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Resumo:  

Este trabalho relata a experiência de uma Feira de Matemática realizada pelo Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), Subprojeto de Matemática, em 

uma escola pública da cidade de Erechim, RS. Buscou-se, com esta atividade, motivar os 

alunos das séries finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio a aprender Matemática 

através de pesquisas, investigações e de construções de materiais, mediados pelos 

professores da escola e pelos acadêmicos bolsistas do PIBID. À medida que os alunos 

pesquisavam, ampliavam seus conhecimentos e notava-se que o interesse dos mesmos pela 

Matemática aumentava. Com isso, proporcionou-se aos educandos uma aprendizagem de 

forma lúdica e concreta, visualizando os conteúdos aprendidos em sala de aula aplicados 

ao dia a dia, e ainda integrando alunos de diversas séries/anos da escola campo.  

 

Palavras-chave: Ensino de Matemática; PIBID; Feira de Matemática. 

1. Introdução  

Atualmente, diferentes alternativas são buscadas para auxiliar o processo de ensino 

e aprendizagem de Matemática. Dentre elas destaca-se a Feira de Matemática, em que os 
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alunos de diferentes séries/anos pesquisam, investigam, aprendem, confeccionam 

trabalhos, trocam experiências e apresentam os resultados à comunidade escolar. 

Com este intuito os acadêmicos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), Subprojeto de Matemática, da Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI Erechim, realizaram em uma escola 

pública da referida cidade uma Feira de Matemática, visando a apresentar à comunidade 

escolar uma alternativa para trabalhar Matemática, em que os alunos visualizem e 

apliquem os conteúdos trabalhados em sala de aula e se motivem mais para aprender os 

conteúdos da referida disciplina. 

A presente proposta é descrever dois trabalhos apresentados na Feira de 

Matemática, bem como as percepções dos acadêmicos bolsistas ao desenvolverem a 

mesma. Para isso, estruturou-se este artigo em três partes, sendo a primeira parte um 

referencial teórico sobre Feiras de Matemática, seguido de uma breve discussão de como 

se organizou a Feira de Matemática na escola campo, a descrição e as fotos dos trabalhos 

escolhidos para serem apresentados neste artigo e, por fim, os resultados obtidos com o 

desenvolvimento da Feira de Matemática. 

2. A Feira de Matemática na construção de conhecimentos 

A Feira de Matemática é entendida, por Soares e Bayer (2004, p.11), como uma 

“[...] exposição de trabalhos envolvendo Matemática, produzidos por alunos e orientados 

por professores, na qual o aluno produtor-expositor torna-se sujeito da aprendizagem, 

mostrando ao público sua pesquisa”. 

Dentro desta perspectiva, a realização de uma Feira de Matemática pode ser vista 

como facilitadora, a fim de promover a autodeterminação dos alunos na busca pelo 

conhecimento por meio da pesquisa e posterior socialização dos conteúdos matemáticos 

adquiridos. 

A Feira de Matemática pode trazer aos alunos uma nova motivação em aprender 

Matemática, em buscar novas ideias, em trabalhar com a Matemática no dia a dia, em 

perceber a importância na construção de materiais concretos e na integração entre alunos 

de diferentes séries e turmas. Tal ideia é reforçada por Soares (2005), que realiza estudos 

sobre Feira de Matemática, verificando como esta pode servir de agente estimulador para o 

aluno aprender e a gostar de Matemática. 
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Corroborando, Zermiani e Breuckmann (2008, p. 16) afirmam que a Feira de 

Matemática pode: 

 

a) despertar nos alunos maior interesse na aprendizagem da Matemática; 

b) promover o intercâmbio de experiências pedagógicas e contribuir para a 

inovação de metodologias; 

c) transformar a Matemática em ciência construída pelo aluno e mediada pelo 

professor; 

d) chamar a atenção para a necessidade, cada vez maior, da integração vertical e 

horizontal do ensino da Matemática; 

e) promover a divulgação e a popularização dos conhecimentos matemáticos, 

socializando os resultados das pesquisas nesta área; 

f) integrar novos conhecimentos e novas tecnologias de informação e 

comunicação aos processos de ensino e aprendizagem. 

 

Buscando atingir tais objetivos, desenvolveu-se a Feira de Matemática na escola 

campo. Na sequência, será apresentada a metodologia empregada e dois trabalhos 

apresentados na citada feira, sendo um do Ensino Fundamental e o outro do Ensino Médio. 

3. A Feira de Matemática na escola campo 

A Feira de Matemática na escola campo envolveu alunos das séries finais do 

Ensino Fundamental (6º ano e 7º ano, 7ª série e 8ª série), alunos do Ensino Médio Curso 

Normal (1º ao 3º ano), e também alunos do 3º ano do Ensino Médio Regular. Este evento 

envolveu cerca de 330 alunos do Ensino Fundamental e aproximadamente 180 alunos do 

Ensino Médio, num total de 510 alunos. 

Para a realização da Feira de Matemática na escola campo, trabalhou-se em seis 

etapas. A primeira etapa constituiu-se de reuniões semanais com as professoras 

responsáveis pelo Subprojeto na Universidade e acadêmicos bolsistas do PIBID, para um 

primeiro planejamento da atividade. Na segunda etapa, os bolsistas, juntamente com as 

professoras responsáveis pelo Subprojeto, apresentaram o primeiro planejamento para a 

direção e professores da escola campo. A terceira etapa voltou-se para a elaboração de um 

projeto no qual foram definidos os temas e conteúdos que cada série/ano iria abordar. Os 

temas ficaram definidos da seguinte forma: Ensino Fundamental: 6º ano - Simetria; 7º ano 

- Escalas; 7ª série - Mosaicos; 8ª série - Matemática e Música; Ensino Médio Curso 

Normal: 1º ano - Jogos envolvendo Matemática; 2º ano - Brincadeiras infantis envolvendo 

Matemática para as séries iniciais; 3º ano - Ornamentos envolvendo Matemática. Ensino 

Médio Regular: 3º ano - Matemática no dia a dia. A quarta etapa, por sua vez, constituiu-se 
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no desenvolvimento dos temas em sala de aula e na preparação dos materiais a serem 

expostos na feira. Nesta etapa, cada professor regente, acompanhado pelo acadêmico 

bolsista, optou por uma maneira de trabalhar com o tema; em alguns casos, foi preciso 

revisar alguns conteúdos de Matemática para que, posteriormente, fosse possível elaborar 

as amostras. Já a quinta etapa serviu para a seleção dos trabalhos a serem apresentados, 

pois havia um número muito grande de trabalhos confeccionados e o local seria 

insuficiente para que todos fossem expostos. Por fim, a sexta etapa contemplou a 

realização da Feira de Matemática promovida pela escola campo e pela Universidade, que 

se desenvolveu no ginásio poliesportivo da escola, abrindo espaço para visitação da 

comunidade escolar, divulgando o empenho dos alunos e suas aprendizagens adquiridas, 

mostrando um pouco do cotidiano da sala de aula e o compromisso do PIBID e da escola 

na busca por um ensino inovador e de qualidade. 

No dia da realização da feira, alguns professores do Departamento de Matemática e 

do Departamento de Educação da URI visitaram a mesma e, a partir dos critérios 

criatividade, organização, Matemática envolvida no projeto, segurança e objetividade na 

explicação, avaliaram os trabalhos. 

 Neste artigo, optou-se por descrever um trabalho de cada nível – Ensino 

Fundamental e Ensino Médio – que obtiveram melhor avaliação, sendo eles o da 8ª série, 

com o tema “Matemática e Música” e o do 3º ano do Ensino Médio Regular, com o tema 

gerador “Matemática no dia a dia”. 

A 8ª série, conforme descrito acima, trabalhou com o tema gerador “Matemática e 

Música”. O objetivo desse trabalho foi que os alunos identificassem a relação da 

Matemática com a Música. Como havia três turmas de 8ª série, cada uma com 30 alunos, a 

professora regente e a acadêmica bolsista optaram por elencar subtemas do assunto 

escolhido e os dividir entre as três turmas. 

Este trabalho foi elaborado por uma das turmas de 8ª série, a qual explorou as 

proporções áureas. Para isso, dividiu-se a turma em seis grupos, sendo que um dos grupos 

trabalhou com papel machê na confecção de uma mão em tamanho real, a qual apresentava 

as medidas de extrema proporção, ou seja, com a mão espalmada, a distância entre o dedo 

indicador e o dedo mindinho era a proporção áurea da distância entre o dedo polegar e o 

dedo mindinho. O grupo ainda usou garrafas de vidro com água para extrair as notas 

musicais, usufruindo dos aprendizados sobre o conteúdo de razão e proporção, usando 
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como base as proporções da nota musical dó, sendo que a garrafa para esta nota 

encontrava-se completamente cheia. Os dois trabalhos podem ser observados na Figura 1. 

 

Figura 1: Garrafas com notas 

 
Fonte: Trabalhos produzidos pelos alunos da 8ª série da escola campo 

 

Outro grupo construiu uma pirâmide em vidro (Figura 2), seguindo o modelo da 

pirâmide de Quéops, a qual tem a metade do comprimento da sua base, a secção áurea da 

altura. 

 

Figura 2: Pirâmide de vidro confeccionada pelos alunos da oitava série 

 
Fonte: Trabalhos produzidos pelos alunos da 8ª série da escola campo 

 

O terceiro grupo trabalhou com as proporções áureas na arte (especialmente nas 

obras de Da Vinci), no dia a dia e na natureza, explorando o número de ouro e as 

dimensões do retângulo de ouro, conforme se observa na Figura 3. 
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Figura 3: Uma das obras de Da Vinci e a espiral logarítmica, produzidas a partir do retângulo de ouro 

 
Fonte: Trabalhos produzidos pelos alunos da 8ª série da escola campo 

 

Foi criado, pelo quarto grupo, um quebra-cabeça de pentagramas, no qual um 

pentagrama encaixava-se dentro do outro, dando a ideia de infinito. 

Já o quinto grupo criou um boneco (Figura 4) que apresentava as proporções 

áureas, demonstrando onde as mesmas poderiam ser encontradas no corpo humano. 

 

Figura 4: Boneco com as proporções áureas 

 
Fonte: Trabalhos produzidos pelos alunos da 8ª série da escola campo 

 

E o sexto grupo criou um decágono de linha para demonstrar o valor do número Fi, 

que é obtido a partir da divisão do raio pela medida de um dos lados do decágono regular. 

Este grupo ainda criou pentágonos e retângulos de ouro, para mostrar que é possível 

encontrar as proporções áureas em segmentos de diversos tamanhos, além de dar ideia de 

infinito (Figura 6). 
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Figura 6: Octógono de linha 

 

Fonte: Trabalhos produzidos pelos alunos da 8ª série da escola campo 

 

Quanto ao 3º ano do Ensino Médio Regular, que trabalhou com o tema 

“Matemática no dia a dia”, foi constituído por duas turmas de aproximadamente 30 alunos. 

Da mesma forma que na 8ª série, os alunos foram divididos em grupos, porém solicitou-se 

que pesquisassem a aplicação da Matemática no dia a dia. A turma melhor avaliada 

trabalhou com os temas ilusão de ótica, o número π e a geometria nas construções civis. 

Ilusão de ótica são imagens que enganam nosso cérebro, deixando-o confuso por 

alguns instantes (Figura 7). O número π é o número irracional mais famoso da história, tem 

uma razão constante entre o perímetro de qualquer circunferência e seu diâmetro (Figura 

8). A geometria nas construções civis é usada por engenheiros, pedreiros e arquitetos para 

realizar cálculos de área, volume, estruturas estáveis, etc. (Figura 9). 

 

Figura 7: Ilusão de ótica 

 
Fonte: Trabalhos produzidos pelos alunos do 3º ano do Ensino Médio Regular da escola campo 
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Figura 8: O número PI 

 
Fonte: Trabalhos produzidos pelos alunos do 3º ano do Ensino Médio Regular da escola campo 

 

Figura 9: Geometria nas construções civis  

 
Fonte: Trabalhos produzidos pelos alunos do 3º ano do Ensino Médio Regular da escola campo 

 

Dessa forma, a Feira de Matemática na escola buscou a promoção e a divulgação de 

diversos conteúdos matemáticos, socializando os resultados com todos os níveis escolares 

e abrindo espaço para a comunidade escolar presenciar o que vem se desenvolvendo em 

sala de aula em conjunto com o programa PIBID, Subprojeto de Matemática da URI 

Erechim, apresentando a disciplina de uma forma mais atraente e divertida, transcendendo 

os limites físicos da sala de aula e dos corriqueiros quadro-negro e giz. 

4. Resultados da Experiência  

A realização da Feira de Matemática na escola campo pode ser avaliada como uma 

prática inovadora na região. Além de desempenhar um papel de agente motivador, também 

possibilitou uma interação entre os conteúdos abordados em sala de aula com suas 

aplicações no dia a dia. 

A Feira de Matemática teve seus trabalhos divulgados para toda a comunidade 

escolar, inteirando a comunidade externa sobre o cotidiano da sala de aula. 
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Ao analisarmos a postura dos alunos da escola campo na elaboração dos trabalhos 

para a Feira, verificou-se que os mesmos encontravam-se eufóricos para construir novos 

conhecimentos, elaborar trabalhos, apresentar e divulgar o que foi aprendido. 

Na visão dos professores de Matemática da escola campo, produzir uma Feira de 

Matemática é um tanto quanto desafiador, pois, para que seu desenvolvimento seja 

possível, são necessárias novas abordagens e metodologias a partir dos conteúdos 

trabalhados durante o ano letivo, desafio que é gratificado ao perceber um maior estímulo 

junto ao aluno para aprender Matemática, visto que, para muitos alunos, é um conteúdo 

considerado difícil e denso. 

Os acadêmicos bolsistas do Curso de Matemática, por sua vez, empenharam-se em 

realizar a Feira de Matemática, visando a obter uma experiência diversificada, a qual 

promoveu a relação entre teoria e prática, atingindo, assim, os objetivos previstos pelo 

PIBID. 
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