa? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4 – Você acha que os assuntos que você aprende, nas aulas de Matemática, dá pra usar no dia 

a dia? 

(    ) Sim    (    ) Não   (    ) Alguns Sim, Outros Não 

 

 

5 – Você e sua família costumam conversar sobre o que aprendeu nas aulas de Matemática? 

(     ) Sim   (     ) Não 
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Anexo 1 – Outros registros dos alunos a cerca das Matemágicas aprendidas. 
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