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Resumo: O presente trabalho apresenta uma atividade desenvolvida no contexto do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) Matemática da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Trata-se de uma 

Mostra de Matemática realizada no Instituto de Educação Estadual Professor Cesar P. Martinez objetivando 

divulgar e celebrar o Dia Nacional da Matemática, despertar a curiosidade e interesse dos alunos e professores 

em relação a Matemática, e aproximar a universidade da escola e a escola da universidade. Como resultados 

pode-se concluir, que os objetivos estabelecidos para a atividade foram alcançados, além de que, a experiência 

trouxe ricas contribuições para a formação dos futuros professores.  
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). 

PÚBLICO-ALVO 

Além das turmas onde o PIBID - Matemática atua, a mostra também foi aberta para 

todos os alunos do ensino fundamental II, ensino médio, magistério e técnico em prótese 

dentária do Instituto de Educação Professor César Prieto Martinez. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa-PR, Vila Estrela. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Instituto de Educação Professor César Prieto Martinez, Vila Estrela, Ponta Grossa - PR. 

JUSTIFICATIVA 

O ensino de matemática tem sido alvo de críticas que partem de políticos, de meios de 

comunicação, a população em geral e até dos próprios educadores. O desempenho dos alunos 

é tido como deficiente; os currículos, como superficiais e sem ousadia; a preparação dos 

professores, como inadequada; e a prática de sala de aula, como refém de modismos e rotinas 

ineficazes. Para enfrentar essa conjuntura, políticos, educadores e a população em geral 

costumam propor soluções aparentemente simples para os problemas de formação dos 

professores de Matemática. 

No entanto ensinar matemática é um trabalho que exige que os professores conheçam 

matemática de uma forma diferente de como fazem outros profissionais que lidam com o 

assunto (BALL et al., 2005).  

Professores precisam conhecer e entender matemática de uma maneira diretamente 

relacionada com o seu ofício – por exemplo, para preparar atividades de forma adequada, 

diagnosticando as dificuldades que os alunos encontram e para administrar uma discussão 

produtiva em sala de aula. Eles precisam conhecer as ideias matemáticas “por dentro”, assim 

como as conexões entre essas ideias. Eles também precisam desenvolver as habilidades para 

lidar com questões matemáticas que possam surgir durante uma aula. (SILVER, 2006). 
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Nessa perspectiva o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 

Matemática da Universidade Estadual de Ponta Grossa tem desenvolvido suas atividades no 

Instituto de Educação Estadual Professor Cesar P. Martinez, localizado no bairro Vila Estrela 

do município de Ponta Grossa. Onde, visando divulgar e celebrar o dia Nacional da 

Matemática, despertar a curiosidade e o interesse dos alunos e professores em relação à 

Matemática, realizou uma Mostra comemorativa ao Dia Nacional da Matemática, nas 

dependências do Instituto de Educação Estadual Professor Cesar P. Martinez, nos períodos da 

manhã e tarde do dia 8 de maio de 2019. 

O Dia Nacional da Matemática é comemorado no dia 6 de maio, e foi instituído pela 

Lei 12 835 (D.O.U., 26/6/2013). A data foi escolhida para homenagear o professor Júlio Cesar 

de Mello e Souza, mais conhecido como Malba Tahan. (LORENZATO, 2015). Que foi um 

entusiasta na propagação da matemática, se importava com a utilização da matemática no dia 

a dia das pessoas e na relevância de seu estudo.  

 

OBJETIVOS 

Divulgar e celebrar o Dia Nacional da Matemática, despertar a curiosidade e interesse 

dos alunos e professores em relação a Matemática, e aproximar a universidade da escola e a 

escola da universidade.  

METODOLOGIA 

A mostra foi organizada no Instituto de Educação Estadual Professor Cesar P. 

Martinez, no período da manhã e da tarde. As turmas eram acompanhadas por um professor 

para a visitação da mostra, que contou com a exposição de dez atividades, conforme descrição 

que segue. 

Na atividade Frações, os participantes eram desafiados a dividir quantidades de sagu 

de acordo com o exercício proposto. A bolsista apresentava uma quantidade de sagu em um 

recipiente e explicava que essa quantidade representava o todo e que ela queria que eles 

fracionassem utilizando outros recipientes: ½ do todo, depois ¼ e assim sucessivamente.  

Já a atividade Soroban, teve como objetivo apresentar uma maneira diferente de 

realizar as operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Assim 

utilizando uma ferramenta pedagógica e histórica que auxilia na aprendizagem das operações 
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básicas, o ábaco. No primeiro momento era explicado o funcionamento do material e como 

proceder às operações no mesmo, em seguida, os participantes eram desafiados a realizar 

determinadas operações sem o auxílio do bolsista. 

A Matemágica também fez parte da mostra. Eram desenvolvidas mágicas utilizando 

lógica e/ou álgebra. Usando como recurso, folhas sulfites e lápis, a atividade despertava a 

curiosidade dos participantes para se envolver e interagir nos números realizados. 

Um problema do enigmático Malba Tahan, os participantes eram desafiados a resolver 

o problema da pérola. Onde o objetivo era encontrar a pérola mais pesada, em um 

determinado grupo de pérolas, utilizando uma balança com o número mínimo de pesagens. 

No Desafio Travessia do Rio, era contado o dilema do fazendeiro que precisava 

realizar a travessia de um lobo, um cordeiro e um saco de milho pelo rio. Sabendo-se que na 

canoa cabe apenas três itens e que o lobo come o cordeiro e o cordeiro come o milho, os 

participantes eram instigados a resolver esse problema, os alunos podiam interagir e manusear 

os materiais. 

No trabalho Arte e Matemática, eram apresentadas as relações que arte tem com a 

matemática e a matemática com a arte. Foram apresentados os conceitos de perspectivas, a 

arte abstrata, a utilização das formas geométricas como artes e tecnologias que utilizam 

matemática para fazer arte.  

Na atividade Fita de Möbius, eram dispostas tiras de papel com as quais os 

participantes deviam confeccionar a fita de Möbius. O objeto, muitas vezes, não é intuitivo e é 

utilizado até hoje como representação do infinito. O objetivo era mostrar que o objeto não é 

orientável. 

Um Quebra cabeças também foi apresentado, não um comum, mas sim um quebra-

cabeças geométrico que poderia ser montado de quatro maneiras diferentes. Os participantes 

manipulavam as peças tentando obter as diferentes maneiras de montá-lo, mas muitos tinham 

dificuldade, mesmo com as quatro maneiras possíveis sendo dispostas em imagem. 

Na atividade Fractais era apresentada a grandeza da geometria fractal. Encontrada na 

natureza, despertou a curiosidade dos participantes devido a sua infinidade. Representado em 

kirigamis no papel sulfite, também com canudos de pirulitos e fio metálico. 
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Na atividade Torre de Hanói, era proposto utilizar a torre de Hanói, no qual os 

participantes tinham de usar a lógica e a sequência de movimentos para mover os discos de 

uma haste para a outra, concluindo assim, o objetivo do jogo. 

Figura 1 – Atividades da mostra de matemática 

 

Legenda: A montagem a cima apresenta as atividades realizadas na mostra de matemática. 

RESULTADOS 

A mostra realizada contribuiu de forma significante para os bolsistas, alunos e 

professores. Grande parte dos participantes mostrou interesse em pelo menos uma das 

atividades apresentadas, visto que fixavam sua atenção na explicação e onde está era aplicada 

ou está presente no dia a dia. Muitos ainda anotavam a referência ou sugestão de pesquisa do 

bolsista da atividade em questão, assim valorizando o trabalho realizado. A interação e 

contato com alunos de todas as turmas do 6° ano ao 3° ano do ensino médio e até alunos de 

formação técnica, foi diversificada e desafiadora. A maneira de articular a fala e o grau de 

dificuldade das perguntas variavam de acordo com a turma que estava visitando a mostra. 

Todo o empenho do grupo PIBID - Matemática em realizar as atividades da melhor 

maneira possível, vem da sensibilidade para com os alunos. Planejar, organizar, revisar as 

atividades provém da vontade de melhorar a aprendizagem destes e contribuir para a melhoria 

da educação básica na atualidade.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A atividade permitiu que os futuros professores revisitassem conteúdos matemáticos já 

conhecidos. Proporcionou também que tivessem o primeiro contato com outros temas 

matemáticos, tais como Fita de Möbius, Matemática e Arte, os quais não haviam sido 

abordados nem na Educação Básica nem na formação inicial de professores. E ainda que os 

mesmos planejassem uma atividade interessante e que fosse compreensível para alunos de 

diferentes faixas etárias. Exigiu organização do tempo e espaço da mostra, bem como a 

mobilização de conhecimentos pedagógicos, visando a aprendizagem dos alunos. 

A Mostra do Dia Nacional da Matemática, como todas as atividades que são realizadas 

pelo PIBID - Matemática, trouxe uma grande contribuição na formação dos acadêmicos 

envolvidos. O contato com o chão da escola desde o primeiro ano do curso da graduação, 

possibilita experiências, evoluções e aprendizados. A relação Universidade e escola, permite 

adquirir conhecimento por meio da teoria com a prática. Não somente os acadêmicos são 

beneficiados, mas os alunos também. A interação com os bolsistas na mostra e em outras 

atividades realizadas, evidenciam a relevância de haver dinamização no cotidiano das salas de 

aula. 

APOIO 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES 
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