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Introdução

O livro Alice no País das Maravilhas [1] foi escrito 
em 1865, pelo professor de Matemática Charles 
Lutwidge Dodgson, que tinha como pseudônimo Lewis 
Carroll. Obra famosa até os dias de hoje que utiliza muita 
lógica e tem um jogo de palavras interessantíssimo. Além 
desse livro, ele escreveu outros, com destaque Através do 
Espelho (no Brasil alguns livros têm o título Alice no 
País dos Espelhos) [2].

Nestes dois livros acima citado o autor em vários 
momentos fala de assuntos relacionados a conteúdos de 
matemática, como a conversão de medidas, frações, 
números negativos, conjuntos, simetria, plano cartesiano, 
localização de pontos, etc. Além de em algumas partes 
ele utilizar questões lógicas [3].

Suas obras motivam o leitor a desenvolver o raciocínio 
matemático, conseguindo fazer uma relação dela com o 
seu mundo, mas usando uma lógica de um universo 
nonsense. Ele consegue ensinar sem seguir modelos e 
fórmulas decoradas [4].

“...a leitura e a interpretação são fatores 
importantíssimos na formação do cidadão. Do mesmo 
modo, a literatura infantil permite ao aluno, imaginar, 
colocar-se como um personagem, trabalhar aspectos 
intelectuais, emocionais e construtivos para seu 
raciocínio. ... o papel do professor e da escola que, por 
sua vez, ajudam na construção do conhecimento do 
aluno e servem como instrumentos principais na tarefa 
de resgate da literatura.” [5].

Numa escola do município de Jaboatão dos 
Guararapes-PE, o professor de matemática trabalhou na 
realização de uma peça de teatro sobre Alice que foi 
escrita por ele, que utilizou os livros acima citados como 
base e textos do próprio livro.

Material e métodos

A obra Alice [1] foi adotada pela escola na turma da 5ª 
série do Ensino Fundamental, sendo em muitas aulas 
utilizada pelo professor de matemática. Além disso, foi 
exibido na aula de matemática o filme de mesmo nome
[6]. Essas aulas foram antes do evento da escola, a feira 
literária, que teve como uma de suas atrações uma peça 
de teatro com os alunos dessa série, orientado pelo 
professor citado. Houve uma seleção dos alunos 
interessados, a procura foi grande para contribuir com o 
espetáculo. Foram escolhidos sete estudantes para 
participar como atores e dois para contribuir no cenário e 

nas roupas. Durante 45 dias eles ensaiaram a peça de 
duas a três vezes por semana.

Em alguns momentos dos ensaios os alunos faziam 
algumas perguntas sobre a peça e o conteúdo dela, o que 
acabou criando alguns debates interessantes. Tentando 
entender um pouco mais e contribuindo para o 
melhoramento da peça. E os pedaços que faziam parte 
dos livros eram os mais citados por eles. Esta experiência 
possibilitou um momento agradável de debate sobre 
matemática. Veja abaixo a dramaturgia da peça:

Narrador: Num belo final de semana os irmãos Marcela 
e Henrique vão para a casa de seu avô Jorge. Local que 
eles adoram ir toda semana, principalmente por que seu 
avô sempre tem muitos conhecimentos interessantes e 
uma boa história para contar. Num domingo ensolarado, 
seu avô depois de um recheado café da manhã, vai para 
a varanda de sua casa onde fica sua cadeira de balanço. 
Logo após seus dois netos vem ao seu encontro:

Cenário 01
Marcela e Henrique: Olá vô!
Jorge: Olá meus jovens.
Marcela: Este café da manhã foi caprichado.
Jorge: É verdade. Estou bem alimentado, tenho energia 
para o dia todo.
Henrique: Vô passei essa semana pensando naqueles 
problemas de lógica que o senhor sempre nós diz. Será 
que não tem um novo não?
Jorge: Huuummmmmm! Adoro lógica. Mas hoje vou 
comentar sobre duas partes de dois livros literários 
belíssimos que o autor dos livros chamado Lewis Carroll 
utilizou muita lógica nestes contos.
Marcela: Como assim vô?
Henrique: É vô ta muito estranho. Matemática e 
Literatura?
Jorge: Sim! Por que não? O nome destes livros são Alice 
no País das Maravilhas e Alice no País dos Espelhos.
Marcela: Huuummm! Já ouvi falar nestes livros. Eles 
são muitos comentados.
Henrique: Eu já ouvi falar no primeiro livro. No outro 
nunca escutei. Tem até um desenho de Alice no Pais das
Maravilhas né?
Jorge: Isso! Tem um desenho também.
Henrique: Certo! Mas diga logo, por favor, por que esse 
negócio de literatura e matemática me deixou curioso.
Jorge: Ok! Vou contar os dois pedaços destes livros para 
vocês entenderem.

Cenário 02



Narrador: Após comer um pedaço de cogumelo, o 
pescoço de Alice cresce demasiado. Uma Pomba que ia 
passando no céu assusta-se e grita:
Pomba: “Serpente!”
Alice: “Eu não sou uma serpente!”
Alice: “Deixe-me.”
Pomba: “Serpente, eu digo novamente!”
Pomba: “Eu tentei de todas as maneiras, mas nada 
parece satisfazê-las.”
Alice: “Eu não tenho a menor idéia sobre o que você 
está falando”
Pomba: “Eu já tentei as raízes das árvores, já tentei as 
margens e já tentei as sebes”
Pomba: “Mas estas serpentes, nada as satisfaz!”
Pomba: “Como se não houvesse problema nenhum em 
chocar os ovos”
Pomba: “Mas ainda tenho que ficar de olho nas 
serpentes, noite e dia! Eu não tirei uma soneca sequer 
nesses últimos três dias!”
Alice: “Eu sinto muito que a senhora esteja irritada” 
Pomba: “E eu escolhi a mais alta árvore da floresta” 
Pomba: “E estava achando que estaria livre delas 
afinal, e elas precisam serpentear até no céu! Ugh, 
Serpente!”
Alice: “Mas eu não sou uma serpente, já falei!”
Alice: “Eu sou uma...Eu sou uma...”
Pomba: “Bem! O que é você?” 
Pomba: “Eu posso ver que você está tentando inventar 
alguma coisa.”
Alice: “Eu...eu sou uma menininha”
Pomba: “Uma história promissora, certamente!” 
Pomba: “Eu tenho visto muitas menininhas em minha 
vida, mas nem uma com um pescoço como este. Não, 
não! Você é uma serpente, e não há porque negar isso. 
Eu suponho que agora você vai me dizer que nunca 
comeu um ovo!”
Alice: “Eu já experimentei ovos, com certeza” 
Alice: “Mas menininhas comem ovos tanto quanto 
serpentes, sabe.”
Pomba: “Eu não acredito nisso” 
Pomba: “Mas se elas comem, então elas são um tipo de 
serpente: isso é o que eu posso dizer.”
Narrador: Voltando para varanda...

Cenário 01
Henrique: O que é que tem de matemática nesta 
história?
Marcela: Também não entendi nada de lógica nisto.
Jorge: Calma meus jovens, tem muita lógica neste 
pequeno trecho do livro. Percebam a indagação da 
Pomba em relação à Alice. No que foi que a Pomba 
estava acreditando?
Marcela: Ela ficou dizendo que Alice era uma serpente 
só por que tinha pescoço grande.
Jorge: E por que comia ovos.
Jorge: Exato! Percebam que o raciocínio da Pomba não 
foi tão falho. Serpente tem pescoço grande e comem 
ovos. Então a Pomba tinha uma lógica na sua 
afirmação. Apesar de não estar certa.
Marcela: Huuummmmmm. É verdade! Agora consegui 
ver lógica nesta história.

Henrique: E será que isto acontece muito no dia a dia 
vô?
Jorge: Sim! Nem sempre a lógica é correta. Vou dar um 
exemplo. Será que os programas de televisão com maior 
ibope são os melhores?
Henrique: Não!
Marcela: É verdade! Tem muito programa ruim que o 
povo adora ver.
Jorge: A lógica diria que se a maioria optou por aquele 
programa é porque ele é o melhor. E neste caso não está 
sendo levada em consideração a propaganda feita, a 
imagem da emissora, a filosofia de vida das pessoas e 
coisas assim. No Brasil programas policiais e de fofoca 
são os mais vistos. Parece que é isso que o povo gosta.
Henrique: Que pena que o povo pense assim.
Jorge: Mas é a realidade e não tem como negá-la. É por 
isso tem crescido estes tipos de programas. Até nos 
Jornais tem aumentado o numero de noticiais policiais.
Marcela: Vô! E o outro pedaço do outro livro?
Jorge: Sim! Vou contar agora.

Cenário 02
Narrador: Alice conversando com Humpty Dumpty
Alice: Que lindo cinturão o senhor tem!
Alice: Isto é - que linda gravata, é o que eu ia dizer..
.não, quero dizer cinto.. .perdão!
Humpty Dumpty: É uma coisa... muito... muito irritante, 
quando... uma pessoa não distingue uma gravata de um 
cinto!
- Sei que é muita ignorância minha.
Humpty Dumpty: É uma gravata, criança, é uma gravata 
muito linda, como você vê. É um presente do Rei Branco 
e da Rainha Branca.
Alice: Sim?
Humpty Dumpty: Eles me deram isto... como um presente 
de desaniversário.
Alice: Perdão...
Humpty Dumpty: Não, eu não estou ofendido.
Alice: Eu quero dizer...que vem a ser um presente de 
desaniversário?
Humpty Dumpty: Um presente dado quando não é o 
nosso aniversário, ora essa!
Alice: Gosto mais dos presentes de aniversário.
Humpty Dumpty: Você não sabe o que diz! Quantos dias 
tem um ano?
Alice: - Trezentos e sessenta e cinco. Disse Alice.
Humpty Dumpty: - E quantos aniversários você tem?
Alice: -Um.
Humpty Dumpty: - E se você tira um de trezentos e 
sessenta e cinco, quantos ficam?
Alice: - Trezentos e sessenta e quatro, sem dúvida...
Humpty Dumpty: - Prefiro ver a conta feita num papel. 
Disse ele.
Alice, sorrindo, pegou seu caderninho de notas e fez o 
cálculo para ele: 365  - 1 =  364
Humpty Dumpty: - Parece que esta direito... Começou 
ele.
Alice: - Mas o senhor está com o livro de cabeça para 
baixo!
Humpty Dumpty: - Com certeza estava!



Humpty Dumpty: (...) Como ia dizendo, parece estar 
certa, apesar de eu não ter agora tempo para conferir, e 
isto prova que há trezentos e sessenta e quatro dias em 
que podes receber presentes por não fazer anos...
Narrador: Voltando para varanda...

Cenário 01
Henrique: Há! Nesta é mais fácil perceber a matemática. 
Com esta conta.
Jorge: É verdade!
Henrique: E esse cara é muito espertinho. 364 dias para 
ganhar presente por não fazer anos. Já pensou.
Marcela: Agora parece que esse Humpty Dumpty não 
sabia fazer conta.
Jorge: É verdade! Mesmo assim ele pediu uma prova. 
Ele quis dar uma de inteligente.
Henrique: É! Mas quando ele foi verificar a conta de 
cabeça para baixo mostrou logo que não sabia fazer 
conta.
Jorge: Pois é! Isto é o que acontece com quem não sabe 
matemática. E ele não querendo passar vergonha, 
preferiu dizer que estava certa a conta.
Marcela: Huuummmmm. Interessante! Algumas pessoas 
fazem isso.
Jorge: Agora eu pergunto. Se ele pedisse para provar 
sem usar a conta, como vocês fariam?
Marcela: Há! Fala sério! Eu mandava esse Humpty 
Dumpty pegar 365 pedrinhas, tirava uma e pedia para 
contar para ver se não dava 364.
Jorge: Boa resposta. É uma boa forma de provar que 
365 – 1 é igual a 364.
Henrique: Ele ia ter um pouquinho de trabalho em?
Marcela: Ainda bem que aprendi matemática.
Jorge: A idéia de Humpty Dumpty de receber presentes 
por desaniversário é bem curiosa. Temos tantos dias no 
ano para receber presente que ele resolveu criar datas 
especiais para ele.
Marcela: É! Mas data de desaniversário é covardia. 
Coitados daqueles que derem presentes.
Jorge: Meus jovens. Vou para meu quarto ler um pouco. 
Aconselho vocês lerem este livro belíssimo chamado 
“Alice no País das Maravilhas”.
Marcela: Pode ter certeza que iremos ler. Tenho certeza 
que irei gostar.
Henrique: Meu pai tem este livro em casa. Já o ouvi 
comentando. Vou pedir emprestado.
Jorge: Ok jovens! Tenham um ótimo dia.
Narrador: E assim termina mais um fim de semana de 
Jorge com seus netos. Respeito, inteligência, história, 
lógica, matemática e muita curiosidade.

No dia 15 de maio foi realizada a peça que teve 
duração de aproximadamente dez minutos.
Resultados

Uma aluna durante os trabalhos sobre o livro em sala 
de aula, fez uma poesia bem interessante. Veja abaixo:

Cotidiano Com Lógica!

Matar não é bom, mas muita gente mata.
Roubar não é bom, mas muita gente rouba.

Bater não é bom, mas muita gente bate.
Desperdiçar não é bom, mas todo mundo desperdiça.

Amar é bom e todo mundo ama.
Carinho é ótimo e todo mundo dá!
Fraternidade é ótimo e todo mundo têm.
Matemática todo mundo gosta e eu também.

Aluna da Escola

Foi a primeira vez que ela escreveu uma poesia 
relacionada a matemática. Seu interesse pela aula da
disciplina aumentou visivelmente.

A leitura e a peça de teatro mostraram a vários alunos 
que a matemática pode ir além do ensino tradicional. 
Alguns estudantes ficaram até surpresos pelo fato de o 
filme Alice no País das Maravilhas ser baseado num 
livro escrito por um matemático. E por ele ter tanta
matemática e lógica.

Discussão

O que se observa muitas vezes são alunos e 
professores reclamando da dificuldade de os estudantes 
aprenderem matemática e gostarem da disciplina. O 
trabalho com as obras de Lewis Carroll e a peça mostrada 
acima, conseguiram com vários estudantes mostrar que a 
disciplina citada pode ser trabalhada de forma bem 
diferente do tradicional e que muitos alunos conseguem 
se motivar com essa metodologia em que o conteúdo é 
vivenciado via ludista. Além do papel importante no 
trabalho de fazer com que aluno melhore a interpretação 
e tenha maior gosto pela leitura.
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