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RESUMO

Neste pôster nos remeteremos a nossa pesquisa de mestrado, em andamento, intitulada,
“História da Matemática e Teatro: uma proposta de ensino-aprendizagem por meio de uma
peça teatral”. Fazemos parte do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais
e Matemática da UFRN. Nossa pesquisa tem como objetivo geral a elaboração de uma
metodologia de ensino-aprendizagem de Matemática, que utilizará o Teatro e a História da
Matemática como um recurso pedagógico, sendo feita uma narrativa que terá como produto
um roteiro para uma peça teatral que fará um estudo biográfico da vida de Tales, assim como
o estudo e a discussão por meio de uma abordagem histórica dos conteúdos razão e
proporção, semelhança de triângulos, retas paralelas e retas transversais e o teorema de Tales
tendo como objetivos específicos (1) apresentar e divulgar ao professor de Matemática das
turmas do Ensino Fundamental, a metodologia de ensino, utilizando o teatro e a História da
Matemática para trabalhar os conteúdos matemáticos razão e proporção, semelhança de
triângulos, retas paralelas, retas transversais e o teorema de Tales; (2) recomendar o uso dessa
metodologia como forma de instigar os estudantes e professores; (3) contribuir para a
melhoria do ensino-aprendizagem da Matemática no Ensino Fundamental sendo feita uma
narrativa que terá como produto educacional um roteiro para uma peça teatral. Os
instrumentos de coleta utilizados durante a realização da pesquisa serão: (1) questionário
aplicado aos estudantes participantes da peça teatral e (2) observação participante. Pelo
exposto, entendemos que nosso estudo analisará e apresentará as potencialidades pedagógicas
da História da Matemática e do Teatro no ensino da Matemática e como esses podem
contribuir para um ensino-aprendizado que motive o estudante para a construção do seu
conhecimento junto ao professor.
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