
 
 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA 

 

 

 

RENATA VANESSA SOUZA GONÇALVES PEREIRA 

 

 

 

 

 

 

O ESPETÁCULO DOS NÚMEROS: O TEATRO COMO UMA 

PROPOSTA PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

 

 

TOLEDO - PR 

2017 



 
 

 



 
 

                      UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA 

 

 

 

RENATA VANESSA SOUZA GONÇALVES PEREIRA 

 

 

 

 

 

O ESPETÁCULO DOS NÚMEROS: O TEATRO COMO UMA 

PROPOSTA PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA  

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso 

de Licenciatura em Matemática da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Toledo, como 

requisito parcial à obtenção do título de Licenciada em 

Matemática. 

 

Orientador: Prof. Dr. Emerson Tortola 

 

 

TOLEDO 

2017 



 
 

                        UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA 

 

 

 

TERMO DE APROVAÇÃO 

 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso intitulado O ESPETÁCULO DOS NÚMEROS: 

O TEATRO COMO UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA foi 

considerado APROVADO de acordo com a ata nº __ de __/__/____. 

 

 

Fizeram parte da banca examinadora os professores: 

 

 

Prof. Dr. Emerson Tortola 

 

 

Prof. Dr. Rodolfo Eduardo Vertuan 

 

 

Prof. Ms. Renato Franciso Merli 

 

TOLEDO - PR 

2017 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       À Deus por ter me dado força e por me permitir chegar até aqui.  
A minha base, João Batista, Rosângela e Rodrigo. 

À meu amor e companheiro, João Murilo.  



 
 

AGRADECIMENTO 

 

Como dizia nosso velho amigo Chaplin, a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios... 
E nessa peça de teatro eu agradeço a vocês personagens da minha vida, por cada um de vocês 
terem desempenhado o seu papel com êxito. 
Aos meus pais, pelos ensinamentos e pelos valores ensinados. Mesmo não sendo mestres ou 
doutores, sempre nos incentivaram nos estudos, proporcionando o seu melhor. Obrigada por 
acreditarem na minha capacidade, mesmo quando eu não tinha mais forças para acreditar em 
mim mesma. 
E como em toda peça de teatro a mocinha encontra o seu par, e então agradeço a você meu 
companheiro e amor, pelo incentivo e pelo seu cuidado, pela paciência e por ser meu 
conselheiro. Obrigada pelas inúmeras vezes que dedicou o seu tempo a me ajudar. Essa 
conquista é sua. 
À minha avó Joana, pelas ligações, conselhos, risadas e orações. Pelo seu maravilhoso amor de 
avó. 
A vida não teria graça sem eles, os que aparecem no meio da história e quando menos 
percebemos roubam a cena, seu papel representa sabedoria, e ali eles estão para te direcionar, 
instruir e orientar a alcançar mais uma conquista. Os professores. 
Ao meu orientador, prof Dr. Emerson Tortola, pela admiração e enorme carinho que sinto por 
você, pelas risadas e pelos seus ensinamentos. Obrigada por embarcar nessa viajem comigo, e 
acreditar que eu posso ir além. 
À minha banca prof. Dr. Rodolfo Eduardo Vertuan e Renato Francisco Merli, pelas inúmeras 
contribuições que me deram durante a minha graduação, por terem compreendido o meu amor 
pela arte e ter me proporcionado a oportunidade de vincular arte com a minha paixão pelo 
ensino. 
Aos demais professores que durante essa caminhada, demonstraram o seu amor pelo ensino; 
pelas risadas nos corredores, e pelos sábios conselhos. 
E como toda peça teatral é escrita, agradeço em especial ao autor da minha vida, Deus, por ter 
me dado saúde, e poder sentir seu cuidado para comigo, pois mesmo em meio as dificuldades 
e lutas ele enviou anjos para me acolher, amparar e cuidar de mim. 
A minhas anjinhas do clube do Tutu, agradeço por essa linda amizade, que a vida e a matemática 
me proporcionou, pelos abraços que acalentavam a alma e as palavras de incentivos. 
Aos meus familiares, colegas e amigos que estiveram na torcida por mim, pelas orações, pelo 
carinho e compreensão quando eu só poderia dedicar o meu tempo aos estudos.  A cada um que 
fez parte dessa conquista, o meu muito obrigada! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A essência de toda arte bela, de toda grande arte, é a gratidão. 
(Friedrich Nietzche) 

 



 
 

 
RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo investigar o uso do teatro e suas potencialidades como 
uma possibilidade para ensinar matemática. O teatro é uma arte que explora a expressão de 
ideias por meio da socialização, interação e criatividade. Com isso buscamos vincular essa arte 
à Educação Matemática, com a intenção de trabalhar conteúdos matemáticos de maneira 
dinâmica e investigativa, proporcionando discussões e reflexões a seu respeito. Para isso, 
analisamos neste trabalho algumas peças teatrais elaboradas e/ou desenvolvidas no Estágio 
Supervisionado na Educação Básica, do curso de Licenciatura em Matemática, vislumbrando o 
teatro como uma alternativa às práticas pedagógicas e como uma oportunidade para ensinar e 
aprender matemática. 
 
Palavras-chave: Educação Matemática. Matemática. Teatro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

The present course conclusion work aims to investigate the theater use and your possibilities as 
a possible for teaching mathematics. The theater is an art that explores the expression of ideas 
through the socialization, interaction and creativity. With this we seek to link this art to 
Mathematics Education, with the intention of working the mathematical contents in a dynamic 
and investigative way, providing discussions and reflections about them. For this, we analyze 
in this work some theatrical pieces elaborated and/or developed in the Supervised Internship in 
Basic Education, of the course of Mathematics Degree, glimpsing the theater as an alternative 
to the pedagogical practices and as an opportunity to teach and learn mathematics. 
 

Key words: Mathematics Education. Mathematics. Theater. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O termo “O Espetáculo dos Números”, presente no título deste trabalho de conclusão de 

curso, é um jogo de palavras que sugere o teatro como uma proposta para o ensino de 

matemática. 

De acordo com o dicionário Aurélio a palavra espetáculo significa “objeto da nossa 

atenção ao ver (determinada coisa)”; “contemplação”; “representação teatral”. À palavra 

espetáculo, vinculamos a palavra números, que faz alusão à disciplina de matemática. Nesse 

contexto, buscamos com esse título convidar professores e futuros professores que ensinam 

matemática a contemplar o Espetáculo dos Números, ou seja, a pensar e refletir a respeito do 

ensino de matemática por meio do teatro. 

O teatro está vinculado à Educação desde os seus primórdios. “Desde sua gênese, o Teatro 

esteve associado à comunicação de ideias e sentimentos, bem como à expressão de crenças e 

questionamentos” (LACERDA, 2015, p. 13). O teatro romano, por exemplo, tinha como 

finalidade catequizar os povos, transmitir crenças através de peças teatrais, por isso permitia 

que o público levantasse questionamentos para a sua própria agregação, contribuindo para a 

formação dos indivíduos. Atualmente, o teatro tem sido utilizado como meio de comunicação 

e de expressão de ideias, de questionamentos de valores, de incentivo à reflexão sobre questões 

sociais e culturais (KOUDELA; SANTANA, 2005). 

No entanto, poucos estudos têm se dedicado à utilização do teatro como uma 

possibilidade de fomentar à educação, particularmente no que se refere à Educação Matemática. 

O tema proposto conta com poucas publicações, principalmente no Brasil, dentre as quais 

citamos como exemplo a dissertação “Educação Matemática Encena” de Hannah Dora de 

Garcia e Lacerda, defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” em 2015 e a dissertação “Teatro: 

materialização da narrativa matemática” de Andrea Gonçalves Poligicchio, defendida no 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade de São 

Paulo em 2011; sendo ainda um tema aberto a investigações. 

Consideramos que a realização desta pesquisa pode trazer contribuições e sugestões para 

os que estudam ou simpatizam com a temática, partindo do pressuposto de que a aplicabilidade 

do teatro à Educação Matemática pode trazer consigo contribuições que abrem possibilidades 

para o ensino e a aprendizagem de matemática, tanto na sala de aula, quanto em atividades 

extraclasses. 
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         Temos como objetivo apresentar as possibilidades e contribuições que o uso do teatro traz 

para o ensino da matemática, trazendo consigo a desmitificação de uma matemática vista como 

“chata” e para poucos, apresentando uma proposta de uma “aula-teatro”, na qual se busca 

ensinar os conteúdos matemáticos de maneira dinâmica, potencializando as interações aluno-

professor e aluno-aluno.  

Diante disso, investigamos nesta pesquisa o uso do teatro e suas potencialidades como 

uma possibilidade para ensinar matemática, vislumbrando o teatro como uma alternativa às 

práticas pedagógicas e como uma oportunidade para se ensinar e aprender matemática. 

Apresentamos, portanto, neste trabalho três capítulos, um texto introdutório e as 

considerações finais, seguidas das referências. No capítulo 1 - O teatro e Educação Matemática, 

apresentamos a origem do teatro e a sua relação com a Educação e Educação Matemática, cuja 

finalidade é investigar as possibilidades de uso do teatro no âmbito da Educação, 

particularmente, no contexto da Educação Matemática; no capítulo 2 – Aspectos Metodológicos 

e Contexto da Pesquisa, apresentamos como se deu a metodologia desse trabalho, apresentando 

as elaborações dos teatros desenvolvidos nas oficinas de Estágio durante a minha formação 

docente, seguindo os elementos teatrais e levando em consideração o cuidado que o professor 

precisa ter ao desenvolver um roteiro teatral; no capítulo 3 – O Teatro e Suas Potencialidades 

Para o Ensino da Matemática, relatamos o desenvolvimento dessas peças e apresentamos as 

análises realizadas, a partir das quais identificamos contribuições e potencialidades do teatro 

como estratégia didática pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

13 

1 TEATRO E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 
 

A arte abre caminho para despertar manifestações e expressões do saber sensível. As 

linguagens artísticas são o meio pelo qual tomam forma as diversas manifestações culturais, 

viabilizam a expressão de emoções e valores, a capacidade de criar e recriar conhecimentos. 

Por meio da dança, da música, das artes visuais, do teatro, dentre outros, a arte permite nos 

comunicarmos com o meio em que vivemos, estabelecendo relações com nossas percepções 

sobre o mundo e as percepções de outros, promovendo o desenvolvimento de características 

como a interação, a cooperação, a criatividade, a argumentação e a autonomia (KOUDELA; 

SANTANA, 2015; POLIGICCHIO, 2011; LACERDA, 2015). Características bem quistas na 

formação de um cidadão (BRASIL, 1997). 

Nosso interesse nesta pesquisa, portanto, repousa sobre o uso da arte, particularmente, do 

teatro e suas potencialidades como uma possibilidade para ensinar matemática, uma vez que 

além de possuir características que estimulam o questionamento, o pensar, o desenvolvimento 

da socialização e da comunicação entre os envolvidos, valoriza o desenvolvimento do ser, 

explorando não apenas conhecimentos, mas despertando emoções e levando o indivíduo a lidar 

com elas. 

O uso da linguagem teatral como forma de expressão e de abordar conhecimentos num 

panorama educacional exige dos atores – nesse caso, professor e/ou alunos – o desenvolvimento 

de algumas habilidades e, dessa forma, técnicas teatrais podem ser utilizadas em diversas 

disciplinas, inclusive na Matemática, na busca por desenvolver tais habilidades que podem ser 

úteis, inclusive, para abordagem dos conteúdos (matemáticos). Neste sentido, no presente 

capítulo apresentamos alguns aspectos da origem do teatro, considerações sobre o teatro e a 

educação e, particularmente, a Educação Matemática. 

 

1.1 Origens do Teatro  

 
O teatro se manifesta desde os primórdios da humanidade, sendo uma das formas de 

expressão humana. 

As origens do teatro estão associadas à realização de cerimônias e ritos religiosos, que 

eram cheios de comemorações e contemplações, as quais se davam por meio de elementos 

teatrais como a dança e representações cênicas. 
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Na Grécia homérica, por exemplo, “isso significava os sagrados festivais báquicos, 

menádicos, em homenagem a Dionísio, o deus do vinho, da vegetação e do crescimento, da 

procriação e da vida exuberante” (BERTHOLD, 2000, P.103). Já na idade Média, com a 

expansão do cristianismo, devido à dificuldade de compreensão da palavra de Deus, a 

linguagem teatral tomou espaço, foi o meio pelo qual o povo encontrou esclarecimentos com 

relação a algumas questões cristãs. 

 
Elementos do “teatro primitivo” sobreviventes nos costumes populares, o instinto 
congênito da representação e a força não secularizada da nova fé, combinaram-se 
perto do final do milênio, para conjugar os vestígios esparsos do teatro europeu numa 
nova forma de arte: a representação nas igrejas. Seu ponto de partida foi o serviço 
divino das duas maiores festas cristãs a Páscoa e o Natal (BERTHOLD, 2000, p.185). 

 
No Brasil, por sua vez, o teatro teve suas primeiras manifestações no século XVI, 

utilizado pelos jesuítas para a catequização dos índios.  

 
Este então foi usado como instrumento pedagógico, em princípio para a educação 
religiosa, já que os índios tinham uma tendência natural para a música e a dança, e 
sendo assim os Jesuítas se utilizaram de elementos da cultura indígena e perceberam 
no teatro o método mais eficaz como instrumento de “civilização” (Autor 
Desconhecido1). 

 
Além do teatro como forma de catequização surgiram outros tipos de representações 

teatrais, que abordavam, ou, faziam menções a acontecimentos políticos e festas populares. 

O teatro no Brasil teve avanço após a chegada da família real, em 1808, momento em que 

foi reconhecida por D. João VI a necessidade de “teatros decentes” para a diversão da nobreza. 

Com isso grandes espetáculos chegaram ao Brasil. Contudo, além de serem de gostos europeus, 

esses espetáculos eram voltados apenas aos aristocratas e o povo não tinha participação. 

Portanto, o teatro não possuía, ainda, uma identidade brasileira (CACCIAGLIA,1986). 

Foi apenas no século XIX que o teatro brasileiro começou a se configurar, com a 

representação de “O Poeta”, tragédia de Antonio José, e a Inquisição, drama de Gonçalves 

Magalhães, os quais foram encenados por atores brasileiros. Ainda nessa época surgiram as 

primeiras comédias brasileiras e grandes escritores brasileiros, tais como Antônio Gonçalves 

Dias, Manuel Antônio Àlvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Castro Alves, Luís Antônio 

Burgain, Manuel de Araújo Porto Alegre, Joaquim Norberto da Silva, Antônio Gonçalves 

Teixeira e Souza, Agrário de Menezes, Barata Ribeiro, Luigi Vicenzo de Simoni e Francisco 

José Pinheiro Guimarães (CACCIAGLIA; 1986). 

                                                 
1 Trecho obtido por meio do endereço eletrônico: http://www.teatro.noradar.com/origem-do-teatro-no-brasil.htm, 
cujos direitos autorais pertencem à Ideall “Revista de Arte e Comunicação” produzida pelos alunos do 4º ano de 
jornalismo da Universidade Cruzeiro do Sul. A data de publicação não é informada. 
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Com o surgimento do teatro realista no Brasil, em 1855, o teatro trouxe consigo de 

encenações que contemplavam temas atuais, problemas sociais, e conflitos psicológicos e, com 

isso, a possibilidade de promover debates e reflexões referentes ao cotidiano, à sociedade, à 

cultura, abrindo portas para a educação. 

 

1.2 Teatro e Ensino de Matemática 

 

Ao analisar o contexto histórico do teatro, observamos a presença da Educação como uma 

característica marcante, não apenas como um objetivo primitivo, mas como aspecto que 

contribuiu de forma significativa no direcionamento e na configuração do teatro que 

conhecemos hoje, um teatro vivo, que possibilita entretenimento, conhecimento, interação, que 

permite críticas e que leva o público a questionar, refletir, pensar. 

O teatro, portanto, possui um potencial educacional que pode ser aproveitado no contexto 

escolar, contribuindo para além do ensino de questões específicas das disciplinas, no 

desenvolvimento da socialização, da comunicação e na formação seres críticos, pensantes e 

atuantes em seu meio. 

Oliveira (1996) afirma ser importante o uso da linguagem corporal, por exemplo, para a 

construção da aprendizagem. A linguagem utilizada pelo professor, a forma com que se expressa 

e expõe ou propõe as atividades são aspectos determinantes na atenção, interação e participação 

dos alunos. Os jogos teatrais não somente proporcionam interações entre professor e alunos, 

como também permitem construir situações inspiradas no cotidiano, levando os alunos a 

(re)pensarem seu convívio social. 

Nesse contexto, Lacerda (2008, p. 25), por exemplo, 

 
propõe os jogos teatrais como método de ensino de linguagens cênicas, para a      
construção de situações de aprendizagem de noções e de conceitos básicos, 
pertencentes às matérias do currículo do Ensino Fundamental, dentre elas, a 
Matemática. 

 
Ações como essa são necessárias para mudar as atitudes e sentimentos dos alunos com 

relação à matemática, muitas vezes vista por eles com receio e até mesmo rejeição. Nesse 

sentido, é importante que o professor pense em diferentes maneiras de abordar a matemática 

com seus alunos de modo a conquistá-los a participarem da aula e assumirem a 

corresponsabilidade pela construção de seus conhecimentos. Propomos, diante do exposto, o 

teatro como uma possibilidade dentre essas maneiras. 

Nessa perspectiva, o teatro pode ser entendido como uma proposta de abordar questões 
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matemáticas, por meio de técnicas de linguagem e de expressão, configurando-se como “uma 

possibilidade de ensinar Matemática, de desenvolver habilidades de comunicação e, ainda, de 

transformar a visão dos envolvidos com relação à Matemática” (LACERDA, 2015, p. 28). 

O teatro desperta sentimentos e ações por meio das expressões, trazendo consigo a 

comunicação do conhecimento, podendo ser uma alternativa para qualquer nível de 

escolaridade. 
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2 CONTEXTO E ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

O interesse de propor o teatro como uma possibilidade para o ensino da matemática 

adveio da paixão pela arte e pelo ensino da matemática. As experiências em encenações teatrais, 

com diferentes grupos de teatro e de danças, vivenciadas paralelamente às experiências com o 

ensino da matemática começaram a se conectar e o teatro passou a se configurar como uma 

opção para complementar a minha formação acadêmica como futura professora de matemática. 

A ideia de usar o teatro para abordar conteúdos matemáticos surgiu no planejamento e 

desenvolvimento das Oficinas de Matemática, ofertadas a alunos dos anos finais do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio e vinculadas às disciplinas de Estágio Supervisionado na 

Educação Básica II e III, promovidas semestralmente pelo curso de Licenciatura em 

Matemática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Toledo. Segundo as 

Normas do Estágio Obrigatório do curso de Licenciatura em Matemática, as oficinas têm por 

objetivo proporcionar aos acadêmicos experiências associadas ao exercício da docência, 

promovem discussões a respeito do conteúdo matemático a partir de situações-problema não 

convencionais, que constituem um espaço não formal de educação, prezando por características 

criativas e inovadoras que, ao mesmo tempo em que fornecem aos alunos da Educação Básica 

a oportunidade de investigar e aprender a respeito de conteúdos matemáticos, proporcionam 

formas de interagir com os acadêmicos e demais colegas de maneira espontânea. 

Diante desses objetivos, surgiu a ideia de utilizar o teatro como uma maneira de trabalhar 

com a matemática nessas Oficinas. Os resultados mostraram-se positivos e tiveram repercussão 

para além dos alunos da Educação Básica, influenciando também no modo como as Oficinas 

de Matemática são realizadas na Universidade. Desde então, novas oficinas foram pensadas, 

inclusive por outros acadêmicos, usando o teatro como meio de abordar os conteúdos 

matemáticos, de forma criativa, inovadora e que preza pela interação e promoção de discussões. 

Diante disso, nesta pesquisa investigamos o uso do teatro e suas potencialidades como 

uma possibilidade para ensinar matemática, constituindo nosso material de análise as peças 

teatrais desenvolvidas nas Oficinas de Matemática, promovidas pelos docentes das disciplinas 

de Estágio Supervisionado na Educação Básica II e III, bem como os planos de aula e relatórios 

de estágio produzidos a partir de sua elaboração e de reflexões sobre seu desenvolvimento. 

Com base em revisões bibliográficas realizadas, notamos que há poucos trabalhos que 

propõem ou fornecem compreensões a respeito do uso do teatro como uma possibilidade para 
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o ensino da matemática (POLIGICCHIO, 2011; LACERDA, 2013; 2015). Tomando essa 

carência como ponto de partida, buscamos promover discussões a respeito da temática, com 

uma proposta de analisar peças teatrais que foram elaboradas e desenvolvidas pensando em 

abordar conteúdos matemáticos, utilizando uma linguagem e um ambiente teatral, de forma a 

apresentar e inserir os alunos nesse universo artístico. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), uma das habilidades que os alunos 

do Ensino Fundamental precisam adquirir é a de 

 
[...] utilizar as diferentes linguagens - verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e 
corporal - como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e 
usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a 
diferentes intenções e situações de comunicação (BRASIL, 1998, p. 7-8). 

 

O uso dessas diferentes linguagens no contexto educacional pode auxiliar no 

desenvolvimento de autonomia quanto à comunicação de ideias e expressão de sentimentos, 

proporcionando diálogo e promovendo discussões quanto ao objeto que está sendo estudado. 

As poucas discussões apresentadas na literatura referentes ao tema, quanto às 

possibilidades de contribuições do teatro para a Educação Matemática, a participação em 

minicursos que debateram sobre o teatro e a Educação, bem como o interesse em conhecer mais 

a respeito do teatro e suas possibilidades para a sala de aula, sinalizaram a necessidade de uma 

investigação a respeito do uso do teatro e suas potencialidades para o ensino de matemática. 

Diante disso surgiu o interesse da realização dessa pesquisa como trabalho de conclusão de 

curso. 

Para a realização dessa investigação, optamos por uma abordagem que pode ser 

caracterizada como qualitativa, uma vez que “a pesquisa qualitativa não se preocupa com 

representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo 

social, de uma organização, etc.” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 31). Além disso, 

 
[...] os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das coisas, exprimindo o que 
convém ser feito, mas não quantificam os valores e as trocas simbólicas nem se 
submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não-métricos (suscitados e 
de interação) e se valem de diferentes abordagens (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, 
p.32). 
 

No caso desta pesquisa, estamos preocupados com relação à possibilidade de uso do teatro 

para ensinar matemática, com o potencial que tal possibilidade tem para apresentar, discutir e 

refletir a respeito de questões matemáticas, de modo a explicar ou fornecer esclarecimentos do 

por que o teatro pode ser utilizado no contexto educacional com tal finalidade. 
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Nesse contexto, recorremos à análise de conteúdo, na perspectiva de Bardin (2011), para 

investigação de duas peças teatrais apresentadas nas Oficinas de Matemática promovidas pelos 

docentes das disciplinas de Estágio Supervisionado na Educação Básica II e III, no segundo 

semestre de 2015 e primeiro semestre de 2017, respectivamente.  

A análise de conteúdo, para Bardin (2011),  

O termo análise de conteúdo designa: um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2011, p. 47).  

 

A análise de conteúdo possui técnicas metodológicas que se aplicam a diferentes formas 

de comunicação. Dando oportunidades a pesquisas quantitativas ou qualitativas. Consiste 

interpretar o conteúdo de documentos e textos, atingindo uma melhor compreensão dos seus 

significados. A análise de conteúdo fundamenta-se em três fases: pré-análises, em que se dá a 

escolha do documento, hipóteses e objetivo da pesquisa; exploração do material, no qual se 

aplicam as técnicas segundo o objetivo; tratamento dos resultados e interpretações.  

Vale a pena ressaltar que as peças teatrais que analisamos podem ser interpretadas como 

exemplos de uso do teatro para ensinar matemática, e que, obviamente, não podem ser 

entendidas como uma “receita pronta”, ou que sua história, ou enredo, devam ser “seguidos à 

risca”, pelo contrário, desejamos que o professor ao aceitar nossa proposta de utilizar o teatro 

como uma maneira para ensinar matemática, se sinta à vontade para realizar possíveis mudanças 

e/ou adaptações, já que cada público reage à sua maneira. 

Com a intenção de que o professor possa além de fazer uso das peças teatrais que 

apresentamos, possa também elaborar e desenvolver suas peças de teatro, pensando em seus 

alunos ou junto com eles, apresentamos na seção seguinte algumas considerações com relação 

à elaboração de nossas peças de teatro. 

 

2.1 Elaboração das Peças Teatrais 

 
Na elaboração de uma peça de teatro, temos que pensar como público e como ator, ou 

seja, pensar se a mensagem que se deseja transmitir alcançará aquele que não tem conhecimento 

do que será abordado no teatro. Com essa preocupação discutimos alguns aspectos que foram 

pensados na elaboração das peças teatrais que analisamos. 
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Com a intenção de trabalharmos conteúdos matemáticos por meio do teatro, para a 

elaboração das peças teatrais se fez necessário primeiramente conhecer e estudar os conteúdos 

que seriam abordados e/ou ensinados por meio da linguagem teatral.  Em seguida, utilizamos 

alguns elementos do teatro, o que nos ajudou a pensar e refletir no roteiro, no cenário, no 

público, nos personagens e na criação do todo.  

 

Foram elaboradas e analisadas duas peças de teatro, uma desenvolvida na Oficina de 

Matemática do Estágio Supervisionado na Educação Básica II, no segundo semestre de 2015, 

com o nome “Arquitetos do Drácula”; e uma desenvolvida na Oficina de Matemática do Estágio 

Supervisionado na Educação Básica III, no primeiro semestre de 2017, com o nome “Os Jecas”. 

Cada peça abordou conteúdos diferentes, assim como eram diferentes o público2 e o enfoque 

de cada uma delas. 

 Para a elaboração de uma peça teatral primeiramente precisamos “conhecer” o nosso 

público e pensar em um tema atrativo. Em seguida esboçar um roteiro ou script, no qual estará 

descrito os detalhes necessários do conteúdo da peça teatral, apresentando indicações 

indispensáveis. Contendo a Introdução, o desenvolvimento e o desenlace; bem como as falas 

dos personagens.  

No contexto do ensino da matemática, vislumbrando que na introdução apresentamos a 

história da peça, o enredo, em que momento acontece, a situação em que estão inserido os 

personagens. No final da introdução propomos o problema por meio da peça teatral. O 

desenvolvimento é o momento em que se desenvolve o problema, levantando hipóteses e 

questionamentos, os personagens com o público3, estimulando o raciocínio para a resolução do 

problema. Desenlace, é o momento final. Após solucionar o problema proposto, finalizamos a 

peça teatral, de acordo com os resultados obtido pelos alunos na resolução.  

Devido a peça não ser longa, não utilizamos todos os elementos para a criação do roteiro, 

sendo eles Prólogo, Atos, cenas, e Rubrica. O Prólogo, geralmente antes de se iniciar a peça um 

ator declama uma poesia ou mensagem de chamada. Os atos em sua maioria são utilizados em 

peças clássicas/ou de longa duração. “O ato, como em uma peça teatral, é compostos por cenas, 

é a maior subdivisão” (RIBEIRO, 2009, p. 29). As rubricas, são as “chamadas de indicações de 

cenas”, “indicações de emoção do personagem” ou até mesmo o momento que está ocorrendo 

determinada situação na cena. Desses elementos citados, utilizamos a rubrica, para indicar as 

                                                 
2 Diferentes públicos: referimos ao diferente níveis de alunos que se inscreveram nas oficinas. 
3 Público: referimos aos alunos. 
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emoções dos personagens, ou momento de entrada e saída em cena. Usamos a fonte em itálico 

para representar as rubricas. 

Para a construção do roteiro é fundamental que se desenvolva uma pesquisa referente ao 

tema, para que melhor seja construído o enredo e as personalidades dos personagens, para que 

os atores possam compreender e atuar com êxito.   

Abordamos nas seções seguintes a elaboração das peças citadas, “Arquitetos do Drácula” 

e “Os Jecas” explicitando o contexto em que foram elaboradas, os conteúdos abordados e o 

seus respectivos públicos. 

 

2.1.1 Arquitetos do Drácula 

  

A peça Arquitetos do Drácula foi desenvolvida no âmbito da disciplina de Estágio 

Supervisionado na Educação Básica II, no segundo semestre de 2015, na UTFPR – Câmpus 

Toledo. Durante uma das aulas da disciplina foram determinados e sorteados alguns conteúdos 

matemáticos que seriam abordados nas Oficinas de Matemática do semestre. A proposta é que 

os conteúdos fossem abordados pelos acadêmicos, organizados em duplas, de forma dinâmica 

e investigativa. O conteúdo selecionado para minha dupla4 foi Quadriláteros – áreas e 

perímetros. As oficinas eram apresentadas nos sábados, com início às 8h e término as 17h, as 

inscrições dos alunos eram realizadas por eles mesmo via online, de acordo com o link que 

disponibilizamos. No dia das oficinas éramos avaliados por professores em sala de aula, e os 

alunos inscritos eram divididos em grupos e realizavam tipo um rodízio5 para que assim 

pudessem participarem de todas as oficinas.  

Tínhamos que pensar como seria realizada nossa oficina e qual seria a abordagem que 

realizaríamos do conteúdo. Na época, eu estava fazendo um curso de teatro e sugeri à minha 

dupla que utilizássemos o teatro para abordar o conteúdo, trazendo a partir de um tema, de uma 

história, um problema associado ao conteúdo para os alunos solucionarem. Minha dupla aceitou 

a ideia e juntas trabalhamos para aprimorar a ideia de usar o teatro para ensinar áreas e 

perímetros de quadriláteros. Apresentamos a ideia para o professor da disciplina, que gostou e 

nos auxiliou no seu desenvolvimento, (atuando, inclusive, como um dos personagens). 

Na elaboração do teatro Arquitetos do Drácula primeiramente pensamos em um tema que 

pudesse ser atrativo para o público, alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, com idades 

                                                 
4 Nessa ocasião, trabalhei em conjunto com a acadêmica Geise Thaiana Santos. 
5 Rodízio: os alunos participavam de todas as oficinas, tendo um determinado tempo de participação em cada 
uma delas, para que assim fosse em todas.  
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entre 7 a 14 anos, predominantemente. Pesquisamos temas que interessavam os adolescentes. 

Observamos que nesse período os alunos mencionavam bastante a série “The Vampire Diaries” 

(traduzido no Brasil como “O diário de um Vampiro”), a qual eu também acompanhava. 

Pensamos que esse poderia ser um tema interessante. 

Ao buscar informações sobre o tema, percebemos que existiam algumas críticas, 

principalmente em blogs, quanto à Era Drácula versus Era pós-Crepúsculo, apresentando 

pontos de vistas diferentes e discussões referentes à abordagem da personalidade dos vampiros.   

O blog intitulado “Ainda Sem Nome”, por exemplo, retrata que o matemático irlandês Bram 

Stoker, em seu livro publicado em 1897, apresenta o monstro da literatura, por meio do 

personagem Drácula, criado depois de ter-se impressionado com os efeitos da porfiria, uma 

doença descoberta na Idade Média cujos sintomas eram palidez, sangramento das gengivas, 

sensibilidade à luz do sol e que era tratada com ingestão de raspas de ferro, carne crua e sangue, 

e tem seu tratamento realizado com hemácias (NETO, 2010). Quando lançado o filme 

“Drácula”, em 1931, o vampiro que se destacava pelo seu terror, trouxe fascínio aos fãs, 

obtendo muito sucesso. 

Em contrapartida, os filmes atuais, como na saga Crepúsculo, criaram 

[...] paralelos entre a condição de seus personagens vampiros com os dilemas naturais 
dos adolescentes, fazendo com que os leitores jovens se identificassem com a trama. 
Justamente em consequência dessa visão comercial a mitologia dos vampiros sofreu 
uma grande mudança, invertendo a condição de maldição das criaturas originais para 
um tipo de monstros heróis e apaixonados, sem limitações religiosas (que eram 
representadas por cruzes, padres e igrejas) ou mesmo cancelando condições absolutas, 
como sensibilidade ao Sol. (NETO, 2010) 

 

Se por um lado, os fãs de filmes de terror não aceitaram muito bem as mudanças da 

personalidade e das características dos vampiros, os adolescentes, em sua maioria, parecem ter 

se identificado com a nova versão. Encontramos nessa identificação um tema a ser abordado 

no nosso teatro. Diante disso pensamos em “brincar” com essa discussão entre Era Drácula 

versus Era pós-Crepúsculo, pensamos como seria caso o Drácula vivesse na mesma época que 

os vampiros dos filmes atuais, que se denominam vampiros vegetarianos6, como seria o seu 

comportamento?  

                                                 
6 Vampiros Vegetarianos: termo utilizado nos filmes da saga Crepúsculo, fazendo menção aos vampiros que se 
socializam com humanos, que conseguem controlar o impulso de matar humanos para alimentarem-se apenas de 
sangue de animais. 



 

 
 

23 

Como pretendíamos que o teatro fosse um pouco cômico, escolhemos como personagens: 

Drácula, maldoso, impiedoso, sempre sério e antissocial; Denali, filha do Drácula, cujo 

comportamento é parecido com o do pai; Katrina, também filha do Drácula, possui um 

temperamento parecido com o dos vampiros atuais, possui admiração pelos humanos. Diante 

disso, a atriz que encenaria Denali se basearia no personagem Damon Salvatore7 da série The 

Vampire Diaries e na vilã da série Katherine Pierce8. Já a personagem Katrina foi inspirada no 

personagem Stefan Salvatore9 da mesma série, cujas características diferem dos demais, 

apresentando algumas semelhanças com os vampiros dos filmes mais atuais.  

Após a escolha dos personagens e do tema, fez-se necessário pensarmos no desenrolar da 

história. Como gostaríamos de inserir conteúdos matemáticos no teatro, surgiu a necessidade 

de pensar em alguma situação que levasse ao conteúdo matemático área e perímetro de 

quadriláteros. Qual seria a problemática apresentada? Pesquisando um pouco mais o 

comportamento dos vampiros, o que fazem, comem, onde dormem, etc., tivemos a ideia de 

retratar, além da personalidade mencionada, que o Drácula é um vampiro lunático, complexado 

por matemática e tudo que ele gosta inclui matemática, até mesmo a forma em que ele organiza 

os seus pertences, por exemplo, o seu lugar de descanso, o caixão. 

Sabe-se que na história do Drácula os vampiros dormem em caixões, por isso, pensamos 

em criar um problema que o envolvesse. Inspirados em uma atividade pensada anteriormente 

utilizando o tangram, decidimos confeccionar um caixão, que tinha como colchão um quebra-

cabeça formado por peças com o formato de quadriláteros, para que pudéssemos propor aos 

alunos, de alguma forma, o cálculo de áreas e perímetros de quadriláteros, conforme tema 

proposto pelo professor da disciplina de Estágio.  

Precisava, portanto, elaborar um problema no contexto do teatro, alguma situação 

“trágica” e, já que estava falando de vampiros, nada melhor que uma morte no meio da história. 

Com isso surgiu a ideia da Denali assassinar a empregada da casa onde morava com seu pai 

Drácula e irmã Katrina, originando o problema que necessitávamos, uma vez que somente a 

empregada sabia organizar o colchão do caixão do Drácula, um enigma a ser resolvido pelos 

alunos. Esse enigma, em conformidade com nossos objetivos, deveria ser solucionado a partir 

                                                 
7 Damon Salvatore: Personagem da série The Vampire Diaries, é charmoso e perigoso. Ele usa tudo o que puder 
para conseguir o que quer, não se importando com quem ele machuca no processo. Mas no fundo, bem no fundo 
ainda há um pouco de bondade. 
8 Katherine Pierce: Personagem da série The Vampire Diaries, charmosa, determinada, manipuladora, sarcástica, 
possui um instinto forte de sobrevivência e autossuficiência.  
9 Stefan Salvatore: Personagem da série The Vampire Diaries, cavalheiro, inteligente, sensível, e bondoso com 
aqueles ao seu redor, se preocupa profundamente com seus entes queridos. No entanto, pode ser violento.  
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do cálculo das áreas das peças (em formato de quadriláteros) que comporiam o colchão do 

caixão, além de montá-lo.  

Outro objetivo nosso é que, por meio dessa peça de teatro, os alunos interagissem, de 

forma que se sentissem parte da história, em que de fato eles fossem os “Arquitetos do Drácula”. 

Por isso durante o teatro abordamos alguns conceitos dos quadriláteros, inserimos nas falas da 

personagem Katrina explicações para Denali a respeito do que é um quadrilátero; da área de 

um quadrado; da área de um retângulo e, para além dos quadriláteros, de como deduzimos a 

área de um triângulo. 

Tendo como base essas ideias, iniciamos a redação do roteiro do teatro (Anexo I), com as 

falas dos personagens, orientação do cenário e figurinos. Figura 1 – Figurino, Maquiagem e 

elenco da Peça Arquitetos do Drácula). Conforme fomos ensaiando sentimos necessidade de 

trocar algumas falas, o que é comum no teatro, pois no ensaio, com a encenação, surge a 

necessidade de possíveis mudanças para seu aprimoramento. 

 

Figura 1 - Figurino e Elenco da Peça Arquitetos do Drácula 

  

 

Fonte: Da autora. 

 

Para representação, não podia faltar um elemento importante do teatro, o cenário. “Um 

cenário deve ser estruturado visualmente, assim como uma linguagem convencional e 

significativa” (URSSI, 2006, p.76). O nosso cenário foi montado para ser uma casa de vampiro, 

para isso utilizamos uma mesa com pano vermelho e algumas aranhas de plásticos, espalhamos 

nos cantos da sala teias de aranha feitas de papel e penduramos com linha de costura branca 
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algumas aranhas plásticas, também usamos como decoração um vidro com uma mão feita com 

luva e líquido vermelho, para simular uma mão cortada, além do caixão que foi construído com 

papelão e que foi o destaque do cenário (Figura 2 – Parte do Cenário). 

 

Figura 2 - Parte do Cenário 

 

  Fonte: Da autora. 

 

Por fim, a sonoplastia é outro elemento importante do teatro, um conjunto de efeitos 

sonoros utilizados para compor a produção teatral. Para atender a esse aspecto, selecionamos 

algumas músicas, para contribuírem com nossas cenas e reações emocionais que esperávamos 

dos personagens. Em geral, utilizamos como músicas de fundo temas de filmes de terror. 

 

2.1.2 Os Jecas 

  
O teatro “Os Jecas” foi desenvolvido  no âmbito da disciplina de Estágio Supervisionado 

na Educação Básica III, no primeiro semestre de 2017, na UTFPR – Câmpus Toledo. Nosso 

objetivo era abordar um problema que pudesse ser relacionado a alguma situação do dia a dia 

dos alunos, o qual pudesse ser solucionado por meio de equações ou sistemas de equações. 

Desta vez, o teatro foi elaborado por quatro acadêmicos10, que juntos decidiram por 

                                                 
10 Trabalho desenvolvido em conjunto com os acadêmicos: Eduardo Kenji Simo, Geise Thaiana Santos e Letícia 
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utilizar tal alternativa. O público, desta vez, foi constituído por alunos de Ensino Médio, com 

idades entre 15 e 17 anos, predominantemente.  

Buscamos ser criativos na escolha do tema e proporcionar aos alunos uma maneira de 

estudar matemática diferente da que vivenciam frequentemente na escola. Inspirados na novela 

“Êta Mundo Bom!”11, pensamos em um problema relacionado à fazenda, a partir do qual 

pensamos nos personagens e cenário.  

O teatro teve como enredo a proposta de casamento de Jeca para Finólia (Figura 3 – 

Jeca e Finólia), filha do dono de uma fazenda. Influenciada por suas primas invejosas Zafira e 

Dosolina, Finólia acredita que Jeca quer se casar somente por causa do dinheiro de seu pai. 

Então a moça pede a seu pretendente uma prova de amor, ajudando seu pai a investigar se 

colocar sua fazenda em um determinado seguro é um bom investimento. Jeca, apaixonado, 

concorda e pede ajuda aos peões, os alunos. 

 

 Figura 1 - Jeca e Finólia 

 
Fonte: Da autora. 

 
A partir desse enredo, elaboramos um roteiro, no qual a problemática foi inserida no 

contexto da história, de modo que o final do teatro seria determinado de acordo com as soluções 

apresentadas pelos alunos ao problema proposto. Se os alunos solucionassem o problema com 

                                                 
Natalia Langaro. 
11 Êta Mundo Bom!: foi uma telenovela brasileira apresentada na Rede globo em 2016. A história se inicia em 
uma fazenda, com muitos animais, e sem faltar aquele sotaque caipira. 
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êxito então o casamento seria realizado, caso contrário, não haveria casamento.  

Com relação ao cenário, nos preocupamos bastante com sua representação e 

caracterização. A sala de aula em que foi montado o cenário foi ornamentada com objetos que 

acreditamos nos fazer lembrar uma fazenda: palhas, caixotes, chapéus, vara de pescar, 

decoração em forma de galinha, etc., conforme Figura 4 – Sala Ornamentada Para a Peça Os 

Jecas.  

 

Figura 2 - Sala Ornamentada Para a Peça Os Jecas 

 

 

 
Fonte: Da autora. 

 

No que diz respeito ao figurino, elemento que auxilia na retratação da personalidade do 

personagem e do meio em que está inserido, utilizamos roupas caipiras ou relacionadas à dança 

quadrilha. Pode-se observar que o figurino da Finólia (Figura 5 – Figurino das Personagens da 

Peça Os Jecas), filha do dono da fazenda, é um pouco mais “moderno”, representando uma Jeca 

mimada que embora more na fazenda não entende como funciona questões administrativas. Em 

contrapartida, temos a personagem Zafira, prima de Finólia, que ajuda seus pais no trabalho da 

fazenda e, por isso, compreende sobre o assunto, sendo escolhido um vestido xadrez (estilo 

quadrilha); Dosolina, por fim, também é prima de Finólia, com um vestido típico da tradição 

gaúcha, que representava uma pessoa mais tradicional. Mas a sua personalidade era de uma 

moça mais pessimista e era a mais velha entre as três, Dosolina não se casou. 
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Figura 3 - Figurino das Personagens da Peça Os Jecas 

  
Fonte: Da autora. 
 

 
Para a sonoplastia dessa peça teatral, selecionamos músicas, em sua maioria, de 

quadrilha e/ou sertanejas. 

Nessa peça, além dos elementos já citados, se fez necessário ensaiarmos a tonalidade de 

voz, para enfatizarmos o sotaque caipira. Durante a fala trocávamos o L pelo R na pronúncia 

das palavras (a expressão tal que, por exemplo, trocávamos por tar que). 

Assim como na peça teatral anterior, não saíamos dos nossos personagens, uma vez que 

era fundamental que os alunos se sentissem inseridos no contexto da história, pois suas ações 

faziam parte do desenrolar do enredo, eram determinantes de como seria o fechamento da peça, 

isto é, se o Jeca se casaria com a Finólia. 

No próximo capítulo, fazemos um relato do desenvolvimento das peças de teatro e 

analisamos suas potencialidades para o ensino da matemática. 
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3 TEATRO E SUAS POTENCIALIDADES PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA 

 
 Ao olharmos para a elaboração das peças teatrais, observamos indícios de possibilidades 

de se abordar conteúdos matemáticos por meio do teatro, especificamente área e perímetro de 

quadriláteros e equações e sistemas de equações. Nosso objetivo neste capítulo é analisar, por 

meio da análise de conteúdo, as potencialidades que tais peças apresentam com relação ao 

ensino dos conteúdos, investigar que contribuições seu uso pode trazer com relação ao ensino 

e à aprendizagem e se realmente podemos dizer que o teatro se configura como uma 

possiblidade para o ensino matemática, reafirmando nossa proposta.  

 

3.2 Relato das Peças Teatrais e Primeiras impressões   

 
 Ambas as peças de teatro foram desenvolvidas no formato de oficinas de matemática. 

Nesse contexto, os roteiros elaborados foram seguidos e os problemas matemáticos 

mencionados anteriormente foram propostos, buscando a interação dos alunos. Ressaltamos 

que os encaminhamentos para as peças teatrais podem ser muitos, portanto, o relato que 

apresentamos é apenas uma das experiências possíveis. Aproveitamos o momento para 

apresentar nossas primeiras impressões com relação ao nosso objetivo de investigar o uso do 

teatro e suas potencialidades para o ensino da matemática. 

 

3.1.1 Arquitetos do Drácula 

 
Na peça Arquitetos do Drácula, a encenação começa contextualizando o desastre 

ocasionado por Denali, ao assassinar a empregada, única pessoa capaz de montar o colchão do 

caixão de seu pai, o Drácula. Na cena a personagem está com raiva por não conseguir montar 

o colchão, um quebra-cabeça formado por peças com o formato de quadriláteros. Por conta 

disso, Denali chantageia sua irmã Katrina para que a ajude desvendar o quebra-cabeça e montar 

o colchão, já que já que ela é sempre tão sensata.  

Katrina, mais bondosa que a irmã, explica algumas características dos quadriláteros que 

podem ajudá-las a resolver o enigma por trás do quebra-cabeça. O trecho do roteiro que 

apresentamos a seguir indica o início da abordagem do conteúdo matemático Quadriláteros. 
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Katrina: Nossa! Não é à toa que dizem que você se parece tanto com o pai. Mas agora você deveria 
pensar um pouco. (Dá um tapinha na cabeça da irmã), pois o pai chegará cansado daquela reunião 
vampiresca, e quando ele ver o que você fez nós seremos castigadas e trancadas naquele “calabouço”, 
onde ficaremos anêmicas sem nada para beber.  
Denali: Vamos... Não pense besteira, você não é um gênio?! (Com ar de ironia) Então monte logo 
isso, ou descubra o segredo para montá-lo. 
A única coisa que sei, é que aquela empregada sempre dizia: existe sempre uma relação das áreas 
das peças para que o colchão seja montado. Ah! também sei que essas peças são todas em 
formatos de quadriláteros, pois a ouvir dizer isso. 
Katrina: Ah... Claro! Quadriláteros são polígonos que têm quatro lados, quatro vértices, quatro 
ângulos internos e duas diagonais (fala mostrando uma peça). Mas temos os quadriláteros que 
chamamos de retângulos, que possuem quatro ângulos retos, 90º graus, e os quadrados, que além 
de possuírem quatro ângulos retos, todos seus lados possuem as mesmas medidas. 

Denali: Ohh... Esses quadriláteros todos conhecem! E sabemos como calcular suas áreas. O 
retângulo: base vezes altura, e como o quadrado também é um retângulo, pois possuem quatro 
ângulos retos, podemos calcular da mesma forma.  

Katrina: É, mas lembrando que o retângulo não é considerado um quadrado.  

Denali: Quê? Por quê? 

Katrina: Ai que tonta! Porque o retângulo não possui lados com medidas iguais necessariamente. Já 
o quadrado tem que ter lados com medidas iguais e ângulos retos (Pega duas peças, uma 
quadrada e uma retangular – não quadrada – e mostra comparando-as). 

 
 

O trecho mostra que nesse momento fizemos uma abordagem do que são quadriláteros, 

relembrando suas características e como se calcula a área de retângulos e, particularmente, do 

quadrado. Consideramos interessante explicar o porquê de a área do retângulo e a área do 

quadrado serem semelhantes, uma vez que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo 

retângulo é um quadrado. 

Como a peça de teatro se tratava de uma oficina de matemática com o objetivo de fazer 

com que os alunos compreendessem como calcular áreas e perímetros de quadriláteros, 

pensamos em mostrar e/ou investigar como chegar às fórmulas que nos permitem calcular as 

áreas de determinados quadriláteros (losango, paralelogramo, trapézio, por exemplo), 

começamos, então, com a área do quadrado e do retângulo, uma vez que, possivelmente, essa 

área já havia sido estudada por eles e poderia ser tomada como base para deduzirmos as áreas 

dos demais quadriláteros. Diante disso outras características dos quadriláteros foram 

apresentadas durante a peça, como mostra esse outro trecho. 

Denali: Ahh tá! Beleza! Mas e então como calcularemos? Porque aqui não tem só quadrados e 
retângulos, tem umas peças um pouco estranhas (pega um losango), olha essa! Parece dois 
triângulos (A personagem está sentada tomando “sangue” na taça). 

Katrina: Essa peça é um losango. Mas olha Denali estou vendo que sozinha você demorará muito 
para montar esse colchão. É melhor você parar de beber um pouco e pensar em algo logo, antes que 
nosso pai chegue! 
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Fizemos questão de frisar que o losango pode ser decomposto em dois triângulos, para 

que no momento que os alunos fossem investigar a fórmula de sua área essa informação os 

auxiliassem. Mesmo tendo mencionado os triângulos, não apresentamos a fórmula de sua área, 

pois ainda que o triângulo não seja um quadrilátero, ele poderia ter sua área investigada pelos 

alunos, caso eles não a lembrassem.  

Após contextualizar a problemática e colocar os alunos a par de algumas características 

dos quadriláteros, necessárias pelos alunos para o desenvolvimento da oficina, chega a hora de 

inseri-los na peça, de torná-los Arquitetos do Drácula.   

 
Denali: Ai, a única coisa que penso é beber muito! (Fala com a taça de “sangue” na mão). Nossa! Você 
está sentindo cheiro de humano? (Caminha em direção ao público, os alunos, mas não chega tão perto). 

Katrina: Nossa! Eu estou sentindo sim (Katrina sente desejo, mas logo cai na real). Epa! Denali lembra 
o que o coordenador do campus nos alertou? 

Denali: Ah! Não podemos nos saciar com o sangue desses alunos. 

Katrina: Isso mesmo! Mas, ouvi dizer que os humanos são bem mais inteligentes em cálculos 
matemáticos. Podemos propor um acordo (Diz, dirigindo-se à irmã). 

Denali: Hum... Estou animada! Antes que nosso pai chegue, eles poderiam montar para nós o colchão 
e em troca daremos a nossa coleção de ratos ou de mãos cortadas (Levanta um ponte com ratinhos de 
plástico dentro, ou qualquer coisa nojenta que nos lembra de vampiros). 

Katrina: Claro que não! Sua louca! Nosso pai nos mata se você der isso. Já sei! (Direciona a fala para 
os alunos). Tem algo que vocês vão gostar, daremos essas balas (balas de mascar em formato de 
dentadura de vampiro), eu sei que os humanos também gostam, mas vocês terão que fazer bem feito, 
pois o Drácula, nosso pai, virá analisar e o serviço terá que ser aprovado por ele. Fechado? 

Denali: Isso mesmo, vocês são os “Arquitetos do Drácula”... Ou isso ou terei que ser mais delicada com 
vocês?! (Fala em um tom firme e rude). 

 
Nesse trecho observamos que o problema foi proposto aos alunos, sem a necessidade de 

interromper a atuação. Organizamos os alunos em grupos (3 a 5 alunos), ao serem direcionados 

às mesas entregamos a cada grupo uma quantidade de peças, sendo essas as peças que montaria 

o colchão do caixão do Drácula. Era necessário que os alunos verificassem as medidas 

necessárias para calcular a área das peças, pois as medidas das peças não foram dadas prontas, 

por isso disponibilizamos os materiais como a régua, transferidor, folha sulfite, lápis, borracha 

e calculadora.  Explicamos mais uma vez o que precisávamos que eles resolvessem, qual era o 

enigma que precisava ser decifrado para que conseguíssemos montar o colchão (constituído de 

peças em forma de quadriláteros) dentro do caixão.  

Para o trabalho não ficar cansativo, inserimos na peça alguns momentos engraçados, com 

pequenos “sustos”, quando alterávamos a tonalidade da voz de maneira inesperada, por 

exemplo. Consideramos que essa foi uma boa forma para chamar a atenção dos alunos quando 
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se dispersavam e/ou não estavam realizando a atividade juntamente com seu grupo. 

Após os alunos calcularem as áreas, uma das personagens (estagiárias) pediu que eles 

ditassem os valores das áreas encontrados e os anotava no quadro, para fazermos a 

sistematização dessa primeira parte da atividade, interrogando sempre como procederam para 

encontrar as medidas e para calcular as áreas e auxiliando no caso de dúvidas. 

Em seguida, retomávamos as personagens e pedíamos as medidas encontradas das áreas 

das peças do caixão. E anotamos no quadro.  Em seguida pedimos que todos os alunos cada 

grupo com as suas peças viessem e ajudassem os demais a montarem o colchão do caixão.  

No um primeiro momento, quando os alunos não conseguiram montar, nós os orientamos, 

pedindo que eles analisassem os valores das áreas expostas no quadro, lembrando do enigma 

para a reconstituição do colchão, ou seja, revelamos que havia uma relação com os valores das 

áreas das peças que precisava ser analisada. Para os alunos que, mesmo com a dica, tiveram 

dificuldades para montar o colchão, orientamos com questionamentos: observem os valores das 

áreas, como podemos organizá-los?, se eu reorganizar essas peças de acordo com os valores 

das áreas será que ajudará a solucionar o enigma?. 

Para o fechamento da oficina e do teatro, quando os alunos estavam terminando de montar 

o colchão, o Drácula entrava em cena, como mostra o trecho a seguir.  

 
Drácula: Não acredito que vocês trouxeram novamente esse tanto de humanos para a minha casa, já 
falei para beberem só o suficiente! Infelizmente depois desses acordos idiotas que tivemos que fazer 
com essa raça, não podemos mais beber à vontade.  

Katrina: Não pai, a esses nós não fizemos nenhum arranhão e logo eles vão embora, são seus 
arquitetos.  

Drácula: Meus arquitetos?! Denali?! O que você fez com a nossa empregada? Sei que foi você. 

Denali: Nossa pai! O que uma vampira como eu faria com uma humana medrosa? Não resisti, a cacei 
e bebi seu sangue.  

Drácula: Até a última gota? (Com cara de preocupado). 

Katrina: Não. Pior! Deixou a medrosa ir embora sangrando e não apagou a sua memória. 

Drácula: Vocês são mesmo muito atrapalhadas! Não sei para quem puxou? E agora, o que esses 
humanos estão fazendo aqui? Ah, nem precisam explicar, já sei, não conseguiram montar meu colchão 
do caixão, né? 

Denali: Ah, mas esses arquitetos aqui são muito bons. Dê uma olhada no trabalho que eles fizeram, 
se o senhor não gostar daremos um jeito neles! (Diz, dirigindo-se ao Drácula). 

Drácula: Sim! Ficou muito bom! Podem mandá-los embora, tenho que descansar. 

 

Após a fala do Drácula, finalizamos a oficina e agradecemos a participação deles. 
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3.1.2 Os Jecas 

  

Nessa peça apresentamos um problema de matemática financeira, APÊNDICE II, no qual 

os alunos participantes da oficina tiveram que calcular o lucro de cada setor de uma fazenda 

(soja, milho, suíno e aviário) e depois comparar com os planos de seguro oferecidos, analisando 

qual seria o melhor com base nos cálculos realizados. Para isso, entregamos para cada grupo 

uma tabela referente aos setores da fazenda (APÊNDICE II). 

 A encenação iniciou com o Jeca flertando Finólia, declarando seu amor e lhe pedindo em 
casamento. Em seguida, problematizamos a história, levando Finólia pedir a Jeca uma prova do 
seu amor, determinar qual seguro era o melhor para a fazenda de seu pai, com base nos seus 
negócios 

 

Jeca: Ah Finólia casa mais eu, eu dô tudo que ocê quizé, pois ocê é a mais bela flor de toda essa 
fazenda! 

Finólia: Mais, me larga seu Jeca que ocê tá enganando eu! Ocê é um mintiroso Jeca, diz que tem 
dinheiro, mas não sabe nem contar! 

Jeca: Uai sô! Não. É mintira, eu até sei contar! Eu amo ocê Finólinha!  

Finólia: Ahh... se ocê tá falando a verdade intão ocê deve saber resolver um problema que surgiu aqui 
na fazenda e que está gerando o maió arvoroço. 

Jeca: Mah é claro, minha Finólia, afinar de conta eu tive foi muito estudo enquanto morei na capitar! 

Finólia: Então me ajuda a resorve! É o seguinte, meu pai dono da fazenda, quer colocar a fazenda 
toda no seguro, tudo memo sabe, o plantio, os porcos, as galinhas, só que o que nois não sabemo é se 
vamo consegui pagar esse tal de seguro! 

Jeca: Mai, como que eu vo resorver isto, nem X tem no problema! Isso tá é muito confuso, aí o trem 
compricou! 

Jeca age embaraçado, enquanto tenta descrever a questão em termos de X e Y.  

Então chega Zafira e Dosolina. 

Zafira: Ára!? Mais o que ocês tão aprontando ai ar redor dessas papeladas da fazenda? 

Dosolina: Maí que bagunça é essa que ocês tão fazendo? (Dosolina fica pensando)...  Oia isso Zafira, 
eles tentando resolver um problemão da fazenda, como se soubessem alguma coisa, são é uns burros!! 

Jeca: Ocês não sabe de nada suas abestadas, são é umas inxiridas! Vá cuida dos Porco, das vaca! Que 
é o miór que ocês faz! 

Zafira: Ora, ocê me respeita que aqui num é a casa da sua mãe não! E pelo que eu to vendo, você 
num tá conseguindo resorver esse problema ai. 

Dosolina fica concordando com a Zafira.  [...] 

 
Nessas primeiras cenas contextualizamos e problematizamos a história. Jeca dá um 

indício da temática da oficina, equações e sistemas de equações, que será abordada na peça do 

teatro. Desta forma, para integrar os alunos à história e fazê-los interagir, Jeca não consegue 

solucionar o problema sozinho. Zafira e Finólia, então, têm a brilhante ideia de pedir ajuda aos 
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peões da fazenda, os alunos, como mostra o trecho do roteiro da peça. 

 
 

Zafira: Mai é muito fácil resolver esse trem! 

Jeca: Então prove mi ajudando a resorver! 

Zafira: Só obeserve seu engomadinho! Se nosso tio quer saber se terá como pagar esse tal de seguro, 
nois temos que saber qual é o lucro da fazenda. 

Finólia: Mai como que nois faz isso Zafira? 

Dosolina: É muito fácil, é so nos pegar o lucro de cada coisa da fazenda. 

Jeca: Ara!! Mai como que calcula o lucro? 

Dosolina: É só nois pegar o que gastamo e tirar do dinheiro que o tio ganhou quando vendeu as coisas. 

Finólia: Acho que entendi! 

Zafira: Já sei, para nois conseguirmos resolver esse problemão mais rápido, que tal nos dividimos 
entre nois quatros, um fica com o plantio de soja, outro com o de milho, outro com os porcos, e outro 
com as galinhas. 

Jeca: Que ideia maravilhosa Zafira, mais tu é esperta em sô. Só tem um problema, será que nois 
consegue resolver esse trem ai? Sei não em 

Finólia: Claro que nois consegue, nois somos OS JECAS, nois temos que saber é de um tudo! 
Podemos pedir ajuda para o restante dos peões das fazenda! Oque ocês acham? 

 
Nesse momento lançamos o problema para que os alunos o investigassem e buscassem 

uma solução, iniciando suas atividades e participação no teatro. Para facilitar a interpretação do 

problema Zafira relembrou como se calcula lucro. 

 

Jeca: Acho maravilhoso, só antes de irmos pedir ajuda para essa peãosada, deixa eu ver se eu entendi, 
primeiro nos devemo calcular o lucro de cada coisa da fazenda. Isto? 

Zafira:Isto mesmo Jeca. Veja só vou anotar aqui para ninguém esquecer. 

Zafira deve realizar as seguintes anotações: 

1. Calcular o lucro de cada setor  
 Lucro = receita – custo 
 Receita é o que ganhamos 
 Custo é o que tivemos que gastar 

2. Juntar o lucro de todos os setores 
 Soja + milho + suíno + aves = Lucro total 

3. Ver se conseguimos contratar o seguro. 

 
 
Consideramos importante conversar com os alunos a respeito dos passos que 

realizaríamos para solucionar o problema e, assim, concretizar o casamento entre Finólia e Jeca, 

lembrando que o fechamento da peça, o casamento, estava condicionado à solução do problema 

desenvolvido pelos peões. Como o desenvolvimento da atividade era um pouco extenso, como 
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forma de animar os alunos e lembrá-los quanto ao tempo da oficina, durante o desenvolvimento 

das atividades inserimos algumas falas que mostravam tal preocupação.  

 

Depois de um tempo Jeca fala: 

Jeca – Maí vamo minha gente, o tempo ta passando e eu preciso da ajuda de ocês, pá mim casa com 
minha Finólinha. 

Finólia – É Jeca, acho que nois não vamo casa não. 

Jeca – Claro que vamo, esses peões são espertos eles vão me ajudar a terminar, não vão? 

 

  

No momento que eles estavam quase terminando as resoluções das atividades, 

procuramos interagir com os alunos.  

(Quando os alunos tão quase terminando de resolver Zafira diz): 

Zafira – Dosolina, sabe o que eu to achando? 

Dosolina – Fala Zafira!! 

Zafira – Acho que seu Jeca só quer casa com nossa prima, por causa dos dotes dela, pois pelas 
contas desses peões o nosso ti é cheio da grana. 

Finólia – Isso aí que ocês tão falando é pura mentira, ele que casa com migo pois só linda e ele me 
ama (fazer um cara de superior), ocês que são invejosas. 

Jeca – Isso mesmo Finólia, eu quero casa com você porque eu te amo. (Faz uma cara de quem está 

enganando a Finólia). 

Dosolina – Olha só a cara dele, claro que tá mintindo. 

Jeca – Tô não.  

 

Após os alunos concluírem as atividades, anotamos no quadro os resultados obtidos em 

cada setor, e com a ajuda dos peões realizamos o cálculo para encontrar o lucro total da fazenda. 

 No último momento analisamos junto com os alunos, a respeito do plano do seguro para 

a fazenda, levantamos questionamentos como: “vale ou não a pena o pai da Finólia contratar 

esse tal plano?”; “Quais os itens que devem ser incluídos no seguro?”; “Será que o fazendeiro 

irá conseguir pagar?”, “A sobra dará para o fazendeiro se manter?”. 

 

Jeca – Finalmente nois conseguimos descobrir o lucro da fazenda, mais que coisa mai demorada, essa 

tal de matemática. 

Finólia – Tá, mai e agora, nóis temo o lucro da fazenda, mai como que vamo saber se vale a pena 

pegar o seguro? 
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Zafira – Agora vem a parte mai fácil Finólia, basta nois olha os planos que temos nestas papeladas 

do teu pai, e ver quanto que tão cobrando e o que ele irá cobrir. 

Jeca – Eu gostei disso, parece ser fácil! 

Dosolina – Já que os peões nos ajudaram a resolver, eles podiam ajudar a olhar essa parte né, eles 

devem saber se vale ou não a pena. 

Zafira – Ótima ideia Dosolina. Ocês nos ajudam peãosada? 

Esperar resposta dos alunos. Depois disso os personagens deverão debater com os alunos sobre os 

pacotes, qual pacote vale a pena e porque ele vale a pena. 

Finólia – Tah mai eu ainda não entendi direito!! Como que nois vamo analisa esse tal de seguro, 

nessas papeladas ai? 

Dosolina – É fácil basta nois vê o que o seguro cobre, vê se vale a pena né, e se o tio vai conseguir 

pagar. 

Finólia – Ah agora entendi, a tabela ta divida por cada coisa que irá cobrir certo? 

Dosolina – Sim Finólia. 

Finólia – Então basta nois vê qual cobertura nois queremo. 

Dosolina – Isso ai, vamo ver com nosso peões oque eles acham. 

A discussão continua na forma de teatro, porém as falas depende do que os alunos irão perguntar ou 

afirmar.  

  

Após a conclusão da atividade, fizemos o fechamento da peça de teatro. E fizemos o 

casamento do Jeca com a Finólia, sendo a Dosolina a porta aliança e a Zafira, a Juíza. E para 

alegria de todos foi distribuído pipoca, pois num casamento não pode faltar comida. 

 

3.3 Análises das peças teatrais 

 
Nesta seção, analisamos os dados referentes às duas peças de teatro relatadas, bem como 

os documentos produzidos nas disciplinas de Estágio Supervisionado na Educação Básica II e 

III, contexto em que as peças teatrais foram elaboradas e desenvolvidas. A análise dos dados 

foi orientada segundo as “fases da análise de conteúdo: Pré-análise; Exploração do material; o 

tratamento dos resultados; a inferência e interpretação” (BARDIN, 2011, p. 95). 

 Os procedimentos utilizados na análise de conteúdo podem variar segundo os objetivos 

da pesquisa, assim traçamos como objetivo analisar a proposta do uso do teatro e suas 

potencialidades como uma possibilidade para o ensino da Matemática. 

Em linhas gerais, na pré-análise selecionamos os materiais a serem submetidos à análise, 
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Esse material constitui o corpus12 de nossa pesquisa. As análises, por sua vez, se iniciam por 

meio do que Bardin (2011) denomina de leitura flutuante13, um primeiro olhar para os dados, a 

partir do qual deixamos fluir nossas primeiras impressões, tendo em conta o objetivo da 

pesquisa. Essa leitura é realizada, de acordo com a autora, com a intenção de organizar de forma 

não estruturada os aspectos importantes para as próximas fases da análise. Com isso, para “a 

análise existe uma interação significativa do pesquisador com o material de análise, pois como 

um contato totalizante, muitas das impressões trabalhadas no contato direto com o sujeito 

afloram na lembrança e auxiliam na condução deste procedimento” (CAMPOS, 2004, p.613). 

Após apresentadas as hipóteses e objetivos da pesquisa, partimos para a segunda fase, a 

exploração do material, que nada mais é que a “administração sistemática das decisões 

tomadas” (BARDIN, 2011, p.101). Em seguida, apresentamos os resultados desta análise por 

meio do tratamento dos dados e de sua interpretação. Nesta fase “os resultados brutos são 

tratados de maneira a serem significativos e válidos” (BARDIN, 2011, p.101). Por fim, na 

terceira fase, realizamos uma síntese na qual interpretamos os resultados obtidos, podendo até 

mesmo nos orientar para novas análises, novos estudos. 

 

3.3.1 Pré-Análise  

 

Nessa fase se fez necessária a organização e sistematização das ideias iniciais para, 

então, analisarmos os dados coletados. Para isso realizamos a “leitura flutuante” dos materiais 

coletados, conforme Bardin (2011), o corpus da pesquisa, sendo ele: o roteiro das peças 

“Arquitetos do Drácula” e “Os jecas”, bem como seu desenvolvimento nas Oficinas de 

Matemática; e os planos de aula e relatórios produzidos nas disciplinas de Estágio 

Supervisionado da Educação Básica II e III a respeito de tais oficinas. 

Por meio desta leitura observamos várias potencialidades que poderiam ser levadas em 

consideração para defender a proposta de uso do teatro como uma possibilidade para o ensino 

da matemática. A partir dos estudos realizados essa leitura foi se aprofundando, transformando-

se em impressões, que mais tarde, consolidaram-se em nossas categorias a respeito das 

potencialidades do uso do teatro para ensinar matemática, particularmente, quadriláteros e 

equações e sistemas de equações.   

                                                 
12 Corpus: é o conjunto dos documentos selecionados para serem submetidos aos procedimentos analíticos 
(BARDIN, 2011). 
13 Leitura flutuante: A leitura do qual consiste em estabelecer um contato com os documentos a serem analisados, 
conhecendo o texto e deixando-se invadir por meio de orientações e impressões (BARDIN, 2011). 
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3.3.2 Exploração do Material  

 

Esta é a fase da análise propriamente dita, segundo Bardin (2011). Nesta fase analisamos 

os materiais selecionados. 

O primeiro aspecto que surge ao analisar os materiais que constituem o corpus da 

pesquisa refere-se ao planejamento de aula.  

Para o planejamento da aula, vinculada ao teatro, primeiramente se fez necessário 

pensarmos nos alunos como o nosso público alvo, que é um elemento importante no teatro. A 

quem estou falando? Como devo falar? São questionamentos que devem ser pensados nesse 

momento. Cabe a nós, professores/atores termos a criatividade de elaborar algo que seja 

atrativo, intrigante, interessante. Particularmente no que se refere ao âmbito do ensino de 

matemática, espera-se que a atividade proposta seja produtiva, educativa, que viabilize a 

construção de conhecimentos e/ou instigue os alunos a buscarem conhecer mais sobre o assunto 

abordado.  

Assim, para elaborarmos ou planejarmos uma aula, é preciso conhecer e levar em 

consideração o nosso público, conhecer os alunos. Mas isso não significa apenas conhecer sua 

faixa etária, ano ou turma, é necessário um conhecer os gostos, os assuntos que os interessam, 

analisar a situação socioeconômica e cultural em que estão inseridos. 

Por se tratar de oficinas de matemática direcionadas a alunos do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, não podemos afirmar que conhecíamos bem os alunos, mas por meio do 

questionário de inscrição preenchido pelos alunos pudemos analisar em que Colégios eles 

estudavam e os seus interesses em participar das oficinas. Com base nessas informações 

tínhamos noção do perfil dos alunos, muitos deles estudavam, inclusive, em Colégios que já 

havíamos feito atividades de Estágio ou do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID). Nessa situação, pensamos em assuntos que poderiam chamar atenção dos 

alunos, sejam eles associados à cultura, esporte, lazer, cotidiano, etc. Uma opção foi pensar no 

que era o “assunto do momento”, sobre o que os alunos estavam falando.  

No planejamento da aula a escolha do conteúdo é um dos primeiros passos. A escolha 

do conteúdo se deu de acordo com os estipulados no currículo, em conformidade com os PCN. 

Na oficina “Arquitetos do Drácula” definimos o conteúdo “quadriláteros - áreas e 

perímetros”. O teatro deveria contemplar uma atividade sendo esta desenvolvida de forma 

investigativa14, na qual os alunos deduziram a fórmula da área das figuras que eram peças 

                                                 
14 As atividades investigativas estimulam o envolvimento dos alunos e elas podem ser trabalhadas por alunos com 
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do colchão do caixão do Drácula – retângulos, trapézios, paralelogramos e losangos. Já na 

oficina “Os Jecas” o conteúdo selecionado foi equações e sistemas de equações, para seu 

desenvolvimento nos baseamos na definição de que um sistema de equação é uma conjunção 

de equações de duas ou mais incógnitas. 

Devemos ter em mente que, quanto à escolha do conteúdo, o teatro pode ser utilizado 

com a finalidade de nos auxiliar na didática da apresentação do conteúdo, não pode acontecer 

de forma desvinculada, por isso explicações referentes ao conteúdo foram realizadas decorrer 

do teatro, nas falas dos personagens. Como mostra o trecho a seguir, no qual Katrina explica a 

definição de um quadrilátero. 

 

Katrina: Ah, claro! Quadriláteros são polígonos que tem 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos internos e 2 
diagonais. (fala mostrando a peça) 

Mas temos os quadriláteros que chamamos de retângulos, pois possuem quatro ângulos retos, 90º 
graus. E os quadrados que possuem quatro ângulos retos e seus lados possuem as mesmas 
medidas.  

 
 Na peça “Os Jecas”, diferentemente da peça anterior, não mencionamos a definição de 

equações ou sistemas de equações, pois queríamos analisar se os alunos utilizariam esses 

conteúdos sem que os mencionássemos. Com isso, durante a oficina demos várias dicas, 

chamando atenção para o fato de que havia mais de uma variável a ser considerada. Contudo, 

por se tratar de um problema financeiro, o teatro se direcionou para a discussão do conceito de 

lucro, como indica o trecho seguinte.  

DOSOLINA: É só nóis pegar o que gastamo e tirar do dinheiro que o tio ganhou quando vendeu as 
coisas. 

[...] 

ZAFIRA – Isto mesmo Jeca. Veja só vou anotar aqui para ninguém esquecer. 

Zafira deve realizar as seguintes anotações: 

Calcular o lucro de cada setor  

 Lucro = receita – custo 

 Receita é o que ganhamos 

 Custo é o que tivemos que gastar 
 

Inserir essas falas na peça contribuiu com que os alunos compreendessem os conteúdos 

e os relacionassem com situações conhecidas por eles. Ao mesmo tempo, os alunos 

                                                 
nível de desenvolvimento diferente. Essas atividades potencializam o raciocínio matemático uma vez que envolve 
vários tópicos, proporciona oportunidades de explorar conceitos matemáticos e estimula professores a repensar 
aspectos de sua prática docente (CUNHA; OLIVEIRA; PONTE;1995, Apud CORRADI, p.165, 2011). 
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estabeleceram relações entre os conteúdos e o problema proposto. Nesse momento é importante 

que a linguagem utilizada pelo ator, seja clara e que ele não saia do seu personagem, para que 

não mude a peça de teatro para uma aula expositiva.  

Após os conteúdos serem selecionados, o professor deve prezar pelo seu domínio, se 

preparar para a aula. Nesse sentido fizemos planos de aula, apresentamos e discutimos no 

âmbito das disciplinas de Estágio. Além disso, é importante contextualizarmos o problema, para 

que seja proposto no enredo da peça, sem que haja interrupções na encenação. Essa proposição 

deve estar de acordo com os objetivos definidos para a aula/oficina. Na oficina “Arquitetos do 

Drácula”, o objetivo definido foi a investigação dos quadriláteros, de forma que os alunos 

pudessem relacionar o cálculo de área de quadriláteros com as áreas de figuras já 

conhecidas por eles. Já na oficina “Os jecas”, tínhamos como objetivo investigar problemas 

matemáticos financeiros, interpretando qual seria o plano do seguro cabível dentro da situação 

financeira da fazenda.  

São os objetivos da aula que auxiliaram na elaboração da peça de teatro, na formulação 

do problema, e nos encaminhamentos para a abordagem do conteúdo. Definidos os objetivos 

escolhemos as histórias, personagens, roteiros, cenários, figurinos, etc. Pensamos em cada 

momento, na sequência lógica para apresentação dos conteúdos e como e quando os 

personagens podem realizar as discussões relacionadas a eles. 

Esse momento de planejamento e elaboração do teatro nos oportunizou vários 

aprendizados, como por exemplo, na produção do cenário, em que tivemos que usar medidas 

proporcionais para a construção do colchão do caixão. Inclusive para desenhar o esboço do 

caixão, o qual foi feito definindo uma escala. 
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Figura 4 - Caixão do Drácula 

 

  Fonte: Da autora. 

 

Além do domínio do conteúdo, o teatro nos auxiliou, também, no trabalho com a 

tonalidade de voz e no cuidado com as palavras, com a linguagem. Colocar os conteúdos no 

contexto de peças de teatro implica em contar uma história, envolve emoções, envolve 

mudanças de humor. Dessa forma, em alguns momentos era preciso que mudássemos o nosso 

tom de voz. Observamos que essa estratégia auxiliou no domínio da aula, em conseguir a 

atenção dos alunos. Isso é facilitado na encenação, pois cada personagem tem suas 

características, o Drácula, por exemplo, tinha um tom de voz sempre calmo, não falava alto, 

mas com firmeza. Algumas vezes, para chamar a atenção, mudávamos a tonalidade, ou 

falávamos de forma inesperada. 

Na oficina, os Jecas, por outro lado, tivemos que trabalhar a tonalidade de voz, já que 

precisávamos falar de uma maneira diferente daquela com a qual nós estávamos acostumados, 

por isso precisamos realizar alguns ensaios. A tonalidade de voz não podia ser aguda demais e 

nem grotesca demais. Da mesma forma o professor precisa compreender que o seu tom de voz 

deve ser agradável de ouvir, porém quando necessário deve aumentar um pouco o seu tom de 

voz para que os alunos não se dispersem, lembrando que aumentar o tom de voz não é sinônimo 

de gritar em sala de aula, como dizem nos cursos de teatro, não se pode deixar a empolgação 

falar mais rápido do que a respiração. 
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 Os cenários constituem outro elemento do teatro que nos trouxe contribuições para 

chamar a atenção dos alunos, de atrai-los para participarem. Na oficina do Drácula, os alunos 

ao entrarem na sala, perguntavam-se: “O que vai acontecer aqui?”; “Que atividade vai ser 

realizada?”; “Nossa! É assustador”; “Que diferente!”. Na oficina os Jecas, os alunos também 

entravam observando e comentando: “Olha! Parece uma fazenda”; “É festa junina”; “Ai que 

legal”. Com isso foi instigada a curiosidade, a expectativa, combatendo até mesmo a ideia de 

que a matemática é “chata”; “um bicho de sete cabeças”, e sempre ensinada da mesma forma.  

Por meio do teatro pudemos proporcionar aos alunos uma aula dinâmica, apresentar o 

conteúdo de maneira inovadora e interessante, fazendo com que eles prestassem atenção, 

participassem das discussões, se emocionassem junto, dando risadas e até levando “sustos”. 

Uma das estratégias utilizadas para que os alunos participassem foi definir o final das 

peças a partir da solução dos alunos, ou seja, o desenrolar da trama era uma “consequência” das 

ações dos alunos. Percebemos que isso foi recebido pelos alunos de maneira positiva, que se 

sentiram inseridos no enredo do teatro e até mesmo para valorizar seus esforços e sua 

participação. 

Essa participação levou os alunos a se envolverem não apenas com a matemática, mas 

com a situação que dava forma ao problema, conforme sinalizam algumas falas: “Nossa! Nunca 

calculei tanto na minha vida”; “Nossa! Não imaginava que era tão difícil cuidar de uma 

fazenda”. 

Nesse ponto, observamos que o uso do teatro favoreceu a interação e o diálogo entre 

professor e alunos, e entre os próprios alunos. Os alunos sentiram liberdade para perguntarem, 

questionarem e até mesmo levantar hipóteses e expô-las quanto à solução das atividades. 

Segundo Cartaxo (2001, p. 65), “O processo de aprendizagem de um conteúdo, por meio de 

uma encenação teatral, é acelerado porque o aluno trabalha com todos os seus sentidos, 

inclusive tendo a oportunidade e liberdade para pensar, criar e vivenciar”. 

O trabalho em grupo foi o meio que encontramos para promover a socialização. A partir 

da interação com os professores e com os colegas os alunos compreenderam a importância do 

trabalho em equipe, respeitando as diferenças entre eles e aprendendo a ouvir o ponto de vista 

dos outros, para que juntos pudessem chegar a uma solução para problema.  

Nesse contexto, como futuros docentes, percebemos o quão importante é mudar a 

atitude de detentor do conhecimento para orientador. Ou seja, o professor não deve ser aquele 

que dá respostas prontas aos alunos, mas que o leva a pensar, que o indica caminhos para 

resolver os problemas, mas dando a liberdade que ele siga o seu. Na peça “Os Jecas”, por 
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exemplo, houve um momento em que os alunos deveriam calcular os salários dos funcionários 

da fazenda, como eles eram os funcionários sugeriram um aumento devido aos seus esforços 

nos cálculos do lucro da fazenda. Alegaram que um salário mínimo era pouco. Às vezes, 

mencionavam frases do tipo: “É seu Jeca, nós estamos fazendo todo o seu trabalho”; “É, acho 

que merecemos um aumento”. Então, levantamos uma discussão e perguntamos “Qual o valor 

do salário mínimo?”, “Quantos por cento de aumento vocês desejam para realizar o trabalho de 

vocês com êxito?”. Com isso os alunos calcularam um possível aumento, e cada grupo definiu 

um valor diferente, segundo a compreensão do grupo.  

 No final das oficinas sistematizamos o que havíamos estudado, relembramos o trabalho 

desenvolvido, retomamos alguns conceitos, e esclarecemos as dúvidas. Nesse momento, 

percebemos que os alunos compreenderam a proposta das atividades e conseguiram 

desenvolver um excelente trabalho, interagindo com os colegas de seu grupo e com os 

acadêmicos que ministraram as oficinas.   

  

3.3.3 Síntese dos Resultados 

 
 Nesta seção discutimos os resultados obtidos de acordo com o objetivo da pesquisa, 

investigar a proposta do uso do teatro e suas potencialidades como possibilidade para o ensino 

da matemática. As análises foram realizadas de acordo com os passos da análise de conteúdo, 

pois a todo o momento tivemos contato com os materiais de pesquisa, interpretando e buscando 

relações a partir do objetivo enunciado. 

 Com base nas análises realizadas, podemos categorizar dois aspectos como resultados 

de nossa pesquisa. Sendo esses os aspectos didáticos e pedagógicos e os aspectos associados à 

matemática.  

Ao tratar de situações didáticas, das quais compõem o professor, o aluno e o conteúdo, 

é importante que a apresentação do conteúdo seja significativa para o aluno, ou caso contrário, 

se perdem os valores educativos (PAIS, 2008, p.66). A proposta do teatro como uma 

possibilidade para o ensino da matemática não se trata de ser inserido nas aulas de matemática 

apenas como uma atração, mas que seja um instrumento utilizado para auxiliar na construção 

do conhecimento matemático, além de despertar a curiosidade, motivar, incentivar a interação 

entre professor e alunos e entre os próprios alunos, uma vez que sua elaboração e 

desenvolvimento contemplam o pensar sobre o conteúdo, sobre possíveis questionamentos, 

dúvidas e dificuldades; a problematização do conteúdo, de forma que desperte nos alunos a 

busca pelo conhecimento a respeito do que está sendo abordado; a realização de diálogos e 
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discussões que vislumbram reflexões quanto à atividade proposta. 

Nesse sentido, “o processo de aprendizagem de um conteúdo, por meio de uma 

encenação teatral, é acelerado porque o aluno trabalha com todos os seus sentidos, inclusive 

tendo a oportunidade e liberdade para pensar, criar e vivenciar” (CARTAXO, 2001, p.65). 

O teatro deve estar vinculado ao conteúdo a ser estudado em sala de aula, assim como 

estar alinhado ao objetivo da aula, para que não seja apenas um objeto atrativo, mas uma 

ferramenta que auxilie no ensino da matemática. É papel do professor, buscar problemas que 

despertem a criatividade dos alunos e incentivem estratégias pessoais, segundo os 

conhecimentos de cada indivíduo. “Aprender a valorizar o raciocínio lógico e argumentativo 

torna-se um dos objetivos da educação matemática, ou seja, despertar no aluno o hábito de fazer 

uso de seu raciocínio e de cultivar o gosto pela resolução de problemas” (PAIS, 2008, p.35). 

Sabemos que não é um trabalho fácil selecionar problemas que venham a se tornar 

motivadores para o aluno e, ao mesmo tempo, possibilitem a construção do conhecimento. O 

teatro, contudo, explica o mundo que está a nossa volta, por meio do divertimento, da análise e 

da crítica. Quando utilizado nas oficinas de matemática, por intermédio do compartilhamento 

de ideias, o teatro proporcionou a oportunidade de que o público, os alunos, expusesse com 

liberdade suas percepções, intuições, raciocínios e reflexões, isso tudo no contexto das cenas. 

Por isso o domínio do conteúdo, por parte do professor é fundamental, para que seja 

claro o seu objetivo com relação aos conteúdos que pretende ensinar, bem como para que possa, 

por meio do diálogo, proporcionar a sistematização do conteúdo por meio da interação e da 

socialização. Observamos que com tais características, no contexto propiciado pelas peças 

teatrais desenvolvidas, os alunos foram participativos e criativos na investigação e solução das 

situações que lhes foram propostas, fazendo com que se sentissem desafiados e promovendo o 

trabalho em grupo. 

  O teatro permite trabalhar, inclusive, com interdisciplinaridade, pois por meio do teatro 

podemos tratar de assuntos relacionados a diversas disciplinas de maneira integrada, além de 

viabilizar discussões associadas à cultura, à conscientização de questões sociais, em prol do 

bem estar e do bom convívio social, a temas políticos, históricos, econômicos, etc. 

Por fim, no que diz respeito ao primeiro aspecto, associado a questões didáticas e 

pedagógicas, o uso do teatro contribui também com relação ao domínio de sala, particularmente 

trabalhando com aspectos relacionados à tonalidade da voz e à forma de expressão do professor. 

A tonalidade de voz e os gestos são ferramentas fundamentais para o professor e 

auxiliam na expressão. O teatro trabalha com essas características, permitindo que nos 
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expressemos com mais naturalidade. De modo geral, a tonalidade de voz e a expressão do 

professor são características que, embora pouco, são trabalhadas nos cursos de formação, nas 

aulas de didática, de metodologias e de práticas. O teatro, por sua vez, baseia-se na comunicação 

por meio da linguagem corporal. O homem faz uso da linguagem corporal a todo o momento, 

seja conscientemente ou inconsciente. Se observarmos o sorriso, o olhar, o posicionamento dos 

membros (pés e mãos), a postura e as atitudes em sala, veremos que estão carregadas de 

significados (GOIS; NOGUEIRA; VIEIRA, 2011, p. 5). 

Se um professor abusa da linguagem verbal, por exemplo, falando sem promover o 

diálogo com seus alunos, provavelmente sua aula se tornará cansativa, enfadonha. Isso fará com 

que os alunos comecem a se debruçar sobre as carteiras, distraiam-se em seus pensamentos, 

realizando ações automáticas como ficar batendo o lápis na carteira, ou ainda, que dêem mais 

atenção a conversas com os colegas sobre outros assuntos, não relacionados ao conteúdo. 

Como já dizia o velho Chacrinha15 “quem não se comunica, se trumbica”. Nesse sentido, 

pensamos ser o teatro uma forma de o professor explorar essas características. O professor deve 

dialogar, mudar sua entonação de voz, questionar, orientar, intervir. Ações que são expressas 

por meio da linguagem corporal. Do que adianta um professor oferecer ajuda a seus alunos se 

permanece sentado durante toda a aula no seu espaço, atrás de sua mesa? O professor precisa 

mostrar que está disposto a ajudar, caminhar pela sala, conversar com os alunos. O teatro pode 

ajudar na sensibilidade em sala de aula, tanto com relação à forma com que nos expressamos, 

quanto com relação às expressões de nossos alunos, podendo transformar a aula em um 

ambiente agradável, divertido, harmonioso e, principalmente, propício à aprendizagem. 

Se pensarmos nos aspectos associados a matemática, vemos que há uma conexão com 

os aspectos didáticos e pedagógicos. E quando esses aspectos se casam, facilitam para uma 

melhor compreensão para o ensino da matemática. Vimos que por meio das potencialidades do 

teatro, foi mais dinâmico trabalhar com os conteúdos de quadriláteros (na oficina os Dráculas); 

transformação de medidas (na oficina os Jecas). Por meio do teatro podemos contextualizar os 

conteúdos que foram selecionados, facilitando a aprendizagem.  

Inserir alguns conceitos matemáticos durante as falas dos personagens, além de chamar 

a atenção do aluno, percebemos que os alunos conseguiam absorver melhor. Assim como a 

matemática constitui-se de abstrato, o teatro também possui a sua abstração, o imaginário. Com 

isso, a peça teatral busca desenvolver o real e o imaginário. O teatro se materializa desse 

                                                 
15 Chacrinha: José Abelardo Barbosa de Medeiros, mais conhecido como Chacrinha, foi um ator e apresentador 
de muito sucesso na década de 1950 a 1980. 
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imaginário por meio de uma história, e associá-lo à matemática quando inserida nesse enredo, 

a ajuda a se concretizar, tornando-se mais acessível e compreensível os seus conteúdos e 

conceitos.  

Nesse contexto, discutimos o segundo aspecto mencionado, com relação à matemática. 

Quando vinculado o teatro e a matemática, ele permite transformar os tradicionais conteúdos 

em abordagens mais prazerosas ao ensino. Visto que, quando assumimos um personagem, seja 

ele cômico, ou sério, nos exigem uma entonação de voz diferente das aulas tradicionais, é a 

espera por uma aula que os surpreendam, que faz com que eles tenham mais prazer no que está 

sendo ensinado.  

O teatro permite contextualizar o problema, mas o professor é quem deve selecionar um 

problema que proporcione a investigação, que por meio do problema eles possam utilizar a 

matemática para solucionar o que foi apresentado e contextualizado por meio da peça teatral. 

Esse momento de investigação se faz necessário, para que o aluno juntamente com os demais, 

possam levantar hipóteses, dialogar, quanto à possibilidade de solucionar o problema proposto.  

Em busca de respostas os alunos, por meio da tentativa e erro, comparam o seu cálculo 

com os demais colegas, questionam entre eles e até mesmo com o professor, apresentando o 

seu ponto de vista, e interrogando o porquê de não estar correta determinada resolução. Em 

momentos como esse, vemos a socialização.  

Na primeira oficina, na qual apresentamos a peça Arquitetos do Drácula, por estarmos 

trabalhando com as áreas dos quadriláteros, queríamos que os alunos solucionassem o 

problema, ou seja, calculassem as áreas, de maneira que deduzissem as fórmulas. Para isso, 

deduzimos a área do triângulo, pegamos uma peça do caixão em formato de quadrado e 

mostramos que se traçasse a diagonal obteria um triângulo.  

 

Figura 5 - Demonstração de Como Deduzimos a Área do Triângulo 

   

 
 

Fonte: da autora. 

 

 Os alunos não se lembravam da área do triângulo. Por isso fizemos essa representação, 
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para que eles entendessem o porquê da área do triângulo ser 
 × 

.  Com essa dedução, 

eles perceberam qual era o objetivo daquela aula, que era encontrar as áreas das peças sem que 

se fosse dado a fórmula pronta. 

Deixamos os alunos tentarem deduzir por um tempo, com isso percebemos que eles 

questionavam entre eles, dialogavam. Porém nem todos os grupos conseguiram deduzir a 

fórmula da área de todos os quadriláteros que pedimos (losango, trapézio e paralelogramo), 

vimos que os alunos tiveram maior dificuldade para chegarem na fórmula do trapézio. Após 

esse momento levantamos questionamentos em sala, lembrando que estávamos aplicando uma 

oficina com o teatro, porém não saíamos dos personagens. Observamos que alguns alunos 

tiveram dificuldades, então pedimos que os grupos que haviam feito ajudassem os demais a 

terminarem a suas atividades para que assim todos pudessem montar o caixão. Quanto ao 

cálculo do perímetro, os alunos tiveram mais facilidade.  

 Concluímos que, por conhecermos os alunos somente no momento da atividade, se fez 

necessário uma intervenção maior em alguns momentos da resolução, a fim de orientar em sua 

dificuldade, mas visto que a maioria não compreendia alguns conceitos básicos, mesmo que 

não estava no plano, foi preciso fazer algumas alterações, como no caso da dedução da área do 

triângulo que para muitos serviu de exemplo. Vimos também que alguns alunos com 

dificuldades, desmotivavam em solucionar o problema, ou por vergonha de perguntar ou pedir 

ajuda ou se sentir incapaz. Nesse momento é importante que o professor esteja observando o 

comportamento e a linguagem corporal do aluno no momento das atividades em grupo, pois 

alguns se debruçam sobre a mesa, ou ficam dispersos.  

Na aplicação da Oficina Os Jecas, definimos primeiramente o problema, de início antes 

da construção do plano, desejávamos trabalhar com sistemas de equação. Porém quando 

estudamos o problema, vimos que poderíamos trabalhar com as transformações de medida 

juntamente com alguns conteúdos da matemática financeira, ou seja, como se trata de um 

problema extenso, pôde ser abordado e solucionado de diferentes maneiras. Mas vimos que a 

maioria dos alunos apresentou cálculos semelhantes, poucos utilizaram equações para resolver 

o que se pedia, mas perceberam que o problema envolvia diferentes variáveis.  

Assim, como os professores esperam que seus alunos apresentem interesse pela busca 

do conhecimento, e alcancem os seus objetivos traçados na elaboração de determinada aula, os 

alunos também esperam por aulas que despertem o seu prazer pelo conteúdo, que os professores 

apresentem a contextualização do conteúdo e, consequentemente, compreendam o que foi 

ensinado.  
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Ao entrarmos em uma aula de matemática caracterizada, notamos o “espanto” nas faces 

dos alunos, a surpresa, a curiosidade. Podemos até no início sermos confundido como “loucos”, 

mas se o nosso objetivo era de fato trazer uma nova abordagem daquele conteúdo, podemos 

afirmar que essa aula ficará marcada para muitos alunos. Mas é importante lembrar, que os 

conteúdos matemáticos devem estar conectados a problemática apresentada na peça teatral, de 

maneira que facilite a aprendizagem e desperte o prazer pelo estudo da matemática.  

Com isso a problemática deve estar presente nessa aula, o teatro permite contextualizar 

o problema, mas o professor deve selecionar um problema que proporcione a investigação 

matemática. Analisando o problema, que eles possam utilizar a matemática para solucionar o 

problema que foi apresentado e contextualizado por meio da peça teatral. Esse momento de 

investigação se faz necessário, para que o aluno juntamente com os demais colegas, possam 

levantar hipóteses, dialogar quanto a possibilidade de solucionar o problema proposto.  

Os resultados obtidos sinalizam potencialidades com relação ao uso do teatro como 

meio de ensinar matemática, potencialidades tanto no que diz respeito a questões didáticas e 

pedagógicas (primeira categoria), quanto no ensino do conteúdo matemático (segunda 

categoria), nos fazendo crer que a proposta do teatro como uma possibilidade de ensinar 

matemática é pertinente e pode ser muito produtiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa intenção com esta pesquisa foi investigar a proposta do uso do teatro e suas 

potencialidades para o ensino da matemática. Diante das potencialidades apresentadas, com 

relação aos dois aspectos elencados – os aspectos didáticos e pedagógicos e os aspectos 

associados à matemática – pensamos ser o teatro uma proposta para o ensino da matemática, 

uma vez que, em linhas gerais, essa possibilidade pode tornar a aula mais dinâmica e atrativa, 

incentivando a interação, a problematização e a argumentação. 

Com essa pesquisa consideramos que a investigação do uso do teatro e suas 

potencialidades pode trazer muitas contribuições para formação docente, particularmente, à 

minha. Esta pesquisa me levou a realizar uma autorreflexão quanto minhas atitudes como futura 

docente, a compreender que o papel do professor não é um papel fácil, pois, na qualidade de 

professor, somos responsáveis por despertar a busca pelo conhecimento, uma tarefa que não é 

simples, particularmente na matemática, que carrega consigo o estigma de ser uma disciplina 

“complexa”, “chata” e “muito difícil”. 

Com o teatro foi possível trabalhar com a desmitificação dessa ideia, pois percebemos 

que os alunos ficaram surpresos com a abordagem e aos poucos foram se desinibindo, tornando-

se participativos, dando sugestões durante as atividades, interagindo com os demais e 

mostrando interesse quanto à aprendizagem do conteúdo abordado por meio do teatro. Vale a 

pena esclarecer que, ainda que nessas oficinas de matemática participaram alunos que, em sua 

maioria, se inscreveram por gostarem da matemática, havia também aqueles que se inscreveram 

com a intenção de tentar compreender, se familiarizar e estabelecer uma relação de simpatia 

com a disciplina. Ouvir desses alunos que gostaram de participar e, principalmente, que 

aprenderam o conteúdo, foi uma das maiores gratificações. 

É claro que, preparar um teatro não é uma tarefa rápida, exige do professor um 

comprometimento que, provavelmente, irá para além da carga horária reservada às suas horas-

atividade. Mas pensamos que as contribuições são positivas e que vale a pena investir. Além 

disso, nossa proposta não prevê a modificação de todas as aulas, de modo que essa seja a 

configuração utilizada pelo professor. Pelo contrário, nossa proposta é que o teatro seja mais 

uma possibilidade para o professor ensinar matemática. Aliás, a sua produção pode ser feita em 

conjunto com os alunos, com professores de outras disciplinas, pode até se configurar um 

projeto extraclasse se assim o professor desejar. 

Além das potencialidades mencionadas, observamos que o teatro, também pode ser 
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vinculado a outras possibilidades metodológicas para se ensinar matemática, podemos citar, por 

exemplo, as chamadas tendências em Educação Matemática, citadas pelas Diretrizes 

Curriculares da Educação da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (DCE), ou os 

caminhos metodológicos para ensinar matemática, segundo os BRASIL(1997), (modelagem 

matemática, investigação matemática, resolução de problemas, história da matemática, 

etnomatemática, jogos, uso de tecnologias, entre outras), permitindo incorporar à atuação 

características dessas possibilidades que são tidas como positivas com relação ao ensino e à 

aprendizagem da matemática, residindo nessa possibilidade a oportunidade de realização de 

outras pesquisas, sinalizando o quão amplo é ainda esse campo de investigação. 

É importante salientar que o professor deve estar sempre em uma constante busca pelo 

seu aprimoramento em sala de aula, tanto quanto ao domínio de conteúdo, quanto à busca por 

criar situações pedagógicas desafiadoras que auxiliem os alunos a compreender os conteúdos 

abordados. O teatro, por sua vez, surge nesse contexto, como uma possibilidade que pode ajudar 

o professor a explorar características didáticas e pedagógicas e, além disso, a cumprir seus 

objetivos de aula. 

O teatro já é uma paixão de muitos anos, quanto à matemática posso afirmar que nos 

“casamos” recentemente. Quando me deparei com a matemática, aparentemente, ela era um 

mundo tão distinto da arte, de início senti não pertencer a esse “mundo das exatas”. Mas os anos 

de estudo, a dedicação às disciplinas da licenciatura e o convívio com meus professores, que 

fizeram muito bem o seu papel, despertaram em mim a busca pelo conhecimento da matemática 

e a paixão por essa disciplina. 

Hoje posso afirmar que a matemática só é um “bicho de sete cabeças” quando não a 

compreendemos, percebendo o quanto seu ensino deve ser pensado com seriedade, pois 

diferente do teatro não há espaço para “improvisos”. As experiências devem ser bem 

conduzidas e as aulas bem planejadas. 

Quando em uma das aulas do meu curso de teatro me dei conta de que muitos elementos 

do teatro poderiam contribuir para o ensino da matemática, busquei amadurecer a ideia, e com 

isso realizamos a primeira oficina de matemática “Os Arquitetos do Drácula”, com o êxito 

partimos para outras experiências16, que resultaram na realização desta pesquisa que constitui 

                                                 
16 Além das peças citadas neste trabalho de conclusão de curso, também foram desenvolvidas outras, que, por conta 
do tempo da pesquisa, optamos por não abordar. Um exemplo é a peça “A viagem da Hipotenusa”, desenvolvida 
no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que conta a história de uma garota, a 
Hipotenusa, que juntamente com a fada dos números viaja no tempo e conhece alguns matemáticos famosos, como 
Arquimedes, Isaac Newton, Évariste Galoes, Carl Gaus, René Descartes e Einsten. A peça foi apresentada nas 
escolas, era humorística e tinha a finalidade de apresentar alguns conceitos matemáticos. 
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meu trabalho de conclusão de curso.  

Trabalhar com o Teatro e com a Educação Matemática me fez perceber que relacionar 

a arte e a matemática foi a mais bela combinação, pois a arte trata do sensível, do indivíduo se 

conhecer, se expressar e a Educação Matemática busca o respeito pelas diferentes formas de 

aprender, valoriza o indivíduo, sua maneira de pensar, reafirmando nossa proposta do uso do 

teatro como uma possibilidade para o ensino da matemática. 
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APÊNDICES 

   
APÊNDICE I - Sinopses das Peças Teatrais 

 
Arquitetos do Drácula 

 
Katrina e Denali são vampiras, filhas do mais temido Drácula. Denali com sua 

personalidade forte, comete um grave erro e quebrando um dos acordos realizados entre os 

vampiros e humanos, do qual os vampiros atuais não poderiam saciar a sua sede com uma 

humana. Porém Denali, além de quebrar esse acordo, ainda comete o erro de mexer no colchão 

do caixão do Drácula e bagunçando toda as peças que compõem o caixão.  

Katrina com sua sensatez se desespera com a irmã, pois sabe o quanto o Drácula é 

organizado, a ponto de ser paranoico com suas coisas, tudo dele é organizado matematicamente, 

ou seja, para organizar o colchão, precisarão descobrir a área dos quadriláteros que compõem 

o colchão e montá-los, assim como o tangran.  

 

Os Jecas 

 
Em uma bela fazenda, habita uma família de Jecas. Jeca um rapaz aprumado, e está 

apaixonado por finólia, então decide pedi-la em casamento. Mas suas as primas, Zafira e 

Dosolina, inicialmente tentam abrir os olhos dela, dizendo que o Jeca só quer se casar por causa 

do dinheiro do pai dela, mas ela diz que pediu ao Jeca que demonstrasse o seu amor. E como 

prova ela afirma casar com o Jeca caso ele consiga resolver os problemas financeiros de seu 

pai, o dono da fazenda. Jeca se prontifica para ajudar, mas ao ver o problema, fica preocupado, 

pois o problema é difícil, e ele sozinho não iria conseguir resolver. Depois de ver que Jeca quer 

mesmo se casar com Finólia por amor, as primas resolvem ajudar, então Zafira tem a ideia de 

pedir ajuda aos peões. Será mesmo que eles vão se casar? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

55 

APÊNDICE II - Atividade Desenvolvida na Oficina Os Jecas 

 

Um fazendeiro pretende contratar um pacote de seguro, porém, antes de tudo, ele precisa 

calcular o seu lucro, para ver se vale ou não a pena investir no seguro. Vale lembrar que o 

fazendeiro tem diversas atividades em sua fazenda, tais como: animais, suínos, frangos e o 

plantio de milho e soja.  

Devemos lembrar, que em todos os setores o nosso fazendeiro tenta aproveitar o máximo 

possível do espaço e que as áreas destinadas a cada setor, possui a forma quadrática. Para isto 

utilize os dados a seguir: 

 

1. Sabendo que a área disponível para a plantação de soja é de 28 alqueires, descubra qual 

o lucro do fazendeiro na safra de soja. 

2. Sabendo que a área disponível para a plantação de milho é de 28 alqueires, descubra 

qual o lucro do fazendeiro na safra de milho. 

3. A área disponível para a criação de suínos é de 1 alqueires, descubra qual o lucro do 

fazendeiro com os seus chiqueirões.  

4. A área disponível para a criação de frango é de 1 alqueires, descubra qual o lucro do 

fazendeiro com seus aviários.  
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Soja 

Dados para a safra de soja: 

 

 Dose Embal. Unidade  Quant. P. Unitário  

Semente 2 Sc/alq 40 Kg SC (Saca) 1 R$ 296,02 

Fertilizantes 900 

Kg/alq 

50 Kg SC (Saca) 1 R$ 56,80 

Óleo  1,5 

Lt/alq 

5 Lts GL (Galão) 1 R$ 82,59 

Herbicida 0.5 

Lt/alq 

10 Lts GL (Galão) 1 R$ 388,83 

Fungicida 1,3 

Kg/alq 

2,9 Kg PT (Pote) 1 R$ 1106,17 

Inseticidas 3 Lt/alq 8,25 Lts GL (Galão) 1 R$ 555,25 

Quantidade de 

soja  

 60 kg SC (Saca) 160 por 

alqueire 

R$ 65,82 

 

Maquinários Quantidade / por 

alqueire 

Preço 

Colheitadeira e 

caminhão 

 10% bruto por 

alqueire 

Trator plantadeira 1 hora R$ 120,00 por hora 

Trator pulverizador 

(veneno) 

30 min R$ 120,00 por hora 

Diesel para o trator 69 litros  R$ 2,85 por litro  

Imposto: 2,3% do bruto 

Soja bruto é do jeito que sai da lavoura, sem desconto por impureza e umidade 

Passadas de veneno: 

1. Óleo, herbicida e inseticida 

2. Óleo, herbicida, inseticida e fungicida 

 
 

tário 
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Milho 

Dados para a safra de Milho: 
 

 Dose Embal. Unidade Quant. P. unitário 

Plantio 
Semente 2.2 Sc/alq 

60.000 

sementes 
SC (Sacas) 1 R$ 736,83 

Adubo 600 Kg/alq 50 Kg SC (Sacas) 1 R$ 83,63 

Passadas de 

venenos 

Herbicida 

Atrazina 
5 Lts/alq 20 Lts GL (Galão) 1 R$ 320,79 

Herbicida 

Glifosato 
5 Lts/alq 20 Lts GL (Galão) 1 R$ 383,80 

Fungicida 0.7 Lts/alq 5 Lts PT (Pote) 1 R$ 802,34 

Inseticidas 0.7 Lt/alq 5 Lts GL (Galão) 1 R$ 675,95 

Óleo 1.5  Lts/alq 5  Lts GL (Galão) 1 R$ 94,99 

Adubo 

Folhar Black 

Gold 

3 Lts/alq 5 Lts GL (Galão)  R$ 252,05 

Quantidade 

de milho  

Milho 

colhido 
 60 kg SC (Saca) 

230 por 

alqueire 
R$ 31,00 

 
Maquinários Quantidade / por 

alqueire 

Preço 

Colheitadeira e 

caminhão 

 10% bruto por 

alqueire 

Trator plantadeira 1 hora R$ 120,00 por hora 

Trator pulverizador 

(veneno) 

30 min R$ 120,00 por hora 

Diesel para o trator 69 litros R$ 2,85 por litro  

Imposto: 2,3% do bruto 

Soja bruto é do jeito que sai da lavoura, sem desconto por impureza e umidade 

Passadas de veneno: 

1. Óleo mineral, Herbicida Glifosato, Herbicida Glifosato e inseticida 

2. Óleo mineral, herbicida Glifosato, Herbicida Glifosato, inseticida e fungicida, Adubo 

Folhar Black Gold 
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 Suíno  
 Quantidade Preço  

Ração por porco 280 kg  R$ 1,25 por kg 

Gasto com limpeza do chiqueiro  R$ 2,00 por m² 

Perda por morte 1,5 a 3% do total  

Quantidade de quilo por porco 130 quilos R$ 2,90 

Luz gasta por aviário   R$ 300,00 por mês 

Gasto com o transporte do esterco 

do chiqueirão 

 R$ 10.000,00 por 

lote, em cada 

chiqueirão 

 

Dados extras:  

 

 Chiqueirão possui as seguintes medidas:  
o 125m de comprimento e 10m de largura.  

 
 Precisa de 15 metros de distância entre dois chiqueirões. 
 

 Tamanho das baías 4,8 m por 3,5m 
 

 2 baias são reservadas para os doentes; 

 
 15 animais por baía 

 
 Um lote fica 4 meses no chiqueirão, contando com a limpeza do mesmo. 

 
 A cada 5 chiqueirões é necessário ter uma esterqueira com as medidas de 10m de largura por 
115m de comprimento. 

 
 Cada chiqueiro tem que ter dois peões para ajudar. 

 


