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RESUMO 

 

 

O presente estudo apresenta os resultados de uma investigação acerca de como a 
História da Matemática e o Teatro podem contribuir para a construção do 
conhecimento matemático de estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, por 
meio da vivência, preparação e execução de uma peça teatral, além da 
apresentação do script. Este traz uma abordagem histórica, definindo tempo e 
espaço dos acontecimentos, situando o leitor e o espectador a fazerem o percurso 
na biografia de Tales de Mileto (624-546 a.C), criando situações, que levaram ao 
estudo e a discussão dos conteúdos relacionados ao possível episódio da medição 
da altura da pirâmide de Quéops e ao Teorema de Tales. Isto posto, a proposta 
pedagógica implementada no decorrer deste trabalho, foi fundamentada em 
pressupostos teóricos e metodológicos da História da Matemática e do Teatro, 
baseando-nos em autores, tais como Mendes (2006), Miguel (1993), Gutierre (2010), 
Desgrandes (2011), Cabral (2012). No que concerne aos procedimentos 
metodológicos, utilizamos a pesquisa qualitativa, porque responde a questões 
particulares, analisando e interpretando as informações geradas no campo da 
pesquisa. Como instrumentos metodológicos lançamos mão da observação 
participante, do questionário aplicado aos estudantes, do diário de campo e dos 
textos dissertativos produzidos pelos estudantes. O tratamento e análise dos dados 
colhidos por meio dos questionários foram organizados, classificados e quantificados 
em tabelas e gráficos para facilitar a visualização, a interpretação, a compreensão e 
a análise dos dados. A análise dos dados corroborou com nossa hipótese e 
contribuiu para aperfeiçoar e indicar o uso da peça teatral como uma atividade 
motivadora nas aulas de Matemática. Assim, consideramos que o script elaborado, 
ou seja, o produto educacional proposto trará importantes contribuições para o 
ensino da Matemática na Educação Básica.  
 
 
Palavras-chave: História da Matemática, Matemática, Script, Teatro, Teorema de 
Tales. 
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ABSTRACT 
  

 

This study will present the results of an investigation of how the history of mathemat-
ics and theater can contribute to the construction of mathematical knowledge of stu-
dents in the 9th year of elementary school, through the experience, preparation and 
execution of a play, beyond presentation of the script. This brings a historical ap-
proach, defining space and time of events, putting the reader and viewer to do the 
route in the biography of Thales of Miletus (624-546 a.C), creating situations that led 
to the study and discussion of the content related to the episode possible to measure 
the height of the pyramid Khufu and the Theorem of Thales. That said, the pedagogi-
cal proposal implemented in this work was based on theoretical and methodological 
assumptions of the History of Mathematics and Theatre, drawing upon authors such 
as Mendes (2006), Miguel (1993), Gutierre (2010), Desgrandes (2011), Cabral (2012). 
Regarding the methodological procedures used qualitative research because it re-
sponds to particular issues, analyzing and interpreting the data generated in the re-
search field. As methodological tools we have used participant observation, the ques-
tionnaire given to the students, field diary and dissertativos texts produced by stu-
dents. The processing and analysis of data collected through the questionnaires were 
organized, classified and quantified in tables and graphs for easy viewing, interpreta-
tion, understanding and analysis of data. Data analysis corroborated our hypothesis 
and contributed to improving the use and display of the play as a motivating activity 
in mathematics classrooms. Thus, we consider that the script developed, ie the edu-
cational product proposed will bring significant contributions to the teaching of Math-
ematics in Primary Education. 
 
 
Keywords: History of Mathematics, Mathematics, Script, Theatre, Theorem of Thales.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nos dias atuais, um dos maiores desafios dos docentes é despertar o 

interesse do estudante para o aprendizado, em especial, para o ensino da 

Matemática. Nossa experiência profissional nos mostra estudantes desmotivados 

sem curiosidade pela Matemática, vendo-a como uma disciplina sem importância, 

que se dá por meio de um acúmulo de fórmulas e algoritmos. 

Entendemos que por um longo período o ensino da Matemática partia da 

apresentação oral do conteúdo pelo professor e os estudantes memorizavam aquilo 

que era exposto, reproduzindo em provas ou trabalhos, quando solicitados. 

Nessa mesma direção, Fiorentini (2008, p. 1) nos diz que os professores de 

Matemática, ―salvo raras exceções, priorizavam apenas a matemática única e 

universal e sob uma abordagem formal e acentuadamente procedimental e sem 

relação com a cultura dos alunos.‖ Refletindo sobre essa prática de ensino, 

entendemos que a mesma centra-se no modelo tradicional. Como ressalta Carraher 

(1993, p. 12); 

 

 

O modelo tradicional da educação trata o conhecimento, como 
informações, coisa e fatos a serem transmitidos ao aluno. O aluno 
segundo essa visão vai para a escola para receber educação. Dizer 
que ele aprenderá significa dizer ou mostrar o que lhe foi ensinado. 
Segundo esse modelo, o ensino é a transmissão de informações. A 
aprendizagem é a recepção de informações e armazenamento de 
memória. 

 

 

Essa forma de ver o ensino deixou muito resquícios, sendo ainda uma prática 

corriqueira nas aulas de Matemática. Diante disso, muitos estudantes se sentem 

desmotivados ao estudo dessa disciplina, mostrando indiferença e rejeição pela 

aprendizagem da Matemática o que se traduz em um considerável índice de 

fracassos. Nesse sentido, Fiorentini (2008, p. 2) diz que: 

 

 

Alguns alunos bem que tentavam sobreviver e aceitar essa lógica 
tradicional de ensinar e aprender matemática, mas logo perceberam 
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que seu esforço era em vão, pois não logravam êxito nas avaliações. 
Assim, ao verificarem que o esforço não surtia o efeito esperado, 
desistiam de estudar e passaram a adotar táticas de sobrevivência 
na escola. Como resultado disso, surge, então, o fracasso e a 

exclusão escolar dos mesmos. 
 

 

Nesse sentido, Freire (1996, p.77) afirma que: 

 

 

A memorização mecânica do perfil do objeto não é aprendizado 
verdadeiro do objeto ou do conteúdo. Neste caso, o aprendiz 
funciona muito mais como paciente da transferência do objeto ou do 
conteúdo do que como sujeito crítico, epistemologicamente curioso, 
que constrói o conhecimento do objeto ou participa de sua 
construção. 

 

 

Entretanto, ensinar não pode ser mais somente repassar o maior número de 

informações e conteúdos. Ensinar deve ser algo dinâmico, instigante e vivo. Tendo 

em vista que a Matemática faz parte da vida de todas as pessoas, faz-se necessário 

que o estudante atente para sua importância e perceba o quanto ela pode favorecer 

o desenvolvimento do seu raciocínio, de sua capacidade expressiva e de sua 

imaginação. 

Por conseguinte, torna-se necessário inovarmos, ressignificar a ação 

pedagógica, buscando novas metodologias que atendam as necessidades atuais. O 

docente atual precisa ser autônomo, criativo, crítico e transformador, um profissional 

que se preocupe em buscar novos fazeres e novas práticas para o futuro. 

A nosso ver, um docente bem preparado e atualizado, planeja aulas 

agradáveis aos seus estudantes, estando sempre atento às possibilidades de fontes 

de motivação e incentivo ao estudo da Matemática, o que com certeza contribui para 

que ofereça uma educação com qualidade. 

Isto posto, na busca de novos caminhos para ressignificar a nossa prática 

pedagógica, ingressamos em 2009, no Curso de Especialização em Educação 

Matemática para o Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino Médio, oferecido pelo 
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Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy (IFESP), nesse mesmo ano 

também participamos, como voluntária, de um Projeto de Extensão1. 

Nessa direção, para a conclusão do Curso de Especialização optamos fazer 

um estudo monográfico tendo como objeto de estudo a análise das ações 

promovidas pelo Projeto de Extensão. No decorrer desse estudo, tivemos a 

oportunidade de trabalhar com a História da Matemática e o Teatro, pois tínhamos 

como objetivo geral, analisar e apresentar se o rendimento escolar dos estudantes 

no Ensino Fundamental de uma Escola Pública de Natal (RN), na disciplina de 

Matemática, melhoraria a partir do momento que esses estudantes se deparassem 

com a História de vida de Évariste Galois2. 

 Dentre as funções as pedagógicas atribuída por Miguel3 (1993) optamos para 

o estudo monográfico pela História-Axiologia. A História-Axiologia é vista como 

instrumento promotor de atitudes e valores. Os partidários desse ponto de vista 

veem a História como um instrumento metodológico que possibilita estimular nos 

estudantes o desenvolvimento de valores e atitudes positivas. 

Então, para fazermos uso da História-Axiologia realizamos uma peça teatral, 

envolvendo a história de vida de Évariste Galois. O roteiro4 dessa peça teatral levou 

os estudantes a conhecerem a história de vida desse estudioso, observando a sua 

trajetória, as dificuldades enfrentadas em sua vida, assim como os obstáculos para 

produzir o conhecimento. 

Assim, no decorrer das ações do projeto e na vivência do nosso estudo 

monográfico constamos que a peça teatral, envolvendo a vida desse matemático, 

trouxe a disposição e a curiosidade pelo conhecimento matemático, motivando os 

estudantes para o aprendizado, como também propiciando o exercício das relações 

                                                 
1
 A finalidade do mesmo foi contribuir para uma ressignificação da prática educativa na disciplina de 

Matemática, revelando aos professores da Escola Pública da cidade de Natal (RN), algumas funções 
pedagógicas que a História da Matemática cumpre no ensino e aprendizagem desta disciplina. 
2
 Évarist Galois (Bourg-la-Reine, 25 de outubro de 1811 — Paris, 31 de maio de 1832) foi um 

matemático francês. Ao determinar a condição necessária e suficiente para que um polinómio 
pudesse ser resolvido por raízes, não só resolveu um antigo problema em aberto, como criou um 
domínio inteiramente novo da álgebra abstrata: a teoria dos grupos. Morreu num duelo com a idade 
de 20 anos. Tendo crescido durante um período de grande agitação social e política, colocou-se, 
repetidamente, no centro de controvérsias, o que não apenas o afastou de sua brilhante carreira, 
como também acabou por levá-lo a uma morte prematura. (GARBI, 2009) 
3

 No capítulo 3 deste estudo, discutiremos as funções pedagógicas atribuídas a História da 

Matemática por Miguel (1993). 
4
 O roteiro dessa peça foi baseado no capítulo intitulado As tragédias de Niels Abel e Èvariste Galois 

do livro O Romance das Equações Algébricas de Garbi (2009). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bourg-la-Reine
http://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1811
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1832
http://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polin%C3%B3mio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raiz_%28matem%C3%A1tica%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_dos_grupos
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de cooperação, diálogo, respeito, reflexão de como agir com o colega, flexibilidade 

de aceitação das diferenças, formando um ambiente propício à aprendizagem. 

Gutierre (2010), que coordenou o Projeto de Extensão, em seu artigo 

intitulado História da Matemática para a sala de aula numa dimensão Ético-

Axiológica, afirmou que metade dos professores que entregaram o relatório 5 , 

avaliaram os resultados em classe de forma positiva, citando que houve uma 

mudança significativa, sendo visível o aumento na concentração dos discentes no 

que diz respeito aos conteúdos apresentados durante as aulas, tornando-se mais 

sensíveis e afetuosos em relação aos demais colegas que encontravam mais 

dificuldades no processo de aprendizagem, mostrando-se mais interessados, 

comportados e participativos nas aulas. Todos os discentes que participaram do 

projeto obtiveram resultados positivos em relação às notas. 

Diante do exposto, podemos avaliar o quanto foi positivo para os estudantes a 

participação no Projeto de Extensão, havendo um melhor rendimento escolar, pois 

passaram a perceber a Matemática como uma criação humana, valorizando assim, o 

conhecimento matemático e despertando o interesse pelas aulas. O uso da História-

Axiologia, juntamente com a peça teatral despertou motivação no estudante e ânimo 

para que ele adquirisse nas aulas de Matemática o conhecimento matemático, 

melhorando o seu rendimento escolar em termos quantitativos. 

Entretanto, no decorrer do projeto percebemos que não houve uma 

preocupação com os conteúdos matemáticos, a nossa intenção era motivar o 

estudante por meio do Teatro e da História da Matemática, fazendo uso da História-

Axiologia na peça teatral. 

A partir dessa experiência inicial na Especialização, surge o desejo de darmos 

continuidade à pesquisa, com intuito de prosseguirmos, atrelando a História da 

Matemática ao Teatro como recurso pedagógico, fazendo a conjunção História-

Significação, História- Motivação e História-Axiologia. 

Nessa perspectiva, por fazermos parte de um mestrado profissional, que tem 

como foco o desenvolvimento de produtos de natureza educacional, optamos como 

                                                 
5
 Atividade realizada pelos professores envolvidos no Projeto de Extensão que consistiu em registrar 

pontos positivos e negativos das ações do Projeto de Extensão por meio de um relatório entregue à 
coordenadora. 
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produto educacional6  a escrita de um script para uma peça teatral, envolvendo 

conteúdos matemáticos por meio de uma abordagem histórica. 

Assim, para darmos continuidade ao nosso estudo, passamos a pensar como 

seria a nova peça teatral, uma vez que, além de retratar a vida do matemático, 

teríamos que observar a sua produção acerca da Matemática. Deste modo, 

iniciamos uma pesquisa nos livros didáticos para selecionarmos o que queríamos 

abordar na peça teatral. Nosso critério para essa seleção foi ao encontro do 

conteúdo relacionado com a frequência que um determinado matemático aparece 

nestes livros. 

A partir dessas observações definimos que iríamos pesquisar a respeito de 

Tales de Mileto (624-546 a.C), por ser um personagem historicamente impreciso, 

pois o que sabemos em relação a ele é baseado em antigas referências gregas à 

História da Matemática, contada por outras pessoas, uma vez que desconhecemos 

a existência de uma obra sua. A esse respeito Nobre (2004, p. 534) esclarece que: 

 

 

Existem elementos da História da Ciência que sempre estarão sob 
suspeita, pois muito pouco há de concreto sobre algumas 
informações prestadas por terceiros, que, muitas vezes, vieram 
séculos após a ocorrência do evento mencionado. Exemplo a isso é 
encontrado na história antiga da Matemática. [...]. Como exemplo 
reporto-me a um dos primeiros personagens da Grécia Antiga, 
Thales de Mileto, cujas informações dizem que viveu entre os anos 
625 e 547,ou seja, nos séculos VII e VI antes da Era Cristã. A ele são 
atribuídos alguns feitos que deram grandes contribuições ao 
desenvolvimento da Ciência e da Matemática. Efetivamente sobre 
ele só existem algumas menções feitas a partir de um século após 
sua morte. 
 

 

Por outro lado, entendemos que essas dúvidas existentes aos conhecimentos 

atribuídos a Tales de Mileto (624-546 a.C), gerariam boas discussões para a escrita 

do roteiro da peça teatral, pois levariam os estudantes a refletirem e perceberem que 

o conhecimento não é uma obra de um único homem, nem de um povo só. 

Entendemos que o conhecimento surge a partir da necessidade humana, seja ela 

prática ou cognitiva, sendo transmitido pela humanidade. Assim, dentre as proezas 

                                                 
6
 No capítulo 5 desse estudo, explicaremos o nosso produto educacional. 
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atribuídas a Tales (624-546 a.C), selecionamos a previsão de um eclipse solar e a 

medição da altura de uma pirâmide para estarem presentes no roteiro da peça 

teatral. 

Deste modo, fazer uso das potencialidades da História da Matemática para 

discutir a possibilidade de Tales de Mileto (624-546 a.C) ter medido a altura da 

pirâmide, nos daria a oportunidade de criar situações didáticas que iriam motivar e 

melhor explicar os conteúdos que estão envolvidos nesse episódio. 

Diante do exposto, podemos também entender esse processo histórico para o 

cálculo de alturas inacessíveis e de objetos próximos ao nosso cotidiano, 

proporcionando assim uma ligação entre a Matemática e os problemas de hoje. Para  

Váldes (2006, p. 25), 

 

 

O enfoque histórico é uma proposta metodológica que atua como 
motivação para o aluno, já que através dele descobrir a gênese dos 
conceitos e métodos que aprenderá na sala de aula.  Em outras 
palavras, permitirá deixar patente a origem das ideias matemáticas. 
 

 

 Nesse sentido, Valdés (2006) defende que a perspectiva histórica nos 

aproxima da Matemática como ciência humana, não endeusada, assim, ter o 

conhecimento da história proporciona uma visão dinâmica da Matemática, 

conjecturando a motivação das ideias e dos desenvolvimentos iniciais, de onde 

podem buscar as ideias originais em toda a sua simplicidade e originalidade, mas 

com sentido de aventura, que muitas vezes se faz desaparecer nos textos 

secundários. 

Desse modo, inter-relacionar o Teatro e a História da Matemática poderá 

aproximar o estudante ao conteúdo matemático, pois ao pensarmos numa peça 

teatral lançando mão da História da Matemática, veremos os conceitos matemáticos 

abstratos e o raciocínio matemático se materializarem por meio do Teatro, tendo em 

vista que o estudante vivenciará e representará por meio da peça teatral a 

construção desses conteúdos matemáticos, percebendo assim a Matemática como 

uma ciência humana. 

Isto posto, em relação à utilização da História da Matemática e o Teatro como 

recursos pedagógicos, delineou-se a hipótese de que abordagem histórica de 
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conteúdos matemáticos por meio de uma peça teatral poderá contribuir para o 

processo de ensino e aprendizagem da Matemática. 

Dessa forma, considerando-se a hipótese anterior e a importância da História 

da Matemática e do Teatro para o processo ensino e aprendizagem da Matemática, 

formulou-se a seguinte questão-foco 7 : que contribuições na aprendizagem dos 

estudantes de um 9º ano do Ensino Fundamental um professor de Matemática pode 

oferecer quando lança mão da História da Matemática como um recurso pedagógico 

associado à preparação e execução de uma peça teatral? 

Para tanto, definimos como objetivo geral deste estudo analisar o uso da 

História da Matemática como recurso pedagógico nas aulas de Matemática por meio 

do Teatro, tendo como produto educacional um script para uma peça teatral sobre 

Tales de Mileto (624-546 a.C) e os conteúdos envoltos ao Teorema de Tales.   

Como forma de atingirmos esse objetivo, elencamos como objetivos 

específicos: (1) elaborar um roteiro para a peça teatral destacando a pesquisa 

realizada sobre Tales; (2) apresentar por meio do Teatro, com uma abordagem 

histórica, os conteúdos retas, semirretas e segmentos de retas; razão; ângulos; 

triângulos, semelhança, congruência; proporção; Teorema de Tales, entre outros; (3) 

identificar argumentos para defender o uso dessa atividade como forma de despertar 

a curiosidade e a motivação dos estudantes para o aprendizado da Matemática; (4) 

avaliar a aplicabilidade do produto educacional. 

Assim, o presente texto apresenta os resultados de uma investigação a partir 

de uma pesquisa qualitativa8 acerca de como a História da Matemática e o Teatro 

podem contribuir para a construção do conhecimento matemático dos estudantes do 

9º ano do Ensino Fundamental, por meio da vivência, preparação9 e execução de 

uma peça teatral. 

Isto posto, nosso trabalho dissertativo esta organizado em sete capítulos 

distribuídos a seguir: 

                                                 
7
 Ostermann e Rezende (2009) nos dizem que em um mestrado profissional devemos pensar em uma 

questão-foco e não em uma questão de pesquisa. Para as autoras questão-foco deve se relacionar a 
formas de se conceber, implementar e avaliar inovações didáticas (estando vinculadas a metodologi-
as de ensino, conteúdos e avaliação); já questões de pesquisa podem se reportar a práticas educati-
vas estudadas à luz de pressupostos sustentados por referenciais teóricos, metodológicos, epistemo-
lógicos e terem como principal objetivo orientar a produção de conhecimento científico. (OSTER-
MANN; REZENDE, 2009, p.72). 
8
 Posteriormente, no capítulo 4, explicitaremos o que entendemos por pesquisa qualitativa. 

9
 Entenda-se a preparação dos estudantes, nesse momento, como sendo a preparação do cenário, 

dos figurinos, enfim, dos elementos que são necessários para a execução da peça teatral. 
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No presente Capítulo apresentamos as nossas motivações para o estudo, 

apontamos a questão-foco e os objetivos que pretendemos alcançar. No Capítulo 2, 

apresentamos a fundamentação teórica que subsidiou o nosso trabalho, discutindo 

questões inerentes à História da Matemática, ao ensino e à aprendizagem da 

Matemática, seguido, do Capítulo três, intitulado As potencialidades do Teatro na 

Educação, no qual descreve as relações do Teatro na Educação e as principais 

linhas metodológicas utilizados no nosso estudo. 

No Capítulo quatro, descrevemos a metodologia utilizada, desde quem são os 

sujeitos, como foi realizada a coleta e análise dos dados, além da peça teatral e 

demais atividades aplicadas na turma. No Capítulo cinco descrevemos o nosso 

produto educacional e no capítulo seis abordamos os resultados obtidos, elucidando 

a contribuição da peça teatral. Por último, apresentamos as considerações finais e 

perspectivas futuras de aplicação, além das referências, dos apêndices e dos 

anexos. 
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2 HISTÓRIA DA MATEMÁTICA E TEATRO: UMA UNIÃO POSSÍVEL 

 

 

Nos últimos anos, as pesquisas a respeito do uso da História da Matemática 

vêm tomando um espaço abrangente no ensino da Matemática, as discussões a 

respeito da sua importância e a busca por retomar o processo histórico da 

Matemática em sala de aula, tem sido alvo constante de autores e pesquisadores 

em Educação Matemática que buscam abordagens metodológicas com base na 

História da Matemática com o intuito de tornar também o ensino da Matemática mais 

reflexivo. 

Para Valdés (2006), existe um consenso quase unânime entre os 

pesquisadores em Educação Matemática acerca da importância da perspectiva 

histórica e que nos últimos anos a História da Matemática vem se incorporando, 

sobretudo, à teoria e à prática do ensino da Matemática.  

Além disso, encontramos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1998a), incentivo ao uso a História da Matemática como um dos recursos a serem 

utilizados pelos professores de Matemática. Neles, encontramos que a História da 

Matemática pode oferecer uma importante contribuição ao processo de ensino e 

aprendizagem dessa área do conhecimento. 

Ao revelar a Matemática como uma criação humana, ao mostrar 

necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos 

históricos, ao estabelecer comparações entre conceitos e processos matemáticos do 

passado e do presente, o professor cria condições para que o aluno desenvolva 

atitudes e valores mais favoráveis diante desse conhecimento (BRASIL, 1998a, 

p.42). 

Berlinghoff e Gouvêa (2008) defendem que para entender bem Matemática 

em qualquer nível é preciso entender as questões relevantes antes que você possa 

esperar que as respostas façam sentido. Entender uma questão, muitas vezes, 

depende de saber a história da ideia: De onde veio? Por que é ou era importante? 

Quem queria a resposta e por que queria? Cada etapa no desenvolvimento da 

Matemática é construída com base naquilo que veio antes.  Dessa forma, cada 

pessoa que contribui é alguém com um passado e um ponto de vista, como e por 

que pensaram no que faziam, muitas vezes é ingrediente crítico para se entender 

sua contribuição. 
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Com respeito às palavras dos autores, D‘Ambrósio (1999) nos diz que a 

História situa a Matemática como uma manifestação cultural de todos os povos em 

todos os tempos, como a linguagem, os costumes, os valores, as crenças e os 

hábitos, diversificando nas origens e na sua evolução. 

De acordo com Miguel (1993), quando os professores lançam mão do uso da 

História da Matemática em sala de aula, eles são estimulados por uma diversidade 

de opiniões vinculadas a função que eles esperam que seja cumprida pela a História 

da Matemática no processo pedagógico. 

Miguel (1993), em sua tese de doutorado, intitulada Três estudos sobre 

História e Educação Matemática, faz uma análise das diferentes funções da História 

da Matemática, nas aulas de Matemática. Ele analisa as funções pedagógicas 

apresentadas por diversos autores à utilização da História como um recurso 

metodológico e classifica em treze tipos de funções pedagógicas10. 

Dentre essas funções pedagógicas atribuídas por Miguel (1993), passaremos, 

a partir desse momento, a descrever apenas três delas: a História-significação, a 

História-Axiologia e a História-Motivação, uma vez que serão os fios condutores 

deste estudo. 

Para Miguel (1997) a História é um instrumento que pode promover a 

aprendizagem com significado e com compreensão da Matemática. Esse mesmo 

ponto de vista é definido por Zúñiga (1987, apud MIGUEL, 1997). 

Segundo Zúñiga (apud MIGUEL, 1997), a participação da história dos 

conteúdos matemáticos como recurso didático, não só serve como elemento de 

motivação, mas também como fator de melhor esclarecimento do sentido dos 

conceitos e das teorias estudadas. O autor diz ainda que não se trata de fazer uma 

                                                 
10

As funções da História da Matemática classificadas por Miguel (1993) são: (1) História-Motivação (A 
História é uma fonte de motivação para o ensino aprendizagem da Matemática); (2) História-Objeto (A 
História constitui-se numa fonte de objetivos para o ensino da Matemática); (3) História-Método (A 
História constitui-se numa fonte de métodos adequados de ensino da Matemática); (4) História-
Recreação (A História é uma fonte para a seleção de problemas práticos, curiosos, informativos e 
recreativos a serem incorporados nas aulas de Matemática); (5) História-Desmistificação (A História é 
um instrumento que possibilita a desmistificação da Matemática e desalienação de seu ensino); (6) 
História-Formalização (A História constitui-se num instrumento de formalização de conceitos 
matemáticos); (7) História-Dialética (A História é um instrumento de promoção do pensamento 
independente e crítico); (8) História-Unificação (A História é um instrumento unificador de vários 
campos da Matemática); (9) História-Axiologia (A História é um instrumento promotor de atitudes e 
valores); (10) História-Conscientização (A História constitui-se num instrumento de conscientização 
epistemológica); (11) História-Significação (A História é um instrumento que pode promover a 
aprendizagem significativa e compreensiva da Matemática); (12) História- Cultura (A História é um 
instrumento que possibilita o resgate da identidade cultural); (13) História-Epistemologia (A História é 
um instrumento revelador da natureza da Matemática). 
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referência histórica de duas linhas ao iniciar um capítulo, mas de fato usar a ordem 

histórica da construção matemática para facilitar uma melhor assimilação durante a 

reconstrução teórica. 

Zúñiga (apud MIGUEL, 1997), ainda nos diz que os conceitos e noções da 

Matemática tiveram uma ordem de construção histórica e esse decurso concreto põe 

em evidência os obstáculos que surgiram em sua edificação e compreensão, assim 

ao recriar teoricamente esse processo (adaptado ao estado atual do conhecimento) 

é possível revelar seu sentido e seus limites, isso não se quer dizer que se deve 

reproduzir mecanicamente a ordem da aparição histórica dos conceitos 

matemáticos; sem dúvida, todas as ciências possuem certa ordem lógica interna que 

se dá a partir de sínteses teóricas importantes e que se deve assimilar no ensino-

aprendizagem. 

Assim, a História-Significação proporciona ao estudante condições para que 

ele pense, reflita e possa compreender o conteúdo que está sendo trabalhado, 

dando a possibilidade de desenvolver um ensino da Matemática baseado na 

compreensão e na significação que se realiza a função pedagógica da História da 

Matemática. Para Mendes (2006), é a partir dos significados históricos que é 

possível estabelecermos uma conexão construtiva entre os aspectos cotidianos, 

escolar e científico da Matemática, de modo a fazer com que os estudantes passem 

a observar o seu contexto cotidiano e compreendam a Matemática que está sendo 

feita hoje. 

Ainda ressaltamos a importância da História-Motivação que tem uma 

tendência a interessar e motivar os estudantes para o assunto em pauta. Entretanto, 

essa potencialidade é objeto de crítica por Miguel (1993, p. 70) ao afirmar: 

 

 

Se a História, podendo motivar, não necessariamente motiva, e não 
motiva a todos igualmente e da mesma forma, parece-nos que a 
categoria motivação constitui-se numa instância problemática de 
justificação para a incorporação da História no ensino. 
 

 

Corroboramos com autor, pois entendemos que a motivação está ligada 

intimamente às relações de troca que o estudante estabelece com o meio, com os 

colegas e o professor, nas situações escolares. O interesse é indispensável para 
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que o estudante tenha motivos para apropria-se do conhecimento, sendo de caráter 

individual e não universal e o que é motivador para um indivíduo, pode não ser para 

outro.  Segundo Bock, Furtado, Teixeira (1999, p. 121), 

 

 

A motivação é, portanto, o processo que mobiliza o organismo para a 
ação a partir de um a relação estabelecida entre o ambiente, a 
necessidade e o objeto de satisfação. Isso significa que, na base da 
motivação, está sempre um organismo que apresenta a necessidade, 
um desejo, uma intenção, um interesse, uma vontade ou uma 
predisposição para agir. Na motivação está também incluído o 
ambiente que estimula o organismo e que oferece o objeto de 
satisfação. E, por fim, na motivação está incluído o objeto que 
aparece como a possibilidade de satisfação da necessidade. 

 

 

 Desse modo, inter-relacionar a História-Motivação, a História-Significação e a 

História-Axiologia poderá proporcionar ao estudante a oportunidade de dar 

significado à aprendizagem e aproximá-lo da Matemática como uma ciência 

humana, tendo em vista que a História-Axiologia informa os obstáculos surgidos na 

construção do conhecimento, percebendo erros, limites e possíveis hesitações dos 

antepassados, compreendendo que o conhecimento matemático advém da criação 

humana, surgido, na maioria das vezes, a partir das preocupações de diversas 

pessoas em diferentes momentos históricos. 

De tal modo, o conhecimento matemático poderá ser percebido pelo 

estudante como um processo evolutivo, quando este identifica erros e acertos 

vividos pelos matemáticos, observando que a Matemática não foi inventada por uma 

única pessoa e nem em um determinado momento, sendo uma área que está em 

constante evolução. 

Nessa perspectiva e diante da nossa experiência vivenciada no ano de 2009, 

pretendemos trabalhar a História-Motivação, a História-Significação e a História-

Axiologia por meio da peça teatral, pois entendemos que o Teatro pode proporcionar 

ao estudante a vivência dos sentimentos do matemático, seus valores, suas 

atitudes, enfim, suas relações com a vida e a Matemática, já que o estudante se 

transportará para o universo daquele matemático que estará representando durante 

a peça teatral. 
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Assim, emerge uma associação natural entre o Teatro e a História-Axiologia, 

pois no Teatro representar papéis é se colocar no lugar do outro. Na mesma medida, 

a História-Axiologia, como já citamos anteriormente, é um instrumento promotor de 

atitudes e valores que nos possibilita fazermos essa associação. Nesse sentido, 

Poligicchio (2011, p.13) argumenta que  

 

 

[...] o Teatro promove a formação do caráter pessoal. Representar 
papéis é se colocar no lugar do outro: Compreender suas dores, 
suas dificuldades, suas alegrias, perceber que há um motor que 
provoca suas ações; que é o complexo quadro de valores que 
compõem o outro e que o levam a tomar determinadas atitudes em 
detrimento de outras; perceber o motivo de suas escolhas, enfim, 
projetar-se no outro para compreendê-lo. Esse processo é vivido o 
mais intensamente possível na dramatização teatral. 

 

 

Outro aspecto importante é que o Teatro é um palco propício para o 

desenvolvimento da imaginação, extrapolação e abstração. Assim, interligá-lo a 

História da Matemática configura como um motivo a mais para aprender, pois 

permite compreender como as ideias evoluíram historicamente e se materializaram 

de uma forma criativa e lúdica. Poligicchio (2011, p.24), sobre isso, defende que 

 

 

[...] o Teatro favorece a aprendizagem de Matemática. Auxiliando 
profundamente no desenvolvimento da capacidade imaginativa e de 
abstração, levará o aluno a aplica-la na compreensão da linguagem 
matemática, que necessita de um alto nível de abstração. Alunos que 
dramatizem uma peça teatral de tema diverso, qualquer que seja, já 
estará desenvolvendo a capacidade de abstração, que, por sua vez, 
será utilizada na resolução de situações-problema em Matemática. O 
que dirá se utilizamos textos cênicos com ideias, conceitos e 
conteúdos vivos, por comporem a metáfora viva do Teatro. A 
capacidade de materializar ideias e textos no palco faz com que o 
Teatro seja uma fonte inesgotável de aprendizagens. 

  

 

Desse modo, o Teatro proporciona o ânimo para que os conteúdos históricos 

relacionados aos conteúdos matemáticos sejam trabalhados de forma mais 

dinâmica, promovendo, a nosso ver, o interesse e a participação dos estudantes nas 

aulas. 



     22  

   

Diante do exposto, entendemos que o uso da História-Motivação, da História-

Significação e da História-Axiologia, inter-relacionadas ao Teatro, contribuirá para 

que o estudante tenha um olhar mais crítico sobre os conteúdos da Matemática, 

despertando a motivação, o interesse e a curiosidade pelo estudo dessa disciplina, 

fazendo-o prestar mais atenção nas aulas, melhorando a sua disciplina11  e seu 

convívio na sala de aula. O professor assim promoverá o desenvolvimento dos 

estudantes como sujeitos mais reflexivos, participativos, engajados e, 

consequentemente, contribuirá para a melhoria da aprendizagem da Matemática por 

parte do estudante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Disciplina aqui, nesse momento, entende-se por disposição dos estudantes em seguir os 
ensinamentos e as regras de comportamento. 
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3 AS POTENCIALIDADES DO TEATRO NA EDUCAÇÃO 

 

 

 O Teatro vem desempenhando, no contexto escolar, uma das linguagens do 

conhecimento artístico, pois é responsável por promover experiências expressivas à 

formação humana, além de desenvolver uma reflexão crítica do indivíduo sobre o 

homem e o mundo (REVERBEL, 1979). 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, encontramos que cabe à escola dar 

continuidade à potencialidade dos estudantes em relação à arte teatral, uma vez 

que: 

 

 

O teatro, no processo de formação da criança, cumpre não só função 
integradora, mas dá oportunidade para que ela se aproprie crítica e 
construtivamente dos conteúdos sociais e culturais de sua 
comunidade mediante trocas com os seus grupos. No dinamismo da 
experimentação, da fluência criativa propiciada pela liberdade e 
segurança, a criança pode transitar livremente por todas as 
emergências internas integrando imaginação, percepção, emoção, 
intuição, memória e raciocínio (BRASIL, 1998b, p. 57). 

 

 

Reverbel (1979) afirma que o Teatro aplicado à educação possui o papel de 

mobilização de todas as capacidades criadoras e o aprimoramento da relação vital 

do indivíduo com o mundo contingente; as atividades dramáticas liberam a 

criatividade e humanizam o indivíduo, pois o estudante é capaz de aplicar e integrar 

o conhecimento adquirido nas demais disciplinas da escola e, principalmente, na 

vida. Isso significa o desenvolvimento gradativo na área cognitiva e também afetiva 

do ser humano. 

Nascimento (2009, apud Poligicchio, 2011) comenta que existe semelhança 

entre a sala de aula e o espaço físico do Teatro, mas nem sempre foi assim. 

Segundo ele, nos primórdios, as aulas aconteciam ao ar livre e, justamente por esse 

motivo, assistiam-na somente aqueles que quisessem, ou seja, não havia 

confinamento e as aulas não eram obrigatórias. As aulas, na Idade Média, ocorriam 

no espaço cênico teatral, e o registro disso se encontra no livro de Lauand12, que 

                                                 
12

 LAUAND, Luiz Jean. Educação, Teatro e Matemática Medievais. São Paulo: Perspectiva, 1986. 



     24  

   

traduziu a peça Sabedoria13, de Rosvita de Gandersheim14, do século X. Essa peça 

é uma verdadeira aula de números naturais, regularidades e propriedades, envolta 

em uma narrativa, de cunho religioso e moral, apresentando forte tendência à 

exposição didática dos assuntos matemáticos nela contidos. Nascimento (2009, 

apud Poligicchio, 2011) nos diz que: 

 

 

No princípio, havia a liberdade de escolha para aprender num espaço 
ao ar livre. Depois as aulas entraram nas salas com palcos ou 
tablado onde o professor encenava, contando histórias com belas 
narrativas cientificas e cultural. Atualmente, não há liberdade de 
escolha nem as belas lições encenadas, apenas a simples e fria 
exposição dos conteúdos. O que conta é a velocidade com que se 
transmite o currículo, sem o cuidado do encantamento. 
 

 

Nesse sentido, o Teatro, enquanto proposta de educação, poderá trazer esse 

encantamento, pois leva o estudante a investigar, pesquisar, incentivar sua 

curiosidade e criatividade, favorecendo-o perder a timidez, integrando-se num grupo. 

E ao se perceber como parte integrante desse grupo, se sensibiliza e apura o seu 

senso de responsabilidade, afinal em cada um dos participantes, sua presença e sua 

contribuição são fundamentais. 

Para Dolci (2004), utilizar o Teatro aliado ao ensino, oportunizará aos 

estudantes um conhecimento diversificado e lúdico, favorecendo a liberdade de 

expressão, permitindo o desenvolvimento do estudante em sua totalidade, pois o 

Teatro amplia o horizonte dele, melhorando sua autoimagem e colaborando para 

torná-lo mais crítico e aberto ao mundo que o cerca. 

Ainda conforme Dolci (2004), a prática do Teatro no meio escolar, promove o 

desenvolvimento dos estudantes, destacando que a partir dele há formação do 

grupo, socialização, contato entre as pessoas, superação da timidez, superação dos 

limites, troca de experiências, busca dos próprios objetivos, responsabilidade, 

                                                 
13

 Sabedoria, peça de teatro de Rosvita de Gandersheim (século X). Título original: Sapientia 
encontra-se em PL 137, 1045-1062. (LAUAND, 1986, p.30). 
14

 Rosvita é f igura de extraordinária importância para a História do Teatro: trata -se de 
nada menos do que a autora do restabelecimento da composição teatral no Ocidente! Pois, 
desde os primeiros séculos, os espetáculos em geral e o Teatro em particular (dado o modo 
como se realizava o teatro romano...), eram vistos por muitos cristãos com desconfiança 
(LAUAND, 1986, p.30). 
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comprometimento, respeito, ouvir o outro, entender melhor as pessoas, saber dividir, 

pensar no outro, ser solidário, interagir, enfrentar os problemas, ouvir as críticas 

construtivas, compartilhar, saber trabalhar em grupo, resolver os problemas do 

grupo, participar, resgatar a autoestima e a autoconfiança. 

Ao falar de Teatro na Educação, Grützmann (2009), nos seus estudos, 

descreve três linhas metodológicas mais difundidas no Brasil, são elas: Jogos 

Teatrais, Jogos Dramáticos e Drama. Dentre essas linhas citadas, discutiremos, a 

seguir, duas delas: os Jogos Teatrais e o Drama, pois lançaremos mão destas em 

nossa pesquisa. 

 

 

3.1 OS JOGOS TEATRAIS 

 

 

 Os jogos teatrais, segundo Desgrandes (2011) foram sistematizados por Viola 

Spolin15, nos Estados Unidos, a partir da década de 1940. Os jogos teatrais de 

Spolin, segundo o autor (2011, p.110) ―são estruturas simples e operacionais que 

transformam convenções teatrais complicadas e técnicas em formas de jogo‖. 

 O objetivo desses jogos é a preparação e aperfeiçoamento de atores 

profissionais, bem como ensinar Teatro para iniciantes, nas escolas ou em outros 

grupos sociais. Por si só, os jogos têm efeito libertador dentro do contexto do Teatro, 

pois cada um promove claramente uma faceta da técnica de execução. Há jogos 

para libertar a tensão do ator, jogos para limpar o ator de preconceitos subjetivos do 

significado das palavras, jogos de relacionamento e jogos de concentração. 

Para atingir os seus fins, os jogos teatrais precisam apenas das regras do 

jogo e um espaço no qual se deve jogar. Tanto os atores como os espectadores são 

considerados jogadores. Além dos prazeres muito tangíveis de brincar que os jogos 

abrangem, eles também aumentam a sensibilidade, a autoconsciência, e o trabalho 

em grupo e comunicação (DESGRANDES, 2011). 

Jogos teatrais chegam ao Brasil na década de 1970, trazidos por Ingrid 

Dormien Koudela que traduz os livros de Spolin, além de realizar estudos e diversos 

                                                 
15

 Teatro educadora, diretora e atriz reconhecida internacionalmente por seu sistema de formação de 
ator Theater Games. 
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experimentos com os Jogos Teatrais que apresentam resultados favoravelmente 

surpreendentes e se difundem rapidamente pelo país (DESGRANDES, 2011). 

Nesse sentido, entendemos que lançar mão dos jogos teatrais16 possibilitará 

que o estudante desenvolva diferentes aspectos particulares proporcionados pelo 

exercício da linguagem teatral, tais como a imaginação, a ação e a reflexão. Nesse 

sentido, Coelho (1998 apud Desgrandes, 2011, p. 89) afirma que:  

 

 

 A investigação proporcionada pelos jogos teatrais possibilita que o 
participante apreenda de maneira livre e prazerosa, os diferentes 
aspectos particulares que envolvem os exercícios da linguagem 
teatral: a imaginação, possibilitando que a consciência reflita sobre 
si, e invente a si mesma, abrindo-se para diferentes formas de 
compreender e retratar o mundo; a ação, quando o indivíduo 
‗arregaça as mangas‘ e atua efetivamente, transformando o presente, 
executando aquilo que a imaginação formulou; e a reflexão, que lhe 
permite analisar os fatos e circunstâncias, e traçar parâmetros para a 
sua criação e a sua atuação, tanto na esfera da arte quanto na da 
vida. 

 

 

 Assim, percebemos que os jogos teatrais auxiliam na capacidade imaginativa 

e de abstração, podendo ser aplicado na compreensão da linguagem matemática, 

que necessita de um alto nível de abstração. Os jogos teatrais são essenciais, pois 

aprimoram nos estudantes habilidades de concentração, resolução problemas e 

interação em grupo, possibilitando ao professor e ao estudante a encontrarem-se 

como parceiros de jogo, envolvidos um com outro, prontos a entrar em contato, além 

de contribuir favoravelmente no relacionamento estudante-estudante, estudante-

professor, possibilitando o engajamento nas atividades relacionadas à peça teatral.  

 

 

3.2 O DRAMA 

 

 

O Drama, segundo Cabral (2012), é uma atividade criativa em grupo, na qual 

os participantes se comportam como se estivessem em outra situação ou lugar, 

                                                 
16

 No capítulo intitulado, Percursos metodológicos, descreveremos detalhadamente os Jogos Teatrais, 
utilizados nesse estudo. 
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sendo eles próprios ou outras pessoas. O Drama é uma forma essencial de 

comportamento em todas as culturas, permitindo explorar questões e problemas 

centrais à condição humana, e oferecendo ao indivíduo a oportunidade de definir e 

clarificar sua própria cultura. Para a autora, 

 

 

O drama como método de ensino, eixo curricular e/ou tema gerador 
constitui-se atualmente numa subárea do fazer teatral e está 
baseado num processo contínuo de exploração de formas e 
conteúdos relacionados com um determinado foco de investigação 
(selecionado pelo professor ou negociado entre professor e aluno). 
Como processo, o drama articula uma série de episódios, os quais 
são construídos e definidos com base teatrais criadas para 
possibilitar seu sequenciamento e aprofundamento (CABRAL, 2012, 
p.12). 
 

 

 Desgrandes (2011) também nos diz que o Drama é definido como um 

processo coletivo, onde os participantes constroem uma narrativa dramática, 

representando teatralmente suas partes. São três as características básicas que 

constroem o Drama: o processo, o pré-texto e os episódios. 

O processo é a participação total de todos os envolvidos, engajados em torno 

da dinâmica, cada um contribui para desenvolvê-lo na atividade, ao seu modo e de 

acordo com suas experiências prévias. O pré-texto é a maneira como o professor vai 

apresentar o tema para o grupo, envolvendo o estudante emocionalmente na história 

e dinamizando o processo. Os episódios são os eventos que compõem a estrutura 

da narrativa dramática e são construídos aos poucos. Estes, geralmente, são 

propostos pelo professor a fim de dar continuação à história, explorando as 

diversidades da linguagem teatral, mantendo o interesse e a atenção do grupo. 

(DESGRANDES, 2011). 

 Nesse sentido, Poligicchio (2011, p.36) afirma que: 

 

A narrativa alimenta a imaginação, favorecendo capacidade de ouvir, 
de se concentrar e inter-relacionar fatos, pela própria estrutura 
temporal. Fatos ordenados em começo, meio e fim, o que nos 
permite sistematização e organização do pensamento e maior 
capacidade de recontar a história. Fatos isolados são facilmente 
esquecidos, mas aqueles que compõem uma trama estão 
interligados e cada fato serve de ponte ou recurso mnemônico para o 
próximo. 
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Cientes dessa teoria, partimos para a construção do script da nossa peça 

teatral. Em um primeiro momento desenvolvemos uma narrativa a partir dos estudos 

realizados por nós a respeito de Tales de Mileto (624-546 a.C). Entendemos que a 

escolha feita por nós, para que a narrativa fosse feita sobre Tales, como falamos 

anteriormente, deve-se a imprecisão, na História da Matemática, aos conhecimentos 

atribuídos a ele, uma vez que entendemos que tal imprecisão geraria boas 

discussões para a escrita do roteiro da peça teatral. 

Desse modo, favorecendo inter-relacionar os episódios da peça teatral com o 

conteúdo matemático que é exposto em sala de aula17, nas turmas do 9º ano, 

organizamos nosso texto narrativo em dois episódios18. 

No primeiro episódio, tratamos da possível situação em que Tales mede a 

altura da pirâmide Quéops, além de retomarmos a relação estabelecida entre a 

altura de qualquer objeto a partir da sua sombra. No episódio seguinte, são 

retomadas as ideias e os conceitos apresentados na medição da altura da pirâmide, 

relacionando-os ao Teorema de Tales propriamente dito. 

Entendemos que no momento que os estudantes passam a atuar como 

personagens e representam como Tales fez a medição da pirâmide, discutindo entre 

si os conteúdos que estão em volta desse episódio, terão uma experiência que lhes 

oportunizará a tirar conclusões próprias, pois, por meio do enfoque histórico, 

passarão a dar significados e estabelecer relações entre a peça teatral e o que é 

visto em sala de aula, passando a relacionar as noções de semelhança de triângulos 

e proporcionalidade. Para Mendes (2006, p. 103): 

 

 

Quando utilizamos a história associada ao aspecto cotidiano da 
matemática, buscando conduzir o aluno à matemática escolar até 
mostrar-lhe o caráter científico desse conhecimento, conseguimos 
desenvolver uma abordagem de ensino que relaciona o 
desenvolvimento epistemológico da matemática com a sua história. 
Essa talvez seja uma maneira significativa de utilização pedagógica 
da história no ensino da matemática. Um dos modos para 
discutirmos os contextos cotidiano, escolar e cientifico da produção 

                                                 
17

 Estamos considerando o livro didático do 9º ano, que geralmente apresenta esse conteúdo. 
18

 Sobre os episódios, os detalharemos no capítulo 5 deste estudo, intitulado Geometria de Tales: 
Script de uma peça teatral.  
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matemática pressupõe o resgate e / ou o estabelecimento de 
possíveis relações entre a história da matemática e o conhecimento 
produzido por diferentes grupos socioculturais, em diferentes 
momentos da existência humana do planeta. 

 

 

Nesse sentido, ao fazermos uso da História da Matemática na peça teatral, 

proporcionamos ao estudante a possibilidade de significar os conteúdos 

matemáticos presentes no texto da peça, uma vez que no momento da 

representação teatral este vivencia e retoma a relação de semelhança estabelecida 

entre a altura de qualquer objeto e sua sombra, de forma que os conteúdos vistos 

nos livros didáticos e expostos pelo professor em sala de aula se materializem, já 

que no momento da apresentação os estudantes explicam e representam como 

Tales de Mileto (624-546 a.C) elaborou esse conhecimento. Nessa perspectiva, 

Poligicchio (2011, p.87) argumenta que: 

 

 

As abstrações de conceitos, valores e ideias contidos na trama 
tomam vida no espetáculo teatral, de forma que parecem reais. O 
ator não parece ser ator, parece ser o seu personagem. Essa 
transfiguração por meio da metáfora, ou do ‗ser como‘ torna o ser 
algo que ele não é, mas algo que ele representa. Se a narrativa 
contiver um conceito, ideia, conteúdo ou raciocínio matemático 
(todos naturalmente pertencentes ao campo das abstrações), eles se 
materializam na cena e deixam de se ‗tão abstratos‘, pois ganham 
vida por meio do contexto teatral. 
 

 

Por conseguinte, entendemos que inter-relacionar a História da Matemática e 

suas potencialidades com o Teatro, apresenta-se como uma atividade eficaz a ser 

utilizada no âmbito escolar, pois o Teatro é uma das maneiras de apresentar o 

contexto de um conteúdo matemático, sendo assim uma valiosa ferramenta 

pedagógica. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

O foco central deste capítulo é descrever os procedimentos metodológicos 

utilizados no desenvolvimento da nossa pesquisa. Para tanto, destacamos a 

caracterização da pesquisa, os instrumentos utilizados para coleta dos dados, as 

etapas desenvolvidas e o ambiente onde ocorreu a pesquisa. 

 

 

4.1 CARACTERIZANDO A PESQUISA 

 

 

Nesta pesquisa utilizamos como referencial teórico-metodológico a pesquisa 

qualitativa, porque responde a questões particulares, analisando e interpretando as 

informações geradas no campo da mesma.  Segundo Minayo (2001) a pesquisa 

qualitativa aborda um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores 

e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis.   

Neste estudo lançamos mão da observação participante, pois a descrição do 

fenômeno é feita a partir da observação direta das ações dos sujeitos pesquisados, 

em seu contexto natural. Nesse sentido, Fiorentini; Lorenzato (2006, p. 108) nos 

dizem: 

 

 

A ‗observação participante‘ é uma estratégia que envolve não só a 
observação direta, mas todo um conjunto de técnicas metodológicas 
(incluindo entrevistas, consultas de materiais etc.), pressupondo um 
grande envolvimento do pesquisador na situação estudada. 
 

 

 No momento da observação, fizemos anotações pertinentes durante os 

ensaios e apresentação da peça teatral. Anotamos as impressões do que estava 

acontecendo, durante os encontros para uma posterior uma reflexão pessoal. 

Fizemos um registro cuidadoso, que garantisse a confiabilidade e a pertinência dos 
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dados. Utilizamos também como instrumentos de coleta de dados dois questionários 

(apêndices C e D) e o diário de campo.   

 

 

4.2 INTERVENÇÃO METODOLÓGICA  

 

 

A intervenção metodológica foi realizada na Escola Estadual Professor 

Arnaldo Arsênio de Azevedo, situada na periferia urbana do município de 

Parnamirim/ RN, à Rua Cândido Martins dos Santos, s/n, no Bairro de Rosa dos 

Ventos, foi criada em 22 de março de 1996, sob Decreto de Lei nº 19.930, D.O Nº 

8728 do dia 23 de março 1996 (ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ARNALDO 

ARSÊNIO DE AZEVEDO, 2011). 

A referida escola está organizada atualmente em três turnos, para 

atendimento do nível da Educação Básica, nas seguintes modalidades: Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano no turno matutino), Ensino Fundamental (6º ao 9º ano no 

turno vespertino) e Educação de Jovens e Adultos (Nível III ao 3º ano do Ensino 

Médio no turno noturno).  

O corpo discente é constituído de 1.348 estudantes, o perfil do estudante é de 

grande carência, seja afetiva ou material. Dentro dessa realidade, verifica-se muita 

agressividade seja verbal ou corporal; uma boa parte desses estudantes tem a base 

familiar bastante diversificada, onde os pais são separados ou as crianças vivem 

com parentes. Nessa perspectiva, há uma clientela que se apresenta na sua maioria 

desestabilizada em seus valores, costumes e disciplina o que acarreta de forma 

considerável na aprendizagem (ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ARNALDO 

ARSÊNIO DE AZEVEDO, 2011). 

O corpo docente é formado por 59 professores, sendo 29 especialistas. A 

equipe técnico-pedagógico-administrativa é composta de 10 membros, todos 

graduados e seis deles possuem o curso de especialização. 
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  Figura 1: Entrada principal da Escola Professor Arnaldo Arsênio de Azevedo 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2013) 

 

A escola dispõe de um espaço físico constituído de 17 salas de aula, 01 

biblioteca, 01 sala de leitura, 01 sala de recursos multifuncionais, 01 auditório, 01 

refeitório, 01 sala dos professores, 01 sala da equipe técnica, 01 sala da direção, 01 

secretaria, 01 copa-cozinha, 01 depósito para material esportivo, 01 depósito para 

merenda, 01 ginásio poliesportivo coberto, 13 sanitários, sendo 01 para os 

professores, 02 para os funcionários, 05 masculinos e 05 femininos, 01 pátio interno 

e 01 externo. 

 O prédio encontra-se bastante deteriorado. No ano de 2012, iniciou-se uma 

reforma, sendo feito apenas reparos e pinturas nas salas de aula. A reforma foi 

interrompida e hoje, de todo este espaço descrito, apenas as salas de aulas, 

secretaria, copa-cozinha, sala dos professores, sala da direção, banheiros e 

depósito estão em uso, pois os demais espaços estão isolados por tapumes19, o que 

tem causado grande descontentamento na comunidade escolar. 

 

                                                 
19

 Vedação provisória feita de tábuas e outros materiais tem a função de segurança para os 

transeuntes e ao mesmo tempo, delimitar o canteiro de obra. Disponível em: 
<http://www.priberam.pt/dlpo/tapume >Acesso em 12 de jun. de 2013. 
 

http://www.priberam.pt/dlpo/tapume
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Figura 2: Ginásio isolado por tapumes 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2013) 

 

 

A iluminação das salas, durante os turnos matutino e vespertino é adequada, 

entretanto, no noturno, há grandes problemas. A climatização das salas de aula 

causa desconforto, uma vez que a temperatura ambiente é considerada alta pelos 

estudantes e professores. 

Os recursos materiais e pedagógicos que a Escola dispõe são: quadros de 

giz, carteiras, mesas, birôs, armários, computadores, máquinas copiadoras, fogão, 

geladeira, freezer, televisores, aparelhos de som, rádio-gravador, datashow, câmera 

digital, mapas e equipamentos dos laboratórios de Física, Química, Biologia e 

Matemática, tais como: balanças, pipetas, provetas, balões de ensaio, fogão, 

termômetros, microscópios, réguas, compassos, jogos de esquadros. Entretanto, 

esses materiais ficam guardados sem uso, mesmo havendo o espaço para os 

laboratórios na escola. 
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Figura 3: Corredor de acesso às salas de aula 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2013) 

 

 

Optamos por realizar nossa intervenção nessa escola pelo fato de fazermos 

parte de seu corpo docente. Entretanto, para a efetivação da pesquisa optamos em 

desenvolvê-la nas turmas em que não lecionamos, pois atuamos no turno noturno e 

as turmas desse turno voltam-se a Educação de Jovens e Adultos (EJA), o que 

dificultaria a preparação, ensaio e execução da peça teatral, pois são estudantes 

que muitas vezes deslocam-se do seu local de trabalho para escola, sem ao menos 

ir para casa, não havendo um horário disponível para desenvolver os ensaios da 

peça teatral. Logo, optamos em desenvolver nosso estudo nas turmas do 9º ano do 

Ensino Fundamental, no turno vespertino. A escola dispõe, nesse turno, de duas 

turmas do 9º ano e a fim de solicitar permissão para realizar a pesquisa entramos 

em contato com professor dessas turmas. 

O nosso primeiro contato com o referido professor aconteceu no dia 4 de 

junho de 2013. Nesse primeiro momento, nos apresentamos, pois embora 
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trabalhássemos na mesma instituição, não nos conhecíamos. Fizemos uma breve 

explicação acerca da pesquisa e se haveria possibilidade de desenvolvê-la nas 

turmas do ano 9º ano. O professor mostrou-se interessado e cedeu os horários para 

que pudéssemos realizar nossas atividades, conforme cronograma previamente feito 

por nós. 

 Na turma 1 do 9º ano havia 34 estudantes, na turma 2, havia 32 estudantes. 

Nessas turmas são oferecidas quatro horas/aula semanais de Matemática, com 

duração de 50 minutos cada. A seguir relataremos com detalhes como foram 

realizados os questionários, os encontros, a vivência, a preparação e a execução da 

peça teatral. 

  

 

4.3 DESCREVENDO AS ETAPAS DA PESQUISA 
 

 

 Era necessário conhecermos quem eram os estudantes envolvidos na pes-

quisa, qual a sua visão de mundo e suas relações no ambiente escolar, bem como a 

sua realidade social. Só assim, poderíamos fazer um trabalho que tivesse algum 

significado para as suas vidas, tornando-os ativos no processo e valorizando suas 

experiências. Para tanto, a seguir, relataremos quais os instrumentos que foram uti-

lizados para a coleta de dados, bem como aconteceram suas análises. 

 

 

4.3.1 Os questionários 

 

 

 O questionário é um dos instrumentos mais tradicionais de coleta de 

informações, podendo servir como uma fonte complementar de informações, 

sobretudo na fase inicial e exploratória da pesquisa, podendo destacar variáveis 

como idade, sexo, nível de escolaridade, preferências, matérias ou temas preferidos. 

(FIORENTINI; LORENZATO, 2006). 

Nesta pesquisa, para análise dos dados, lançamos mão de dois questionários 

que foram aplicados aos estudantes. O primeiro foi realizado no início da pesquisa e 

o segundo, após a apresentação da peça teatral. Os referidos questionários 
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continham perguntas mistas, combinando parte com perguntas fechadas e parte 

com perguntas abertas. As perguntas fechadas apresentavam alternativas para 

respostas, de modo que o pesquisador pressupõe quais são as possíveis respostas 

que o participante irá responder, não havendo, portanto possibilidade de obter 

alguma resposta fora desse conjunto, no entanto, as perguntas abertas não 

apresentam alternativas para as respostas, podendo o pesquisador captar alguma 

informação não prevista por ele ou pela literatura (FIORENTINI; LORENZATO, 

2006). 

O questionário com questões fechadas tem como vantagem ser de fácil 

apuração e, como desvantagem, o fato de já indicarem respostas, por isso também 

há a opção de colocarmos questões abertas, a fim de coletarmos mais informações 

acerca do grupo de estudo. 

O primeiro questionário20 foi aplicado nos dias 10 de junho na turma 1 e no 

dia 17 de junho de 2013 na turma 2, sendo o primeiro contato com as turmas 

participantes da pesquisa. Nesses dias, entregamos também a carta de cessão de 

direitos 21 . O questionário continha dezesseis perguntas, organizadas em cinco 

partes, na primeira parte, as questões 1 e 2, se referiam ao perfil do estudante 

(idade e sexo); na segunda,  as questões 3 a 8, tratavam sobre a formação 

estudantil; na parte três, as questões 9 a 11, relacionavam-se com o Teatro, a quarta 

parte, relacionada à História da Matemática eram as questões 12 a 15, a última 

parte, questão 16 , deixamos como um espaço para sugestão e comentários para os 

estudantes que julgassem necessário apontar. 

O segundo questionário 22  continha seis perguntas relacionadas à 

apresentação da peça teatral, a inter-relação entre o Teatro a Matemática e a 

contribuição do Teatro e da História da Matemática por meio da peça teatral, no 

aprendizado desses estudantes. 

Os estudantes responderam ao primeiro questionário23 durante a aula, no 

momento da aplicação deste, observamos que eles não apresentaram dúvidas. O 

segundo questionário foi respondido após a apresentação da peça teatral, como 

falamos anteriormente. 

                                                 
20

 Ver apêndice C 
21

 Anexo B 
22

 Ver apêndice D 
23

 No capítulo intitulado, Análise e Tratamento de informações detalharemos melhor a aplicação dos 

questionários. 
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A seguir relataremos como foram pensados os jogos teatrais para a 

realização da intervenção propriamente dita. 

 

 

4.3.2 Jogos Teatrais 

 

 

O relacionamento entre professor e estudante deve ser de amizade, 

solidariedade, respeito mútuo, afinal não há aprendizagem em um ambiente hostil, 

pois entendemos que o processo de aprendizagem é uma troca de experiências, de 

modo que um auxilia outro. Nesse sentido, os jogos teatrais criam situações que 

aumentam a sensibilidade, a autoconsciência, o trabalho em grupo e comunicação, 

além de ser um sistema de exercícios para treinamento ao Teatro. 

Assim, com esse intuito, fizemos uma pesquisa no livro Jogos Teatrais na 

sala de aula: Um manual para professores de Viola Spolin (2007), selecionamos 

desse livro três jogos24, são eles: Ruas e Vielas, Cabo de Guerra e Substância no 

Espaço.  

Estes jogos foram utilizados com todos os estudantes participantes da 

pesquisa. Ao aplicá-los tivemos o intuito de observar como eles lidavam com novas 

situações, como trabalhavam em grupo e se poderiam  sentirem-se motivados para 

encenar a peça teatral. 

Nesse sentido, corroboramos com Spolin (2007, p.28) que nos diz: ―ao 

participar dos jogos teatrais, professores e estudantes podem encontra-se parceiros, 

no tempo presente, e pronto para comunicar, conectar, responder, experienciar, 

experimentar e extrapolar, em busca de novos horizontes‖. 

A aplicação dos Jogos Teatrais na primeira turma (turma 1) ocorreu no dia 11 

de junho de 2013. Realizamos-os na sala de aula, afastando as carteiras, pois o 

ginásio e o auditório da escola, que são espaços amplos, encontravam-se 

interditados. Nesse dia, havia 28 estudantes na sala de aula e apenas 4 não 

quiseram participar, após a atividade foi solicitado que escrevessem sobre essa 

experiência. Utilizamos 100 minutos (duas aulas) para essa atividade. 

                                                 
24

 Ver anexo A 
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Percebemos que o espaço da sala de aula era muito pequeno, atrapalhando 

alguns movimentos dos estudantes, então, para a segunda turma (turma 2), 

resolvemos levá-los para um espaço ao ar livre, protegido do sol, que fica na entrada 

da escola. 

  
 

Figura 4: Espaço destinado aos jogos teatrais 
 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2013) 

 

 

Observamos que os jogos fluíram melhor nessa turma, devido ao espaço e a 

temperatura ambiental que estava mais agradável. No primeiro jogo, Ruas e Viela, 

dos 27 estudantes presentes, 23 participaram do jogo; no segundo e no terceiro 

jogo, 20 estudantes participaram. Os estudantes que não quiseram participar, 

ficaram assistindo aos jogos. Após a realização desses jogos, solicitamos que os 

dantes participantes escrevessem como se sentiram ao realizá-los. 
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4.3.3 Conhecendo a peça teatral: desafios e mudanças 
 

 

Nossa primeira peça teatral consistia em um texto com quatro episódios. Para 

a escolha do cenário e dos personagens do texto, optamos que a história retratasse 

o ambiente escolar. Como personagens, optamos pelo diálogo entre uma professora 

e seus estudantes. Pensávamos por ser algo muito presente na vida dos estudantes, 

poderíamos estabelecer semelhança entre o que acontecia nos episódios com a sua 

vida pessoal. Outro aspecto importante nessa escolha se referia ao cenário que 

seria mínimo, pois o próprio espaço da sala de aula por si só já seria esse cenário.  

Entretanto, no momento da apresentação do texto pela leitura dramatizada, 

ocorrida no período de 05 a 19 de agosto de 2013, percebemos que os estudantes 

não se identificaram com o ele. Em um primeiro momento, pensávamos que esse 

fato dava-se por ser a primeira experiência com esse tipo de atividade, dos 32 

estudantes presentes, apenas 11 quiseram participar da peça teatral. 

No período de 26 de agosto a 9 de setembro, realizamos, antes do início das 

aulas, os primeiros ensaios, na primeira turma, com duração de cinquenta minutos 

cada um. No decorrer dessa atividade, sentíamos os estudantes desmotivados, sem 

muito interesse pelo texto da peça teatral, o mesmo ocorreu na segunda turma, o 

que nos fez pararmos e conversarmos com esses estudantes, a fim de 

perguntarmos o que eles achavam da peça. Uma das principais reclamações se 

referia à extensão dos atos25, ou seja, que o texto era muito longo e continha muito 

conteúdo matemático. 

De fato, após refletirmos acerca das opiniões dos estudantes, concordamos 

que o texto estava extenso, pois, no momento dos ensaios, para a apresentação da 

peça, ao observá-los representando os personagens, percebíamos que a atuação 

lembrava uma aula expositiva26. 

Percebemos que o nosso objetivo de motivar o estudante para o aprendizado 

de Matemática não estava sendo alcançado, principalmente na segunda turma. A 

cada ensaio, o desânimo e a desistência dos estudantes aumentava. 

Assim, resolvemos fazer mudanças no texto da peça teatral, e utilizando o 

texto inicial, criamos novos personagens, saímos do cenário escolar e levamos o 

                                                 
25

 No capítulo seguinte explicaremos o que é ato. 
26

 Referimo-nos a uma aula expositiva quando se tem a intenção de passar o maior número possível 
de informações e conteúdos. 
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estudante a vivenciar e reproduzir por meio da peça teatral como foi feita a medição 

da altura da pirâmide de Quéops, utilizando materiais manipulativos para essa 

representação. Nesse sentido, Desgrandes (2011, p. 138) nos diz: 

 

 

[...] Pensar em estratégias de condução do processo da peça teatral 
que incentivem os participantes a investigar possibilidades e ampliar 
seus conhecimentos acerca dos elementos constituintes da 
linguagem teatral, organizando processos que estimulem o grupo a 
efetivar o desenvolvimento de um discurso cênico mais aprimorado. 
 

 

Assim, introduzimos na peça um narrador, o qual seria um narrador 

observador onisciente27, conversando com a plateia e levantando dúvidas nos feitos 

realizados por Tales de Mileto. Como personagens28 utilizamos a figura Tales de 

Mileto, sendo um personagem da peça e tendo como discípulos Radames, Macarios 

e Petros. Nesses diálogos existentes entre esses personagens surgem às 

discussões dos conteúdos matemáticos envoltos na medição da altura da pirâmide e 

do Teorema de Tales. Há também como personagens Idália, Berdine, Acácia e 

Hagnes, colegas de Petros, que sempre o questionam sobre os conhecimentos 

atribuídos a Tales de Mileto. 

Para a realização desse novo texto, nos afastamos por quinze dias, 

retornando a escola no dia sete de outubro para apresentação do novo texto aos 

estudantes. 

No dia 7 de outubro, apresentamos o primeiro episódio da nova peça teatral 

para turma 1, utilizando a leitura dramática. Em relação à leitura dramática, 

Poligicchio (2011) nos diz que não é um recurso meramente teatral, é também 

didático e funciona bem na sala de aula. Poligicchio (2011, p. 143) ainda nos diz: 

 

 

Nem sempre a leitura dramática implica na posterior apresentação da 
peça. A atividade tem finalidade em si própria. Uma aula, por 

                                                 
27

 Narrador observador onisciente. Onisciência é a consciência a respeito de tudo e de todos. Dessa 

forma, esse tipo de narrador, além de nos contar os fatos, possui entendimento pleno a respeito das 
características particulares dos personagens, assim como sua história de vida, segredos, temores, 
anseios. Pode ainda dar esclarecimentos a respeito do espaço com maior fidelidade, já que é capaz 
de se aproximar ou distanciar dos fatos narrados (POLIGICCHIO, 2011). 
28

 Escolha dos nomes dos personagens foi aleatória. 
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exemplo, pode ser destinada a dramatizar um texto que contenha 
conteúdo matemático. É o caso da leitura coletiva dos paradidáticos 
mencionados anteriormente, que pode ser feita selecionando os 
personagens, dando ênfase, entonação, pausa e ritmo à leitura. Mas 
se o objetivo é encenar a peça, tudo pode começar com esse tipo de 
estratégia. É comum que a primeira leitura do texto seja realizada 
com todos sentados em posse do texto e acompanhando-o. Os 
alunos podem se candidatar a ler a voz de algum personagem ou o 
professor escolhe aquele que se afine com a personalidade do aluno.  

 
 

Deste modo, optamos pela formação de um semicírculo, alguns estudantes 

não quiseram participar desse momento, mas mesmo assim entregamos o texto 

para cada um, da mesma forma que nos encontros anteriores, quando 

apresentamos a primeira peça teatral, pedimos a contribuição dos estudantes para 

lerem à voz de algum personagem. Os estudantes que já haviam participado dos 

ensaios da peça anterior, se dispuseram a fazer a leitura e representar os novos 

personagens. 

 

 

Figura 5: Apresentação do texto 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2013) 

  

 

Para a leitura do episódio seguinte, ocorrido no dia 9 de outubro, seguimos a 

mesma dinâmica do semicírculo, para representar a leitura dos personagens. Nesse 
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momento, contamos com a colaboração dos estudantes que leram o primeiro 

episódio e mais 4 estudantes. Após a leitura e discussão do texto, perguntamos 

quem gostaria de representar os personagens e para a nossa alegria, os estudantes 

que participaram desse momento, quiseram organizar o cenário, assim como 

representar os papéis. 

Para a turma 2, apresentamos a nova peça nos dias 14 e 15 de outubro. 

Seguimos a mesma dinâmica realizada na turma 1. Entretanto, esses estudantes 

não quiseram participar dos ensaios da peça teatral, entendemos que as mudanças 

no texto, os desmotivou. 

 

 

4.3.4 Ensaios, preparação e execução da peça teatral 

 

 

Os ensaios para a apresentação da peça aconteceram nos dias 16, 21, 23, 30 

de outubro e nos dias 11, 13 e 18 de novembro, em sala de aula e tinham duração 

de 50 minutos, antes do início das aulas29.   

Nas segundas-feiras, fazíamos a leitura do texto e, nas quartas-feiras, 

realizávamos a apresentação com o cenário, organizando os espaços dos 

ambientes que seriam utilizados na realização da peça. Confeccionamos, também, o 

material necessário para apresentação da peça teatral. Nestes foram utilizados 

TNT30, papel peso 60 (para confecção da pirâmide), papel madeira (para cartazes 

que foram exposto no momento da peça) e varetas de madeira (para representar o 

feixe de retas paralelas). 

No momento da leitura da peça, havia muitos questionamentos dos 

estudantes em relação a alguns conteúdos como por exemplo: razão e proporção, 

representação da divisão e classificação de triângulos.  

Em relação à razão e proporção foi necessário explicar e exemplificar os 

conceitos de razão e proporção. Alguns não se lembravam da representação da 

                                                 
29

 A aula, no turno vespertino, nessa escola, inicia às 13h. Os estudantes, para o ensaio da peça 
teatral chegavam as 12h10. Foi uma combinação que fizemos, pois eles não tinham tempo disponível 
no contra turno. 
30

 TNT é a sigla para Tecido Não Tecido, é um tecido classificado como um não tecido. É produzido a 
partir de fibras desorientadas que são aglomeradas e fixadas, não passando pelos processos têxteis 
mais comuns que são fiação e tecelagem (ou malharia). 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Não_tecido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fibra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fiação
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecelagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Malharia
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divisão por meio de fração. Em relação aos triângulos foi necessário relembrar a 

definição de triângulo isósceles.  

Diante dessas dificuldades, percebemos quantas lacunas de aprendizado 

havia nesses estudantes, que muitas vezes, em sala de aula, não conseguimos 

perceber, pois não há espaço para diálogos individualizados com os mesmos. 

Outro aspecto importante foi o interesse despertado por alguns estudantes 

para entender como Tales de Mileto (624-546 a.C) fez a medição da altura da 

pirâmide, principalmente no momento que apresentamos a pirâmide feita em 

cartolina. Um dos questionamentos, por exemplo, foi o porquê tínhamos que somar 

a sombra da pirâmide com a medida do comprimento da base. No encontro 

seguinte, levamos uma pirâmide com um das faces aberta para que os estudantes 

visualizassem a pirâmide por dentro, ao observarem a altura da pirâmide, 

perceberam por que deveríamos somar e sanaram suas dúvidas. 

Nesses momentos do ensaio, percebíamos uma colaboração dos estudantes, 

pois se mostravam participativos, dando ideias para o cenário, sugestões de como 

poderíamos fazer o figurino. Em relação ao texto da peça, mostravam-se 

interessados em representar e repassar o texto por diversas vezes, no momento em 

que alguns estudantes não vinham aos ensaios, os que estavam presentes faziam 

as falas para que o ensaio pudesse ter êxito. 

A apresentação da peça teatral ocorreu no dia 19 de novembro, na sala de 

aula dos estudantes, os espectadores além dos colegas de sala, a nosso convite, 

foram o professor de Matemática desses estudantes, a coordenadora da escola, as 

professoras das disciplinas de História e de Língua Portuguesa. Destinamos um 

horário (50 minutos) para apresentação da peça teatral, e em seguida fizemos a 

aplicação do segundo questionário aos estudantes. 
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5  GEOMETRIA DE TALES (624-546 a.C):  SCRIPT DE UMA PEÇA TEATRAL 

 

 

Nesta parte, descreveremos a organização do script31 para uma peça teatral 

cuja finalidade educativa se constitui na elaboração de um produto educacional junto 

a este estudo.  

O Mestrado Profissional tem caráter prático e propõe, de forma explícita, a 

produção de um produto educacional. Este produto educacional deve estar voltado 

para o trabalho do professor, ou do professor com os estudantes, na sala de aula, de 

forma que o professor possa usá-lo separadamente do corpo da dissertação, cotidi-

anamente, nas suas aulas. Segundo Moreira, (2004, apud Ostermann; Rezende, 

2009, p. 70): 

  

 

O Mestrado profissional em educação deverá ter caráter de prepara-
ção profissional na área docente, focalizando o ensino, a aprendiza-
gem, o currículo, a avaliação e o sistema escolar. Deverá, também, 
estar sempre voltado explicitamente para a evolução do sistema de 
ensino, seja pela ação direta em sala de aula, seja pela contribuição 
na solução de problemas dos sistemas educativos, nos níveis fun-
damental e médio. 
 

 

 Ostermann e Rezende (2009) indicam que o trabalho final do Mestrado pro-

fissional deve ser uma pesquisa aplicada, descrevendo o desenvolvimento de pro-

cessos ou produtos de natureza educacional, visando à melhoria do ensino na área 

específica, sugerindo-se fortemente que, em forma e conteúdo, este trabalho se 

constitua em material que possa ser utilizado por outros profissionais. 

Assim, produto educacional tem como um dos seus objetivos priorizar as ini-

ciativas que visem à prática em sala de aula, surgindo como uma alternativa para a 

produção de meios para a melhoria do trabalho do professor em sala de aula asso-

ciado a um nível elevado de formação do docente. Em relação ao produto educacio-

nal Ostermann; Rezende (2009, p. 71), afirmam que: 

 

 

                                                 
31

 Apêndice B 
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A posição aqui defendida em relação aos produtos educacionais é 
que estes devem não só ser desenvolvidos, mas também implemen-
tados e avaliados à luz de referenciais teóricos atuais sobre ensino-
aprendizagem (na perspectiva de superação de abordagens compor-
tamentalistas) e sobre avaliação, bem como estar fundamentados em 
epistemologias contemporâneas. 

 

 

Nesse sentido, o nosso produto educacional foi fundamentado em 

pressupostos teóricos e metodológicos da História da Matemática e do Teatro. 

 Dessa forma, realizamos a escrita do texto narrativo para a peça teatral, com 

o objetivo de abordar um determinado conteúdo matemático, no qual pudéssemos 

lançar mão de uma abordagem histórica, fazendo o uso da História-Motivação, da 

História-Significação e da História–Axiologia. 

Para construção desse texto, iniciamos uma pesquisa em livros didáticos e 

paradidáticos, com o critério de abordar um conteúdo que pudéssemos fazer um 

viés com a História da Matemática, bem como tal conteúdo teria que ter sido 

produzido por um matemático que tivesse uma expressão no contexto histórico, 

como falamos anteriormente. A partir desses critérios nossa escolha apontou para 

Tales de Mileto (624-546 a.C). 

Para alguns historiadores da Matemática, Tales é um personagem impreciso 

historicamente, pois não sobreviveu nenhuma obra sua. O que sabemos é baseado 

em antigas referências gregas à História da Matemática que atribuem a ele um bom 

número de descobertas matemáticas definidas. Faz parte do seu mito o fato de ter 

previsto o eclipse solar de 585 a.C. Embora muitos historiadores da ciência duvidem 

que os meios existentes na época permitissem tal feito. Nobre (2004, p. 536) 

argumenta que: 

 

 

Dentre das descobertas científicas atribuídas a Tales, destaco a 
informação que aparece na obra de Proclus, que cita o texto sobre a 
História da Astronomia de Eudemus, que consta que Tales fez a 
previsão de um eclipse do Sol ocorrido na época que viveu. Uma 
informação que não deixa de ser curiosa, pois estudos astronômicos 
atuais confirmam a ocorrência de um eclipse do Sol em 28 de maio 
do ano 585 a. C. Portanto a história sobre este acontecimento é 
outra, pois historiadores atuais como Neugebauer e outros, 
comprovaram que Tales não teria condições cientificas para fazer tal 
previsão. Para isso seria necessário que ele tivesse conhecimentos 
sobre o conceito de latitude geográfica, que seria essencial para se 



     46  

   

calcular a ocorrência de um eclipse. Caso isso tenha ocorrido, ou 
seja, caso ele tenha feito de fato tal previsão, segundo os mesmos 
historiadores, foi um puro ato de sorte. 
 

 

Atribui-se também a Tales, o cálculo da altura das pirâmides bem como o 

cálculo da distância até navios no mar, por triangulação32 . Tales foi o primeiro 

personagem conhecido a quem se associam descobertas matemáticas.  

Em relação ao cálculo da altura da pirâmide, Nobre (2004) diz que, com base 

nas informações que se tem, pode se concluir que a história não aconteceu da forma 

que foi contada, ou Tales teve outro golpe de sorte, como no caso da previsão do 

eclipse, e esteve junto às pirâmides exatamente no momento em que o Sol lhe 

fornecia a melhor sombra para efetivar a medição. 

Diante do exposto, na narrativa elaborada por nós, criamos situações para 

discutir essas possíveis dúvidas, como também optamos a pesquisar os conteúdos 

envolvidos na possível medição da altura da pirâmide, tão presente nos livros 

didáticos do 9º ano do Ensino Fundamental. 

Para o nosso primeiro texto, optamos que a narrativa retratasse o ambiente 

escolar. Como personagens, optamos pelo diálogo entre uma professora e seus 

estudantes, por ser algo muito presente na vida dos estudantes, pois vivenciam no 

cotidiano, podendo estabelecer semelhança entre o que acontecia na narrativa com 

o seu cotidiano escolar.  

Assim, escrevemos a narrativa em forma de diálogos e trazendo como 

personagens a professora de Matemática Maria e seus alunos, em especial, Tales, 

cujo avô, Euclides, era um professor aposentado que lecionava Matemática e tinha 

grande interesse pela História da Matemática, o que tornava Tales um estudante 

interessado e com muitas informações, que sempre eram compartilhadas em sala 

com a professora e o os outros estudantes. 

 Também havia a Sofi, que não gostava muito de Matemática e sempre 

colocava em dúvida os fatos históricos e para que serviam determinados 

conhecimentos, bem como se questionava os porquês que se deviam estudá-los. 

Havia, ainda, o João, um estudante brincalhão, que gostava de tumultuar as aulas, o 

                                                 
32

Triangulação: O método mais comum para se medir distâncias grandes, a pontos inacessíveis, é a 

triangulação [Tales de Mileto (624-546 a.C)] - sabendo-se um dos lados de um sistema de triângulos 
e seus ângulos, podemos calcular todos os lados. Disponível em:< 
http://astro.if.ufrgs.br/dist/dist.htm>.Acesso em jun. de 2013. 

http://astro.if.ufrgs.br/dist/dist.htm%3e.Acesso
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Pedro, o estudante questionador e a Vera, a estudante mais tímida da sala. 

No transcorrer da narrativa, foram citados fatos históricos, como o de Tales de 

Mileto (624-546 a.C) ter medido a altura da pirâmide de Quéops, no Egito. Essa 

trajetória histórica nos levou até o Teorema de Tales.  

Após a escrita dessa narrativa, passamos a organizá-la na forma de uma 

peça teatral que corresponde a escrever o roteiro, ou script, para a representação 

teatral de uma história. O roteiro contém tudo que é dito pelos atores no palco, e as 

indicações para tudo que deve ser feito para que a representação seja realizada.  

A peça de Teatro divide-se em atos e cenas. Os atos se constituem de uma 

série de cenas interligadas por uma subdivisão temática. As cenas se dividem 

conforme as alterações no número de personagens em ação: quando entra ou sai 

do palco um ator. O cerne ou medula de uma peça são os diálogos entre os 

personagens. Porém, o roteiro contém mais que isto, pois por meio das rubricas33 e 

das indicações ele traz as determinações indispensáveis para a realização do drama 

e assim orienta os atores sobre cada cena da representação.  

Entretanto, no momento da aplicação da peça teatral em sala de aula, quando 

fizemos a leitura dramatizada e sucessivamente os ensaios, percebemos que o 

nosso produto educacional, como falamos anteriormente, não motivava o estudante 

a participar da peça teatral e assim o nosso objetivo de motivar o estudante para o 

aprendizado de Matemática não estava sendo alcançado.  

Ao analisar a peça teatral, percebemos que estava muito extensa, com uma 

quantidade excessiva de conteúdos matemáticos, a peça teatral assemelha-se a 

uma aula expositiva, um teatro didatizado.  Desgrandes (2011, p.91) nos diz: 

 

 

O valor educacional presente nessas práticas, ressalte-se, precisa 
ser compreendido a partir do relevante caráter pedagógico intrínseco 
à própria experiência teatral. Assim o teatro quando adentra a 
instituição educacional, não precisa, e não deve ser um teatro 
‗escolarizado‘, ‗didatizado‘, para que tenha importância educacional; 
ao contrário, deve ser preservado em sua potencialidade, pois seu 
principal vigor pedagógico está no caráter artístico que lhe é inerente. 
 

                                                 
33

As rubricas (didascálias) são indicadoras de um texto teatral; orientam os atores sobre o modo de 
proceder no palco. São frases ou palavras indicando o ambiente, a época, os costumes, os gestos, os 
objetos e entonações de voz dos atores; grafadas entre parênteses, com letras minúsculas e, 
geralmente em itálico. Disponível em:<http://www.recantodasletras.com.br/teorialiteraria/183022>. 
Acesso em 14 fev. 2014. 

http://www.recantodasletras.com.br/teorialiteraria/183022
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Deste modo, optamos por fazer mudanças nesse texto inicial, utilizando-o 

como base para a segunda peça teatral. Nesse novo texto narrativo, se fez presente 

também a abordagem dos conteúdos retas, semirretas e segmentos de retas; razão; 

triângulos, semelhança, Teorema de Tales, entre outros. Criamos situações que 

levaram o estudante a vivenciar e reproduzir por meio da peça teatral como foi feita 

a medição da altura da pirâmide de Quéops, utilizando materiais manipulativos para 

a representação.  

Acrescentamos na peça um narrador onisciente, conversando com a plateia e 

levantando dúvidas nos feitos realizados por Tales de Mileto (624-546 a.C). Como 

personagens utilizamos Tales de Mileto, tendo como discípulos Radames, Macarios 

e Petros.  

Nesses diálogos existentes entre esses personagens surgem as discussões 

dos conteúdos matemáticos envoltos na medição da altura da pirâmide e do 

Teorema de Tales. Havia também como personagens Idália, Berdine, Acácia e 

Hagnes, colegas de Petros, que sempre o questionam sobre os conhecimentos 

atribuídos a Tales de Mileto como mencionamos anteriormente. 

Desse modo, o nosso produto educacional disponibilizará para o professor o 

script de uma peça teatral, organizado de duas formas: a primeira forma traz 

presente no script notas de rodapé com sugestões de como fazer algumas materiais 

que serão utilizados no cenário. Na segunda parte, o script apresenta-se sem a 

interferência de notas de rodapé, podendo ser impresso para o estudo da execução 

da peça teatral. 

Por fim, esperamos que o produto educacional possa se constituir num 

instrumento que auxilie o estudante e o professor a refletirem para o aprendizado da 

disciplina de Matemática. 
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6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Neste capítulo, faremos a análise dos dados, considerando os aspectos 

qualitativos e quantitativos. Posteriormente, a análise do questionário 1 e 

questionário 2, faremos a análise dos resultados obtidos, durante a realização dos 

jogos teatrais, da preparação e execução da peça teatral.  

 

 

6.1 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO 1  

 

 

Os estudantes responderam ao questionário 1, durante o primeiro encontro na 

escola, no momento da aula. Utilizaram em média 40 (quarenta) minutos. 

Observamos que eles não apresentaram dúvidas. As perguntas do questionário 

foram construídas para averiguar as informações pessoais, a formação estudantil, a 

relação com a disciplina de Matemática, as atividades de entretenimento em seu 

cotidiano e a relação deles com a História da Matemática.  

 

 

6.1.1 Informações pessoais 

 

 

 No questionário, na parte destinada as informações pessoais, tínhamos o 

intuito de averiguar se os estudantes estavam na faixa etária adequada em relação 

ao ano de aprendizado.  

Nos dados obtidos, identificamos que 91% dos estudantes se encontram na 

faixa etária entre os 12 e 14 anos e 9% na faixa etária dos 16 aos 20 anos. Isto nos 

revela que a maioria dos estudantes estão de acordo com relação ao ano de 

aprendizado, pois segundo a  lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005,  que alterou os 

art. 6º,  30 (VETADO), 32 e  87 da Lei nº 9.39434, de 20 de dezembro de 1996, 

                                                 
34

 A inclusão das crianças de seis anos no Ensino Fundamental (Disponível em:< 

http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/1063/a-inclusao-das-criancas-de-seis-anos-no-

ensino-fundamental>. Acesso em 10/ 06/2013. 

http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/1063/a-inclusao-das-criancas-de-seis-anos-no-ensino-fundamental
http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/1063/a-inclusao-das-criancas-de-seis-anos-no-ensino-fundamental
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tornando obrigatório o início do ensino fundamental aos seis anos de idade 

ampliando o Ensino Fundamental de 8  para 9 anos, assim a faixa etária prevista 

para o Ensino Fundamental nos anos finais seria de 11 a 14 anos. 

 

 

6.1.2 Questões relacionadas à formação estudantil 

 

 

 Nas questões relacionadas à formação estudantil, que havia no questionário, 

tentamos traçar um perfil das preferências do estudante, a partir das opções dele 

sobre o apreciar mais ou apreciar menos uma determinada disciplina. Além disso, 

nestas questões, nos foi possível analisar as motivações que os levam a gostar ou 

não de determinadas disciplinas.  

Destacamos, aqui, que, no que se refere à disciplina de Matemática, também 

indagamos as relações dos estudantes com a mesma, por meio das cinco questões, 

a seguir: Existe alguma disciplina que você não gosta? Existe alguma disciplina que 

você gosta muito? Qual? Você gosta das aulas de Matemática? A Matemática tem 

alguma importância você? 

Os dados sobre a disciplina que o estudante não aprecia, 73% gostam de 

alguma disciplina e 27% não gostam de alguma disciplina. 

Em relação à existência de alguma disciplina que o estudante não gosta, 

observamos que 73% dos estudantes, dizem não gostar de alguma disciplina, 

enquanto que apenas 27% estão satisfeitos com as disciplinas cursadas na escola, 

dentre as menos apreciadas pelos estudantes está à disciplina de Matemática.  

Na questão seguinte, solicitamos que respondessem quais os motivos que 

faziam os estudantes não gostarem da disciplina citada por eles. Entretanto, nos 

deteremos apenas aos motivos atribuídos a disciplina de Matemática. Dentre os 

motivos citados pelos estudantes estão: 

 

 
―Acho complicado entender essa matéria.‖ 
―Dificuldades de compreender e aplica-lo35  e o fato de até agora 

                                                 
35

 Percebemos que na escrita de alguns estudantes há erros gramaticais e ortográficos. No entanto, 
optamos em preservar o registro do estudante do modo como nos foi apresentado, não fazendo as 
devidas correções gramaticais e ortográficas.  
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ninguém ter me explicado onde irei usar o teorema de Pitágoras e 
todas as fórmulas sem nexo em minha vida pós-escola!‖. 
―Não consigo entender algumas coisas‖. 
―O motivo é que não entendo nada‖. 

  

 

Notamos, nesses registros, a concepção dos estudantes em relação à 

Matemática como uma disciplina escolar muito complicada, abstrata e desconectada 

da realidade, gerando assim uma rejeição ao conhecimento matemático. 

Entendemos que essa concepção se dá pela forma como o conhecimento 

matemático frequentemente é tratado pelo professor. Poligicchio (2011, p.32) nos diz 

que ―o bom professor de Matemática pode, além de deter conhecimentos 

específicos da sua área, possuir a capacidade de comunicá-los e socializá-los, 

tornando acessíveis à compreensão de seus alunos‖. 

A Matemática muitas vezes é vista como um conhecimento já elaborado, 

dando a sensação ao estudante que esse conhecimento aparece como uma obra de 

gênios, ignorando as relações com o mundo e com outras ciências, esses fatos 

levam o estudante a ter uma percepção da Matemática como uma ciência estática, 

pronta e acabada.  

Nesse sentido, um dos caminhos apontados para desmistificar o 

conhecimento matemático seria fazer uso da História da Matemática nas aulas. 

Valdés (2006, p.15), nos diz que: 

 

 
[...] Quantos desses teoremas, que em nossos dias têm aparecido 
para os estudantes como verdades que saem da obscuridade e se 
dirigem para o nada, têm mudado de aspecto para nós ao adquirir 
um perfeito sentido dentro da teoria, depois de havê-la estudado 
mais a fundo, incluído seu contexto histórico e biográfico?   

 

 

 Diante do exposto, encontramos em Mendes (2006, p. 84) incentivo ao uso a 

História da Matemática como um dos recursos a serem utilizados pelos professores 

de Matemática, ao afirmar que: 

 

 

Podemos considerar, inicialmente, que o uso da história como 
recurso pedagógico tem como principal finalidade promover um 
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ensino-aprendizagem da matemática que permita uma 
ressignificação do conhecimento matemático produzido pela 
sociedade ao longo dos tempos. Com essa prática, acreditamos ser 
possível imprimir uma nova motivação e criatividade cognitiva as 
atividades de sala de aula durante nossa ação docente, pois 
esperamos que esse modo de encarar o ensino da matemática 
possa se constituir em um dos agentes provocadores de ruptura na 
prática tradicional educativa vivida até hoje nas aulas de matemática.  
 

 

 Diante das citações supracitadas e pelo estudo monográfico que realizei, o 

uso da História da Matemática na sala de aula leva o estudante a entender a 

construção histórica do conhecimento matemático, levando-o a uma maior 

compreensão da evolução dos conceitos matemáticos e dessa forma encontrando 

significado para conhecimento matemático tendo assim ânimo e motivação para o 

ensino-aprendizagem da Matemática.  

 Retornando a análise das respostas dadas pelos alunos no questionário, na 

questão Existe alguma disciplina que você gosta muito? Qual? Observamos que 

muitas disciplinas foram citadas, dentre elas, a disciplina de Matemática, pois 22% 

(vinte e dois por cento) dos estudantes escreveram que gostam de Matemática. Um 

estudante escreveu que não gosta de nenhuma disciplina e outro estudante 

escreveu que gosta de todas as disciplinas. Nessa questão, não solicitamos que 

justificassem a resposta, pois no questionamento seguinte, pedíamos para eles 

justificarem o gosto pela Matemática. 

 Posteriormente, perguntamos: Você gosta das aulas de Matemática?  

Os estudantes que gostam das aulas de Matemática registraram: 

 

 

―Por que é interessante‖. 
―Por que mexe com números‖. 
―Se não aprendesse a conta não saberia muita coisa.‖ 
―Por que vai servir para vida inteira‖. 
―Gosto de Matemática é muito bom vai precisar para o futuro‖. 
―Tenho que aprendê-la para passar de série e chegar a faculdade‖. 
―Por que nessa vida tudo é Matemática‖. 
―O professor é animado e explica bem.‖ 
―Aprendo muito é o professor é excelente‖. 

 

 

Em relação a sete primeiras afirmações, corroboramos com Gutierre (2004) 
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quando a autora nos diz que não é exagero afirmar que o uso da Matemática, 

atualmente, é uma condição necessária e, muitas vezes, indispensável para o 

sucesso em uma grande quantidade de profissões, pois há pessoas que acreditam 

que a Matemática é um instrumento de ascensão social e que ela desenvolve o 

raciocínio lógico. Há também os que acreditam na utilidade e na universalidade da 

Matemática, bem como no desenvolvimento científico e econômico que esta poderá 

promover. 

Quanto às duas últimas afirmações, observamos que os estudantes associam 

ao fato de gostar de Matemática a maneira que o professor ensina, pois entendemos 

que, quando o estudante mantém uma boa relação com o professor, ele sente-se 

motivado a estudar, a participar das aulas, a tirar dúvidas, a questionar e a refletir 

sobre seu aprendizado.  

Deste modo, corroboramos com Freire (1996) quando o autor nos diz que o 

bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade do 

movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e não uma cantiga de 

ninar, seus alunos cansam, não dormem. Cansam porque acompanham suas idas e 

vindas de seu pensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas 

incertezas. 

Entre os estudantes que não gostam de Matemática, destacamos as 

seguintes justificativas: 

 

 

―Acho complicado entender essa matéria.‖ 
―Dificuldades de compreender e aplicar todas as fórmulas sem nexo 
em minha vida pós-escola!‖. 
 ―O motivo é que não entendo nada‖. 
 
 
 

Diante dessas justificativas, percebemos que os estudantes pensam a 

Matemática como uma coleção arbitrária de pedaços de informações, tendo grandes 

dificuldades em fazer relações com a vida cotidiana e com outras áreas de 

conhecimentos, tornando-se ainda muito presente a ideia de uma disciplina 

complicada e abstrata. Reafirmamos que muitos professores de Matemática ainda 

estão preocupados apenas em ensinar conteúdos, conceitos, procedimentos e 

algoritmos aos estudantes, o que muitas vezes reforça esse pensamento. Nesse 
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sentido, Fiorentini (2008, p.2) nos diz: 

 

 

A história de fracasso da escola formal nos mostra claramente que o 
professor que insistir em transmitir apenas a matemática universal às 
crianças e jovens que freqüentam a escola pública, o máximo que 
conseguirá é o engajamento de uma pequena minoria de seus 
estudantes. Para conquistar os outros alunos, precisa, na verdade, 
pensar e mobilizar outros modos de promover a relação do aprendiz 
com o saber matemático. Um desses modos é valorizar, ao mesmo 
tempo, o movimento histórico de produção das culturas matemáticas 
e a subjetividade do aprendiz, isto é, seu movimento de estabelecer 
relação e de aprender e reinventar o mundo, a matemática e a si 
mesmo. 

  

 

Na sequência do questionário, perguntamos se a Matemática tem alguma 

importância para o estudante. 

Em relação à importância da Matemática para o estudante, observamos que 

68% deles consideram essa disciplina importante na sua vida.  

Na sequência, solicitamos ao estudante que responderam ―sim‖ nessa 

questão, que justificassem qual a importância da Matemática para ele. Como 

justificativa, tivemos: 

 

 
―Vai ser importante para meu futuro‖. 
―Tenho que aprende-la para chegar a faculdade.‖ 
―Por que quero me formar em engenharia civil e eu preciso da 
matemática na minha vida‖. 
―É uma das principais matérias, estudo mais português e matemática 
que são as matérias que mais caem nas provas.‖ 
―A matemática é importante, pois sem ela eu não saberia o quanto é 
alto o meu custo de vida‖. 
―Por que se estivermos com dívidas lá frente, podemos resolver 
através da matemática‖. 
 

 

Percebemos que as respostas dadas nos remetem a análise feita no item 

anterior, pois os estudantes estabelecem a importância da Matemática em sua vida 

como sendo necessária para a consolidação de uma profissão futura, percebendo-a 

também como fundamental para resolver situações de sua vida cotidiana. 
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6.1.3 Questões relacionadas a atividades de entretenimento 
 

 

 Nessa parte do questionário, averiguamos as experiências dos estudantes 

com o Teatro, fizemos três perguntas, a saber: Já assistiu a alguma peça de teatral? 

Já atuou em alguma peça teatral? Já assistiu a alguma peça teatral que envolvesse 

a Matemática na sua apresentação? 

Observamos que 68% dos estudantes nunca assistiram a uma peça teatral, 

apenas 32% deles já assistiram a uma peça teatral. Entendemos que eles 

certamente não assistiram a um espetáculo no espaço de um Teatro, mas sim, ao ar 

livre, pois é muito comum, a prefeitura da cidade de Parnamirim, nas datas 

comemorativas, tais como, à Páscoa e o Natal terem espetáculos ao ar livre, 

organizados pela Fundação Cultura da referida Prefeitura. Este fato nos remete a 

lembrança de que os estudantes dessa comunidade são de um bairro periférico da 

cidade de Parnamirim e as condições socioeconômicas da maioria das pessoas que 

residem nesse, inviabilizam o acesso a atividades culturais. 

Percebemos também que 88% dos estudantes nunca participaram de uma 

peça teatral, os 12% dos estudantes que participaram de alguma peça teatral, a 

fizeram na igreja que frequentam. 

Como podemos perceber estes dados estão relacionados diretamente com os 

dados do item anterior, pois dos estudantes que participaram de alguma peça 

teatral, participaram de peças amadoras, produzidas pela igreja. E a maioria 

conforme está no item anterior, não participou, bem como nunca assistiu.  

No que se refere a ter assistido a alguma peça teatral que envolvesse a 

Matemática na sua apresentação, temos que 100% dos estudantes responderam 

nunca terem assistido. 

 

 

6.1.4 História da Matemática  
 

 

Nas questões relacionadas à História da Matemática, nosso intuito era verificar 

se a mesma é utilizada em sala de aula e que contribuições poderia trazer para o 

estudo da Matemática. Portanto, perguntamos: Você conhece o nome de algum 
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matemático famoso? Como você imagina que algumas pessoas descobriram 

fórmulas e teorias matemáticas que você estuda na escola?  Conhecer a história de 

vida dos matemáticos ou a história do descobrimento de fórmulas e teorias da 

Matemática ajudaria você compreender essa disciplina? 

Quanto ao conhecer o nome de algum matemático famoso, apenas 12% dos 

estudantes responderam que conheciam Isaac Newton, Einstein e Pitágoras.  

 Observarmos que apenas dois estudantes citaram Pitágoras. Ficamos nos 

questionando, então, se esses estudantes não se lembraram do nome de algum 

matemático, ou se nas aulas de Matemática essa informação não está sendo 

disponibilizada, pois atualmente nos livros didáticos geralmente há informações 

sobre pessoas históricas. 

Fossa (2008) cita que elementos da referida história, se fazem presentes há 

muito tempo em livros textos de Matemática, geralmente servindo o propósito de 

motivar o estudante. A maneira típica, então, em que a História da Matemática tem 

sido usada em textos de Matemática, consiste numa caixa, separada do texto básico, 

ou na margem da página, ou no final de um capítulo (ou seção de capítulo), e 

geralmente composta de um retrato ou desenho acompanhado por algum texto 

explicativo, contendo um retrato do matemático, junto com um pequeno texto que 

identifica uma pequena biografia do matemático e as contribuições na Matemática. A 

esse respeito Fossa (2008, p.9) ressalta duas contribuições dessas caixas presentes 

no livro textos de Matemática: 

 

 

Em primeiro lugar, leva o aluno a um primeiro contato com a História 
da Matemática. Isto certamente servirá como motivação para alguns 
alunos, embora nem para todos, e contribuirá para a formação 
cultural dos mesmos. A referida contribuição, por pequena que seja, 
poderá ser incrementada por explicações adicionais prestadas pelo 
professor, caso ele tenha o preparo de fazê-las. Em segundo lugar, 
devemos reconhecer que a matemática requer muita concentração, o 
que freqüentemente causa fadiga no aluno. As caixas com material 
histórico, no entanto, oferece pequenas períodos de recreação que 
aliviam o cansaço. Assim, em vez de condenar o uso, por assim dizer, 
―encaixado‖ da História da Matemática, preferimos vê-lo como uma 
tentativa incipiente de aproveitar da mesma para fins pedagógicas. 
Devemos reconhecer, contudo, que, como várias tentativas 
incipientes, essa é de pouca eficácia e, portanto, seria no nosso 
interesse procurar abordagens mais frutíferas. Mesmo assim, há algo 
de importante que vimos referente à presente discussão que também 
será aplicável às outras abordagens propostas, a saber, a História da 
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Matemática terá alta poder motivadora para alguns alunos, mas não 
para outros. Não podemos esperar que a história resolverá todos as 
nossas enfermidades pedagógicas, mas podemos esperar que nos 
ajudará a superar algumas delas.  
 

 

No questionário, perguntamos ainda: Em relação como as pessoas 

descobriram fórmulas e teorias matemáticas que você estuda na escola, o que você 

tem a nos dizer? 

Quanto a imaginar como os matemáticos descobriram as fórmulas e teorias 

31%  dos estudantes não responderam essa questão, os 69% que responderam 

essa questão, registraram: 

 

 

―Para resolver alguma coisa procuravam uma forma de resolver‖. 
―Com muito esforço e curiosidade‖. 
―Com várias pesquisas.‖ 
―Pesquisando e estudando muito‖. 
―Pesquisando e estudando muito para passar para nós‖. 
―Simplesmente pelo fato de não ter o que fazer e ter um QI mais alto 
do que a maioria da população o que levou-os a fazer fórmulas 
malucas afim de saber o número de tudo‖. 
―Imagino que descobriram com contas para pagar, tentando fazer 
outras atividades‖. 
―Estudando muito para conseguir‖. 
―Apenas estudando muito‖. 
―Estudando em faculdades e fazendo cursos‖. 
 

 

 Diante dos registros é possível percebermos presente o entendimento que o 

conhecimento matemático aparece como uma ―visão individualista,  na qual o 

conhecimento matemático aparece como uma obra de gênios alienados, ignorando 

o papel do trabalho coletivo de gerações e de grupos de matemáticos‖ (VALDÉS, 

2006, p. 19).  

Isto posto, entendemos que torna-se necessário desmistificar a Matemática, 

sendo imprescindível apresentar ao estudante o contexto histórico e o biográfico de 

alguns matemáticos, pois a partir do momento que o estudante conhece a vida do 

matemático e as dificuldades (financeiras, problemas familiares, de saúde e afetivos, 

no próprio desenvolvimento da Matemática) que estes tiveram que enfrentar para 

produzir o conhecimento matemático, poderá perceber que o este advém da criação 

humana, surgido, na maioria das vezes, a partir das preocupações de diversas 
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pessoas em diferentes momentos históricos.  

 

 

A respeito da desmistificação, a história exerce uma influência 
decisiva na matemática escolar, pois a mesma pode ser usada para 
desvelar as outras facetas da matemática e, com isso, mostrar que 
ela é um conhecimento estruturalmente humano. Desse modo, a 
matemática deve ser acessível a todos, á medida que as atividades 
matemáticas educativas desenvolvidas dentro da escola ou fora dela 
se mostrem de forma clara, simples e sem mistérios, buscando 
sempre o crescimento integral da sociedade (MENDES, 2006, p. 92). 
 

 

Ainda corroboramos com Souto (1997, apud Gutierre, 2004) que por meio da 

História da Matemática o estudante percebe que a Matemática não nasceu pronta e 

não foi inventada por uma única pessoa num determinado momento. 

Nesse sentido, o conhecimento matemático é visto como um processo 

evolutivo que poderá ser percebido pelo estudante quando este identifica erros e 

acertos vividos pelos matemáticos, observando que a Matemática não foi inventada 

por uma única pessoa e nem em um determinado momento, sendo uma área que 

está em constante evolução.  

No que se refere às contribuições que o fato de conhecer a história de vida 

dos matemáticos ou a história do descobrimento de fórmulas e teorias da 

Matemática temos os seguintes dados: 

  Nessa questão não foi solicitado que os estudantes justificassem a resposta.  

Entretanto, um dos estudantes fez o seguinte registro que nos chamou atenção:  

―Não ajudaria a compreender o assunto, mas seria ótimo descobrir novas 

histórias e uma vez que eu não poderia resolver as fórmulas ao menos saberia como 

aplicá-las‖. 

Nesse registro, percebemos a necessidade do estudante em compreender e 

saber como foram originados os conhecimentos que são aprendidos na escola. 

Assim, entendemos que fazer uso das potencialidades da História da Matemática 

seria uma tentativa de responder as perguntas acerca do processo de construção 

das informações apresentadas no presente. Valdés (2006, p. 25), também nos diz:  
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[...] se queremos estabelecer um laço entre nossos alunos, a época o 
personagem relacionado com os conceitos aprendidos em classe, se 
conheceram as motivações e as dúvidas que os sábios 
experimentaram. Então, talvez pudesse compreender como foi 
descoberto e justificado um problema, um corpo conceptual etc.  

 

 

 Nesse sentido, o uso da História da Matemática em sala de aula deve ser 

revestido de um significado contextual, formativo e conscientizador (FERREIRA 

1998, apud MENDES, 2006 p. 95). 

 

 

Considera que a utilização da história da matemática como um 
recurso didático é imprescindível, pois vai além de um mero 
motivador nas aulas de matemática, ou seja, constitui-se em um fator 
justificante para os por quês conceituais e teóricos da matemática 
que devem ser aprendidos pelos estudantes. 
 

 

6.2 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO 2  

 

 

Os estudantes responderam ao questionário 2, após a apresentação da peça 

teatral. Utilizaram em média 20 minutos. Dos trinta e um questionários distribuídos, 

vinte e seis foram entregues respondidos, apresentamos a maioria dos registros 

analisados. Não achamos necessário apresentar todos, uma vez que muitos deles 

continham a mesma informação, sendo desnecessário repeti-las.  As perguntas do 

questionário foram construídas para averiguar as impressões que tiveram da peça 

teatral e as contribuições que uma peça teatral envolvendo a História da Matemática 

e os conteúdos matemáticos poderiam contribuir para o aprendizado desses 

estudantes. 

 

 

6.2.1 Dê sua opinião sobre a apresentação da peça teatral 

 

 

 Dos vinte e seis questionários respondidos apenas dois estudantes 

responderam não ter gostado da peça teatral. Um deles registrou apenas que não 
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gostou e outro que a peça era chata por isso não havia gostado. Os demais fizeram 

os seguintes registros: 

 

 

―O conteúdo da peça foi muito interessante, mas por problemas na 
escola e falta de estrutura deixou um pouco a desejar.‖ 
―A apresentação foi muito boa porque ensinou muitas coisas sobre a 
História da Matemática e sobre Tales.‖ 
―Gostei muito da peça aprendi coisas novas‖. 
―Eu gostei foi uma coisa interessante que aqui na escola é difícil ter‖. 
―Eu achei uma experiência muito legal, não só pela apresentação 
mais pelo fato de ter interagido‖. 
―Gostei muito, foi bastante divertido, soube por que estava estudado 
o Teorema de Tales‖. 
―Gostei fiquei curioso para saber como Tales mediu a pirâmide.‖ 
―Porque ajudou a entender os conteúdos da aula‖. 
 

 

 No primeiro registro, observamos a crítica do estudante pela falta de estrutura 

que a escola está acometida, como já falamos anteriormente, devido a uma reforma 

inacabada, no entanto, observamos que os estudantes gostaram da peça teatral, 

relatando que a peça proporcionou novos conhecimentos. Sobre isso Poligicchio 

(2011, p.32) nos diz: 

 

 

Com a narrativa, surge a curiosidade de saber como continua a 
história após uma pequena apresentação sobre ela, desperta-se a 
sensibilidade para os fatos e os personagens, compreende-se as 
origens dos problemas apresentados, as possíveis soluções, as 
motivações e a tomada de resolução que leva ao desfecho. A 
narrativa situa o no tempo e no espaço, situa o aluno no contexto que 
levou à construção dos conhecimentos que hoje perpetuam pela 
humanidade e chegam até ele. 
 

 

 Desse modo, entendemos que o estudante passa a dar significados aos 

conteúdos, devido à referida peça ter uma estrutura organizada, situando o tempo e 

o contexto que levaram ao conhecimento e o porquê dos conteúdos que estão 

sendo vistos em sala de aula.  Poligichio (2011, p.26) nos diz que: 
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As narrativas teatrais contando sobre temas matemáticos 
estabelecem relações entre temas distintos, desde que a narrativa 
seja bem construída. As pontes entre a Matemática e diversos 
contextos aparecem de forma natural quando nos propomos a 
pesquisar a origem e as aplicações dos conteúdos matemáticos e o 
expomos nas peças teatrais.  
 

 

Assim, a peça teatral oportuniza aos estudantes saber de onde veio os 

conteúdos apresentados na sala de aula, percebendo que todo conhecimento surge 

de uma necessidade humana, seja ela prática ou cognitiva.  

 

 

6.2.2 Utilizar peças teatrais na sala de aula ajudaria na compreensão dos 

conteúdos matemáticos? 

   

 

 Apenas um estudante respondeu não a questão acima escrita, fazendo o 

seguinte registro: ―Porque é melhor o professor explicando, mas de vez enquanto e 

bom sim ter uma peça de teatro‖. 

 
 

Os que responderam sim, justificaram assim: 

 

 

―Pois nós estamos nos divertindo e aprendendo ao mesmo tempo‖. 
―Porque ajudaria a entender como foi feito alguns cálculos em 
Matemática‖. 
―Porque não é só na teoria que se aprende, mas na prática‖. 
―Porque assim prestamos mais atenção‖. 
―Pois seria bem mais fácil a compreensão e bem mais rápido porque 
as vezes ficamos confusos‖. 
―Ajudaria nos conteúdos e a gente aprenderia mais‖. 
―Assim a Matemática fica mais prática e mais fácil de aprender‖. 
―Porque incentiva nas aulas não só de Matemática, mas nas outras 
disciplinas também‖.  
―Pois tivemos uma intensificação do assunto, ficando mais fácil o 
aprendizado‖. 
 

 

 Na primeira justificativa, percebemos que o estudante associa a peça teatral 

na sua forma lúdica, afirmando que por meio da diversão o aprendizado seria mais 



     62  

   

interessante. Nos demais registros, observamos que a peça teatral por meio da 

História da Matemática materializou o conteúdo matemático. Nesse sentido, Mendes 

(2006, p.113), nos diz: 

 

 

O conteúdo histórico surge como um elemento motivador e gerador 
da matemática escolar, pois se apresenta como um fator bastante 
esclarecedor dos porquês matemáticos tão questionados pelos 
estudantes de todos os níveis de ensino. É nessas informações 
históricas que estão plantadas as raízes cotidiana, escolar e 
científica do conhecimento matemático a ser (re) construído pelos 
estudantes e, por isso, precisam ser bem explorados pelo professor.  
 

 

Dessa forma, entendemos que a inter-relação do Teatro com as 

potencialidades da História da Matemática, torna o conteúdo matemático 

apresentando na peça teatral mais acessível e interessante, esclarecendo como 

foram feitos os cálculos da possível medição da pirâmide e os cálculos presentes no 

Teorema de Tales, fazendo-os também perceber as motivações que leva o homem a 

uma descoberta, tornando assim o conhecimento matemático com significado.  

 

 

6.2.3 Conhecer por meio da peça teatral a história de Tales de Mileto foi 

importante para as aulas de Matemáticas? 

 

 

 Quanto à importância de conhecer a história de Tales de Mileto (624-546 a.C) 

por meio da peça teatral, todos os estudantes responderam que foi importante para 

aulas de Matemática ter conhecido a história desse estudioso. Eis os registros dos 

estudantes: 

 

―Porque ele foi um grande homem‖. 
―Porque mostrou que ele tinha muito conhecimento‖. 
―Porque justifica mais direito o jeito que resolve a situação‖. 
―Entendemos e conhecemos o homem que está por trás da 
realização e do estudo que nos é ensinado‖. 
―Porque você acaba entendendo sobre a história de Tales‖. 
―Porque ele nos ajudou a entender como a Matemática surgiu‖. 
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―Pois quando a professora começou as atividades a gente não tinha 
estudado isso ainda e quando o professor passou isso na sala de 
aula a gente já estava por dentro do assunto‖. 
 

 

 Nos cinco primeiros registros percebemos a importância da História-Axiologia 

presente na peça teatral, revelando o conhecimento matemático como o resultado 

de processo evolutivo. Nesse sentido, Miguel e Miorim (2005) nos diz que é possível 

por meio da História da Matemática buscar apoio para atingir, com os estudantes, 

objetivos pedagógicos que os levem a perceber a Matemática como uma criação 

humana, a perceber as razões pelas quais as pessoas fazem matemática, as 

necessidades práticas, sociais e econômicas que servem de estímulo ao 

desenvolvimento das ideias matemáticas. 

 Isto posto, analisando os cincos primeiros registros percebemos que a peça 

teatral proporcionou aos estudantes atingirem esses objetivos. No último registro, 

percebemos a importância da peça teatral como uma atividade motivadora que 

despertou o interesse do estudante para aula, pois no momento da explicação do 

conteúdo na sala de aula, já havia sido feito os esclarecimentos de como esse 

conhecimento surgiu, como funciona e para que serve, encontrando assim, 

significado para o que estava sendo visto em sala de aula. 

 

  

6.2.4 Seria importante nas aulas de Matemática conhecer a vida de outros 

matemáticos? 

 

 

 Apenas dois, responderam que não seria importante conhecer a vida de 

outros matemáticos, entretanto, não justificaram a resposta. Os vinte e quatro 

estudantes que responderam que seria importante conhecer a vida de outros 

matemáticos fizeram os seguintes registros: 

 

 
―Porque a gente iria conhecer mais histórias da matemática.‖ 
―Porque a gente teria mais conhecimento‖. 
―Porque com esse conhecimento dele nos aprendemos‖. 
―As aulas se tornariam mais interessantes.‖ 
―Porque daria mais importância a gente estudar matemática.‖ 
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―Porque tem assuntos que nos não conhecemos‖. 
―Claro conta melhor porque aprendemos alguns conteúdos.‖ 
―Porque a gente iria conhecer melhor a história da matemática.‖ 
―Porque seria muito bom conhecer mais histórias.‖ 
―Claro, afinal, é uma forma de conhecer a matemática, eu acho 
interessante esse modo de aprender.‖ 
―Seria bom assim compreenderíamos mais sobre a matemática e as 
histórias sobre os antepassados‖. 
―É sempre bom ter conhecimento quanto mais melhor.‖ 
 

 

 Pelos registros dos estudantes percebemos que conhecer a vida e os 

conhecimentos produzidos por outros matemáticos seria importante, pois como 

registraram levaria a compreender melhor a Matemática. Para Gutierre (2004, p.177) 

 

 
Normalmente, a matemática é exposta aos estudantes de modo a 
ocultar dos mesmos as convergências e /ou divergências dos 
resultados das experiências realizadas pelos antepassados. Não há 
preocupação, por parte do corpo docente, em mostrar o quão foi 
árduo, talvez possa ter sido o caminho que grandes matemáticos 
trilharam na produção de seu conhecimento Ademais, emoções, 
hesitações, erros, problemas sociais, políticos e econômicos, 
também forma vivenciados durante a busca do conhecimento por 
todos aqueles ditos gênios da humanidade. 
 

 

Nesse sentido, entendemos que optar pelo uso da História-Axiologia, vista 

como um instrumento promotor de atitudes e valores, propicia ao estudante, a 

consciência dos problemas, sucessos e insucessos pelos matemáticos do passado 

nas suas descobertas, de forma a tornar o estudante mais curioso e despertar o 

interesse pelo estudo da Matemática, tendo em vista que poderá perceber que o 

conhecimento matemático sucede da criação humana, surgido, na maioria das 

vezes, a partir das preocupações de diversas pessoas em diferentes momentos 

históricos.  
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6.2.5 Atividades que trabalham com o Teatro podem contribuir para o 

estudante frequentar a escola? 

 

 

Em relação a esse questionamento apenas dois estudantes responderam que 

não contribuiria, entretanto não justificaram sua resposta, os demais estudantes 

responderam que sim. Eis suas justificativas: 

 

―No Teatro nos divertimos podemos ser outras pessoas e ainda 
aumenta o interesse pelas aulas de Matemática.‖ 
―Seria muito legal participar as aulas de teatro e não ficaria naquela 
mesma coisa de sempre.‖ 
―Porque dependendo da peça se o aluno achar interessante ele vai 
frequentar a escola com mais interesse.‖ 
―Para quem tem interesse no teatro seria muito bom trabalhar com o 
teatro nas aulas de matemática.‖ 
―Porque assim descobriríamos o nosso dom para a arte e misturando 
a matemática com a arte ficaria melhor.‖ 
―Porque muitos alunos não frequentam a escola, mas tendo um 
trabalho assim seria muito legal.‖ 
―Porque os alunos não teriam aulas repetitivas, pelo menos iam ter 
aulas diferentes.‖ 
―Porque incentiva mais o aluno a frequentar a escola para contribuir 
no teatro.‖ 

 

 

 Analisando as justificativas dos estudantes, percebemos o interesse deles em 

participar de atividades que envolvessem o Teatro. Sobre isso, Dolci (2004, p.68) 

nos diz que:  

 

 

Na escola, um dos caminhos a busca da expressão pessoal pode ser 
por meio do exercício do Teatro que consiste na representação de 
situações, ideias, fatos ou problemas que fazem parte do cotidiano 
do aluno. No teatro, os alunos podem expor todos os sentimentos e 
angústias e emoções. Parte-se do pressuposto de que os educandos 
tem um potencial a ser descoberto e necessitam ser estimulados 
para que aflore todo o conhecimento individual e, nesse sentido, o 
Teatro é um recurso valioso.  

 

 

Nesse sentido, entendemos que a escola deveria abrir esse espaço em seu 

ambiente, desenvolvendo atividades relacionadas ao Teatro, de forma que os 
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estudantes pudessem participar nas variadas funções que o Teatro disponibiliza: 

atuação, cenários, figurinos e criação de texto, sendo uma forma de proporcionar 

atividades diferenciadas que despertassem o interesse dos estudantes a 

permanecer na escola e consequentemente participar das aulas. 

 

 

6.3 ANÁLISE DA REALIZAÇÃO DOS JOGOS TEATRAIS 

 

 

A partir desse momento, analisaremos os registros dos estudantes sobre a 

sua participação nos jogos teatrais, Ruas e Vielas; Cabo de Guerra e Substância no 

Espaço. 

A seguir, apresentamos a maioria dos registros analisados. Não achamos 

necessário apresentar todos, uma vez que muitos deles continham a mesma 

informação, sendo desnecessário repeti-las. Os registros foram: 

 

 

―Eu gostei dessas brincadeiras porque ajuda a deixar o raciocínio 
mais rápido, deveria ter mais momentos assim na escola, eu acho 
que foi a primeira vez que acontece algo desse tipo‖. 
―No começo achei estranho, mais no decorrer da brincadeira eu 
achei legal engraçado é uma coisa que normalmente a gente não faz, 
mais eu acho que deveríamos fazer mais vezes.‖ 
―Apesar de não ter participado achei muito bom, porque assim a aula 
não fica chata e faz a gente se sentir melhor e conhecer melhor as 
pessoas‖. 

 

 

Nesses três primeiros registros, percebemos a necessidade que os 

estudantes apresentam em participar de atividades lúdicas. Entendemos que a 

escola, poucas vezes, oportuniza-os a terem atividades que tragam prazer em estar 

na escola, que explorem a sua criatividade e imaginação e, consequentemente, o 

interesse em prestar atenção às aulas de Matemática e as aulas das demais 

disciplinas. 

Sobre isso, Spolin (2007) nos diz que os jogos teatrais podem trazem frescor 

e vitalidade para a sala de aula, não sendo designados como passatempos do 

currículo, mas sim como complementos para a aprendizagem escolar, ampliando a 
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consciência de problemas e ideias fundamentais para o desenvolvimento intelectual 

dos estudantes. Nesse sentido, o registro dos estudantes a seguir corrobora com 

esse pensamento de Spolin (2007). 

 

 

As atividades praticadas hoje ao ar livre são de grande proveito, uma 
vez que relaxa o corpo e diverte a mente. As atividades e 
brincadeiras dessa forma podem até mesmo ajudar no rendimento 
escolar, já que os alunos cansados e cheios de escrever e de escutar 
podem se divertir em um momento de descontração. Hoje 
adolescentes voltarão a usar a imaginação e a brincar (o cabo de 
guerra invisível) o que rendeu até mesmo boas risadas. Em vez de 
ficarmos trancados em salas abafadas e mal cuidadas ficamos ao ar 
livre, com o vento batendo em nossas caras. A atividade foi muito 
divertida e interessante, repeti-la uma vez outra não seria nada mal.‖ 
―A atividade que fizemos fora da sala, foi muito interessante, foi uma 
atividade diferente, mais fácil de entender que todo mundo participa 
trabalha a mente e o corpo. Apesar de eu não ter participado prestei 
atenção e gostei bastante. 

  

 

Embora os estudantes pensassem que o jogo teatral tratava apenas de 

brincadeiras, havia um objetivo na realização de cada jogo apresentado. Com o jogo 

Ruas e Vielas, tínhamos o intuito de trabalhar o dinamismo e espírito de estratégia 

por parte daquele que dá os comados, estabelecendo a sintonia entre os colegas 

para formar as Ruas e Vielas. Nessa atividade, percebemos a satisfação dos 

estudantes em participar do jogo, pois nesse momento de interação, houve a 

cooperação entre eles, pois a partir do momento que dialogavam, estabeleciam um 

laço de amizade com os colegas e a professora pesquisadora.  
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Figura 6: Jogo Ruas e Vielas realizado na sala de aula 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2013). 

 

 

Figura 7: Jogo Ruas e Vielas realizado no ambiente externo da escola 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2013). 
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No segundo jogo, Cabo de Guerra sem Corda, o objetivo era desenvolver a 

expressão corporal dos estudantes e a imaginação, por meio de uma corda 

imaginária para poderem jogar. Os estudantes se divertiram, sendo um momento de 

descontração. Observamos a satisfação em estarem participando desse momento, 

inclusive percebemos que o estudante está carente de toque, de afeto, de atenção. 

Para Spolin (2007, p.30), 

 

 

poucas são as oportunidades oferecidas às crianças para interferir na 
realidade, de forma que possam encontrar a si mesmas. Seu mundo 
controlado por adultos que lhes dizem o que fazem e quando fazer, 
oferece poucas oportunidades para agir ou aceitar responsabilidades 
comunitárias. Os jogos teatrais oferecem aos alunos a oportunidade 
de exercer sua liberdade, respeito pelo outro e responsabilidade 
dentro da comunidade de sala de aula. 
 

 

 

Figura 8: Jogo Cabo de guerra 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2013). 

 

 

E finalmente, o jogo Substância no Espaço consistia em formar duplas. Cada 
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jogador deveria olhar para as palmas das mãos do parceiro, devendo movimentar as 

mãos para cima e para baixo, aproximando-as e afastando-as.  

Após esse momento, conversarmos e cada dupla socializou o que estava 

pensando. Os relatos foram interessantes, passamos a conhecer melhor esses 

estudantes o que eles gostavam de fazer e os seus sonhos para o futuro. Sobre 

esse diálogo, Machado (2006, p. 4) defende que 

 

 

o que estabelece um vínculo entre professor e aluno não é o 
conteúdo, mas sim a relação entre eles. Se não houver, por parte do 
professor, respeito aos valores sociais que vão diferenciar seus 
alunos, dificilmente haverá respeito, compreensão, amizade ou 
qualquer outra forma de relação que possa colaborar com o 
desenvolvimento da aprendizagem. O que o aluno aprende está 
diretamente ligado ao relacionamento que este tem com o seu 
professor. 
 

 

 

Figura 9: Jogo substância no espaço 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2013). 

 

 

 Entendemos que momentos assim estabeleceram um ambiente de harmonia 
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e que a aprendizagem pode acontecer com mais facilidade, pois ocorre uma 

interação eficaz entre estudantes e professores.  

Sobre isso, posteriormente, nos ensaios para a peça teatral, percebemos o 

quanto os jogos teatrais estabeleceram a confiança dos estudantes com a 

professora, uma vez que, nesses momentos, sentiam-se seguros para questionar 

sobre o conteúdo que fazia parte do roteiro. Percebíamos os estudantes atuantes, 

disciplinados, concentrados e envolvidos a realizar da melhor forma possível, todos 

os ensaios até chegar à apresentação da peça teatral. 

 Nesse sentido, os jogos foram um fator motivador para que os estudantes 

pudessem participar da peça teatral, haja vista que esses foram os primeiros 

encontros entre a professora pesquisadora e os estudantes, precisávamos criar um 

ambiente acolhedor para convencer e motivá-los a participar da peça teatral estando 

aptos a estudar o roteiro. Pensámos se talvez não tivesse tido esse momento o 

número de estudantes ainda teria sido menor, pois entendemos que a atividade 

apresentada era uma novidade. 

 

 

6.4 PREPARAÇÃO E EXECUÇÃO DA PEÇA TEATRAL 

 

 

Nesse estudo, tratamos o Teatro como uma atividade motivadora, com o 

intuito de despertar a vontade dos estudantes de estudar o conteúdo matemático por 

meio da sua História. Lançar mão do Teatro nessa perspectiva não foi uma proposta 

original de nossa parte, pois há muitos pesquisadores que já fazem uso do Teatro na 

sala de aula, nas suas mais diversas possibilidades. 

 Também tornar-se necessário destacar que, na nossa pesquisa, não 

tínhamos a intenção de preparar atores ou de fazer um grande espetáculo. Era 

nosso intuito trazer um novo elemento para as aulas de Matemática, por meio da 

História-Axiologia, pois diante da experiência do nosso estudo monográfico, e da 

análise dos dados obtidos nesse trabalho, o uso da História-Axiologia como uma 

alternativa pedagógica, contribui, de fato, para a melhoria do ensino e da 

aprendizagem da Matemática, pois, no momento que os estudantes, que fizeram 

parte da nossa pesquisa da Especialização, se depararam com a história de vida de 

Évariste Galois, por meio da peça teatral, vivenciando os conflitos e (in)sucessos do 
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referido matemático, perceberam que a dedicação de Galois foi um aspecto 

determinante para que ele conseguisse alcançar seu objetivo.  

Além disso, os estudantes perceberam que esse estudioso da Matemática, 

possuía problemas familiares, de saúde e afetivos, além de problemas em 

desenvolver seus estudos, e isso não o impediu de construir conhecimento.  

Dessa forma, levar elementos históricos e os conteúdos matemáticos por 

meio de uma peça teatral, proporciona uma atividade que desperta o interesse e a 

curiosidade dos estudantes pelo estudo da Matemática e, consequentemente, a 

melhoria do ensino e aprendizagem dessa disciplina.  Mendes (2006, p. 87) nos diz: 

 

 

[...] que os estudantes podem vivenciar experiências manipulativas 
resgatadas das informações históricas, com vistas a desenvolver o 
seu espirito investigativo, sua curiosidade cientifica e suas 
habilidades matemáticas, de modo a alcançar sua autonomia 
intelectual, principalmente por percebemos que atualmente a escola 
está deixando cada vez mais de lado esses aspectos indispensáveis 
para uma educação integral e formadora de cidadãos pensantes. 

 

 

Nesse sentido, o nosso produto educacional (script de uma peça teatral), aborda em 
seu texto, aspectos históricos, já que entendemos que potencialidades da História 
da Matemática poderão despertar o interesse e a curiosidade dos estudantes pela o 
ensino da Matemática, tornando o conhecimento matemático menos enfadonho. 
Concordamos com Poligicchio (2011, p.90) quando ela argumenta que 

 

 

muitas vezes as aulas de matemática se tornam duras e pesadas 
justamente porque o professor traz o conteúdo denso de forma tão 
direta que inibe o apetite do aluno e o faz digerir ainda que sem 
apetite. A aplicação de uma fórmula matemática é resultado de muita 
investigação, estudo e astúcia. Na história das ciências e da 
Matemática, percebe-se que o caminho que leva o homem a uma 
descoberta é longo e motivado por diversas necessidades de ordem 
prática ou investigativa. O que ocorre nas escolas é que, as 
propostas curriculares e os professores que as praticam, deixam a 
investigação, a motivação que leva ao conhecimento do conteúdo de 
lado e vai direto ao assunto, ou seja, despejam os conteúdos sem 
envolvê-los numa trama interessante. 
 

Assim, o nosso produto educacional oportunizou aos estudantes fazerem 

esse percurso, envolvendo os conteúdos matemáticos na peça teatral. Percebemos, 

principalmente, nos estudantes que representaram os personagens na peça, o 



     73  

   

quanto foi importante essa experiência, pois se mostravam interessados em 

entender os conteúdos matemáticos que foram apresentados na peça teatral, uma 

vez que tinham a intenção de explicá-lo da melhor forma possível no decorrer da 

apresentação peça teatral. Nesse sentido Mendes (2006, p.106) afirma que 

 

 

os estudantes devem participar da construção do seu próprio 
conhecimento de forma mais ativa, reflexiva possível, relacionando 
cada saber construído com as necessidades históricas, sociais e 
culturais existentes nele. Para que isso ocorra de modo bastante 
significativo para todo o grupo envolvido no processo, é necessário 
que o professor adote uma conduta de orientador das atividades. É 
partindo desse posicionamento pedagógico que o professor poderá 
viabilizar uma interação dialogal na qual os estudantes construirão 
seu conhecimento partindo do seu próprio raciocínio e 
conhecimentos históricos, transpondo-os para a situação de 
construção cotidiana atual do seu conhecimento e socializando 
hipóteses, resultados e conclusões acerca das suas experiências.  

 

 

Por outro lado, também havia uma preocupação excessiva dos estudantes, 

acompanhada de uma angústia, em memorizar as falas do personagem, pois muitos 

não conseguiam memorizá-las. Desse modo, combinamos que não havia a 

necessidade de memorizar todas as falas e que se houvesse a necessidade de levar 

o roteiro, na hora da apresentação, não haveria problemas.  

Deixamos claro que o nosso intuito era que entendessem os conteúdos 

matemáticos que estavam sendo vistos na história da peça teatral, para que, no 

momento da apresentação, pudessem representar e explicar tais conteúdos 

matemáticos para a plateia, que estaria assistindo a peça. 

Assim, no momento da apresentação, muitos estudantes levaram o seu 

roteiro e fizeram-na com o mesmo, pois, como tínhamos registrado anteriormente, 

não tínhamos o objetivo de proporcionar um grande espetáculo, ou formar atores, 

afinal, o fato dos estudantes estarem com o roteiro em mãos não atrapalhou a 

apresentação. Com esse propósito, passaremos a relatar com detalhes o que 

aconteceu em determinados momentos da peça, registrados nas figuras a seguir.  

O estudante que explicou o processo de medição da altura da pirâmide (figura 

10) não precisou utilizar o roteiro, no momento da apresentação. Percebemos sua 

segurança e a compreensão do conteúdo no instante em que explanava como foi 
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feita a possível medição da altura da pirâmide, explicando de forma clara e objetiva, 

sem deixar dúvidas. 

 

 

Figura 10: A possível medição da altura da pirâmide

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2013). 

 

 

O estudante que justificou o valor do resultado da medição (figura 11) sentiu a 

necessidade de utilizar o roteiro para explicar o porquê da altura da pirâmide ser 

igual à sombra mais a metade da medida do comprimento da base. Entendemos que 

nessa fala, havia muitos elementos envolvendo a Matemática, o que gerava, nos 

momentos do ensaio, insegurança no estudante. Contudo, percebíamos que o 

estudante tinha a compreensão do que estava explicando.  
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Figura 11: Explicação de como foi feita a medição da altura da pirâmide 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2013). 

 

 

Nas figuras seguintes, o estudante também fez uso do roteiro, pois sentia-se 

mais seguro. Outro fator importante foi que nos momentos dos ensaios, 

percebíamos a relação que os estudantes faziam constantemente com o texto da 

peça e o conteúdo que estava sendo trabalhado em sala de aula pelo professor 

titular. Também torna-se necessário destacar que o uso das varetas visualizadas nas 

fotos, partiram do estudante que as encontrou numa sala de material da escola, a 

princípio fazíamos a representação com palitos de churrasco. 
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Figura 12: Retas paralelas 

 

 

 

Figura 13: Teorema de Tales 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2013) 
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Destacamos o empenho dos estudantes em organizar da melhor forma 

possível o cenário (figura 14). Optaram por colocar a cortina próximo ao quadro da 

sala de aula, pois haveria a possibilidade de apagar as lâmpadas, quando os 

narradores estivessem apresentando a peça, uma vez que ao abrir as cortinas, 

acendiam as lâmpadas.  

 

Figura 14: Arrumação do cenário 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2013). 

 

 

Na figura 15, destacamos o figurino. Em relação a este, duas estudantes 

pensaram em como fazer a roupa. Tentaram representá-las como os gregos se 

vestiam, sugerindo assim que houvesse uma pesquisa nos livros de História para 

ver as vestimentas desses povos. Optaram também em colocar uma cor que 

destacasse o personagem Tales, (figura 16). Percebemos o quanto esse momento 

estava sendo importante para esses estudantes. 
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Figura 15: Figurino 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2013). 

 

  

Figura 16: Personagem Tales de Mileto 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2013). 
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Ao término da apresentação, o professor titular da turma parabenizou-nos 

pela a apresentação, ressaltando a importância dos conteúdos envolvidos na peça 

teatral e nos disse que o diferencial desta aula foi a abordagem histórica que 

oportunizaria, além de trabalhar a Matemática, associá-la a outras disciplinas. 

Solicitamos então ao professor de Matemática, que fizesse um registro das suas 

impressões em relação à peça teatral. O professor fez o seguinte depoimento: 

 

 

―O ensino da Matemática pode ser favorecido quando aplicado ao 
Teatro. Vai além da tarefa. Portanto, a articulação entre o Teatro e a 
Matemática ajudaria no aprendizado quando possibilita que os temas 
matemáticos aparecem na fala dos personagens, no enredo, até 
mesmo no cenário. Metodologicamente, a experiência conseguiu 
contextualizar os conteúdos trabalhados, servindo como um aporte 
para o ensino não apenas da Matemática, mas também de diversas 
disciplinas‖. 

 

 

No registro do professor, percebemos uma atitude positiva em relação à 

utilização do Teatro na sala de aula, entretanto, observamos que o mesmo relata que 

é uma atividade que vai além do que está proposto para sala de aula, ou seja, que 

seria necessário dispor de um tempo extra. Entendemos que ao trabalhar com o 

Teatro, de fato o professor deverá destinar um tempo aos estudantes fora da sala de 

aula, para os ensaios, mas se esperarmos que outros façam, correremos o risco de 

acabarmos sem experimentar o quanto faz bem participar de uma atividade como 

esta. 

Entendemos que se torna imprescindível que o professor seja ousado e 

criativo, pois é só dessa maneira que poderá criar um ambiente em sala de aula que 

desperte a imaginação e a criatividade do estudante, pois é necessário tentarmos 

melhorar, de alguma forma, a qualidade do ensino, tornando a escola um ambiente 

no qual o estudante se sinta motivado a frequentá-la. 

Nesse sentido, o que observamos, no decorrer da execução e a apresentação 

da peça, foi um ar de satisfação e prazer dos estudantes no que estavam fazendo, 

vontade em participar de tudo, percebiam e estabeleciam relações dos conteúdos 

que estavam presentes na peça teatral, com os que já haviam visto em sala de aula.  

Por outro lado, precisamos deixar claro que o processo de aprendizagem não 

se reduz a ensaios e apresentações teatrais. Nesse sentido, Poligicchio (2011) nos 
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diz que representar ou assistir uma peça teatral Matemática não substitui as aulas 

que são extremamente necessárias, mas o Teatro materializa conceitos por meio da 

narrativa, ilustra o contexto para os conteúdos e motiva a busca por novas 

aprendizagens e aprofundamento posteriores. Machado (2009, apud POLIGICCHIO 

2011, p. 45) ainda nos diz: 

 

 

O Teatro é um espaço maior que a sala de aula, onde os alunos 
criam seus centros de interesse, mas a sala de aula é o lugar de 
sistematizações, das conversas dirigidas e organizadas sobre os 
assuntos, assim como atendimento individual aos alunos é um 
espaço menor para a aprendizagem, mas igualmente necessário 
para que cada aluno possa pensar em seu projeto pessoal de estudo 
e vida.  
 

 

 Desse modo, inter-relacionar o Teatro com História da Matemática seria um 

dos meios de apresentar o conteúdo matemático, contando sua História, além de 

despertar a motivação e a curiosidade do estudante, fazendo-o participar e 

estabelecer relações entre o que é visto em sala de aula com o apresentado na peça 

teatral, contribuindo assim para a aprendizagem do estudante.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Apresentamos as conclusões da pesquisa levadas a efeito ao analisar que 

contribuições uma peça teatral, envolvendo conteúdos matemáticos por meio de 

abordagem histórica, podem trazer para o ensino e aprendizagem da Matemática 

dos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. A pesquisa foi realizada numa 

escola do Ensino Fundamental e Médio da rede pública estadual da cidade de 

Parnamirim (RN), cujas condições gerais do trabalho, embora precárias, favorecem 

a realização desta.  

Antes, lembramos que objetivo geral do estudo consiste em analisar o uso da 

História da Matemática como recurso pedagógico nas aulas de Matemática por meio 

do Teatro, tendo como produto educacional um script para uma peça teatral sobre 

Tales de Mileto (624-546 a.C) e os conteúdos envoltos ao Teorema de Tales.   

 A análise dos dados obtidos no estudo apontou que a participação dos 

estudantes na peça teatral contribuí para o interesse e motivação deles nas aulas de 

Matemática. No decorrer das ações da pesquisa percebemos estudantes engajados 

e participativos, estabelecendo relações entre o que é visto em sala de aula com o 

apresentado na peça teatral.  

Nesse sentido, a inter-relação do Teatro com algumas das potencialidades da 

História da Matemática por meio da peça teatral tornou o conteúdo matemático 

apresentando mais acessível e interessante, fazendo (com que) os estudantes 

também perceberem as motivações que levam o homem a uma descoberta, 

tornando assim o conhecimento matemático com significado, uma vez que o Teatro 

possibilita a materialização dos conteúdos matemáticos. 

Podemos afirmar ainda que o uso desse produto educacional despertou o in-

teresse dos professores que assistiram à peça teatral, citando como uma atividade 

que desperta o interesse do estudante, sensibilizando-o para conhecimentos poste-

riores. 

Nesse sentido, concordamos com Freire (1996, p. 29), ―nas condições de ver-

dadeira aprendizagem os educandos vão se transformando em reais sujeitos da 

construção e reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente su-

jeito do processo‖. 
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Entendemos que se torna necessário destacar a contribuição que esse tipo de 

atividade traz no aspecto pessoal do estudante, melhorando sua autoestima, a rela-

ção com os outros colegas de sala, estabelecendo e fortalecendo o trabalho em 

equipe. Outro aspecto importante é a melhora da relação com o professor, passando 

a ter mais confiança, sentindo-se mais a vontade em questionar e tirar dúvidas, com 

o professor. Os ensaios tornam-se ambientes de discussão não só de conteúdos 

matemáticos, mas também do que esses estudantes pensam e esperam para o seu 

futuro. 

Também torna-se necessário destacar, novamente, que lançar mão do Teatro 

como uma atividade motivadora não foi uma proposta original de nossa parte, pois 

há muitos pesquisadores que já fazem uso do Teatro nas aulas de Matemática. 

 Grützmann (2009), em seu trabalho, descreve várias dessas atividades, 

como, por exemplo, a atividade que é trabalhada em sala de aula, sobre as histórias 

vividas por Malba Tahan. A autora destaca o artigo ―Teatro + Malba Tahan = 

Matemática Divertida‖, da Revista Nova Escola, Edição 182, maio de 2005, de 

Márcio Ferrari. Nesse, é relatado como, na Escola Pueri Domus, em São Paulo, as 

professoras de 5ª série, organizaram peças teatrais baseadas na obra O Homem 

que Calculava. 

A autora também cita mais dois exemplos de peças de teatro, abertas ao 

público, de autoria do Grupo Theatralha & Cia36: Malba Tahan - O Homem que 

Calculava, adaptada do livro homônimo e Lilavati – Aventuras da Matemática, 

também baseado num conto de Malba Tahan, que trata de fatos e personagens reais 

da História da Matemática (Bhaskara, o Imperador Tim, a origem dos cálculos com 

os dedos, a origem dos sinais matemáticos). Além disso, cita o grupo Vermat37, no 

Ceará, que também encenou a peça O Homem que Calculava, baseada na mesma 

obra.  

Em seu trabalho, Poligicchio (2011), destaca o trabalho do professor João 

Batista Nascimento38 que desenvolve um projeto do ensino de Matemática por meio 

do Teatro, intitulado: Projeto Matemática & Teatro: da construção lúdica a 

formalização. O referido trabalho propõe o ensino da Matemática atrelado à arte 

                                                 
36

 Disponível em: < http://www.mat.ufrgs.br/~portosil/marba.html>. Acesso em: 24 ago. 2012. 
37

 Disponível em: < http ://www.ceara.gov.br/noticias/noticias_detalhes.asp?nCodigoNoticia=4619>. 
Acesso em: 24 ago. 2012. 
38

 Mestre pela Universidade Federal do Ceará e pesquisador de Matemática Pura e Metodologia do 
Ensino de Matemática da UFPA (Universidade Federal do Pará). 
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teatral sem que, com isso, a Matemática perca seu rigor e toda estrutura sistemática. 

Sobre isso, argumenta: 

 

 

De forma resumida, a nossa metodologia consiste em identificar, 
pesquisar e estudar elementos e conceitos de matemática e os 
temas transversais envolvidos na peça. Depois disto, são definidas 
sessões de leituras e construção do texto, das falas, dos diálogos e 
adaptação, que levarão em conta o público-alvo da apresentação, o 
rigor dos conceitos matemáticos, aprofundamentos da aprendizagem, 
conceitos e pesquisa matemática, inclusive para ampliação e 
generalizações (NASCIMENTO, 2009, apud POLIGICCHIO, 2011, 
p.121). 
 

 

Nesse sentido, concordamos com o autor que uma atividade dessa natureza 

precisa ser bem planejada pelo professor, pois, além de ser uma atividade lúdica, 

deverá priorizar os conteúdos matemáticos. 

Sugerimos aos professores que queiram se dedicar na escrita de roteiros de 

peças teatrais para as aulas de Matemática, observarem a dinâmica da sala de aula, 

pensarem em um conteúdo matemático que seja relevante dentro do ano que esta 

trabalhando. Assim, posteriormente, deverá fazer uma pesquisa histórica, ressaltan-

do elementos importantes que precisam estar presentes na peça teatral, iniciando a 

escrita de um texto narrativo, sem se preocupar, nesse momento, com personagens. 

Escrito o texto narrativo, então será o momento de pensar nos personagens. 

Poligicchio (2011, p.99) nos diz que: 

 

 

A quem pretende utilizar o teatro para comunicar conteúdos matemá-
ticos, fique atento ao interesse dos alunos, aos assuntos que os mo-
tivam, aos seus ídolos, aos seus dramas pessoais. Cada peça teatro 
que idealizamos surgiu da observação do movimento natural dos 
alunos, de seus gostos, suas paixões, seus temores de cunho moral. 
 

 

Alertamos que no início da escrita do texto narrativo, não seria interessante 

textos muitos longos, pois podem se tornar cansativos para os estudantes, causando 

desmotivação para realização da atividade. 

Por conseguinte, sabemos que uma pesquisa nunca se encerra em si mesma, 
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ela aponta para outras perguntas e novos estudos e não foi diferente nesta 

investigação. Nossa intenção é dar continuidade a este estudo, realizando, no 

entanto, a intervenção metodológica propriamente dita em turmas do Ensino 

Fundamental que lecionamos, pois nesta pesquisa, não éramos professoras dos 

estudantes envolvidos na pesquisa, assim não tivemos oportunidades de avaliar 

continuamente a aprendizagem dos estudantes.  

Assim, permanece em nós o desejo de aprofundar nossos estudos levando 

para as nossa sala de aula o nosso produto educacional, dessa vez tentando 

integrar colegas de outras áreas como professores de Artes, História, Língua 

Portuguesa entre outras. Destacamos que conservar-se o desejo de fazer outras 

peças teatrais, que possam ser utilizadas em outros anos do Ensino Fundamental. 

Por fim, entendemos que a efetivação dessa proposta, trouxe um novo ele-

mento para as aulas de Matemática, cujas ações podem se voltar para a melhoria da 

qualidade do ensino e aprendizagem da Matemática. 
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PRIMEIRO ATO 
[Escola pública. Sala de aula com carteiras em forma de semicírculo, quadro, giz, 
apagador. É o período da tarde]. 

CENA I 
(Professora Maria, Pedro, Tales, Sofi, Vera, João). 

[Alunos conversam andam pela sala, professora Maria entra na sala, coloca o 
material sobre a mesa]. 
 

PROFESSORA MARIA: 
Boa tarde! Vamos nos organizar? Cada um indo para sua carteira! 

ALUNOS: 
Boa tarde professora! 

 
PROFESSORA MARIA: 

[Vai à frente do quadro, os alunos conversam, coloca a mão na cintura]. 
Vamos fazer silêncio!  
Para poder ouvir! 
 

ALUNOS: 
[Param de conversam, olham para a professora e sentam-se direito na cadeira]. 

Pode falar professora. 
 

PROFESSORA MARIA: 
Nesse bimestre vamos dar atenção a alguns conteúdos da Geometria. Vocês sabem 
o que é Geometria? 
 
 

PEDRO: 
A Geometria tem a ver com ângulos, paralelas, quadrados, retângulos, etc... 
 

PROFESSORA MARIA: 
[Escreve no quadro as palavras ditas por Pedro, sublinha e diz]. 
Tudo bem, o que você está falando tem a ver com Geometria seriam alguns 
conteúdos, mas o que significa a palavra Geometria? 
 

TALES: 
[Levanta a mão]. 

A palavra Geometria deriva da língua grega geometrein, significa medição da terra. 
 

PROFESSORA MARIA: 
[Escreve no quadro geo= Terra e metrein= medida] 

Perfeito, exatamente o que Tales nos falou geo = terra e metrein= medir; medição da 
terra. 
 

PEDRO: 
Mas o que isso tem a ver com ângulos, paralelas, triângulos, etc? 
 

PROFESSORA MARIA: 
É uma história muito antiga, de uns 5000 anos atrás ... 
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JOÃO: 
[Surpresa]. 

Como assim 5000 anos atrás?  Estamos no ano 2013!!!!! 
 

PROFESSORA MARIA: 
Os anos do nosso calendário são contados tomando como referência o ano do 
nascimento de Jesus Cristo. Quando Jesus nasce passamos a fazer a contagem do 
ano, sendo esse o ano 1, sem existir o ano zero. Vejamos aqui nessa linha do tempo. 
 

[apaga o quadro e coloca a linha do tempo]. 
 

O período do nascimento de Cristo é chamado de Era Cristã, o nosso calendário é 
chamado de calendário cristão. Vocês já devem ter lido e visto nos livros de História? 
Antes do nascimento de Cristo muitos fatos já haviam acontecido. 
 

SOFI: 
Professora são aquelas abreviações que aparecem após algumas datas, o d.C., a.C. 
estas indicações significam depois de Cristo e antes de Cristo. 
 

PROFESSORA MARIA: 
[Aponta para João]. 

Deu para entender a questão do tempo, João? 
 

JOÃO: 
[Balança a cabeça]. 

Sim, professora. 
 
   PROFESSORA MARIA:  

[Mexe as mãos e leva a cintura]. 
 

Mas agora, vamos voltar a Geometria! 
Como ia dizendo, para alguns estudiosos a origem da Geometria surgiu no Egito, o 
que é natural, pois, para a construção das pirâmides e outros monumentos desta 
civilização, seriam necessários conhecimentos geométricos.  

 
SOFI: 

[levanta a mão]. 
Os egípcios eram povos que cultivavam terras fazendo divisões em lotes, nas 
margens do rio Nilo. Na época das chuvas, o rio transbordava e as marcas divisórias 
dos lotes eram apagadas. Então, funcionários do faraó iam até esses lotes refazer a 
divisão da terra. 
 

PROFESSORA MARIA: 
Exato e para isso, mediam comprimentos, larguras, ângulos, traçam linhas paralelas 
e outras coisas mais. 
 
 

JOÃO: 
Então a Geometria não ficou só na medida da terra? 
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PROFESSORA MARIA: 
 [Balança a cabeça]. 
Não! Os próprios egípcios estudaram outros aspectos da Geometria. Por exemplo: 
medindo sombras, inventaram os relógios de sol, pois davam muita importância ao 
controle do tempo. Usaram as medidas produzindo grandes monumentos, como as 
pirâmides que serviram de túmulos para os faraós. 
 

JOÃO: 
[Levanta a mão]. 

 
Pelo que vejo, o que importa na Geometria é medida! 
 

PROFESSORA MARIA: 
[Pega alguns objetos que estão na mesa, caixa de giz, os livros]. 

Não é apenas isso, a forma dos objetos, tudo o que está em nossa volta também 
importa. Apesar de trazer a medida no nome, a Geometria tem muito a ver com a 
forma. Por exemplo, para medir uma superfície, ou seja, achar sua área, o método 
que será usado depende de sua forma. Além disso, o interesse pelas formas 
geométricas, sem a preocupação com medidas, acompanha os seres humanos 
desde o começo da história até hoje. 

 
PEDRO: 

[Fala de forma irônica]. 
Tudo bem vocês já falaram tanto da Geometria, mas o que vamos estudar nesse 
bimestre dentro da Geometria? 
 

PROFESSORA MARIA: 
Estudaremos o Teorema de Tales. 
 

JOÃO: 
Olha aí, Tales! 
O seu Teorema!!!! 

[Todos riem]. 
 

TALES: 
[Olha para João com ar de reprovação]. 

Engraçadinho, veja como sou importante tenho até um Teorema com o meu nome! 
[Todos riem]. 

 
PROFESSORA MARIA: 

Calma pessoal, sem brincadeiras!!!!!  
Vamos voltar para aula!  Ah!  
Como ia dizendo, o Teorema de Tales tem sua origem na resolução de problemas 
práticos envolvendo paralelismo e proporcionalidade ele tem um papel fundamental 
na teoria da semelhança, por isso se vocês observarem nos livros de vocês terá um 
capítulo completo que inclui esses conteúdos. 

[Pega o livro e mostra aos alunos]. 
 

JOÃO: 
[Pega o livro e olha]. 
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Nossa é muita coisa!!!!! Isso é muito difícil!!!! 
 

PROFESSORA MARIA: 
Não é difícil! Não vemos ver tudo de uma única vez! 
Vamos devagar, veremos o que é proporcionalidade, paralelismo, semelhança e o 
Teorema de Tales. 
 

SOFI: 
 Professora, mas quem foi Tales? 
 

PROFESSORA MARIA: 
Para alguns historiadores da Matemática antiga, a Geometria demonstrativa iniciou-
se com Tales de Mileto, ele é considerado um dos sete sábios da Grécia, embora 
seja uma figura imprecisa historicamente... 
 
  SOFI: 
Como assim? Imprecisa! 
 

PROFESSORA MARIA: 
Imprecisa no sentido do que sabemos em relação a ele é baseado em antigas 
referências gregas à História da Matemática contada já por outras pessoas. Também 
não sobreviveu nenhuma obra sua.  
 

  TALES: 
[levanta a mão]. 

Professora, pouco sabemos sobre a vida e obra de Tales de Mileto. Supõe-se que 
começou sua vida como mercador, tornando-se rico o suficiente para dedicar a parte 
final de sua vida ao estudo e a realização de algumas viagens. Supõe-se que viveu 
algum tempo no Egito onde provavelmente aprendeu Geometria e na Babilônia onde 
entrou em contato com tabelas e instrumentos astronômicos, foi o primeiro 
personagem conhecido a quem se associam descobertas matemáticas. 
 

JOÃO: 
Eita, como Tales é sabido!  Só quem tem avô professor! 
 

TALES: 
[Com olhar irônico]. 

Só para quem pode, o meu nome é Tales por causa dos estudos do meu avô por 
isso sei um pouco sobre a vida de Tales de Mileto. Há registro de muitas coisas 
feitas por ele como ter feito à previsão de um eclipse solar. 

PROFESSORA MARIA: 
Nesse período havia uma observação atenta dos movimentos do Sol, da Lua e das 
estrelas; a ligação entre a Astronomia e a Geometria estava sempre presente. 
 

JOÃO: 
[ri]. 

Como pode rapaz? Se nessa época não havia instrumentos para fazer isso! 
 

PROFESSORA MARIA: 
Realmente, faz parte do seu mito ter feito essa previsão, mas os historiadores da 
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ciência colocam em dúvida essa proeza.  
 

TALES: 
Também atribui-se a Tales de Mileto o cálculo da altura da pirâmides, bem como o 
cálculo da distância até navios no mar por triangulação. 
 
 SOFI: 
Nossa! Ele conseguiu medir a altura de uma pirâmide!!! 
 

PROFESSORA MARIA: 
 Também coloca-se em dúvida....  
[Toca para o final da aula]. 
Na próxima aula continuamos... 
[arruma o material]. 
Tchau, pessoal até a próxima aula. 
 

* 
 
 

CENA II 
(Tales, Vera, Sofi) 

[Saem da escola, a caminho de casa]. 
TALES: 

[Caminhando]. 
Gostou da aula Vera? Você ficou tão calada! 
 
 VERA:  
Gostei, é que não gosto de perguntar, tenho vergonha! 
 

SOFI: 
[Balança a cabeça]. 

Vergonha de quê? Se você não entender vai ficar com a dúvida? 
 

VERA: 
Prefiro perguntar a você ou a Tales! Na aula a professora falou dos egípcios, não me 
lembro de quase nada do que estudamos, quem eram os faráos? 
 

TALES: 
Na civilização egípcia, os faraós eram considerados deuses vivos, eram os reis, 
tinham poderes ilimitados. 

[Chegam a casa de Tales]. 
Querem entram? 

VERA  
Não Tales, já está tarde, vamos para nossas casas. Tchau até amanhã. 

[Saem caminhando] 
* 

CENA III 
(Tales e o seu avô) 

[O avô sentando-se à mesa da cozinha, lendo um livro]. 
TALES: 
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Olá vô! 
[Toma um copo com água]. 

 
AVÔ: 

Olá meu filho! Como foi a escola hoje? 
 

TALES: 
Foi muito boa, a professora vai começar a falar sobre Geometria nesse bimestre e 
sobre meu Teorema... 

[Começa a rir]. 
Ela falou que a Geometria provavelmente teve sua origem no Egito. 
 
  AVÔ:  

[Fecha o livro que estava lendo]. 
A Matemática surgiu de necessidades básicas, em especial da necessidade 
econômica de contabilizar diversos tipos de objetos. De forma semelhante, a origem 
da Geometria está intimamente ligada à necessidade de melhorar o sistema de 
arrecadação de impostos de áreas rurais, e foram os antigos egípcios que deram os 
primeiros passos para o desenvolvimento da disciplina.  

 

Todos os anos o rio Nilo extravasava as margens e inundava o seu delta. A boa 
notícia era a de que as cheias depositavam nos campos de cultivo lamas aluviais 
ricas em nutrientes, tornando o delta do Nilo a mais fértil terra arável do mundo 
antigo. A má notícia consistia em que o rio destruía as marcas físicas de delimitação 
entre as possessões de terra. Dessa forma, nasciam daí conflitos entre indivíduos e 
comunidades sobre o uso dessa terra não delimitada. 
 

[Abre o livro]. 
 
Veja que interessante nessa parte desse livro essa curiosidade! 
 

[Tales senta-se a mesa e lê a página do livro em voz alta]. 
 

 
TALES: 

 
A dimensão desses conflitos pode ser apreciada na repercussão que se encontra no 
Livro dos Mortos do Egito, onde uma pessoa que acabada de falecer teria de jurar 
aos deuses que não enganou o vizinho, roubando-lhe terra. Era um pecado que 
terminava com o coração do infrator arrancado e comido por uma besta horrível 
chamada o ―devorador‖. Roubar a terra do vizinho era considerado uma ofensa tão 
grave como quebrar um juramento ou assassinar alguém. Sem marcos fronteiriços, 
os agricultores e administradores de templos, palácios e demais unidades produtivas 
fundadas na agricultura não tinham referência clara do limite das suas possessões 
para poderem cultivá-la e pagarem os impostos devidos na medida da sua extensão 
aos governantes. 
Que interessante! 
 
 

AVÔ: 
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Eram povos que tinham suas leis bem rígidas. Os antigos faraós resolveram passar 
a nomear funcionários, os agrimensores, cuja tarefa era avaliar os prejuízos das 
cheias e restabelecer as fronteiras entre as diversas posses. Foi assim que nasceu a 
geometria. Estes agrimensores, ou esticadores de corda (assim chamados devido 
aos instrumentos de medida e cordas entrelaçadas concebidas para marcar ângulos 
retos), acabaram por aprender a determinar as áreas de lotes de terreno dividindo-
os em retângulos e triângulos. 
 

TALES: 
Esses povos eram muito sábios... 
Deixaram-nos muito conhecimento. 

AVÔ: 
Conhecimentos que devemos valorizar. 
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SEGUNDO ATO  
[Na sala de aula]. 

CENA I 
(Professora Maria, Pedro, Tales, Sofi, Vera , João) 

 [Alunos conversam andam pela sala, professora Maria entra na sala, coloca o 
material sobre a mesa]. 
PROFESSORA MARIA: 

Bom dia! Vamos começar a nossa aula! 
 

JOÃO: 
[Olha para Tales]. 

Vamos voltar a falar da vida de Tales!! 
[Risos]. 

 
TALES: 

[Tales faz um olhar de reprovação]. 
Cara você é chato, fica na sua! Cala a boca 
 
 

PROFESSORA MARIA: 
Calma pessoal, vamos dar continuidade ao que estávamos conversando sobre a 
vida de Tales de Mileto, e João deixa de provocar o colega, para com essas 
brincadeiras sem graça! 
Bom pessoal, a gente falou um pouco sobre Tales de Mileto. Eu disse para vocês na 
aula passada que nesse bimestre iremos estudar alguns conteúdos matemáticos, 
que tiveram origem aos conhecimentos que foram atribuídos a Tales. 
 
 

TALES: 
O cálculo da altura das pirâmides e o cálculo da distância até navios no mar. 
 

PROFESSORA MARIA: 
Isso! Só que antes a gente precisa relembrar alguns conteúdos para poder entender 
o que ele fez. 
 

PEDRO: 
Mas professora a senhora não disse que não há provas de que Tales tenha existido, 
então porque aprender essas coisas? 
 

PROFESSORA MARIA: 
Sim, de fato não há escritos originais de Tales, mas há fontes de informações a 
respeito de suas realizações matemáticas. O que torna possível fazermos esse 
estudo. 
 

PEDRO: 
A senhora encontra desculpa para tudo! 
 

PROFESSORA MARIA: 
Como ia dizendo, para a gente poder entender precisamos relembrar alguns 
conceitos como proporção e semelhança. Vamos começar por Proporção. Quem 
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lembra o que é proporção? 
[silêncio absoluto]. 

 
SOFI: 

Assim, por exemplo, 6/2 igual a 3,  12/4 igual a  três. Isso é proporção?  
 

PROFESSORA MARIA: 
[Escreve os exemplos no quadro].  

Sim, você citou um exemplo. 
 

SOFI: 
Como surgiu a proporção? 

TALES: 
[Levanta a mão]. 

 
PROFESSORA MARIA: 

Pode falar Tales! 
 

TALES: 
A proporção vai aparecer na história de várias civilizações a egípcia, babilônica, 
grega, hindu, árabe todos esses povos trabalharam em algum momento com a ideia 
de proporção. 
Para os gregos a questão de proporcionalidade era de grande importância, 
principalmente na arquitetura. 
 
 
 

PROFESSORA MARIA: 
 

Exato, sugere-se que o uso de proporções por parte dos gregos foi atribuído a Tales 
de Mileto. Há indícios que a primeira sistematização da Geometria pode ter sido em 
torno da proporcionalidade de segmentos determinados por um feixe de retas 
paralelas e outro de retas transversais...  
 

TALES: 
Professora esse é o Teorema de Tales, vi isso no livro!!! 
 

PROFESSORA MARIA: 
Isso mesmo! 
É o enunciado do Teorema de Tales.   
Por isso, que precisamos entender o que é proporção. 
Bom, vamos começar a relembrar o que proporção! 
 Senão, não vai dá tempo! 
Vou colocar algumas figuras para a gente entender melhor! Vamos pensar em dois 
segmentos. 
  [Escreve no quadro os dois segmentos]  
Observem o primeiro com 4 unidades e o segundo 6 unidades. Vamos fazer a razão? 

      
6

4
 simplificando por 2 temos:  

3

2
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VERA: 
[Cutuca Tales, que se vira para ver o que ela quer]. 

 
TALES: 

O que foi Vera? 
 

VERA: 
[Fala baixinho]. 

O que é razão? 
 

PROFESSORA MARIA: 
Alguma dúvida Vera? 
 

VERA: 
[Nervosa]. 

Estava perguntando a Tales o que é razão? 
 

PROFESSORA MARIA: 
A palavra razão vem do latim ratio e envolve a ideia de relação. Os matemáticos 
gregos apresentavam vários conceitos sobre razões. Por exemplo: razão é uma 
relação entre duas grandezas da mesma espécie. Foi o que fiz nesse exemplo.  

[Aponta para o quadro e reexplica]. 

O segmento AB  foi relacionado com o segmento CD  ambos possuem a mesma 
grandeza. 

A resposta, os 
3

2
 é o que chamamos de coeficiente de proporcionalidade. 

Vou colocar outro exemplo: 
[Fixa no quadro dois triângulos] 

Vamos calcular a razão entre o lado maior do triângulo ABC e o lado maior do 
triângulo EFG. 
Quero dois voluntários!!! 

[Risos]. 
Pedro e João! 
Pedro! 

PEDRO: 
[Levanta da carteira, direciona-se ao quadro e escreve no quadro]. 

 
Lado maior do triângulo ABC 4 unidades, lado maior do triângulo EFG 6 unidades. 
 

6

4


FG

BC
 simplificando por 2,  teremos 

3

2

6

4


 
PROFESSORA MARIA: 

Agora você João, faça com as medidas do lado menor! 
 

JOÃO: 
[Levanta da carteira, direciona-se ao quadro e escreve no quadro]. 

Lado menor do triângulo ABC 2 unidades, lado menor do triângulo EFG 3 unidades. 

3

2


EF

AB
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Ficou igual ao que Pedro fez! 
 

PROFESSORA MARIA: 
[Pedro e João voltam a sentar nas carteiras]. 

 
Ainda falta um lado do triângulo! Vera venha fazer. 
 

VERA: 
Oh! Professora, eu não gosto de ir ao quadro. 
 

PROFESSORA MARIA: 
 
Mas venha, é uma boa prática para quem é tímida. Qualquer dúvida estou ao seu 
lado. 
 

VERA: 
[Levanta descontente e vai ao quadro, escreve e fala bem baixinho]. 

Terceiro lado do triângulo ABC 3, terceiro lado do triângulo EFG 4,5. 

5,4

3


EG

AC
 

Não ficou igual aos dos meninos! 
 

PROFESSORA MARIA: 
Será que não é igual? 
Vamos dividir cada uma das frações para ver quanto dá? 
 
 

SOFI: 
[Pega a calculadora e dividi rapidamente]. 

Professora, fiz a divisão todas as respostas são as mesmas, uma dízima periódica 
0,66666... 
 

PROFESSORA MARIA: 
Isso mesmo, quando isso acontece dizemos que são proporcionais. Vejam outra 
curiosidade! 

[Escreve no quadro]. 

 
5,4

3

3

2

6

4
  

Observem: 4 x 3=2 x 6 
                    4 x 4,5= 3x 6 
                   2 x 4,5= 3 x 3 
Em casos como este dizemos que os dois triângulos têm dimensões proporcionais. 
Já está perto de tocar para terminar a aula,  

[Toca o sino].  
Na próxima aula continuaremos, veremos como estes conteúdos estão ligados 
aquele possível episódio de Tales de Mileto ter medido a altura de uma pirâmide ... 
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* 
CENA II 

(Tales, Vera, João). 
[Caminhando, indo para casa]. 

 
TALES: 

Vocês gostaram da aula hoje?  
 

VERA: 
[Fala de forma irritada]. 

Mais ou menos! Odeio ir ao quadro. 
Não entendi, aquela parte da dízima periódica quando ela dividiu as frações!!! 
 

JOÃO: 
Dízima periódica é quando um numeral é formado por infinitos algarismos que se 
repetem periodicamente como no exemplo da aula 2/3 igual a 0,666666....  
 

TALES: 
[Em tom irônico]. 

Não acredito! Você sabe o que é uma dízima! 
JOÃO: 

[Com olhar de reprovação]. 
Engraçadinho, eu brinco na aula, mas estudo, não parece, mas presto atenção no 
que a professora fala! 
 

VERA: 
No caso sempre que divido o numerador pelo denominador da fração e for um 
numeral que não dê exato será uma dízima periódica? 
 

TALES: 
Se tiver o período! 
 

VERA: 
Como assim período? 
 

JOÃO: 
Período são os algarismos que se repetem, no exemplo da aula, o período era 6. 
 

VERA: 
Entendi! 

[Chegam à casa de Tales e se despedem]. 
 
Tchau até amanhã!  

[Tales entra em casa]. 
* 

CENAIII 
(Tales, avô). 

TALES: 
Vô cheguei! 

AVÔ: 
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Oi, como foi a aula? 
 

TALES: 
Foi boa, relembramos o que é razão e proporção. 
 

AVÔ: 
Ficou com alguma dúvida? 
 

TALES: 
Não, entendi. Estou ansioso para próxima aula veremos como Tales de Mileto mediu 
as pirâmides. 
 

AVÔ: 
[Pega na estante um livro]. 

Nesse livro da História da Matemática do autor Eves há duas versões sobre este 
fato de Tales de Mileto ter medido a altura da pirâmide. Veja! 
 

TALES: 
[Pega o livro e lê em voz alta]. 

Há duas versões de como Tales calculou a altura de uma pirâmide egípcia por meio 
da sombra. O relato mais antigo, dado por Hierônimos, um discípulo de Aristóteles, 
diz que Tales anotou o comprimento da sombra no momento em que esta era igual à 
altura da pirâmide que a projetava.  
A versão posterior, dada por Plutarco, diz que ele fincou verticalmente uma vara e 
fez o uso da semelhança de triângulos. Ambas as versões pecam ao não mencionar 
a dificuldade de obter, nos dois casos, o comprimento da sombra da pirâmide – isto 
é, a distância da extremidade da sombra ao centro da base da pirâmide.  
 
 
 

AVÔ 
As duas versões de Hierônimos e Plutarco para o modo de como Tales mediu a 
altura da pirâmide, expostas no livro de Eves, podem fornecer dúvidas com relação 
ao feito. 
 
 
 

TALES: 
 
Por que dúvidas? 
 
 

AVÔ: 
 

Na primeira versão, Tales teria medido a altura da pirâmide pela observação de sua 
sombra com a sombra da pirâmide, porém, medir a altura da pirâmide tomando 
apenas essas variáveis, poderia ocasionar erro na medida, pois ele teria de levar em 
consideração sua posição, o horário do dia, a época do ano, a latitude etc., o que, 
em nenhum momento, foi mencionado na descrição. 
Isso acontece também com a versão de Plutarco. Portanto, é importante, ao 
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referirmos esses tipos de fatos históricos, levarmos em consideração todas as 
possíveis condições de realização dos feitos. 
 
 

TALES: 
[Mostrando desapontamento]. 

 
Então, porque estudar se não temos certeza que de fato ele tenha feito essa 

medição. 
 
 
 

AVÔ: 
Estudamos porque mesmo com essa desconfiança, por trás desse episódio, há 
muitos conhecimentos matemáticos, como as relações de semelhança de triângulo, 
proporcionalidade e outras coisa mais! Que se torna importante saber! 
 
 

TALES: 
Então, por isso que a professora falou tanto na aula de hoje em proporção! 
Provavelmente na próxima aula falará na semelhança de triângulos. 
 
 
  AVÔ:  
 
Provavelmente... Aguarde a próxima aula! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     103  

   

TERCEIRO ATO 
 

[Na sala de aula]. 
(Professora Maria, Pedro, Tales, Sofi, Vera, João) 

 
PROFESSORA MARIA: 

[Entra na sala, com um cartaz dirige-se ao birô e coloca o material] 
 

Bom tarde! Vamos sentar! Vamos! 
 

[Estudantes: Sentam]. 
 

ALUNOS: 
Bom tarde, professora. 
 

PROFESSORA MARIA: 
[Fixa a figura no quadro]. 

 

 
 Trouxe uma figura para vocês observarem.  
O que lembra? 

 
SOFI: 

A pirâmide que a senhora falou! Que Tales havia medido a altura!  
 

PROFESSORA MARIA: 
Isso mesmo. Há duas versões para este fato. 
 
 

TALES: 
[Levanta a mão]. 

  PROFESSORA MARIA: 
Diga Tales! 

TALES: 
A de Hierônimos, discípulo de Aristóteles, ele mediu o comprimento da sombra da 
pirâmide no momento em que nossas sombras são iguais a nossa altura, assim 
medindo a altura da pirâmide. 
A de Plutarco diz que fincando uma vara vertical no extremo da sombra projetada 
pela pirâmide, construímos à sombra projetada da vara, formando no solo dois 
triângulos semelhante.  
 

PROFESSORA MARIA: 
Exato, muito bem Tales. 
 

file:///J:/Apêndice/pirâmide.jpg
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JOÃO: 
É certo que isso realmente tenha acontecido?  
Pois o Sol teria que estar em uma posição de oferecer uma sombra de maneira 
exata para calcular a altura da pirâmide! 
 
 
 

PROFESSORA MARIA: 
Concordo com você as duas versões pecam, pois não mencionam a dificuldade de 
obter o comprimento da sombra da pirâmide. 
Mas, lembram-se do que falei? 
Que esses fatos aparecem comentados por outros matemáticos que vieram depois e 
são aplicados em algumas situações! Note na segunda versão fala-se em triângulos 
semelhantes. Então para entendermos o que foi feito por Tales precisamos entender 
o que são triângulos semelhantes. 
Antes de começar a explicar a semelhança de triângulos, convém lembrar duas 
propriedades exclusivas que podem facilitar reconhecer quando dois triângulos são 
semelhantes. 
Quem lembra quanto é a soma dos ângulos internos de um triângulo? 
 

PEDRO: 
A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 º.  
 

PROFESSORA MARIA: 
Tales também fala sobre isso só que diz que a soma dos ângulos de um triângulo é 
igual a dois retos. 
 

VERA: 
 Não entendi professora? Como assim dois retos? 
 
 

PEDRO: 
Ângulos de 90º, dois ângulos de 90° dão 180º. 
 
 

VERA: 
Ah! Agora entendi.  
 
 

PROFESSORA MARIA: 
[Distribui triângulos feitos em cartolina aos alunos]. 

Trouxe uns triângulos para a gente verificar se dá certo! 
Pessoal quem lembra como se chama um ângulo de 180º? 

[silêncio]. 
 

JOÃO: 
[Levanta a mão]. 

  Acho que é um ângulo raso. 
 

PROFESSORA MARIA: 
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Desenha aqui no quadro João! 
 

JOÃO: 
[Levanta-se da carteira, vai ao quadro e desenha o esboço ângulo raso] 

 
PROFESSORA MARIA: 

Exato! Ótimo! Vamos agora pegar os triângulos, pintem os três ângulos. Agora 
recortem o triângulo em três partes de forma que cada parte fique com um ângulo.  
Cortaram? 
Agora tentem juntar os três pedaços de forma que os ângulos fiquem juntos. 
 
 

VERA: 
Ficou um ângulo raso. Legal! Dá certo em todos os triângulos? 
 
 

PROFESSORA MARIA: 
Sim é uma propriedade, veja foram vários triângulos diferentes e todos deram certo!  
 

SOFI: 
Tales fez isso professora? 
 

PROFESSORA MARIA: 
Não ele fez diferente! Assim, vamos pensar num triângulo ABC. 

[Desenha no quadro o triângulo] 

 
  TALES: 
Professora!  
Posso ajudar? 
 

PROFESSORA MARIA: 
Claro venha ao quadro! Pelo vértice A, trace a reta r paralela ao lado BC. 

[Tales traça a reta]. 

file:///J:/Apêndice/ângulo%20raso.jpg
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TALES: 

Assim... 

Isso, agora prolongue o ângulo â vamos chamar esse dois ângulos de x e y.  

 
PEDRO: 

É um ângulo raso. 
 

PROFESSORA MARIA: 
Ah! Lembram-se de ângulos alternos internos? 
 
 

PEDRO: 
Mais ou menos. 
 

PROFESSORA MARIA: 
[vai ao quadro explica]. 

x=b e y=c, pois são alternos. Se visualmente percebemos que a + x+ y= 180º, então 
a + b+ c= 180º, nessa demonstração Tales usou propriedades geométricas muito 
simples a dos ângulos alternos internos de retas paralelas. 
 

JOÃO: 
  E a segunda propriedade? 
 

PROFESSORA MARIA: 
[Vai ao quadro novamente]. 

Na segunda propriedade, a congruência dos ângulos internos implica a 
proporcionalidade dos lados dos triângulos e vice-versa. A partir dessas duas 
propriedades fica mais fácil verificar os casos de semelhanças.  
[Pega uma caixa que esta sobre a mesa e retire alguns triângulos, fixa dois no 
quadro] 
Vamos observar esses triângulos! 
 

PEDRO: 
Os ângulos são iguais! 
 

PROFESSORA MARIA: 
[Escreve no quadro as informações]. 

Vamos denomina-lo de 1º Caso A-A (Ângulo-Ângulo) Quando possuem dois ângulos 
correspondentes congruentes, então são semelhantes. 
Vejamos outra situação: 

[Retira dois triângulos da caixa]. 

file:///C:/Users/LILIANE/AppData/Local/AppData/Local/Temp/Apêndice/triângulo3.jpg
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O que está acontecendo aqui? 

 
JOÃO: 

São proporcionais. 
 

PROFESSORA MARIA: 
Exato, os dois lados são proporcionais, observem os ângulos compreendidos entre 
esses dois lados. 

[aponta na figura]. 
 

JOÃO: 
 30º, são iguais. 
 

PROFESSORA MARIA: 
Isso mesmo! 
É o 2º caso L-A-L (Lado–Ângulo-Lado). Agora o último. Observem a figura! 

 
 

SOFI: 
[Sofi pega a calculadora] 
São proporcionais, 2/3= 0,5 ; 4/6=0,5 ; 2,4/3,6= 0,5 
 

PROFESSORA MARIA: 
 Perfeito, o 3º Caso L-L-L (Lado–Lado-Lado), vamos voltar para primeira figura 
dessa aula. 
Notamos que para entendermos essa figura é necessário o conhecimento sobre 
triângulos semelhantes. Deixe-me fazer de outra forma. 

[Fixa no quadro uma nova figura] 

file:///C:/Users/LILIANE/AppData/Local/AppData/Local/Temp/Apêndice/L-L-L.jpg
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Observando o desenho, a vara colocada no extremo C da sombra da pirâmide forma, 
com sua sombra, o triângulo DCE que é semelhante ao triângulo ABC. Partindo 
dessa figura que situação de triângulos semelhantes Tales utilizou? 
 

JOÃO: 
Professora, só consigo perceber um ângulo comum nos dois triângulos, o de 90º!  

 
PROFESSORA MARIA: 

 
Deixa eu dar outra informação. No momento em que a vara e sua sombra tem o 
mesmo tamanho, formam um triângulo retângulo isósceles, o mesmo acontece com 
a pirâmide e sua sombra. 
Vocês não lembram quando um triângulo é isósceles? 
 

JOÃO: 
Não... 
 

TALES: 
Tem a ver com os lados? 
 

PROFESSORA MARIA: 
Isso, vamos pensar? 

 
TALES: 

 Tem triângulo escaleno, equilátero e isóscele? 
 

PROFESSORA MARIA: 
Isso, escaleno medida dos lados são diferentes, equilátero todas as medidas dos 
lados são iguais e isósceles duas medidas de lados iguais. 

 
TALES: 

 Então Tales utilizou o caso da semelhança L-A-L? 
 

PROFESSORA MARIA: 
Exato, vejamos a figura novamente. 

[Explica utilizando a figura]. 
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Lembrar que BC e a medida da base da pirâmide + medida da sombra da pirâmide. 
Note que a pirâmide tem uma base larga, que rouba uma parte da sombra que teria 
se tivesse a forma de uma estaca fina. 
Medindo as duas sombras e a altura da vara, pode-se determinar então a altura da 
pirâmide. 
 

[Toca para o término da aula]. 
Na próxima aula continuamos... veremos o Teorema de Tales. 
  

* 
 

CENA II 
(Tales , avô) 

[Saindo da escola, caminhando e chegando a casa]. 
TALES: 

Cheguei vô! 
 

AVÔ: 
Oi, como foi a aula? 
 

TALES: 
Normal, o que é um Teorema? 
 

AVÔ: 
Quando uma propriedade é demostrada por meio de propriedades já conhecidas, ela 
é chamada de teorema. 

 
TALES: 

Não entendi! 
 

AVÔ: 
Por exemplo, o teorema proposto por Tales de Mileto leva em consideração que 
retas paralelas cortadas por retas transversais originam segmentos proporcionais. 
Ele utiliza essas propriedades já conhecidas das retas paralelas e transversais para 
demonstrar. 
 

TALES: 
Então para ser um Teorema tem que ter uma demonstração? 
 

AVÔ: 
Exato. 

TALES: 
Como será feita a demonstração do Teorema de Tales pela professora? 

AVÔ: 
Aguarde que na próxima aula verá! 
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QUARTO  ATO 

[Na sala de aula]. 
(Professora Maria, Pedro, Tales, Sofi, Vera , João) 

CENA I 
[Alunos conversam andam pela sala, professora Maria entra na sala, coloca o 

material sobre a mesa]. 
PROFESSORA MARIA: 

Boa tarde! Vamos nos organizar? Cada um indo para sua carteira! 
 

ALUNOS: 
Boa tarde, professora. 
 
 PROFESSORA MARIA: 

[vai ao quadro e escreve o que são retas paralelas]. 
 
Vamos continuar nossas aulas sobre Geometria Euclidiana. 
Quem lembra o que são retas paralelas?  

[silêncio]. 
 

João: 
São retas que não tem ponto em comum. 
 

PROFESSORA MARIA: 
Isso, elas são paralelas quando estão num mesmo plano e nunca se cruzam, ou 
seja, não tem nenhum ponto em comum. 

[Desenha um feixe de retas paralelas]. 
Agora, se uma reta corta uma das retas desse feixe de paralelas, então ela cortará 
também as demais... 
Que reta é essa que cortou o feixe? 

[silêncio, ninguém responde]. 
É uma reta transversal. 
[Pega uma régua e pede para Pedro vir medir os segmentos formados sobre o feixe]. 
Pedro meça o segmento formado sobre a transversal. 
 

PEDRO: 
[Vai ao quadro e mede]. 

 
PROFESSORA MARIA: 

Agora trace outra transversal e depois meça. 
 

PEDRO: 
[Traça a transversal e mede]. 

 
PROFESSORA MARIA: 

[Vai ao quadro e escreve]. 
Vamos agora fazer algumas relações matemáticas... 
[Explica por meio do desenho do feixe das retas que esta no quadro] 
Vamos observar a primeira transversal e os valores colocados nos segmentos. 
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15

12
 

Observe o resultado: 
Quanto deu essa divisão? 
 
Agora, vamos observar a segunda transversal e os valores colocados nos 
segmentos. 

20

16
 

..... 
Então podemos escrever a seguinte proporção! 

20

16

15

12
  

SOFI: 
Ah! Então esses segmentos são proporcionais! 
 

PROFESSORA MARIA: 
[Fala explicando o desenho do feixe escrito no quadro]. 

Um feixe de paralelas determina sobre transversais segmentos proporcionais. Esse 
é o Teorema de Tales. 
 

TALES 
Entre as muitas demonstrações de Geometria atribuídas a Tales, a mais importante 
é a desse teorema que leva o seu nome. 

JOÃO: 
O fato de Tales ter demonstrado, de alguma maneira, esse teorema não significa que 
ele tenha descoberto. É possível que esse resultado já fosse conhecido!  

 
PROFESSORA MARIA: 

Existe essa possibilidade, mas o crédito não deixa de ter fundamento, e a 
homenagem merecida, uma vez que o cálculo da altura da pirâmide pressupõe o 
conhecimento da relação entre semelhança de triângulos e proporcionalidade dos 
lados correspondentes e, portanto tem ligações com esse teorema. 
 

PEDRO 
Quando surgiu o Teorema de Tales? 
 

PROFESSORA MARIA: 
[Senta-se na sua cadeira]. 

Segundo a maioria dos autores de livros de História da Matemática, não se tem 
nenhuma evidência histórica de quando e como surgiu o Teorema de Tales, pois não 
existem documentos suficientes para comprovar sua existência e autoria. Muitas 
fontes sofreram alterações devido a várias versões de interpretações recebidas, 
dificultando separar o histórico do fantástico. 

TALES: 
[Levanta a mão]. 

A sua origem se deve à solução de problemas de natureza prática, principalmente 
na arquitetura e agrimensura grega, envolvendo paralelismo e proporcionalidade. 
Provavelmente sua origem surge no método de medir a altura da pirâmide. 
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SOFI: 
Como assim agrimensura grega? 
 

PROFESSORA MARIA: 
Agrimensura estuda as divisões de propriedades rurais e urbanas. 

[Levanta-se da cadeira, vai ao quadro e leva a figura de um triângulo e fixa no 
quadro]. 

Também existe uma relação do Teorema de Tales e a semelhança de triângulos. 

Vejamos essa figura, se traçamos uma reta r paralela ao lado BC , tocando os lados 

AB  e AC  nos pontos M e P 
Agora se traçamos pelo vértice A uma reta s paralela à reta r. 
 

TALES: 

Obteremos três retas paralelas ( BC , r e s) e duas transversais ( AB e AC ). 
 

PROFESSORA MARIA: 
(Explica pela figura que esta no quadro) 

Exato, pelo Teorema de Tales temos: 
𝐴𝑀

𝑀𝐵
=
𝐴𝑃

𝑃𝐶
 

 
PEDRO: 

A relação do teorema garante que os lados dos triângulos ABC e AMP mantêm 
relações de proporcionalidade. 

 
PROFESSORA MARIA: 

 
Tales teria formulado isso da seguinte maneira: 

[Escreve no quadro]. 
Toda paralela a um lado de um triângulo que encontra os outros dois lados em 
pontos distintos determina, sobre esses dois lados, segmentos que são 
proporcionais. 
 

PROFESSORA MARIA: 
Veja quanto conhecimento esta relacionado ao nome de Tales de Mileto, quantas 
preocupações estes povos já tinham, podemos perceber como a Matemática esta 
presente na vida do homem e o quanto ela contribui para os avanços da 
humanidade. 
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APÊNDICE B 
 PEÇA TEATRAL 2 
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Apresentação 

 
O nosso produto educacional apresentado a seguir tem como objetivo 

despertar nos estudantes a vontade de conhecer mais a Matemática por meio de 

sua História. Nessa perspectiva, desenvolvemos um script para uma peça teatral 

envolvendo conteúdos matemáticos por meio de uma abordagem histórica, com o 

intuito de trazer um novo elemento para as aulas de Matemática proporcionando 

assim, por meio do Teatro, uma atividade que desperte o interesse e a curiosidade 

dos estudantes para o estudo da Matemática. 

Nesse sentido, o texto da peça teatral traz como personagem principal o Tales 

de Mileto (624-546 a.C). Dentre os muitos feitos atribuídos a esse matemático, 

selecionamos a previsão de um eclipse solar e a medição da altura de uma pirâmide 

para estarem presentes no roteiro da peça teatral. 

 Deste modo, lançamos mão das potencialidades da História da Matemática 

para discutir a possibilidade de Tales de Mileto ter medido a altura da pirâmide, 

encontrando-se presentes nos dois episódios da peça teatral os conteúdos 

matemáticos retas, semirretas e segmentos de retas; razão; ângulos; triângulos, 

semelhança, congruência; proporção; Teorema de Tales, dispondo da abordagem 

histórica com a finalidade de criar situações didáticas que motivem e melhor 

expliquem os conteúdos que estão envolvidos na peça teatral. 

Assim, o script encontra-se organizado em duas partes, na primeira parte 

fizemos algumas notas de rodapé, com pequenas sugestões para o 

desenvolvimento da peça teatral, na segunda parte o texto será disponibilizado para 

impressão sem interferências de notas. 

Esperamos que o script possa se constituir num instrumento que auxilie o 

estudante e o professor a refletirem para o aprendizado da disciplina de Matemática. 
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Episódio I - A altura da pirâmide39 

 

Narrador 140: 

Falam que a geometria demonstrativa teve sua origem com Tales de Mileto. Tales de 

Mileto, um dos sete sábios da Grécia, aparece na história como um personagem 

impreciso. O que sabemos em relação a ele é baseado em antigas referências 

gregas à História da matemática contada já por outras pessoas. Também não 

sobreviveu nenhuma obra sua. 

 

Narrador 2: 

 

Tales nasceu em Mileto, antiga colônia grega, na Ásia Menor, atual Turquia, 

começou sua vida como mercador, tornando-se rico o suficiente para dedicar a parte 

final de sua vida ao estudo e a realização de algumas viagens. Viveu algum tempo 

no Egito onde provavelmente aprendeu Geometria e na Babilônia onde entrou em 

contato com tabelas e instrumentos astronômicos, foi o primeiro personagem 

conhecido a quem se associam descobertas matemáticas. A partir desse momento 

passaremos a conhecê-lo 

 

Cena I:   

[Abre-se as cortinas] 

[Sala da casa de Acácia, estudantes sentados em cadeiras] 

 

Acácia: Já sabe da novidade Berdine? 

Berdine: Qual novidade? 

Berdine:  Lembra do mestre de Petros ? 

Hagne: O Tales? 

Acácia: Estão comentando que Tales conseguiu medir a altura da pirâmide de 

                                                 
39

 No momento dos ensaios deixamos claro para o estudante, que não haveria a necessidade de 
memorizar todas as falas que, no momento da apresentação, poderiam levar o roteiro. Entretanto, 
solicitamos que deveriam entender o que estavam representando, assim nos colocamos a disposição 
para tirar qualquer dúvida. 
40

 No momento que houver a distribuição dos papéis, ou seja, que os personagens forem destinados 

a cada estudante, sugerimos que cada estudante destaque a sua fala com um marcador de texto. 
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Queóps. 

Idália: Nossa, o faraó o Deus vivo que tem poderes ilimitados pediu a Tales que 

fizesse essa medição? Mas por que pediria algo assim! 

 

[Entra Petros] 

 

Petros: Na sua viagem ao Egito, espalhou-se rapidamente a notícia da previsão do 

eclipse.  

Hagne: Começa a rir! 

Hagne: Vocês sabem que em certa ocasião, depois do anoitecer, ele caminhava com 

os olhos voltados para céu e distraído caiu num canal? 

 Pergunto-me como ele pode entender o céu se não consegue enxergar um palmo a 

frente do seu nariz! 

Petros: Ele é apenas distraído, é um sábio e merece respeito. Os matemáticos 

egípcios tem muito respeito por Tales. O faraó quando soube que ele havia feito a 

previsão do eclipse, lançou o desafio para medir a altura da pirâmide. 

Berdine: Como ele fez isso? 

Petros: Ainda não sei, pois desde que ele voltou de viagem ainda não nos 

encontramos! 

Idalia: Mas você é um discípulo dele, deveria saber! 

Tales: Não fiz essa viagem com ele, mas Radames esteve com Tales no Egito e 

provavelmente deve saber como foi feita a medição. 

Idalia: Quando irá vê-lo para nos dizer como foi feita a medição? 

Petros : Amanhã na casa de Tales falaremos sobre esse episódio. Agora preciso ir 

embora. Tchau 

 

[Sai de cena] 

 

 Berdini: Será que ele conseguiu fazer essa medição e a previsão do eclipse? 

Acácia: Não sei, mas o fato é que todos estão comentando! 

Idalia: É tarde precisamos ir embora já está anoitecendo. 

 

[Despedem-se] 

[Fecha a cortina] 
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* 

[Entra os narradores] 

 

Narrador 1: Mas será que de fato Tales conseguiu de fato fazer a previsão do eclipse? 

Narrador 2: Para isso seria necessário o conhecimento de latitude geográfica 

essencial para calcular a previsão do eclipse do Sol. 

Narrador 1: E o cálculo da altura da pirâmide. 

Narrador: Esse fato veremos agora, como será que Tales fez essa medição? 

 

[Saem os narradores] 

[Abrem-se as cortinas] 
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* 

Cena II 

 

[Tales em sua casa] 

 

Petros: Boa tarde, mestre! 

Tales: Boa Tarde, vamos aguardar Macario e Radames! 

 

[Chegam Macario e Radames] 

 

Macario e Radames : Boa tarde, mestre! 

Tales: Boa tarde! 

Petros: O senhor nos explicará como foi feita a medição da pirâmide. 

Macario: Estamos curiosos para saber como foi feito! 

Tales: Sim, explicarei. Radames me ajudará a explicar, já que estava presente nesse 

momento! 

 

[No chão do cenário há uma pirâmide, uma estaca e um triângulo.] 

 

 Tales: Radames, pegue a pirâmide, a estaca e o triângulo41 que está no chão. 

 

[Tales se aproxima explica utilizando os objetos]. 

 

Tales: Primeiro fincamos a estaca no chão. 

 

[Faz o movimento fincando a estaca no isopor que esta sobre a mesa.] 

 

Tales: Depois deito a estaca no chão para marcar o seu tamanho.  

 

[Faz o movimento com a estaca e marca no isopor] 

 

                                                 
41

 Confeccionamos a pirâmide com cartolina peso quarenta, para o triângulo papel madeira e para a 
estaca utilizamos um palito de churrasco.  
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Tales: Em seguida, retorno a estaca a sua posição inicial. Fico aguardando até o 

momento em que sua sombra fique igual ao seu tamanho.  

Radames: Quando isso aconteceu, ele me pediu que medisse a sombra da pirâmide. 

Tales: Exato. Mas também pedi que somasse a essa medida, a metade do 

comprimento do lado da pirâmide42. 

Macario: Mas por que somar com a metade do comprimento do lado da pirâmide? 

 

[Acacio vai ao quadro e fixa a figura43 utilizando-a para fazer a explicação.] 

 

Acacio: Veja no interior da pirâmide. 

 Acacio: Observe a altura! 

 Acacio: Veja que há uma semirreta que sai da medida da altura até o lado da 

pirâmide, que corresponde a metade do lado. Então há essa semirreta e a medida 

do comprimento da sombra. Por isso, que somamos. 

Macario: Entendi. 

[Olha para Tales] 

 

Macario: Mas, mestre como o senhor conseguiu medir a altura da pirâmide. 

Tales: No momento em que a estaca e sua sombra têm exatamente o mesmo 

tamanho, formam um triângulo retângulo e isóscele44, semelhante a outro triângulo 

                                                 
42

 Nesse momento seria interessante levar uma pirâmide com uma das faces abertas para os 
estudantes visualizarem a parte interna da pirâmide, e assim perceberem porque somamos com a 
metade do comprimento do lado da pirâmide.  
43

 Levamos o cartaz confeccionado em papel madeira. 
44

 Seria interessante verificar se o estudante lembra dessas classificações dos triângulos quanto as 
medidas de lados (triângulo equilátero, triângulo isósceles e triângulo escaleno) e quanto as medidas 
dos ângulos internos (triângulo acutângulo, triângulo retângulo, triângulo obtusângulo). 
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retângulo e isóscele formado pela pirâmide e por sua sombra. Veja:  

 

 

Macario: Então a altura da pirâmide será igual a sombra mais a metade da medida 

do comprimento da base. 

Acacio: Usando esse mesmo raciocínio podemos calcular várias distâncias sem 

medi-las. 

Radames: Mestre, todos esses conhecimentos serão passados de geração a 

geração. 

Tales: Espero que sim. Agora preciso descansar, outro dia discutiremos outros 

conhecimentos. 

[ Se despedem] 

 

Radames, Petros e Acacio: Até breve mestre! 

 

 [As cortinas se fecham] 
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* 

Cena III 

 

[Entra os narradores] 

 

Narrador 1: Tales fez a medição da pirâmide, mas é certo que isso realmente tenha 

acontecido?  

Pois o Sol teria que estar em uma posição de oferecer uma sombra de maneira 

exata para calcular a altura da pirâmide!  

 

Narrador 2: Em nenhum momento foi mencionado na descrição, o horário do dia, a 

época do ano, a latitude. 

 

Narrador 1: Por isso é importante levarmos em consideração todas as possíveis 

condições de realização dos feitos. 

 

 

 [Abre-se as cortinas.] 

 

 [ Na casa de Acacia.] 

 

[Organizando a casa] 

 

[Berdine, Hagne e Idalia chegam a casa de Acacia e a chamam] 

 

Berdine, Hagne e Idalia: Acaciaaaaa! 

Acacia: Oi, Podem entrar! 

 

[Berdine, Hagne e Idália entram] 

 

Idalia: Petros virá a sua casa hoje. 

Acacia: Sim, virá me explicar como Tales fez a medição da pirâmide. 

Berdine: Radames virá também! 
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Acacia: Por que o interesse! 

 

[Berdine em tom de sussurro] 

Berdine: Por nada! 

 

[Pietro e Radames chegam à casa de Acácia e a chamam] 

 

[Pietro e Radames trazem uma bolsa com várias coisas dentro] 

 

Pietro e Radames: Acaciaaaaa!  

Acacia: Podem entrar! 

Pietro e Radames: Bom dia! 

Berdine, Hagne,  Idalia e Acacia: Bom dia! 

 

[ Fica ao lado de Radames e coloca a mão em seu ombro] 

 

 Acacia: Meninas vocês já conhecem Radames? 

Berdine, Hagne e Idalia: Não!  

 

[Apresenta Berdine, Hagne e Idalia a Radames] 

 

Acacia: Essas são Berdine, Hagne e Idalia 

Berdine, Hagne e Idalia:  Olá Radames. 

Acácia: Vamos nos sentar. 

 

[Cadeiras organizadas a direita do cenário] 

 

[Todos sentam] 

 

Idalia: O que tem nessa bolsa Petros? 

Petros: Trouxe alguns materiais para explicar para Acácia como foi feita a medição 

da pirâmide. 

Hagne: E como foi feita? 

Radames: Tales baseou-se nos conceitos de razão e proporção entre dois números 
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e triângulos semelhantes. 

Petros: Tales fez muitas viagens, pela a Babilônia, o Egito e a Grécia. A questão da 

proporcionalidade é de grande importância principalmente para a arquitetura é nesse 

momento que ele se apropria desses conceitos de razão e proporção. 

Acacia: Mas o que seria razão e proporção: 

Macario: Razão é uma palavra que vem do latim ratio e envolve a ideia de relação. 

Os matemáticos gregos apresentam vários conceitos sobre razões.  

Acacia: No caso Macario, razão é uma relação entre duas grandezas da mesma 

espécie. Macario: Por exemplo, nesses dois triângulos. 

 

[Retira da bolsa dois triângulos.] 

 

Acácia: Entendi, mas como Tales usou esses conceitos para medir a pirâmide. 

 

[Radames retira da bolsa uma pirâmide, uma estaca e um triângulo, vai até uma 

mesa e distribui os materiais.] 

 

Radames: Tales fincou a estaca no chão e depois a deitou no chão para marcar o 

seu tamanho, após marcar o tamanho. Fincou novamente a estaca na posição 

vertical e ficou aguardando até o momento que sua sombra ficasse igual ao seu 

tamanho. Quando isso aconteceu, mediu a sombra da pirâmide. 

Acácia: Ao observar a estaca e sua sombra, consigo pensar em triângulo, veja. 

 

[Acácia vai ao quadro, desenha e anota] 
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Radames: Como o comprimento da estaca e da sombra são iguais, então forma-se 

um triângulo retângulo isósceles. 

Berdine: No caso temos dois lados iguais e os ângulos que formam esses lados 

também são iguais. 

 

[ Berdine vai  até a figura e coloca os ângulos.] 

 

Hagne: E na pirâmide? O que aconteceu? 

 

[ Petros coloca a pirâmide sobre a mesa e um triângulo para ser a sombra da 

pirâmide.] 

 

Petros : Veja que a sombra da pirâmide forma um triângulo.  

Petros: Primeiro medimos a sombra que começa do lado da pirâmide até o vértice 

do triângulo. 

Petros: Veja a figura. 

[Fixa a figura no quadro] 
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Petros: Mas observe que a altura está dentro da pirâmide, à base da pirâmide rouba 

a sombra. 

Petros: Então precisamos somar a medida da sombra que está fora, com mais a 

metade da medida da base. 

Idalia: Vejo outro triângulo na pirâmide. 

Radames: Exato. Por semelhança de triângulos Tales mediu a pirâmide. 

Acacia: Como assim? 

Radames: Veja o triângulo formado com a sombra da estaca. 

 

 

 

Agora vamos ver o triângulo formado pela pirâmide 

Digamos que a sombra fora da pirâmide seja 100 metros e a metade da base seja 

24 metros. 
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Colocar os dois triângulos 

 

E fazer a proporção. 

 

Berdine: Esse conhecimento é só para medir a altura da pirâmide? 

Petros: Também podemos medir a largura de rios, altura de montanhas, de árvores e 

outras coisas. 

Acácia: Uma simples estaca, duas sombras e que magnifica ideia. 

Berdine: Tales conseguiu realizar esse conhecimento sozinho! 

Radames: Não, conhecimento não é uma obra de um homem só, em suas viagens 

ele teve contato com vários povos desenvolvendo muitos conhecimentos. 

Petros: Está ficando tarde, precisamos ir embora, amanhã teremos outra encontro 

com Tales. 

 

[Radames, Macario e Pietro levam-se da cadeira e se despedem] 

 

 

Radames, Macario e Pietro: Tchau, até outro dia. 
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Berdine: Também precisamos ir, já é tarde. 

 

 [Berdine, Idalia e Hagne também se despedem] 

 

Berdine, Idalia e Hagne: Tchau. 

Acacia: Tchau. 

[Fecham-se as cortinas] 
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Episódio II- O Teorema de Tales. 

 

Narrador 1: 

 

 Segundo a maioria dos autores de livros de História da Matemática, não se tem 

nenhuma evidência histórica de quando e como surgiu o Teorema de Tales, pois não 

existem documentos suficientes para comprovar sua existência e autoria. Muitas 

fontes sofreram alterações devido a várias versões de interpretações recebidas, 

dificultando separar o histórico do fantástico. 

 

Narrador 2:  

 

A origem do Teorema de Tales se deve à solução de problemas de natureza prática, 

principalmente na arquitetura e agrimensura grega, envolvendo paralelismo e 

proporcionalidade. Provavelmente sua origem surgiu no método de medir a altura da 

pirâmide. 

Cena I: 

 

[Casa de Tales] 

 

[Tales abaixado com algumas varas colocando-as uma paralela a outra45]  

[ Chega Petros e Radames ] 

 

Petros, Radames : Bom dia! 

Tales: Bom dia! 

Petros :O que o senhor está fazendo? 

Tales: Estou pensando! 

 

[Tales coloca a mão no queixo.] 

 

Petros: São retas paralelas.  

                                                 
45

 Utilizamos algumas varetas para representar o feixe de retas paralelas. Ver figura 7 na dissertação.  
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Tales: Sim,  

 

[Tales coloca duas retas transversais sobre o feixe de retas.] 

 

Tales: Sobre esse feixe de reta, vou colocar duas transversais. Vou representar no 

quadro essa situação. 

[Escreve no quadro46, explicando] 

 

Vamos tomar como unidade u , no segmento AB  = 2u   e BC = 3u 

Vamos dividir o segmento AB  em duas partes e o segmento BC  em três partes. 

 

[Escreve na figura47 as divisões em AB e em BC] 

                                                 
46

 Confeccionado em papel madeira em forma de cartaz. 
47

 Confeccionado em papel madeira em forma de cartaz. 
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Radames: Então mestre, podemos fazer:  

u

u

BC

AB

3

2
              

v

v

NP

MN

3

2
  

Radames: Então esses segmentos são proporcionais. 

Tales: Um feixe de retas paralelas determina em duas transversais segmentos 

proporcionais. 

Petros: Mestre, vamos chamar esse enunciado de Teorema de Tales. Há alguma 

aplicação desse enunciado nos triângulos? 

Tales: Sim,  

[Desenha outro feixe de retas paralelas.] 

 

Tales: Nesse feixe de retas, vamos traçar duas transversais r e s, de modo que as 

duas tem um ponto de intersecção. 
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Radames: Ficam assim determinados dois triângulos ABC e ADE semelhantes 

 

Radames : Seria a mesma ideia de proporcionalidade do que chamamos de 

Teorema de Tales. 

Tales: Se dois triângulos são semelhantes, seus lados correspondentes são 

proporcionais é a mesma ideia utilizada na medição da altura da pirâmide. 

Petros: Mestre um dia todo esse conhecimento será estudado por várias pessoas, 

sendo divulgado e aplicado a várias situações. 

Tales: Espero que um dia possa ser lembrado como um sábio da Grécia. 

Tales: Esse está sendo nosso último encontro, amanhã estarei viajando para a 

Babilônia. 

Radames: Espero que no seu retorno, possa trazer mais conhecimentos para 

compartilhar conosco. 

Tales: Quando retornar já será outras histórias!!!!!!!!! 
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[Fecham-se as cortinas] 

 

Narrador 1: 

Vejam quanto conhecimento está relacionado ao nome de Tales de Mileto, quantas 

preocupações estes povos já tinham. Podemos perceber como a Matemática esta 

presente na vida do homem e o quanto ela contribui para os avanços da 

humanidade. 

 

Narrador 2: Mesmo diante das dúvidas existentes em torno do conhecimento 

atribuído a Tales, finalizamos dizendo que a homenagem a esse matemático é 

merecida, pois Tales de Mileto deu os primeiros passos para que a Matemática 

viesse a se tornar a mais exata das ciências. 

 

[Abrem-se as cortinas e aparecem todos os estudantes atores] 
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Episódio I - A altura da pirâmide 

 

Narrador 1: 

Falam que a geometria demonstrativa teve sua origem com Tales de Mileto. Tales de 

Mileto, um dos sete sábios da Grécia, aparece na história como um personagem 

impreciso, o que sabemos em relação a ele é baseado em antigas referências 

gregas à História da matemática contada já por outras pessoas.Também não 

sobreviveu nenhuma obra sua. 

 

Narrador 2: 

 

Tales nasceu em Mileto, antiga colônia grega, na Ásia Menor, atual Turquia, 

começou sua vida como mercador, tornando-se rico o suficiente para dedicar a parte 

final de sua vida ao estudo e a realização de algumas viagens. Viveu algum tempo 

no Egito onde provavelmente aprendeu Geometria e na Babilônia onde entrou em 

contato com tabelas e instrumentos astronômicos, foi o primeiro personagem 

conhecido a quem se associam descobertas matemáticas. A partir desse momento 

passaremos a conhecê-lo 

 

Cena I:  

[Abre-se as cortinas] 

[Sala da casa de Acácia, estudantes sentados em cadeiras] 

 

Acácia: Já sabe da novidade Berdine? 

Berdine: Qual novidade? 

Berdine:  Lembra do mestre de Petros ? 

Hagne: O Tales? 

Acácia: Estão comentando que Tales conseguiu medir a altura da pirâmide de 

Queóps. 

Idália: Nossa, o faraó o Deus vivo que tem poderes ilimitados pediu a Tales que 

fizesse essa medição? Mas por que pediria algo assim! 

 

[Entra Petros] 
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Petros: Na sua viagem ao Egito, espalhou-se rapidamente a notícia da previsão do 

eclipse.  

Hagne: Começa a rir! 

Hagne: Vocês sabem que em certa ocasião, depois do anoitecer, ele caminhava com 

os olhos voltados para céu e distraído caiu num canal? 

 Pergunto-me como ele pode entender o céu se não consegue enxergar um palmo a 

frente do seu nariz! 

Petros: Ele é apenas distraído, é um sábio e merece respeito. Os matemáticos 

egípcios tem muito respeito por Tales. O faraó quando soube que ele havia feito a 

previsão do eclipse, lançou o desafio para medir a altura da pirâmide. 

Berdine: Como ele fez isso? 

Petros: Ainda não sei, pois desde que ele voltou de viagem ainda não nos 

encontramos! 

Idalia: Mas você é um discípulo dele, deveria saber! 

Tales: Não fiz essa viagem com ele, mas Radames esteve com Tales no Egito e 

provavelmente deve saber como foi feita a medição. 

Idalia: Quando irá vê-lo para nos dizer como foi feita a medição? 

Petros : Amanhã na casa de Tales falaremos sobre esse episódio. Agora preciso ir 

embora. Tchau 

 

[Sai de cena] 

 

 Berdini: Será que ele conseguiu fazer essa medição e a previsão do eclipse? 

Acácia: Não sei, mas o fato é que todos estão comentando! 

Idalia: É tarde precisamos ir embora já está anoitecendo. 

 

[Despedem-se] 

[Fecha a cortina] 

* 

[Entra os narradores] 

 

Narrador 1: Mas será que de fato Tales conseguiu de fato fazer a previsão do eclipse? 

Narrador 2: Para isso seria necessário o conhecimento de latitude geográfica 

essencial para calcular a previsão do eclipse do Sol. 
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Narrador 1: E o cálculo da altura da pirâmide. 

Narrador: Esse fato veremos agora, como será que Tales fez essa medição? 

 

[Saem os narradores] 

[Abrem-se as cortinas] 
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* 

Cena II 

 

[Tales em sua casa] 

 

Petros: Boa tarde, mestre! 

Tales: Boa Tarde, vamos aguardar Macario e Radames! 

 

[Chegam Macario e Radames] 

 

Macario e Radames : Boa tarde, mestre! 

Tales: Boa tarde! 

Petros: O senhor nos explicará como foi feita a medição da pirâmide. 

Macario: Estamos curiosos para saber como foi feito! 

Tales: Sim, explicarei. Radames  me ajudará a explicar, já que estava presente 

nesse momento! 

 

[No chão do cenário há uma pirâmide, uma estaca e um triângulo.] 

 

 Tales: Radames, pegue a pirâmide, a estaca e o triângulo que está no chão. 

 

[Tales se aproxima  explica utilizando os objetos]. 

 

Tales: Primeiro fincamos a estaca no chão. 

 

[Faz o movimento fincando a estaca no isopor que esta sobre a mesa.] 

 

Tales: Depois deito a estaca no chão para marcar o seu tamanho.  

 

[Faz o movimento com a estaca e marca no isopor] 

 

Tales: Em seguida, retorno a estaca a sua posição inicial. Fico aguardando até o 

momento em que sua sombra fique igual ao seu tamanho.  

Radames: Quando isso aconteceu, ele me pediu que medisse a sombra da pirâmide. 
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Tales: Exato. Mas também pedi que somasse a essa medida, a metade do 

comprimento do lado da pirâmide. 

Macario: Mas por que somar com a metade do comprimento do lado da pirâmide? 

 

[Acacio vai ao quadro e fixa a figura utilizando-a para fazer a explicação.] 

 

Acacio: Veja no interior da pirâmide. 

 Acacio: Observe a altura! 

 Acacio: Veja que há uma semirreta que sai da medida da altura até o lado da 

pirâmide, que corresponde a metade do lado. Então há essa semirreta e a medida 

do comprimento da sombra. Por isso, que somamos. 

Macario:  Entendi. 

[Olha para Tales] 

 

Macario: Mas, mestre como o senhor conseguiu medir a altura da pirâmide. 

Tales: No momento em que a estaca e sua sombra têm exatamente o mesmo 

tamanho, formam um triângulo retângulo e isóscele, semelhante a outro triângulo 

retângulo e isóscele formado pela pirâmide e por sua sombra. Veja:  
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Macario: Então a altura da pirâmide será igual a sombra mais a metade da medida 

do comprimento da base. 

Acacio: Usando esse mesmo raciocínio podemos calcular várias distâncias sem 

medi-las. 

Radames: Mestre, todos esses conhecimentos serão passados de geração a 

geração. 

Tales: Espero que sim. Agora preciso descansar, outro dia discutiremos outros 

conhecimentos. 

[ Se despedem] 

 

Radames, Petros e Acacio: Até breve mestre! 

 

 [As cortinas se fecham] 
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* 

Cena III 

 

[Entra os narradores] 

 

Narrador 1: Tales fez a medição da pirâmide, mas é certo que isso realmente tenha 

acontecido?  

Pois o Sol teria que estar em uma posição de oferecer uma sombra de maneira 

exata para calcular a altura da pirâmide!  

 

Narrador 2: Em nenhum momento foi mencionado na descrição, o horário do dia, a 

época do ano, a latitude. 

 

Narrador 1: Por isso é importante levarmos em consideração todas as possíveis 

condições de realização dos feitos. 

 

 

 [Abre-se as cortinas.] 

 

 [ Na casa de Acacia.] 

 

[Organizando a casa] 

 

[Berdine, Hagne e Idalia chegam a casa de Acacia e a chamam] 

 

Berdine, Hagne e Idalia: Acaciaaaaa! 

Acacia: Oi, Podem entrar! 

 

[Berdine, Hagne e Idália entram] 

 

Idalia: Petros virá a sua casa hoje. 

Acacia: Sim, virá me explicar como Tales fez a medição da pirâmide. 

Berdine: Radames virá também! 

Acacia: Por que o interesse! 
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[Berdine em tom de sussurro] 

Berdine: Por nada! 

 

[Pietro e Radames chegam à casa de Acácia e a chamam] 

 

[Pietro e Radames trazem uma bolsa com várias coisas dentro] 

 

Pietro e Radames: Acaciaaaaa!  

Acacia: Podem entrar! 

Pietro e Radames: Bom dia! 

Berdine, Hagne,  Idalia e Acacia: Bom dia! 

 

[ Fica ao lado de Radames e coloca a mão em seu ombro] 

 

 Acacia: Meninas vocês já conhecem Radames? 

Berdine, Hagne e Idalia: Não!  

 

[Apresenta Berdine, Hagne e Idalia a Radames] 

 

Acacia: Essas são Berdine, Hagne e Idalia 

Berdine, Hagne e Idalia:  Olá Radames. 

Acácia: Vamos nos sentar. 

 

[Cadeiras organizadas a direita do cenário] 

 

[Todos sentam] 

 

Idalia: O que tem nessa bolsa Petros? 

Petros: Trouxe alguns materiais para explicar para Acácia como foi feita a medição 

da pirâmide. 

Hagne: E como foi feita? 

Radames: Tales baseou-se nos conceitos de razão e proporção entre dois números 

e triângulos semelhantes. 
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Petros: Tales fez muitas viagens, pela a Babilônia, o Egito e a Grécia. A questão da 

proporcionalidade é de grande importância principalmente para a arquitetura é nesse 

momento que ele se apropria desses conceitos de razão e proporção. 

Acacia: Mas o que seria razão e proporção: 

Macario: Razão é uma palavra que vem do latim ratio e envolve a ideia de relação. 

Os matemáticos gregos apresentam vários conceitos sobre razões.  

Acacia: No caso Macario, razão é uma relação entre duas grandezas da mesma 

espécie. Macario: Por exemplo, nesses dois triângulos. 

 

[Retira da bolsa dois triângulos.] 

 

Acácia: Entendi, mas como Tales usou esses conceitos para medir a pirâmide. 

 

[Radames retira da bolsa uma pirâmide, uma estaca e um triângulo, vai até uma 

mesa e distribui os materiais.] 

 

Radames: Tales fincou a estaca no chão e depois a deitou no chão para marcar o 

seu tamanho, após marcar o tamanho. Fincou novamente a estaca na posição 

vertical e ficou aguardando até o momento que sua sombra ficasse igual ao seu 

tamanho. Quando isso aconteceu, mediu a sombra da pirâmide. 

Acácia: Ao observar a estaca e sua sombra, consigo pensar em triângulo, veja. 

 

[Acácia vai ao quadro, desenha e anota] 
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Radames: Como o comprimento da estaca e da sombra são iguais, então forma-se 

um triângulo retângulo isósceles. 

Berdine: No caso temos dois lados iguais e os ângulos que formam esses lados 

também são iguais. 

 

[ Berdine vai  até a figura e coloca os ângulos.] 

 

Hagne: E na pirâmide? O que aconteceu? 

 

[ Petros coloca a pirâmide sobre a mesa e um triângulo para ser a sombra da 

pirâmide.] 

 

Petros : Veja que a sombra da pirâmide forma um triângulo.  

Petros: Primeiro medimos a sombra que começa do lado da pirâmide até o vértice 

do triângulo. 

Petros: Veja a figura. 

[Fixa a figura no quadro] 
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Petros: Mas observe que a altura está dentro da pirâmide, à base da pirâmide rouba 

a sombra. 

Petros: Então precisamos somar a medida da sombra que está fora, com mais a 

metade da medida da base. 

Idalia: Vejo outro triângulo na pirâmide. 

Radames: Exato. Por semelhança de triângulos Tales mediu a pirâmide. 

Acacia: Como assim? 

Radames: Veja o triângulo formado com a sombra da estaca. 

 

 

 

Agora vamos ver o triângulo formado pela pirâmide 

Digamos que a sombra fora da pirâmide seja 100 metros e a metade da base seja 

24 metros. 
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Colocar os dois triângulos 

 

E fazer a proporção. 

 

Berdine:  Esse conhecimento é só para medir a altura da pirâmide? 

Petros: Também podemos medir a largura de rios, altura de montanhas, de árvores e 

outras coisas. 

Acácia:  Uma simples estaca, duas sombras e que magnifica ideia. 

Berdine: Tales conseguiu realizar esse conhecimento sozinho! 

Radames: Não, conhecimento não é uma obra de um homem só, em suas viagens 

ele teve contato com vários povos desenvolvendo muitos conhecimentos. 

Petros: Está ficando tarde, precisamos ir embora, amanhã teremos outra encontro 

com Tales. 

 

[Radames, Macario e Pietro levam-se da cadeira e se despedem] 

 

 

Radames, Macario e Pietro: Tchau, até outro dia. 
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Berdine: Também precisamos ir, já é tarde. 

 

 [Berdine, Idalia e Hagne também se despedem] 

 

Berdine, Idalia e Hagne: Tchau. 

Acacia: Tchau. 

[Fecham-se as cortinas] 
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Episódio II- O Teorema de Tales. 

 

Narrador 1: 

 

 Segundo a maioria dos autores de livros de História da Matemática, não se tem 

nenhuma evidência histórica de quando e como surgiu o Teorema de Tales, pois não 

existem documentos suficientes para comprovar sua existência e autoria. Muitas 

fontes sofreram alterações devido a várias versões de interpretações recebidas, 

dificultando separar o histórico do fantástico. 

 

Narrador 2:  

 

A origem do Teorema de Tales se deve à solução de problemas de natureza prática, 

principalmente na arquitetura e agrimensura grega, envolvendo paralelismo e 

proporcionalidade. Provavelmente sua origem surgiu no método de medir a altura da 

pirâmide. 

Cena I: 

 

[Casa de Tales] 

 

[Tales abaixado com algumas varas colocando-as uma paralela a outra]  

[ Chega Petros e Radames ] 

 

Petros, Radames : Bom dia! 

Tales: Bom dia! 

Petros :O que o senhor está fazendo? 

Tales: Estou pensando! 

 

[Tales coloca a mão no queixo.] 

 

Petros: São retas paralelas.  

Tales: Sim,  

 

[Tales coloca duas retas transversais sobre o feixe de retas.] 
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Tales: Sobre esse feixe de reta, vou colocar duas transversais. Vou representar no 

quadro essa situação. 

[Escreve no quadro, explicando] 

 

Vamos tomar como unidade u , no segmento AB  = 2u   e BC = 3u 

Vamos dividir o segmento AB  em duas partes e o segmento BC  em três partes. 

 

[Escreve na figura as divisões em AB e em BC] 

 

Radames: Então mestre, podemos fazer:  

u

u

BC

AB

3

2
              

v

v

NP

MN

3

2
  

Radames: Então esses segmentos são proporcionais. 
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Tales: Um feixe de retas paralelas determina em duas transversais segmentos 

proporcionais. 

Petros: Mestre, vamos chamar esse enunciado de Teorema de Tales. Há alguma 

aplicação desse enunciado nos triângulos? 

Tales: Sim,  

[Desenha outro feixe de retas paralelas.] 

 

Tales: Nesse feixe de retas, vamos traçar duas transversais r e s, de modo que as 

duas  tem um ponto de intersecção. 

 

Radames: Ficam assim determinados dois triângulos ABC e ADE semelhantes 

 

Radames : Seria a mesma ideia de proporcionalidade do que chamamos de 

Teorema de Tales. 

Tales: Se dois triângulos são semelhantes, seus lados correspondentes são 

proporcionais é a mesma ideia utilizada na medição da altura da pirâmide. 
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Petros: Mestre um dia todo esse conhecimento será estudado por várias pessoas, 

sendo divulgado e aplicado a várias situações. 

Tales: Espero que um dia possa ser lembrado como um sábio da Grécia. 

Tales: Esse está sendo nosso último encontro, amanhã estarei viajando para a 

Babilônia. 

Radames: Espero que no seu retorno, possa trazer mais conhecimentos para 

compartilhar conosco. 

Tales: Quando retornar já será outras histórias!!!!!!!!! 

 

[Fecham-se as cortinas] 

 

Narrador 1: 

Vejam quanto conhecimento está relacionado ao nome de Tales de Mileto, quantas 

preocupações estes povos já tinham. Podemos perceber como a Matemática está 

presente na vida do homem e o quanto ela contribui para os avanços da 

humanidade. 

 

Narrador 2: Mesmo diante das dúvidas existentes em torno do conhecimento 

atribuído a Tales, finalizamos dizendo que a homenagem a esse matemático é 

merecida, pois Tales de Mileto deu os primeiros passos para que a Matemática 

viesse a se tornar a mais exata das ciências. 

 

[Abrem-se as cortinas e aparecem todos os estudantes atores] 
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APÊNDICE C 
 

QUESTIONÁRIO 1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA 

Estudante, 

Neste questionário, você encontrará perguntas relacionadas a algumas 

características pessoais, a sua formação estudantil e a suas atividades de 

entretenimento. Os dados aqui obtidos serão mantidos em sigilo, não havendo 

necessidade de se identificar. Eles se destinam exclusivamente a nossa pesquisa de 

mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da UFRN. Não há respostas 

certas ou erradas. É preciso somente que as respostas sejam sinceras. Conto com a 

sua colaboração. Agradeço-o muito!!!! 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

1. Sua idade está entre: 

 
(   ) 12 a 14 anos    (    ) 16 a 20 anos 
 
2. Sexo: 

 
(   ) Masculino  (   ) Feminino 
 

FORMAÇÃO ESTUDANTIL 

 

3. Existe alguma disciplina que você não gosta?   

 
(   ) Sim    (    ) Não 
 
Em caso afirmativo, qual(is)?____________________________________________ 
 
4.Se respondeu sim na questão anterior, responda: qual(is) o(s) motivo(s) que 

fez(fazem) você não gostar desta disciplina? 
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5. Existe alguma disciplina que você gosta muito? Qual? 

 

 

 

 

6.Você gosta das aulas de Matemática? Justifique sua resposta. 

 

 

 

7.  A Matemática tem alguma importância para você? 

 
(   ) Sim    (    ) Não 
 
8. Se respondeu sim na questão anterior, qual é essa importância? 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE ENTRETENIMENTO 

 

9. Já assistiu alguma peça de Teatro? 

 
(   ) Sim            (   ) Não 
 
Em caso afirmativo, qual(is)?____________________________________________ 
 
10. Já atuou de alguma peça teatral? 

 
(    ) Sim         (   ) Não 
 
11. Já assistiu alguma peça teatral que envolvesse a Matemática na sua apresenta-

ção? 

 

(   ) Sim         (    ) Não 
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 HISTÓRIA DA MATEMÁTICA  

 

12. Você conhece o nome de algum matemático famoso? 

 
(    ) Sim     (     )  Não 
 
Em caso afirmativo, qual(is)?____________________________________________ 
 
14. Como você imagina que algumas pessoas descobriram fórmulas e teorias ma-

temáticas que você estuda na escola? 

 

 

 

 

   

15. Conhecer a história de vida dos matemáticos, ou a história do descobrimento de 

fórmulas e teorias da Matemática ajudaria a você a compreender essa disciplina? 

 
(     ) Sim    (     )  Não  
 
16. Se julgar necessário, utilize o espaço a seguir para comentários ou sugestões. 
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APÊNDICE D 
 

QUESTIONÁRIO 2 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA 

Estudante, 

Neste questionário, você encontrará perguntas relacionadas a apresentação 

da peça teatral. Os dados aqui obtidos serão mantidos em sigilo, não havendo 

necessidade de se identificar. Eles se destinam exclusivamente a nossa pesquisa de 

mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da UFRN. Não há respostas 

certas ou erradas. É preciso somente que as respostas sejam sinceras. Conto com a 

sua colaboração. Agradeço-o muito!!!! 

 

 

1. De sua opinião  sobre a apresentação da peça teatral? 

 
 

 

 

 
 
 

2. Utilizar peças teatrais na sala de aula ajudaria na compreensão dos conteúdos 
matemáticos? Justifique sua resposta.  

 
(   ) Sim    (    ) Não 
 
___________________________________________________________________ 
 

 

 

 
3. Conhecer por meio da peça teatral a história de Tales de Mileto foi importante 
para as aulas de Matemática? 
 

 
(   ) Sim    (    ) Não 
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4.Seria importante nas aulas de matemática  conhecer a vida de outros matemáti-
cos? Justifique. 

 
(   ) Sim            (   ) Não 
 
 

 

 

 

 

5. Atividades que trabalham com o Teatro podem contribuir para o estudante fre-
quentar a escola?  Justifique sua resposta 

 
(    ) Sim         (   ) Não 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

6. Se julgar necessário, utilize o espaço a seguir para comentários ou sugestões. 
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ANEXO A 
 

JOGOS TEATRAIS 
 

SPOLIN, Viola. Jogos teatrais na sala de aula: Um manual para o professor. São 
Paulo: Perspectiva, 2007. 

 

Ruas e Vielas 
 

Objetivos: Habilitar os alunos como instrutores; atuar em crises (salvar ou não 
salvar), aumentar o estado de alerta e as capacidades de aprendizagem. 
Descrição: Quatorze ou mais jogadores. Eleja um ―mocinho‖ e um ―bandido‖. Os 
outros jogadores, em pé, formam fileiras com um número definido de jogadores e 
estendem os braços para os lados ou na altura dos ombros. Ao sinal do coordenador, 
todos se viram um quarto da circunferência para a direita, bloqueando a passagem 
do mocinho ou bandido. Quando o bandido for pego, permita que os jogadores 
escolham seu posicionamento. Quando o sinal dado é ―Ruas!‖, todos os jogadores 
ficam de frente para o instrutor e quando o sinal for ―Vielas!‖, todos ficam de frente 
ao quarto de circunferência. O mocinho e o bandido não podem colidir ou atravessar 
o bloqueio formado pelos braços. Peça para os jogadores formarem a posição de 
Ruas (veja diagrama) e praticar algumas vezes a alternância entre Ruas e Vielas 
antes de iniciar a perseguição do mocinho e bandido. Quando o mocinho pega o 
bandido, é permitido a eles escolherem as substituições. 

Diagrama 
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Substância no espaço 
Objetivo: ―Sentir‖ o espaço. 
Foco: Na substância do espaço entre as palmas das mãos dos jogadores. 
Descrição: Parte 1: Divida a sala em dois grupos- jogadores e plateia. Trabalhando 
com o primeiro grupo (cada jogador trabalha individualmente), peça para que 
movimentem as mãos para cima e para baixo, aproximando-as e separando-as de 
todas as maneiras. Os jogadores devem focalizar a substância do espaço entre as 
palmas das mãos. 
  Parte 2: Os grupos de dois jogadores permanecem um de frente para o 
outro, a três ou quatro passos de distância. Os jogadores devem olhar para as 
palmas das mãos do parceiro. Eles devem movimentar as mãos para cima e para 
baixo, aproximando-as e afastando-as. Devemos manter o foco na substância do 
espaço entre as quatro palmas de suas mãos.   
   

Cabo de Guerra 
Objetivo: Despertar a comunicação invisível entre os jogadores. 
Foco: Em manter a corda no espaço como um elo entre os jogadores. 
Descrição: Divida em duplas. Uma dupla por vez; cada jogador tenta puxar o outro, 
fazendo-o atravessar a linha do centro exatamente como o jogo do cabo de guerra. 
Aqui, contudo, a corda não é visível, mas de uma substância do espaço. Peça para 
os jogadores escolheram um parceiro com força idêntica à sua! Esta instrução é 
recebida com risadas. Mas gera cumplicidade, não competição. Cada dupla joga, os 
outros observam.  
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ANEXO B 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA - (PPGECNM) 

 
Autorização de uso de Imagem, som de voz, nome e dados biográficos 

em atividade de pesquisa realizada durante o Mestrado Profissional do PPGECNM  da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Estudante: Maria Edilande Braz – 

Matrícula 2011123129 
 

Eu, abaixo assinado e identificado, autorizo o uso da imagem, som da voz, nome, dados 
biográficos e informações do(a) meu(minha) filho(a) e/ou tutelando(a) por eles(as) revelados em  sala 
de aula, na Escola Estadual Professor Arnaldo Arsênio de Azevedo , além de todo e qualquer material 
entre fotos e documentos por eles(as) apresentados, para compor a pesquisa da pós-graduanda do 
PPGECNM da UFRN Maria Edilande Braz, a fim de que sejam destinadas à divulgação ao público em 
geral e/ou para sua pesquisa de Mestrado. 

 A presente autorização abrange os usos acima indicados tanto em mídia impressa (livros, 
catálogos, revista, jornal, entre outros) como também em mídia eletrônica (programas de rádio, 
podcasts, vídeos e filmes para televisão aberta e/ou fechada, documentários para cinema ou 
televisão, entre outros), Internet, Banco de Dados Informatizado Multimídia, ―home video‖, DVD 
(―digital video disc‖), suportes de computação gráfica em geral e/ou divulgação científica de pesquisas 
e relatórios para arquivamento, sem qualquer ônus a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
ou terceiros por essa expressamente autorizados, que poderão utilizá-los em todo e qualquer projeto 
e/ou obra de natureza sócio-cultural voltada a área da Educação e/ou Educação Matemática, em 
todo território nacional e no exterior. 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que 
nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos a imagem ou som de voz do (a) meu (minha) 
filho(a) e/ou tutelando(a), ou a qualquer outro, e assino  a presente autorização.  

Natal, ____ de __________ de 2013. 
 

___________________________________________ 
Assinatura 

 

Nome do(a) aluno(a): 

Endereço: 

Cidade: 

RG do(a) aluno(a) Nº: 

CPF do(a) aluno(a) Nº: 

Telefone para contato: 

Nome do Representante Legal (se menor): 

RG do(a) responsável Nº: 

CPF do(a) responsável Nº: 

 

  


