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Contrariando o panorama de contextos e realidades de gênero, o tra-
balho em Literatura de Cordel, produzido por duas estudantes do
Ensino Médio, na cidade de Itaberaba, no Sertão da Bahia se mostra
um verdadeiro exemplo de superação das dificuldades estruturais e
materiais que lhes circundam e mostram a força das meninas ser-
tanejas que sabem onde querem chegar. O trabalho desenvolvido
fez parte do projeto “Sala de Versos e Rimas”, com criações indi-
viduais de Cordéis pelos estudantes abordando temáticas estudadas
nas disciplinas Sociologia, Geografia, Filosofia, História, Matemática
e Ĺıngua Portuguesa, orientado e organizado pelo professor Elton
Magalhães (Ĺıngua Portuguesa) em parceria com demais professo-
ras e professores responsáveis pelas outras disciplinas. Para quem
é “nascido e criado” ou reside em cidades na Região Nordeste do
Brasil, principalmente em cidades do Interior, já deve ter visto
ou lido algum Cordel, nas rodoviárias eles costumam ser bem fre-
quentes. Eles trazem “toda uma expressividade e historicidade rela-
cionada à cultura popular, [...] não só em sua expressão literária,
mas também como prática sócio-discursiva [...]”, [1]

Motivar o estudo da Matemática tem sido, há tempos, um grande
desafio para professoras e professores no nosso páıs, e as dificuldades
aparecem em diversos ńıveis e complexidades, seguem desde a su-
perlotação de salas até a excessiva carga horária do docente, da falta
de ânimo com a própria escola até a ausência de recursos materiais
como livros, merenda, saneamento, etc; apontam-se ainda a falta de
diálogo entre conhecimentos formais e informais e no caso espećıfico
do Ensino de Matemática fragilidade na formação acadêmica, [2].
Parece um desafio ainda maior quando parte das alunas e alunos não
estão nas capitais ou centros urbanos, onde o acesso à bibliotecas,
museus, laboratórios ou universidades seriam posśıveis com maiores
facilidades, de modo a mostrar e incentivar outras carreiras, experi-
mentos mais sofisticados e que associassem práticas às teorias vista
nas salas de aula. Só para ter uma ideia, segundo a matéria Censo



Escolar 2014 - Brasil Urbano x Brasil Rural : ”Na área urbana, 44%
das escolas têm uma quadra de esporte; na rural, esse número cai
para 11%. Quase metade (48%) das escolas urbanas conta com uma
biblioteca, contra apenas 13% das rurais. Ainda segundo a matéria,
nas Escolas Rurais existe Sala de Leitura em apenas 7% e Banda
larga em apenas 8%. São duras realidades que os profissionais da
educação precisam enfrentar e partir para a reinvenção da prática
pedagógica. Em Matemática, a questão “Como atrair jovens para
o estudo de Matemática, de modo que seja divertido, inclusivo e
efetivo?” ainda é uma grande incógnita.

No nosso Instituto (e certamente em diversas outras), é consenso
entre professoras e professores que a disciplina de Matemática recebe
o desmerecido t́ıtulo de ser ”muito dif́ıcil”. Dáı é posśıvel imaginar
o tamanho da dificuldade que pensamos que teŕıamos para abrigar a
intrusa “Matemática” em um projeto literário, que traz suas regras
e dificuldades por si só. Desafio posto, surpresa! Com criações indi-
viduais, ter meninas optando por Matemática foi bastante animador,
pois parece que ”pré-conceito” dessa falsa dificuldade se mostrou su-
perado. Mais ainda, a qualidade do que produziram Ellen Mendes
ao abordar “Função Afim”, e Lylia Freitas ao abordar “Teoria de
Conjuntos”, foi surpreendente. É preciso exaltar a clareza com que
elas escreveram e exemplificaram tanto os conceitos mais abstratos,
quanto os mais práticos.

Nos Cordéis encontram-se verdadeiras aulas de como podemos e
devemos identificar e potencializar nossos talentos, tanto no sen-
tido da aprendizagem em Matemática, quanto na construção de
outros saberes e competências caracteŕısticos da Ĺıngua Portuguesa,
mesmo dentro do contexto regional tão t́ıpico da Literatura de Cordel,
é posśıvel (re)produzir o que é de importância geral. Não desejamos
fazer uma associação leviana da Etnomatemática com a Literatura
de cordel uma vez que com a primeira se pretende recuperar saberes
matemáticos passados e presentes de grupos culturais, para então
promover o ensino de matemática a partir de outras narrativas, [4].
Portanto não deve ser reduzida a uma indevida apropriação dos
conhecimentos regionais para satisfazer às práticas de uma cultura
hegemônica, de um grupo dominante. Não é disfarçar-se de “etnos”,
tal como “[...] transcendência em diferentes ambientes naturais, so-
ciais e culturais”, [3], mas de fato sê-lo. O que se apresenta-se agora
outro lado da mesma moeda: Produzir e divulgar arte, cultura e
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conhecimento matemático a partir de elementos da cultura popu-
lar e regional. Mais ainda, salientamos que a produção é de jovens
meninas, trazendo à tona a relevância de discutirmos a questão de
gênero em ambos os ambientes.

Fazer alterações no ensino da Matemática é uma tarefa árdua,
que não cabe resposta simplória e sem reflexão. Não bastam meros
acréscimos ou redução de conteúdos nos curŕıculos, mas sim cabe
refletirmos o que se pretende com tais conhecimentos matemáticos,
que caminhos percorrerão essas e esses estudantes a partir da com-
preensão das possibilidades e limitações do conhecimento matemático,
além de compreender quais as relações existentes entre a Matemática
e as outras áreas do conhecimento humano, [5]. Necessitamos estim-
ular a juventude para compreensões outras, que valorize pessoas e
seus conhecimentos, que a Matemática esteja à disposição para con-
strução de uma sociedade que saiba lidar com a superação de prob-
lemas da vida cotidiana, com respeito às diferenças e partilhando
dos saberes formais e informais.

References

[1] Roberta Monteiro Alves. Literatura de cordel: por que e para
que trabalhar em sala de aula. Revista Fórum Identidades, 2013.
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Relação entre aluno e matemática: Reflexões sobre o desinter-
esse dos estudantes pela aprendizagem desta disciplina. Revista
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