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1

Introdução

Muitos alunos veem a Matemática como uma disciplina abstrata e difı́cil, e para mudar
esta visão muitos docentes vêm buscando atividades matemáticas que incorporem elementos do cotidiano desses alunos, e dessa forma, de acordo com [1], o professor desperta a
curiosidade, criatividade e a vontade de aprender entre os discentes.
Em 2016 o Brasil foi o paı́s sede dos Jogos Olı́mpicos, tendo então uma grande cobertura
midiática e também uma forte introdução desse tema nas escolas. Porém, dificilmente
os professores discutem com os seus alunos conceitos matemáticos existentes por trás dos
Jogos Olı́mpicos. Diante disso, sentiu-se a necessidade de realizar uma atividade educativa
no formato de feira de ciência, que discutisse junto aos discentes a ligação da Ciência com
os esportes.

2

Metodologia

A atividade foi realizada na quadra poliesportiva da Universidade Federal de Alfenas
(UNIFAL-MG), e foram discutidos a história dos jogos olı́mpicos, a evolução desses jogos,
e os conceitos de Quı́mica, Fı́sica e Matemática presentes nos esportes. Os tópicos de
Matemática trabalhados foram: as distâncias das pistas de atletismo no estádio olı́mpico
e a evolução geométrica da bola de futebol ao longo do tempo.
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Sobre a pista de atletismo, foi discutido o fato das paralelas possuı́rem curvaturas
de raios diferentes no trecho circular, consequentemente, cada pista possui um tamanho
diferente, com isto, é necessário que alguns corredores comecem em um ponto a frente do
outro para igualar a distância final percorrida. Para esta discussão foi feita uma maquete
da pista de atletismo e, utilizando um barbante foi mostrado que apesar das posições serem
diferentes, a distância final percorrida seria igual.
Já em relação a evolução geométrica da bola de futebol ao longo do tempo, atualmente
a bola possuir o formato de uma esfera quase perfeita, porém, até 2010 a bola era composta
por várias figuras geométricas, 12 faces pentagonais e 8 hexagonais, ficando nomeado como
icosaedro truncado, que de acordo com [2] faz parte dos treze poliedros conhecidos como
sólidos de Arquimedes. Para a discussão foi construı́do um icosaedro truncado utilizando
papel cartão.

Figura 1: Foto da aplicação das atividades para alunos de escola pública.
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Conclusões

Através da realização dessa atividade, pode-se perceber o quanto os alunos se interessam por problemas que utilizam elementos do cotidiano, desmistificando a ideia de que a
Matemática não ultrapassa os muros escolares.
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