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RESUMO 

 

Tratando-se de educação, acredita-se ser sempre pertinente a busca por novas 

metodologias que possam contribuir com o ensino e sua qualidade. Diante do possível cenário 

em que se tem alunos desmotivados para aprender ciências, é possível ver uma necessidade 

ainda maior de inovar no ensino trazendo metodologias que despertem no aluno a curiosidade 

de aprender, o tornando também responsável pela sua aprendizagem. Assim, percebe-se hoje 

o uso de várias metodologias de ensino e ferramentas que promovem essa aprendizagem e 

estímulo. Entre estas metodologias, encontra-se o Teatro Científico (TC) que pode ser 

considerado uma metodologia nova neste sentido, porém, acredita-se ser muito eficaz no que 

promete, que é ensinar ciência ou permitir sua divulgação de uma forma lúdica e atrativa aos 

olhos de quem participa de forma atuante e como telespectador. Pensando desta forma, esta 

pesquisa de dissertação teve como objetivo central analisar o uso do TC como ferramenta 

interdisciplinar no ensino de ciências, trazendo abordagens dos conteúdos de Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS) em um projeto teatral científico no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), destacando a importância 

desta ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. Para isto, realizou-se esta pesquisa em 

três etapas: inicialmente, um estado do conhecimento, que buscou identificar e conhecer 

melhor como tem se dado o universo do TC na produção de dissertações de mestrado no 

Brasil num período de 10 anos; posteriormente, uma pesquisa que buscou conhecer a 

existência de grupos de TC na cidade de Mossoró/RN, bem como realizar entrevistas 

semiestruturadas com professores destes grupos de TC; e, finalmente, uma pesquisa 

intervenção, pautada na criação de um grupo de TC no ensino médio do IFRN, também na 

cidade de Mossoró, que incluiu a elaboração de um roteiro teatral com abordagens CTS e uma 

entrevista de Grupo Focal (GF) que objetivou conhecer, na visão dos alunos, como se deu esta 

experiência. Ao final desta pesquisa, percebeu-se que embora o estado do conhecimento tenha 

apresentado poucas dissertações de mestrado e publicações citadas nestas dissertações que 

abordem TC no ensino médio num período de dez anos, conseguiu-se confirmar que o TC é 

uma ferramenta que contribui bastante no processo de ensino-aprendizagem e qualidade de 

ensino. Os grupos de TC encontrados na cidade de Mossoró – RN mostraram ter ações 

positivas na qualidade de ensino do aluno que atua nos respectivos grupos de teatro propondo 

a formação de um aluno crítico e pensante quanto ao ensino de ciências. Apesar disto, os 

professores que atuam nestes grupos relataram que sentem dificuldade em receber apoio dos 



 

 

demais professores das escolas no trabalho interdisciplinar. Quanto a montagem do grupo de 

TC no IFRN, notou-se que os alunos se mostraram bastante motivados com relação ao uso do 

TC como ferramenta de ensino, sendo que os mesmos relataram que a atividade foi produtiva 

no tocante a aprendizagem de conteúdos de CTS, confirmando mais uma vez sua eficiência no 

sentido da aprendizagem.  

Palavras chave:  Teatro científico. CTS. Interdisciplinaridade. Qualidade de Ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In the case of education, it is believed that the search for new methodologies that 

contribute to teaching and its quality is always pertinent. Faced with the possible scenario in 

which there are students who are not motivated to learn science, it is possible to see an even 

greater need to innovate in teaching by bringing methodologies that awaken in the student the 

curiosity to learn, making him also responsible for your. Thus, it is perceived today use of 

several teaching methodologies and tools that promote this learning and stimulus. Among 

these methodologies is the Scientific Theater (TC), which can still be considered a new 

methodology in this sense, but it is believed be very effective in what it promises, which is 

teach science and allow its dissemination in a playful way and attractive way to eyes of those 

who participate form active and as televiewer. The aim of this dissertation research was to 

analyze the use of CT as an interdisciplinary tool in science teaching, bringing approaches to 

science, technology and society (CTS) contents in a theatrical scientific project at the Federal 

Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte (IFRN), highlighting 

the importance of this tool in the teaching-learning process.For this, this research was carried 

out in three stages: initially, a state of knowledge, which sought to identify and better know 

how the TC universe has been given in the production of master's dissertations in Brazil over 

a period of 10 years; posteriorly, a  research that sought to know the existence of TC groups in 

the city of Mossoró / RN, as well as to conduct semi-structured interviews with teachers of 

these TC groups; and, finally, an intervention research, based on the creation of a TC group in 

high school  the from IFRN also in the city of Mossoró, which included the elaboration of a 

theatrical script with CTS approaches and a focus group (GF) interview that aimed to know, 

in the view of the students, how this experience was given. At the end of this research, it was 

noticed that although the state of knowledge has presented few master's dissertations and 

publications cited in these dissertations that approach TC in high school in a period of ten 

years, we have been able to confirm that CT is a tool that contributes a lot in the teaching-

learning process and quality of teaching. The TC groups found in the city of Mossoró - RN 

showed positive actions in the teaching quality of the student who works in the respective 

theater groups, proposing the formation of a critical and thinking student about science 

teaching. Despite this, teachers working in these groups reported that they find it difficult to 

receive support from other school teachers in interdisciplinary work. Regarding the assembly 

of the TC group in the IFRN, it was observed that the students were very motivated regarding 



 

 

the use of the TC as a teaching tool, and that the same ones reported that the activity was 

productive in learning the contents of CTS, confirming once again its efficiency in the 

direction of learning.  

Keywords: Scientific Theater. CTS. Interdisciplinarity. Quality of Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
Cada vez mais os debates em torno dos discursos das novas metodologias de 

ensino têm aumentado. As discussões em sua maioria trazem a necessidade de se superar 

o ensino tradicional em todo o campo do aprendizado e no ensino das ciências não é 

diferente. É crescente a busca por um ensino que valorize a ciência e que aproxime esta, o 

máximo possível, da realidade do aluno, ou seja, buscam-se novas metodologias que 

possibilitem um ensino de ciências mais motivador, uma ciência que tenha utilidade na 

vida através de uma linguagem mais próxima do cotidiano. Neves, Caballero e Moreira 

(2006) falam que essa desmotivação pela aprendizagem das ciências tem sido constatada 

em vários países. Para Silva (2011), das disciplinas do ensino médio, os alunos citam a 

Química como sendo a mais difícil, além de uma das mais complicadas para estudar. Na 

física, Moura e Teixeira (2010) relatam que muitas vezes alguns alunos não conseguem 

associar os conteúdos da disciplina com os fatos que presenciam em seu cotidiano, 

provocando uma desmotivação no aprendizado da mesma. 

Dentre as diversas metodologias de ensino consideradas alternativas por 

apresentar um viés diferente do tradicional, encontra-se o uso do Teatro Científico (TC). 

Esta é uma metodologia ainda considerada nova nas pesquisas de ensino e educação, não 

porque ela veio a ser descoberta agora, mas por ter pouca divulgação. Entretanto, dentro 

das universidades o TC vem crescendo nos cursos de licenciatura na área das Ciências da 

Natureza e Matemática. Esta observação parte da premissa de que a formação de 

professores deve acompanhar as mudanças que vêm acontecendo e que os professores 

destas áreas devem estar atentos a essas mudanças cabendo a eles a busca de novas 

alternativas de ensino e o acompanhamento nos contextos sociais, econômico e cultural 

promovendo uma aprendizagem mais significativa para os alunos (SOUSA JUNIOR et 

al., 2013).  

No TC tem-se a preocupação de abordar temas de forma pedagógica e 

transmiti-los a públicos distintos, podendo ser alunos de ensino médio, universitários ou a 

comunidade como um todo, tendo a capacidade de trazer assuntos considerados 

polêmicos ou controversos dentro da ciência e cativar o público, indo assim, além de uma 

ferramenta de ensino (SARAIVA, 2007).   

O trabalho com teatro, seja na formação de professores ou no ensino básico, 

deve ser algo bem planejado para que a parte lúdica não se sobressaia ao ensino. Fazer o 

uso do teatro no ensino de ciências ultrapassa a simples inserção de um “teatrinho”, mas 
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deve ser uma proposta integrada, criteriosa e planejada que possa disponibilizar de 

conhecimentos técnicos (SOUSA JÚNIOR, 2015, p. 20). 

A proposta de pesquisar o TC surgiu após a participação em um período de 

quatro anos em um grupo de teatro científico durante a graduação de Licenciatura em 

Química na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), intitulado 

“FANÁTicos da Química”. Este grupo tem o intuito de trabalhar a divulgação da química 

e aproximar a ciência do público em geral, não só dos alunos de ensino médio. A 

participação no grupo fez perceber a importância desta ferramenta na formação quanto 

docente, visto que, além da aprendizagem, o TC tem o papel de provocar reflexões nos 

licenciandos quanto a sua postura como educador e formador de cidadãos. Isso foi 

percebido durante os anos de participação no grupo de teatro, participação esta que 

também despertou o interesse em trabalhar a formação de grupos de TC no ensino médio. 

Isso foi possível através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) que, atuando como bolsista, surgiu a oportunidade de co-orientar um grupo de 

teatro na Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho, na cidade de Mossoró/RN, em 

parceira com o professor supervisor, que também é formado em licenciatura em Química 

pela UERN e ex-integrante do grupo FANÁTicos da Química. 

Como será visto a seguir, a maioria dos grupos de teatro científico são 

compostos por alunos de graduação de cursos de licenciaturas como uma forma de 

facilitar o ensino de disciplinas como Química, Física e outros de forma disciplinar, ou 

seja, são grupos que, em sua maioria, se preocupam em tratar de assuntos que estão 

ligados aos seus cursos de formação. Claro que esta realidade vem sendo modificada pois 

alguns grupos, como Seara da Ciência, da Universidade Federal do Ceará (UFC), na 

cidade de Fortaleza – CE, por exemplo, vêm promovendo festivais de teatro científico 

para escolas do ensino fundamental e médio, onde o objetivo é despertar neste nível de 

ensino o diálogo entre a ciência e a arte (SEARA TEATRAL, 200-). Outro exemplo de 

TC no ensino médio vem à partir do PIBID de licenciatura em Química da UERN, que 

tem como um dos objetivos de programa o desenvolvimento de TC nas escolas 

contempladas. Gurgel, Falconieri e Melo (2016) apresentam o TC em uma das escolas 

contempladas pelo PIBID de química na cidade de Mossoró com o objetivo de divulgar a 

ciência de forma lúdica, além de aproximar os alunos da disciplina de química. 

O que se pretende aqui é, além de aplicar a ferramenta TC com alunos do 

ensino médio, fazendo-os atores e aprendizes ao mesmo tempo, é fazê-lo apresentando 
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um caráter interdisciplinar, trabalhando não apenas a química, mas também a física, a 

matemática e outros contextos científicos e tecnológicos de Ciências da Natureza e 

Matemática. 
 

Como supracitado, o trabalho com um grupo de teatro científico no ensino 

médio durante a graduação fez perceber alguns pontos positivos desta ferramenta de 

ensino como, por exemplo, a mudança disciplinar dos alunos no decorrer dos encontros. 

Sendo assim, sentiu-se a necessidade de investigar se o uso do teatro cientifico como 

ferramenta de ensino pode de fato contribuir com esta postura disciplinar, bem como 

contribuir no processo de aprendizagem das ciências através de uma abordagem 

interdisciplinar visando discutir a relação importante entre a Ciência, Tecnologia e a 

Sociedade (CTS). 

Para isto, esta dissertação conta com 5 capítulos, sendo que no primeiro 

capítulo é discutido a fundamentação teórica que traz abordagens de três grandes 

assuntos: a interdisciplinaridade e a qualidade de ensino na formação do cidadão; o 

ensino de ciências através das relações  CTS; e o ensino de ciências que buscou abordar a 

alfabetização científica e tecnológica, divulgação científica, o teatro científico no ensino 

de ciências e “Ciência em cena” como proposta de divulgação científica pelo TC.  

O segundo capítulo traz a abordagem metodológica desta dissertação na qual, 

primeiramente, referenciou-se todo o processo metodológico e, a seguir, descreveu-se 

como se deu cada etapa desta pesquisa.  

O terceiro capítulo traz os resultados de discussões de cada etapa, no quarto 

capítulo as considerações finais desta pesquisa, e no quinto capítulo todo o material 

bibliográfico referenciados e citados nesta dissertação. 

 

1.1 OBJETIVOS  

 

1.1.1 Geral  

 

Analisar o uso do teatro científico (TC) como metodologia interdisciplinar no 

ensino das disciplinas de ciências, trazendo uma abordagem dos conteúdos da Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS) em um projeto de TC em um Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), destacando a 

importância do uso desta ferramenta no processo de ensino-aprendizagem.  
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1.1.2 Específicos  

 

 Construir um estado do conhecimento quanto a dissertações no período de 10 anos 

que tratem TC e teatro no ensino médio; 

 Identificar as escolas de ensino médio que trabalham com teatro científico (TC) na 

cidade de Mossoró-RN;  

 Conhecer as metodologias de trabalho dos projetos de TC existentes nessas 

escolas;  

 Criar um texto teatral que discuta as relações CTS em um contexto histórico 

evolutivo da ciência; 

 Montar um grupo de TC com alunos do 2º ano do ensino médio no Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte na cidade de Mossoró – RN; 

 Elaborar oficinas que trabalhem dicção e expressão corporal no intuito de 

melhorar a apresentação e postura dos alunos; 

 Efetivar um procedimento de observação durante toda a pesquisa no intuito de 

analisar a postura dos alunos durante o processo. 

 Aplicar uma entrevista de GF, na intenção de verificar se o uso do teatro como 

ferramenta de ensino, facilita o processo de ensino aprendizagem dos conteúdos de CTS.  

 Fazer um processo de validação do instrumento de entrevista do GF com 

especialistas atuantes na área para saber se o mesmo atinge o objetivo por ele proposto; 

 Realizar a análise de todas as entrevistas e estado do conhecimento através do 

método de análise de conteúdo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo serão abordadas algumas discussões bibliográficas importantes 

referentes a interdisciplinaridade, qualidade de ensino, CTS, ensino de ciências, 

alfabetização científica (AC), divulgação científica e teatro científico (TC), no intuito de 

fazer uma discussão de como esses assuntos estão correlacionados e como, juntos, podem 

contribuir para a formação do aluno quanto cidadão. Sobre TC a necessidade ainda de 

organizar uma linha de raciocínio que leve o leitor a entender o porquê este se faz 

importante no ensino de ciências.  

 

2.1 A INTERDISCIPLINARIDADE E A QUALIDADE DE ENSINO NA FORMAÇÃO 

DO CIDADÃO 

 

A formação cidadã e profissional se reflete sobre a qualidade do ensino. 

Afinal, acredita-se que essa formação será obtida através de um ensino de qualidade que 

está muito além dos conteúdos dos livros, e acima daquelas que muitos professores têm 

em mente: que é a formação na qual o professor deve concluir ou ensinar todo o conteúdo 

dos livros e os alunos devem ter boas notas nas provas e exames seletivos. Paro (2007) 

afirma que a função da escola não é limitada ao fornecimento de informações aos alunos 

visando prepará-los para o mercado de trabalho ou vestibulares, mas sim, prepará-los 

para viverem em sociedade. Quando se fala nessa qualidade de ensino também se fala na 

importância das vivências e experiências que cada aluno traz consigo. A escola não deve 

diminuir essas experiências, mas, aproveitá-las e uni-las aos conteúdos das disciplinas 

proporcionando um maior entendimento e aprendizagem. Percebe-se que esse significado 

de qualidade vai além da aprendizagem de conteúdos, mas trata-se da capacitação do 

indivíduo para viver em sociedade e da relação destes conteúdos como ferramenta para 

essa capacitação. 

Trabalhos atuais que tentam entender como se dá essa qualidade de ensino, 

como Azevedo (2011), cujo o tema discutido é abordado no sentido de enfatizar que esta 

qualidade tem muitos significados e que os conteúdos a ela atribuídos dependem muito 

do que vêm sendo construído historicamente através das reflexões humanas e dos 

interesses de grupos e classes. Neste sentido entende-se que a qualidade de ensino muda 
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com o passar dos anos de acordo com o que se espera da educação. Hoje, espera-se desta, 

não só a formação humana como instrumento de trabalho, mas sim, a formação humana 

quanto cidadão.  

Ainda sobre qualidade de ensino, Azevedo (2011, p. 424) questiona se esta 

tem sido bem distribuída na educação ou se é diferenciada no que diz respeito aos 

“grupos privilegiados” Sobre isto a autora questiona a função da escola para a maioria da 

população,  

 

Isto implica considerar e questionar a própria função da escola para a maioria 

da população, a adequação dos programas e projetos ao atendimento das suas 

necessidades educacionais e, portanto, a estrutura dos equipamentos sociais, a 

natureza e característica dos currículos, os métodos de ensino, o tratamento 

reservado aos professores, dentre outros elementos que configuram a relação 

entre as práticas educativas e o projeto de sociedade prevalecente. Trata-se de 

uma compreensão que toma a qualidade como “qualidade social” e que se 

articula, no nosso binômio, diretamente à noção de gestão democrática da 

educação e da escola, problematizada no item anterior (AZEVEDO, 2011, p. 

424). 

 

Acredita-se que a qualidade de ensino está ligada a fatores como métodos de 

ensino, tratamento dos professores, currículo, projetos, programas educacionais e outros 

como bem citados pela autora. Um artigo do jornal “Folha de São Paulo” publicado por 

Fábio (2014) descreve que um dos pilares da qualidade de ensino é o professor. O autor 

do artigo faz uma comparação entre algumas escolas paulistanas quanto ao desempenho 

dos alunos destas escolas no ensino médio. O resultado desta comparação é que o 

desempenho foi melhor em escolas com professores formados em suas respectivas áreas, 

com mestrado e doutorado que nas escolas de professores apenas graduados ressaltando a 

importância da formação continuada do professor. Aqui também defende-se esta ideia, 

porém, defende-se também que para isto o professor deve ter tempo disponível. O que 

muitas vezes não é o caso pois sabe-se que na maioria das vezes o professor se depara 

com salas de aulas superlotadas, carga horária excessiva e baixo salário, o forçando a 

trabalhar em mais de uma escola para suprir suas necessidades. Então, se um dos pilares 

para a educação de qualidade está pautado na formação continuada do professor, é 

preciso investir mais no próprio professor, como afirma Azevedo (2011). 



21 

 

 

 

Ressaltamos aqui um outro ponto essencial para esta qualidade de ensino a 

qual estamos buscando, a prática de atividades interdisciplinares. Quando se fala em 

interdisciplinaridade, não se refere a simples ideia de contextualização de conteúdo com o 

cotidiano, mas sim, da prática interdisciplinar em equipe. Thiesen (2013) entende a 

interdisciplinaridade como uma necessidade real mais centrada no sujeito como o 

educador, ou nos materiais didáticos utilizados, ou nas ações em grupos que podem ser 

realizadas. Para Moura e Teixeira (2010, p. 3), esta seria “Uma forma de dar sentido ao 

conteúdo ensinado pelas diversas disciplinas abordadas no ensino médio e promovendo 

uma relação entre elas, de modo a cultivar a interdisciplinaridade desde cedo na escola”. 

Esta reflexão nos ressalta o fato de que cada vez mais vivemos uma realidade 

multidisciplinar na sociedade, ou seja, cada vez mais os acontecimentos do nosso dia a 

dia estão interligados. Esta interligação entre os conteúdos não ocorre se não pelo diálogo 

entre os trabalhos dos professores. É preciso haver uma “sintonia” entre os professores 

além de uma reciprocidade nas ações tomadas, ou seja, vontade de trabalhar com o 

conjunto, resultando em uma verdadeira mudança no comportamento de alguns destes 

profissionais.  

Fazenda (2011) ressalta que esta é uma atividade que requer estudos, 

planejamentos e, acima de tudo, reconhecimento da sua importância. Não se pode realizá-

la por exigência institucional, mas sim, por questão de atitude. Para Luck (1994) estas 

práticas promovem a superação da visão restrita do mundo ao mesmo tempo em que 

resgata a centralidade do homem na produção do seu próprio conhecimento. Ao vermos o 

homem como ser determinante e determinado, pensamos nele como um sujeito atuante na 

sociedade, alguém que seja capaz de decidir, opinar, criticar, aprender, e intervir no meio 

em que vive. Logo se pensa na formação deste cidadão e na qualidade do ensino que ele 

obteve, uma vez que se acredita que essa formação cidadã depende da mesma.  

Uma colunista cita em um artigo no site “Portal da Educação” que   

 

O trabalho interdisciplinar garante maior interação entre os alunos, destes com 

os professores, sem falar na experiência e no convívio grupal. Partindo deste 

princípio é importante, ainda, repensar essa metodologia como uma forma de 

promover a união escolar em torno do objetivo comum de formação de 

indivíduos sociais. Neste aspecto a função da interdisciplinaridade é apresentar 

aos alunos possibilidades diferentes de olhar um mesmo fato (SILVA, 200-?) 
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Aqui fica evidente a importância para o próprio professor da interação grupal 

que ocorre na prática interdisciplinar. Acredita-se que esse convívio proporciona 

aprendizado ao próprio professor além da união escolar como cita a autora, que deve ser 

importante para o desenvolvimento acadêmico tanto dos professores quanto dos alunos. 

Mozena e Ostermann (2014) mostram que a interdisciplinaridade tem sido 

uma das principais preocupações no ensino médio, porém, os autores externam sua 

preocupação com o fato de que as disciplinas das ciências exatas, como física, química ou 

biologia tem suas particularidades e que os professores destas disciplinas não foram 

formados através do sistema interdisciplinar, o que dificultaria o seu ensino. De fato, é 

sentido por muitos licenciandos destas disciplinas as dificuldades de ser interdisciplinar. 

Aqui fala-se por experiência própria da autora, o quanto ainda é preciso que as 

universidades invistam mais no trabalho com interdisciplinaridade o que, também por 

opinião própria, pode influenciar na qualidade de ensino. Já que uma das maiores 

preocupações para o ensino hoje é ser interdisciplinar, acredita-se que este é o caminho 

para melhorar a qualidade de ensino não só no sentido conteudista, mas também na 

formação do aluno quanto cidadão. 

  

2.2 O ENSINO ATRAVÉS DAS RELAÇÕES DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

SOCIEDADE (CTS) 

 

Cada vez mais percebe-se os avanços tecnológicos e científicos e, com isso, a 

ideia de uma sociedade culturalmente mais científica-tecnológica diante de produções de 

bens e serviços (SANTOS; NUNES, 2016). Neste sentido, entende-se que a escola deve 

estar preparada para esta realidade e não deve ser apenas voltada para operacionalização 

de conteúdo. É preciso ter uma formação voltada para a compreensão crítica da realidade 

social, econômica, política, cultural capaz de ser transformadora da sociedade através dos 

interesses sociais e coletivos (TAVARES et al., 2016).  

Para discutir um pouco sobre CTS acredita-se ser interessante primeiro tentar 

buscar um entendimento sobre o que venha a ser as relações entre as questões que 

envolvem a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade. Para isto, inicialmente, cita-se o 

trabalho de Nunes e colaboradores que estabelecem um bom juízo sobre Tecnologia.  
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Parte-se do entendimento inicial de que a tecnologia é uma atividade humana, 

socialmente contextualizada e, portanto, não exclui a teorização, mas volta-se a 

resolução de problemas. Em oposição à ciência, seu objetivo não é o de 

explicar o objeto, e sim transformá-lo, à medida da necessidade dos agentes 

sociais que a condicionam. (NUNES, et al. 2016, p. 325) 

 

Assim, a tecnologia pode ser vista com intuito de resolver os problemas da 

sociedade de várias formas, seja criando objetos ou os transformando em prol da 

necessidade da sociedade. Segundo Tavares et al. (2016, p. 180), “o desenvolvimento da 

tecnologia visa à satisfação de necessidades que a humanidade se coloca, o que nos leva a 

perceber que a tecnologia é uma extensão das capacidades humanas”. Mais uma vez 

percebe-se a tecnologia ligada as necessidades da sociedade tornando-a importante ao 

desenvolvimento humano. 

Sobre ciência e conhecimento científico podemos citar Alan Chalmers que 

traz em seu livro “O que é ciência afinal?” uma boa reflexão acerca do tema. 

 

Conhecimento científico é conhecimento provado. As teorias científicas são 

derivadas de maneira rigorosa da obtenção dos dados da experiência adquiridos 

por observação e experimento. A ciência é baseada no que podemos ver, ouvir, 

tocar etc. Opiniões ou preferências pessoais e suposições especulativas não têm 

lugar na ciência. A ciência é objetiva. O conhecimento científico é 

conhecimento confiável porque é conhecimento provado objetivamente 

(CHALMERS, 1993, p. 23) 

 

Em suma, o que se pode entender sobre ciência e tecnologia é que a primeira 

é um conhecimento objetivo, testado e aprovado através de rigorosa obtenção de dados, 

usada para explicar coisas e objetos. Já a tecnologia, apesar de também ser teorizada visa 

principalmente a resolução de problemas e a transformação de objetos para atender à 

necessidade da sociedade. Juntas podem ser utilizadas em prol desta mesma sociedade, 

assim como também não devem ser entendidas como salvadoras ou destruidoras do meio, 

mas como aquilo que é necessário em determinados momentos na história por grupos e 

classes distintos.  

É importante lembrar sempre que ciência e tecnologia andam juntas e uma 

não é inferior a outra, como muitas vezes se é pensado, conforme diz Acevedo Diaz 

(1995) em estudos bibliográficos realizados sobre a concepção de CTS. O autor relata 
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que tanto professores quanto alunos, veem ciência e tecnologia como duas vertentes 

distantes. Nas visões destes, a tecnologia é considerada inferior a ciência e é meramente a 

aplicação prática da mesma a fim de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sabemos 

que esta é uma visão distorcida da relação ciência e tecnologia, já que se sabe que no 

decorrer da história, ambas sempre dependeram uma da outra. Não se faz ciência sem 

tecnologia, ou seja, ela não é uma mera aplicação da ciência, as duas complementam-se.  

Com relação à sociedade, Amorim (1995) ressalta a importância de vê-la a 

partir do contexto escolar e acabar com a tendência de mantê-la como parte de um mundo 

externo à escola. Sabe-se que hoje tenta-se “quebrar” essa visão distorcida. Tanto 

professor, quanto escola e alunos devem ter uma visão mais abrangente da sociedade e 

perceber que a ligação escola-sociedade é muito maior, assim como também os conteúdos 

referentes à ciência e tecnologia influenciam a sociedade e são influenciados por esta.  

Assim, em uma questão mais geral, fazendo uma relação da ciência e da tecnologia com a 

sociedade, vê-se a importância de perceber que a esta última é peça fundamental no 

desenvolvimento cientifico e tecnológico. 

Em uma perspectiva escolar e de formação cidadã como norteadora da 

qualidade de ensino, percebe-se cada vez mais a necessidade de aprender sobre essa 

ciência e tecnologia, visto que estas podem ser utilizadas em prol da sociedade através da 

crescente evolução tecnológica e científica a nossa volta, como novos tratamentos de 

saúde, novos aparelhos eletrônicos, novas formas até mesmo de se comunicar. Contudo, 

também é preciso tomar cuidado com essa necessidade para que não ocorra uma visão 

distorcida de que, através delas, se pode salvar o mundo. Nunes, et al, (2016) chamam a 

atenção para algumas crenças em volta desta visão salvacionista ao atribuir que  

 

Nesse panorama, nota-se que há demanda por uma educação científica que 

prepare para a cidadania e a percepção de que a sociedade não deve deixar 

exclusivamente na mão dos especialistas as escolhas de caráter científico e 

tecnológico, mito determinista intimamente relacionado à ideia salvacionista  

. 

Vale destacar que estes autores não diminuem a importância do estudo CTS, 

porém, ressaltam que é preciso ter mais cuidado com as crenças e atitudes que giram em 

torno destes estudos, tanto nos cursos superiores, em especial nas licenciaturas de 

ciências naturais, quanto no próprio ensino médio pois, segundo eles, há uma crença por 
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parte dos estudantes de que a ciência e a tecnologia salvarão os problemas da sociedade, 

implicando em um “mito salvacionista”.  

Um dos motivos que dá veracidade a esta preocupação infere no que diz 

respeito não só aos bens que a ciência e a tecnologia podem proporcionar, mas também 

aos males que estas podem causar. Santos e Nunes (2016, p. 170) apresentam em seu 

trabalho alguns exemplos destes males “A esse respeito, basta relembrarmos dos 

acidentes nucleares, vazamentos de petróleo em alto mar e de explosões de bombas 

atômicas com seus nefastos efeitos ainda hoje sentidos”. Com base nisto, parte-se da 

premissa de que o que vai determinar como a ciência e a tecnologia deve ser vista pela 

sociedade e como esses mitos sobre CTS são discutidos, é a forma como elas são 

aplicadas, as decisões tomadas por determinados grupos e, até mesmo, pela própria 

sociedade. 

Sobre a importância da atuação da sociedade nestas decisões, Barbosa (2011) 

acredita que os estudos ou movimentos dentro de um contexto que estabeleça as relações 

CTS são fundamentais para promover discussões a respeito da importância da ciência e 

como esta tem influenciado no futuro da sociedade.  

 

[...] acredito que a utilização de uma abordagem CTS possa modificar a 

situação vivenciada em cursos técnicos/tecnológicos e iniciar novos caminhos 

mais bem sucedidos na busca de cumprir o que dizem as legislações e políticas 

da educação profissional: fazer de nossos estudantes seres pensantes e lhes dar 

o direito de discutir os temas polêmicos do mundo atual e de tomar decisões 

sobre estas situações (BARBOSA, 2011, p. 2). 

 

Mais uma vez é importante trazer exemplos históricos sobre CTS, como, por 

exemplo a produção da bomba atômica e outros, e levantar questionamentos como o que 

a autora faz: a favor de quem esses trabalhos e pesquisas estavam sendo desenvolvidos? 

Nesse sentindo, a autora destaca a importância destas discussões dentro da sociedade de 

modo a fazê-la participante ativa. Siqueira e Viana (2017, p. 3) falam que a forma como a 

ciência é passada para a sociedade nada mais é do que uma “mera tradução de conteúdo 

para um público não-especialista”. Os autores ressaltam que os cientistas acabam sendo 

os emissores destes conhecimentos e a população os receptores. Assim, os cientistas 

continuam como sendo os detentores do conhecimento e a população acaba não opinando 

nas decisões, mas apenas acatando aquilo que lhes é passado. Tem se buscado mudar esta 
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realidade pois hoje percebe-se uma escola muito mais ativa e alunos buscando vivenciar a 

ciência tanto no contexto escolar quanto na sua comunidade através de pesquisas e 

expondo seus resultados em feiras de ciências, por exemplo. 

Para Angotti (2015, p. 12) “a presença da Ciência e da Tecnologia no mundo 

contemporâneo parece por si só justificar a necessidade do seu ensino [...]”, nesse 

sentindo se destaca novamente aqui o importante papel do professor, e a forma como 

esses temas são abordados e discutidos em sala de aula. Nesse sentido, Julio e 

Bergamasch (2009) destacam a importância de o educador promover situações e métodos 

para contextualizar o conhecimento de forma significativa e trabalhar com temas atuais e 

próximos aos estudantes, tratando, por exemplo, de assuntos que estejam em mídia como: 

doenças, fabricações e usos de medicamentos, atividades que agridem o meio ambiente, 

opiniões e estudos de cientistas sobre alimentação, entre outros.  

Em suma, existe um leque de opções que podem ser trabalhadas em sala de 

aula e com a comunidade. A exemplo disto, retomamos a discussão sobre o uso de peças 

de teatro de cunho científico, tais como: “Reciclagem”, “A máquina química do tempo”, 

“Quimicanic: a química que não afundou” todas do grupo Fanáticos da Química, da 

UERN; “O alquimista”, “Somos o que comemos, “A química do natal” do grupo Seara da 

Ciência da UFC; “Agonia de uma célula”, “O barbeiro de chagas” do programa Casa da 

Ciência, na cidade de Ribeirão Preto – SP (Casa da ciência – online, 2015), com apoio 

dos estudantes e pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP). Aqui foram citados 

apenas alguns trabalhos destes grupos, bem como existem outros grupos e espaços que 

também fazem este trabalho, muitos deles, inclusive, em espaços além dos muros das 

escolas, ressaltando a importância destes trabalhos no intuito de formar pessoas críticas 

construtoras do seu próprio conhecimento, aptas a desenvolverem novas pesquisas, 

experiências e pensamentos críticos (SILVA et al., 2010). Posteriormente, será 

desenvolvido um momento para discutir estes grupos e suas histórias, bem como serão 

apontados outros grupos de teatro que refletem o mesmo objetivo, que é o teatro 

científico.  

 

2.3 O ENSINO DE CIÊNCIAS  

 

Tratando-se de ensino de ciências e teatro científico, acredita-se existir uma 

linha lógica entre os assuntos a serem discutidos a seguir. A Alfabetização científica 
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(AC) por si só é importante no ensino de ciências, não só nos anos iniciais, como também 

em toda formação, devido a possibilidade de favorecimento do que seriam os primeiros 

significados do mundo, e da ampliação dos conhecimentos e culturas dos alunos 

(VIECHENESKI; LORENZETTI; CARLETTO, 2012). Quanto a tecnologia, acredita-se 

que esta é tão importante quanto a AC, devido à necessidade cada vez mais intensa de se 

saber mais sobre tecnologia diante de um mundo cada vez mais tecnológico. Juntamente 

com estes pontos, encontram-se a divulgação cientifica e o TC, que acredita-se serem 

formas eficazes de ensinar ciências, não só através da escola mas também fora dela, bem 

como inserir no ensino de ciências uma cultura científica, capaz de gerar nos alunos um 

pensamento crítico e fazê-los capazes se opinar quanto às questões que envolvam a 

ciência e a tecnologia diante da sociedade.  

 

2.3.1 Alfabetização científica (AC) e tecnológica 

 

Para chegar ao ensino de ciências, sentiu-se a necessidade de falar primeiro 

sobre AC, afinal, acredita-se que esta está diretamente ligada, ou deveria estar, a forma 

como se dá o ensino de ciências, pois sabe-se que vivendo em um mundo cada vez mais 

cientifico e tecnológico, é preciso formar uma sociedade que entenda e discuta esse 

mundo, e a AC e tecnológica se tornam essenciais nesta formação.  

Cada vez mais fica evidente a necessidade de pessoas alfabetizadas 

cientificamente, seja para o conhecimento simples do dia a dia ou noções mínimas a 

serem aplicadas frente a questionamentos na sociedade. Como explica Cajas (2001, p. 

243) 

Esta influencia es observable en la creciente demanda de conocimiento 

científico y tecnológico para tomar decisiones comunes, ya sean individuales, 

como dietas alimenticias que afectan la presión arterial, o sociales, como la de 

optar por fuentes de energía más limpias que las tradicionales basadas en 

combustión de petróleo.   

 

O autor também chama a atenção para o fato de que as relações entre ciência, 

tecnologia e sociedade eram pouco discutidas no início do século XXI. Hoje percebe-se 

que esta realidade mudou, porém, acredita-se que ainda há um longo caminho a ser 

traçado visto que esses avanços ainda são poucos. Além disso, a falta de conhecimento ou 
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discussão acerca deste tema pode dificultar a compreensão que os estudantes têm sobre a 

realidade que os rodeiam (CAJAS, 2001).  

Quanto ao significado do termo “alfabetização científica”, Sasseron e 

Carvalho (2011) fazem um trabalho demonstrando como vários autores espanhóis, 

ingleses e franceses se referem a estes estudos. A exemplo disto, cita-se aqui, apenas o 

termo na língua espanhola que é “Alfabetización científica”, utilizado para enfatizar a 

promoção de capacidades e competências, permitindo aos estudantes participar 

ativamente na sociedade nas decisões do dia a dia. Nesta discussão, ao traduzirem todas 

as expressões para a o português as autoras percebem um problema:  

 

Para nós, pesquisadoras cuja língua materna é a portuguesa, o problema ganha 

novas proporções quando da tradução dos termos: a expressão inglesa vem 

sendo traduzida como “Letramento Científico”, enquanto as expressões 

francesa e espanhola, literalmente falando, significam “Alfabetização 

Científica” (SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 60,) 

 

Destacam ainda que, devido a essa pluralidade de interpretações na literatura 

nacional, é possível encontrar autores abordando tanto a expressão “Alfabetização 

científica”, Auler e Delizoicov (2001 apud SASSERON; CARVALHO, 2011), como 

também “Letramento Científico” Santos e Mortimer (2001 apud ASSERON; 

CARVALHO, 2011), e ainda “Enculturação Científica” (MORTIMER; MACHADO, 

1996 apud SASSERON; CARVALHO, 2011). Apesar desta variedade de expressões, 

todas apontam para um mesmo objetivo que é a formação do estudante através de 

conhecimentos científicos que propiciem uma atuação ativa e participativa frente a 

sociedade e o meio ambiente (SASSERON; CARVALHO, 2011). 

Tratando de toda a complexidade que é a AC, acredita-se que esse processo 

ocorre ao longo de toda a vida e não somente no espaço formal ou através do ensino 

disciplinar nas salas de aula. Várias atividades têm sido utilizadas na AC e cidadã, como 

por exemplo, atividades desenvolvidas em espaços não formais como museus e teatros, 

onde muitos professores de ciências têm recorrido a estas estratégias no intuito de 

promover esta alfabetização ou despertar nos alunos o interesse pela ciência para que 

então a AC ocorra (MOREIRA; MARANDINO, 2015a). Neste contexto, pontuamos uma 

das ferramentas que propiciam meios facilitadores para esta formação, o TC, foco 
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principal deste trabalho de dissertação. Com isso, acredita-se que a AC e tecnológica se 

torna importante no uso do TC. 

Cabe ainda discutir que, apesar da necessidade de conscientização de que esta 

formação é importante, se deve ter certos cuidados para que tanto os alunos quanto a 

sociedade em si sejam prudentes e não as vejam como salvadoras da pátria. O fato de 

vivermos em um mundo tão influenciado pela ciência e a tecnologia, traz na sociedade 

uma visão de divindade sem erros e donos de uma verdade absoluta (SANTOS; 

MORTIMER, 2002). Defende-se aqui não a necessidade de produção de cientistas, mas 

sim, a formação de alunos capazes de opinar criticamente diante das questões sociais, 

ambientais, científicas e tecnológicas.  

Para isto, Maciel (2012) discute sobre a importância das perspectivas de 

trabalho dos professores quanto a esta alfabetização e que é necessário que os mesmos 

tenham noção de como aplicar os conceitos e vocabulários científicos na vida cotidiana 

do aluno, além de motivar “uma apreciação sobre a história da ciência, a fim de situar e 

compreender o processo de construção do conhecimento a ser ensinado [..]” (MACIEL, 

2012, p. 154). 

Sabe-se que para ser alfabetizado cientificamente não precisa ser um detentor 

de todo conhecimento científico, mas é preciso ter subsídios para serem atuantes na 

sociedade frente alguns questionamentos que envolvem a ciência, em especial as relações 

CTS. Quando aqui se fala em AC e na importância da relação CTS, não se pode esquecer 

de todo o contexto histórico e filosófico da ciência (HFC).  

 

“[...] observa-se que a inserção de HFC pode contribuir para uma melhor 

compreensão de conceitos elaborados pela Ciência, pois explicita influências 

históricas, sociais, políticas e econômicas, tão importantes para o 

desenvolvimento científico em determinado momento histórico” (DUARTE et 

al., 2010, p. 02).  

 

Conhecer estes aspectos humanos, éticos e políticos é importante para 

entender as relações de causas e efeitos, benefícios e malefícios ocasionados entre essa 

relação CTS. Através da história da ciência, é possível abordar o desenvolvimento 

científico e discutir as diversas teorias e métodos científicos que surgiram através dos 

tempos (MOURA; TEIXEIRA, 2010). Outro fator que o autor ressalta e que é 

considerado importante nesta realidade é que, através da abordagem da história da 

ciência, pode-se desmistificar a ilusão de que os cientistas famosos como Eisnten e 
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Newton eram seres ou semideuses iluminados, donos uma inteligência sobrenatural. Para 

Moura e Teixeira (2010, p. 4) “é necessário superar esta imagem, mostrando ao educando 

que a ciência está em constante mutação e que se desenvolve de acordo com o contexto 

histórico que a influência”, além de mostrar que todos podem ser cientistas, ratificando 

que não é preciso ter uma inteligência considerada acima do normal para isto.  

 

2.3.2 Divulgação científica 

  

Uma vez que a AC e tecnológica tem como um dos seus objetivos a 

desmistificação da ciência e da tecnologia, a divulgação científica vem a ser um meio 

propício a isto, visto que, através dela pode-se elencar ou até mesmo ensinar um pouco 

(ou muito) de ciência, buscando levar este ensino ao maior número de pessoas.  

Cada vez mais vive-se e percebe-se uma mobilização em torno do 

conhecimento científico ou “cultura científica, indispensável tanto para a consolidação de 

uma força de trabalho treinada tecnicamente, como para que os cidadãos sejam juízes das 

promessas e ações de seus governantes” (LORDÊLO; PORTO, 2012). Esta vivência 

reflete no crescente desenvolvimento da ciência e da tecnologia, que interferem na 

sociedade, conforme discutido previamente. Mas o que é essa cultura científica à que os 

autores se referem? Os mesmos tentam em seu trabalho conceituar o termo “cultura” e 

“cultura científica” ou chegar a uma definição das mesmas, porém, percebem uma grande 

complexidade nesta tarefa devido ao grande número de estudiosos que também dedicam 

seus trabalhos a discussão em volta do termo “cultura”, como por exemplo Claude Lévi-

Strauss (1950, apud LORDÊLO; PORTO, 2012. p 23) que define a cultura como: 

 

Toda cultura pode ser considerada como um conjunto de sistemas simbólicos. 

No primeiro plano desses sistemas colocam-se a linguagem, as regras 

matrimoniais, as relações econômicas, a arte, a ciência, a religião. Todos esses 

sistemas buscam exprimir certos aspectos da realidade física e da realidade 

social, e mais ainda, as relações que esses dois tipos de realidade estabelecem 

entre si e que os próprios sistemas simbólicos estabelecem uns com os outros  

 

Diante deste contexto percebe-se a cultura científica como demais culturas 

que são advindas desde a infância ou adquiridas com experiências. Vale ressaltar que esta 

cultura científica também faz parte do aprendizado social. Para Lordêlo e Porto (2012, p. 
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24) a cultura acaba se apresentando como: 

  

[...] uma construção social que se molda às condições e interferências internas 

e externas no âmbito das sociedades. Desta maneira, em razão do alargamento 

e multiplicidade do seu conceito ela, a cultura, passa a englobar todos os 

fatores inerentes ao indivíduo e as relações que trava com toda a coletividade. 

 

Assim, a cultura constitui-se como algo essencial ao indivíduo nas suas 

relações sociais e construída ao longo da história. Ainda segundo as autoras, no sentido 

da cultura e conhecimento, essa construção se dá através de mobilizações e construções 

ao longo da história, sendo impactadas por políticas públicas, educação e também pelo 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia. A ciência pode ser vista como uma produção 

humana que acaba sendo indiscutível para o desenvolvimento da civilização (SANCHÉZ 

MORA, 2003, apud LORDÊLO; PORTO, 2012). Sendo assim, esta não só faz parte da 

cultura como também faz-se fundamental para a sua construção.  

Ao tentar entender como ocorre a divulgação científica nesta cultura 

científica que cada vez mais se busca, remete-se ao passado ainda no século XVIII, 

quando os anfiteatros europeus eram cheios por pessoas que buscavam conhecer as novas 

tecnologias, novas máquinas, e sistemas mecânicos e elétricos através de verdadeiros 

shows científicos parecidos com os que existem hoje nas divulgações científicas (SILVA, 

2006). Ainda desta época pode-se encontrar “diversos livros escritos por cientistas e 

destinados a um público que no atual discurso da “divulgação científica” seria chamado 

de não-especializado ou leigo” (SILVA, 2006, p. 54). Claro que com o passar dos anos e 

à medida que a ciência e a tecnologia foram se aprimorando, essas divulgações também 

foram ganhando novas formatações, e cada vez mais crescendo a necessidade de atingir 

um maior número de pessoas informatizadas, ávidas por conhecimento (FRANÇA, 

1996). Acredita-se que a divulgação científica faça parte desta cultura, e para que ambas 

sejam efetivas é preciso que haja nas escolas ações que compreendam o universo 

científico, para além de exposições de disciplinas. É preciso que haja ações que 

favoreçam habilidades e valores para que o aluno tenha noção do mundo globalizado em 

que vive e dos impactos que essa ciência e tecnologia provocam na sociedade 

(LORDÊLO; PORTO, 2012). 

 

No caso da divulgação científica, como a própria etimologia da palavra 
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divulgar sugere, trata-se de fazer chegar à população, de forma a um tempo 

rigorosa e simples, a dinâmica da ciência na vida cotidiana. E a escola, assim 

como a mídia, ocupam, de forma diferenciada, um lugar de centralidade nesse 

processo. Além do livro didático, é importante ressaltar a presença no espaço 

escolar de outros recursos, como revistas, livros de literatura, DVDs, CDs e, 

ainda, a TV a internet (MENDONÇA, 2010, p. 3). 

 

A divulgação científica é um meio de levar a ciência a todos, seja através do 

espaço educacional formal, ou outros meios, como televisão, centro de ciências e o teatro 

científico, como aqui já tão discutido. Hoje é comum ver museus científicos e centros de 

ciências se apropriarem do lúdico para trabalhar tanto no aluno de ensino básico 

(fundamental e médio) quanto no aluno de ensino superior, o que resulta em uma AC que 

se estende ainda à comunidade não acadêmica. “A AC propõe um conhecer ciência e 

tecnologia para além dos conteúdos conceituais tradicionalmente contemplados nos 

processos de ensino e aprendizagem” (MOREIRA e MARANDINO, 2015b, p. 512). No 

Brasil estes museus e centros de ciências são de grande importância para este objetivo. 

Mais ainda por ser direcionado ao público em geral, além de universitários ou 

licenciandos. Moreira e Marandino (2015b) dedicaram um trabalho para investigar as 

instituições que fazem esta ação de divulgação da ciência ao público em geral. Dentre os 

exemplos estão os: Museu Espaço Ciência Viva no Rio de Janeiro – RJ, Museu de Artes e 

Ofícios em Belo Horizonte – MG, e outros.  

Neste trabalho também nos preocupamos em fazer uma busca por estas 

instituições de divulgação científica. No site da Associação Brasileira de Centros e 

Museus de Ciências (ABCMC), organização entre a Casa da Ciência da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Museu da vida/Fiocruz e o apoio do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), encontrou-se um livro/guia que consta todos os 

centros e museus de ciências do Brasil que, inclusive, é uma boa recomendação de leitura 

para quem tem interesse no assunto porque abrange todos os espaços científicos até o ano 

de 2015. Foi possível elencar alguns centros de ciências que utilizam o teatro em suas 

atividades, como: “Seara da Ciência” (já citado aqui); “Espaço da Ciência”, entre as 

cidades de Olinda e Recife em Pernambuco, cujo espaço, além de contar com 

experimentos interativos a céu aberto, conta também com laboratórios didáticos, teatro, 

planetários e outras atividades; “Núcleo de ciências” com apoio da Universidade Federal 

do Espírito Santo (UFES), que promove atividades educacionais como feiras de ciências, 
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teatro científico, minicursos, exposições e outras atividades; “Laboratório de divulgação 

científica” da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que proporciona no 

campus da universidade e em espaços públicos como shopping, shows de ciências, teatro 

científico e exposições para a sociedade. Além destes centros e museus de ciências é 

possível conhecer outros no livro da ABCMC aqui citado (CENTROS E MUSEUS DE 

CIÊNCIA DO BRASIL, 2015).  

 

2.3.3 O teatro científico e o ensino de ciências 

 

Para discutir teatro científico sentiu-se a necessidade de enfatizar a 

importância deste tipo de ferramenta para o ensino de ciências. Inicialmente, discutiu-se 

sobre AC e depois sobre divulgação científica. Acredita-se que ambas são de fundamental 

importância para a formação de uma sociedade mais informada sobre um dos assuntos 

que mais têm crescido em diversos debates, que é a discussão em torno da ciência e a 

tecnologia frente a sociedade. Assim, acredita-se que o teatro científico venha a ser capaz 

de despertar no aluno o interesse pela ciência, além de divulgá-la. A atividade lúdica 

pode beneficiar todo ser humano, seja pela diversão e prazer, ou pela aprendizagem 

(SANTOS et al. 2011).  

O uso do teatro científico no ensino das ciências vem ganhando cada vez mais 

espaço no cenário brasileiro propondo-se a discutir a ciência e a tecnologia além dos 

aspectos conceituais (MOREIRA, 2012). Cada vez mais surgem grupos de TC nas 

universidades e atividades teatrais em museus científicos que visam essas discussões. 

Além disso, esta ferramenta tem como objetivo, ser para o educador mais uma 

possibilidade de uso que possa facilitar o “difícil” trabalho em ensinar, principalmente 

quando se trata de disciplinas na área das ciências exatas (MOURA; TEIXEIRA, 2010). 

Esta, pode proporcionar uma visão mais simplificada destas disciplinas, mostrando para 

os alunos e para a comunidade como um todo que não é tão difícil aprender ciências.  

Tratando da temática de teatro científico, Moreira e Marandino (2015b, p. 

513) referem-se a este como “espetáculos abordam conceitos científicos, muitas vezes 

complexos e complicados, visando torná-los mais acessíveis, remetendo, posteriormente, 

a discussão para a sala de aula”. Também se vê nesta metodologia, uma alternativa de 

aproximar mais tanto os alunos quanto os espectadores da realidade do cientista. “Duas 
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importantes formas de utilizar o teatro científico na educação são: 1- Fazendo os alunos 

participarem de peças de teor científico; 2-Tornando os alunos espectadores de peças com 

teor científico” (MOURA; TEIXEIRA, 2010, p. 6). Defende-se a ideia de que a ciência 

deve ser aberta e comunicada não apenas à comunidade científica, sobretudo, de forma 

diferente a sociedade em geral começando, inclusive, pela escola (SILVEIRA; ATAIDE; 

FREIRE, 2009).  

O TC é uma importante ferramenta que pode motivar os educandos a 

aprender ciências por meio da história da ciência, que pode ser trabalhada e 

desmistificada, fazendo os espectadores e atores perceberem os processos pelos quais a 

ciência evolui, além de tornar ambos, aluno e espectador, perceberem que a ciência faz 

parte do seu mundo (MOURA; TEIXEIRA, 2010). O uso da divulgação científica por 

meio do teatro torna-se importante nos dias atuais, visto que tanto as instâncias não 

formais, como museus e centro de ciências, quanto educadores da educação formal, como 

professores de ciências da educação básica e superior, recorrem a esta estratégia 

(MOREIRA; MARANDINO, 2015b). 

Nas palavras de Pinto e Moreira (2015, p. 4), “Nesta perspectiva, pode-se 

pensar no teatro de temática científica, ou teatro científico, como uma estratégia 

diferenciada de se abordar o conhecimento científico e, consequentemente, abordar a 

alfabetização científica”. Como visto, é uma ferramenta que pode ser usada para a 

divulgação científica e despertar na população a curiosidade pela ciência e o pensamento 

reflexivo sobre alguns temas como, por exemplo, poluição, energia renovável, indústrias 

farmacêuticas e outros. O teatro científico pode diminuir a tão dita “complexidade” do 

ensino de ciências levando as pessoas em primeiro lugar, a conhecer a ciência e estimular 

a reflexão dela com a sociedade, para então, se interessar por mais e aprender mais sobre 

a mesma (MASSARANI; ALMEIDA, 2006).  

Através de textos teatrais com abordagens simples sobre a ciência ou sobre os 

cientistas e suas vidas, é possível aproximar mais a sociedade da realidade destes 

profissionais mostrando que ambos não são tão diferentes e que os cientistas não são 

deuses intocáveis ou seres altamente inteligentes (PINTO; MOREIRA, 2015). É possível 

mostrar que a ciência é próxima de todos e que cientistas são pessoas comuns que 

realizam pesquisas, seja em laboratórios ou não. Falando em laboratórios, o teatro 

científico também pode ser usado para mostrar que a ciência em si não é restrita apenas a 
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laboratórios, pois muitos ainda acreditam nessa vertente, porém, sabe-se que o simples 

ato de observar pessoas, animais, ou a natureza em si é fazer ciência.  

Medina e Braga (2010, p. 317) apontam que “O teatro, sendo um instrumento 

de comunicação por excelência, pode ter um papel muito importante na formação da 

opinião pública e a ciência abrange um variado rol de assuntos passíveis de serem 

representados de uma maneira interessante, divertida e agradável”. Os autores reforçam o 

teatro como uma ferramenta que facilita o acesso a informação e, com isto, pode levar a 

ciência a todos de uma forma simples e divertida, longe da complexidade de ensinar 

ciência.  

Moreira e Lopes Júnior (2015) falam sobre as possibilidades de usar o teatro 

científico para humanizar os cientistas, como seus experimentos e pesquisas podem 

mudar de acordo com o contexto e interferências de grupos e classes e como grandes 

descobertas podem influenciar na sociedade. Esta é uma opinião que se pretende defender 

aqui neste trabalho. A opinião de que o teatro científico é de fundamental importância 

para mostrar a realidade por traz dos cientistas e da ciência e tecnologia em si. Mostrar 

como as decisões de determinados grupos podem influenciar no meio científico e 

tecnológico e como isto afeta a sociedade.   

Medina e Braga (2010) reforçam ainda que há muito tempo a ciência vem 

sendo teatralizada e que na maioria das vezes os textos teatrais não eram escritos por 

cientistas, mas sim, por dramaturgos que tem um certo conhecimento em teatro. Hoje, o 

que se pode perceber é que cada vez mais as universidades estão envolvidas no meio. 

Como já citado neste trabalho, muitos universitários de licenciaturas em ciências exatas 

têm realizado esta atividade teatral e científica usando toda a perspectiva da ciência, 

como as histórias dos cientistas e da ciência como ação humana.  

O teatro pode, além de facilitar o ensino, capacitar os estudantes para 

interagir em grupo, exercitando a atenção, paciência e solidariedade. O convívio com as 

diferenças permite ampliar também, entre outras coisas, o senso crítico e o exercício da 

cidadania (VESTENA; PRETTO, 2012; MONTENEGRO et al., 2005). Do ponto de vista 

de uma perspectiva pessoal vivenciada pela pesquisadora, pode-se afirmar que esta 

atividade também pode contribuir na formação do aluno, visto que esta demanda a 

convivência em grupo, responsabilidades para com este grupo, disciplina ética, e outras 

habilidades que são de fundamental importância para esta formação.  
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Amaral (2007, p. 5) traz a definição de grupo como sendo “uma atividade que 

se dá quando os indivíduos interagem entre si e compartilham normas e objetos”. O 

compartilhamento destas normas e objetos, além das experiências e aprendizado que o 

TC pode proporcionar, fazem desta ferramenta uma atividade grupal que contribui na 

formação do aluno. Ainda sobre essa relação grupal que o TC proporciona, Riess (2010, 

p. 9) afirma que se tratando de educação, “quando se pensa em trabalho em grupo, 

destaca-se que ele favorece a interação entre os alunos, incrementando a qualidade das 

aprendizagens e a aquisição de novos conhecimentos”. Acredita-se que esta qualidade se 

reflete na relação humana que é estabelecida no contato entre os alunos e na forma como 

indivíduo lida com as dificuldades e desafios grupais e individuais.  

Macedo et al. (2013, p.1) afirma que “o teatro proporciona um ideal de 

autoconfiança que age como um espelho para a perda de timidez ao falar em público, 

característica tão importante também nas atividades escolares.” Acredita-se que um dos 

meios de proporcionar a perda desta timidez e o ganho desta confiança vem das oficinas 

teatrais que ocorrem no TC. Além disso, no trabalho de Batalha, Sousa Junior, Santos (et 

al, 2012) os autores afirmam que para que o aluno apresente uma peça teatral envolvendo 

química, por exemplo, é preciso “estudar os processos e reações que ocorrem, fazer 

oficinas de desinibição, fala, auto-controle, dentre outros, ferramentas estas que são muito 

úteis na profissão do professor”. Aqui os autores referem-se ao TC desenvolvido nas 

faculdades de licenciatura em Química, porém, o mesmo sentido é dado ao aluno de 

ensino médio que também deve estudar e se preparar para uma apresentação teatral que 

envolve a química ou outro experimento físico, biológico, matemático, etc. Vale aqui 

destacar que, além de estudar reações e explicações de fenômenos os alunos aprendem 

técnicas vocais de modo a conseguirem controlar a entonação de suas vozes, têm oficinas 

de expressões corporais que propiciam uma maior desinibição, aprendem a ter mais 

autocontrole do próprio corpo e outros benefícios.  

Teixeira, Falconieri e Mesquista (2017, p. 2) acrescentam que a oficina teatral 

“é fundamental para que se tenha uma boa desenvoltura em apresentações que os 

integrantes do grupo conheçam técnicas de colocação corporal e vocal”. De fato, quem 

trabalha com teatro, ou já trabalhou, sabe a importância destas oficinas para um bom 

desempenho no palco. Em consequência deste bom desempenho pode vir a surgir, por 

exemplo, um melhor desempenho dos alunos na sala de aula em apresentações orais de 
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trabalhos. Os autores mostram que ao participarem das oficinas teatrais os alunos 

“perderam a timidez devido a prática de oficinas que estimulam a socialização, a 

expressão oral e escrita, o desenvolvimento do raciocínio lógico e a organização das 

ideias” (TEIXEIRA; FALCONIERI; MESQUISTA, 2017, p. 8,). É preciso ressaltar ainda 

que apesar das oficinas auxiliarem os alunos nas apresentações em palco, não se tem a 

pretensão de formar um ator ou atriz. É claro que a atividade teatral pode valorizar o lado 

mais artístico do aluno, porém, é muito importante acreditar que o principal ganho com 

esta atividade são o desenvolvimento de habilidades como as citadas pelos autores. 

Como discutido previamente, além de proporcionar estas habilidades o teatro 

também pode proporcionar momentos de discussões sobre temas importantes para a 

sociedade.  

 

O teatro é também uma forma de expressão social e política do homem, para 

além da arte ou do entretenimento. Os textos e as encenações são reflexos de 

formas de pensamento, épocas e vivências sociais. Funcionam também como o 

retrato de um período ou uma sociedade (CANDIDO, 2014) 

 

Diante de problemas que a sociedade enfrenta como preconceitos, bullying, 

problemas ambientais, fome, violência e outros, o TC também pode ser uma forma de 

abordar estes temas e alertar a sociedade sobre isto. Não é por se tratar de teatro 

“científico” que não se pode trabalhar toda e qualquer temática. Acredita-se que 

justamente por ser científico, este abre a possibilidade de discutir sobre qualquer tema.  

 

2.3.3.1 “Ciência em Cena” como proposta de divulgação científica pelo TC 

 

No Brasil cada vez mais se tem intensificado a criação de grupos de teatro 

científico dentro das universidades nos cursos de licenciaturas. Lupetti (2013) fala da 

importância da divulgação cientifica, ressaltando a importância destes grupos quando se 

trata destas divulgações. A autora relata a necessidade das atividades de divulgação 

científica, bem como a necessidade de se ter educadores preparados e comprometidos 

com o ensino de ciências que provoque nos alunos o prazer em estudar a ciência. Com o 

intuito de incentivar divulgação científica, foi criado em 2007 pelo grupo de TC 

Ouroboros, da Universidade Federal de São Carlos, na cidade de São Carlos – SP, o 
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congresso “Ciência em Cena” que anualmente reúne diversos grupos com a mesma 

intencionalidade, a divulgação científica. O evento ocorre em estados diferentes com 

apoio de outros grupos de teatro de universidades, sendo que, já ocorreu também em 

Fortaleza com o Seara da Ciência; Mossoró, com os FANATicos da Química da UERN; 

Caxias no Maranhão, com o LetraFísic, da Universidade do Estado do Maranhão 

(UEMA), e outros estados. Dentre estes grupos, encontram-se grupos de alunos de cursos 

de licenciaturas em física, química, biologia, letras e outros, de diversas partes do Brasil. 

“Os grupos trabalham com uma linguagem inovadora, transmitindo conhecimento 

utilizando essa técnica não-formal de ensino” (LUPETTI, 2013, p. 3).  

Destacamos aqui, primeiramente, o grupo “Ouroboros” que foi formado no 

ano de 2004, com licenciandos de química no intuito de divulgar a ciência e a cultura 

para todo tipo de público, desde crianças e adultos através do teatro e oficinas de circo, 

promovendo uma maior interação entre a ciência e o público alvo. Entre suas peças 

teatrais estão: i) “Além da lenda”, que conta a história de uma professora e um aluno que 

tentam salvar o rei Arthur de ferimentos de uma batalha, através de experimentos 

químicos visualizados na forma de alquimia, bruxarias e mágicas. A peça mostra algumas 

reações químicas como oxidação-redução, além de retratar a história da química, 

alquimia e iatroquímica; ii) “A Terra”, em que, para comemorar o ano internacional da 

Terra em 2008, o grupo faz uma homenagem no congresso Z em 2007, encenando uma 

história que conta a origem das intervenções do homem ao planeta através de música, 

poesia, reações químicas, promovendo uma conscientização sobre os efeitos que o 

homem tem produzido no planeta (OUROBOROS, [200-]). Além de interdisciplinar, o 

grupo também é inclusivo visto que desde 2009 existe uma associação do grupo com 

outro projeto de extensão da UFSCar, o grupo “Olhares” que realiza um trabalho de 

elaboração de material didático para o ensino de química para alunos cegos. Assim, o 

Ouroboros vem realizando apresentações sensoriais com artistas cegos se apresentando 

em diversos locais, inclusive no Ciência em Cena (MAZETTO, 2013). 

Outro grupo participante deste evento e que merece destaque é o grupo 

“Seara da Ciência”, inclusive como espaço divulgador da ciência na cidade de Fortaleza – 

CE. O grupo de teatro é fruto do órgão de divulgação científica e tecnológica da UFC, 

criado em 1999 com o intuito de estimular a curiosidade pela ciência, cultura e 

tecnologia.  Assim, vem participando do Ciência em Cena com a mesma linha de trabalho 

divulgador da ciência que é realizado no espaço físico em Fortaleza, sendo inclusive um 
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dos anfitriões do evento na IV edição do Ciência em Cena em 2010. Entre suas peças 

teatrais se pode citar: i) “Deus e Darwin da terra do céu” no qual uma conversa cômica 

Darwin questiona a Deus sobre o porquê as coisas são como são na Terra; ii) “O 

alquimista” onde um cientista famoso explica o que acontece na química desde a época 

da alquimia até os tempos modernos; iii) “Bioquímica em Cena” é uma peça teatral na 

qual alguns órgãos do corpo humano como coração, fígado, cérebro e outros discutem a 

importância de cada um (SEARA TEATRAL, [200-]). 

Outro grupo destacado aqui é o grupo FANÁticos da Química da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, criado em 2001, no qual trabalha com 

espetáculos encenados por alunos do curso de licenciatura em Química, através de textos 

originais e adaptações de filmes nacionais e internacionais como i) “O Auto da Comadre 

Química” adaptação do filme “O auto da compadecida” e outros (SOUSA JUNIOR, 

2015); ii) ”Quimicanic: a química que não afundou” uma adaptação do filme “Titanic” 

que foi ambienta em um barco fictício com a realização de experimentos; iii) 

“Reciclagem”, uma peça que abordou materiais recicláveis, o empo que estes demoram 

para serem decompostos na natureza e cuidados para que se tenha um ambiente limpo e 

saudável (SANTOS et al. 2011)  Assim como ocorre em outros grupos de teatro 

científicos formados por estudantes de licenciaturas na área de exatas, o grupo Fanáticos 

da Química também tem como um de seus objetivos, a formação acadêmica do aluno de 

licenciatura, visto que as atividades teatrais, como apresentações, oficinas, exercícios 

vocais e corporais contribuem com a dicção, desinibição e expressão corporal que muito 

faz parte do futuro profissional dos mesmos, à docência. Nos textos de suas peças teatrais 

os atores e alunos de licenciatura em química realizam experimentos químicos ao mesmo 

tempo em que os explicam e debatem sobre a química em si. Além de divulgar a ciência e 

explorar a relação que esta tem com a sociedade, o grupo valoriza a cultura como um 

todo visto que muitas vezes adaptam seus textos a cultura regional do Nordeste, região na 

qual o grupo está inserido fisicamente, reforçando assim a importância da raiz nordestina 

(SANTOS et al., 2011). Cabe destacar que o grupo também foi anfitrião do Ciência em 

Cena, no ano de 2009. 

No último evento do Ciência em Cena em 2017 na cidade de São Carlos - SP, 

houveram em média 15 grupos de teatro científico, entre os quais estão os grupos já aqui 

citados além de outros como: HalloGenios e LetraFísic (UEMA, Caxias – MA), AMAI 

(Associação Música e Artes de Itapipoca, Itapipoca – CE), Tubo de Ensaio (UECE, 
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Itapipoca – CE), Performances (Ciência do Palco da cidade de Aveiro em Portugal), Os 

Reagentes (UFERSA, Angicos - RN), entre outros (CIÊNCIA E CENA, 2017).  
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente capítulo apresenta as principais abordagens teórico-metodológicas 

que foram trabalhadas na pesquisa, conforme explicitado a seguir e apresentadas no 

fluxograma 1: 

 Pesquisa qualitativa: a pesquisa qualitativa abordou a entrevista semiestruturada 

como uma de suas principais ferramentas de pesquisa, prevalecendo trabalhos de 

autores como Bogdan e Biklen (1994) e Ludke e André (1986) ; 

 A fim de obter um trabalho mais completo, realizou-se uma pesquisa de Estado de 

conhecimento através do Banco de Teses/Doutorados da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), no qual buscou-se por dissertações 

que abordassem o teatro, teatro científico e ensino de ciências através de um recorte 

temporal de dez anos (2008-2017); 

 Entrevista semiestruturada: a fim de se obter mais informações referentes ao TC 

dentro da localização regional da pesquisa, realizou-se uma entrevista 

semiestruturada com professores de ensino médio de instituições públicas na cidade 

de Mossoró/RN que utilizam o TC como ferramenta de ensino. A entrevista foi 

realizada separadamente em dias diferentes; 

 Pesquisa–intervenção: em um outro momento foi realizada uma pesquisa 

intervenção através da montagem de um grupo de teatro científico em duas turmas 

de 2º ano do IFRN, campus Mossoró/RN, no qual foi elaborado um texto teatral 

pela pesquisadora deste trabalho, realizadas oficinas corporais e faciais, 

acompanhamento e observação dos ensaios,  bem como a realização de 

apresentações da peça teatral na mesma instituição de ensino e, por fim, foram 

realizadas entrevistas de GF no intuito de obter informações quanto a visão dos 

alunos sobre a experiência em si; 

 Análise de dados: a análise dos dois tipos de entrevistas (individual e GF) 

aconteceram através da análise de conteúdo segundo Bardin (1997); 
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Figura 1- Processo metodológico da pesquisa 
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3.1 REFERENCIAL E PROCESSO METODOLÓGICO  

 

O processo metodológico deste trabalho se deu em 3 etapas, sendo que a 

primeira foi a realização de um mapeamento bibliográfico na forma de um estado do 

conhecimento quanto ao número de dissertações de mestrado referentes a utilização do 

teatro no ensino de ciências, bem como a utilização e a forma como o TC vem sendo 

trabalhado num recorte temporal de 10 anos (2008-2017). Na segunda etapa realizou-se 

uma pesquisa local sobre quantos grupos de TC no ensino médio existem na cidade de 

Mossoró, bem como uma entrevista semiestruturada com os professores que coordenam 

esses grupos de TC. Por fim, na terceira etapa montou-se dois grupos de TC no IFRN 

campus Mossoró, com alunos do 2º ano do ensino médio integrado, realizando-se 

também oficinas teatrais, a elaboração de um texto teatral, apresentações das peças e uma 

entrevista de grupo focal com os alunos participantes do TC no intuito de saber, na visão 

deles, se a atividade facilitou o processo de aprendizagem dos conteúdos de CTS. 

 

3.1.1 Tipo de pesquisa – Investigação Qualitativa 

 

 Para a elaboração deste trabalho de dissertação realizou-se uma investigação 

qualitativa, na qual, Bogdan e Biklen (1994) afirmam ser um tipo de investigação que é 

abordada de diversas formas e contextos. Para os autores, esta expressão “investigação 

qualitativa” agrupa diversas estratégias de investigação que partilham determinadas 

características: os dados recolhidos são qualitativos, as questões investigadas não se 

estabelecem através de operacionalização de variáveis, e tem o objetivo de investigar 

fenômenos em toda a sua complexidade. Godoy (1995) afirma que o estudo de um 

fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ele ocorre e que para 

entendê-lo o pesquisador deve ir a campo “captar” o fenômeno a partir das perspectivas 

de quem está envolvido, considerando seus pontos de vista. Ludke e André (1986) tratam 

do material deste tipo de pesquisa como sendo rico em descrições tanto de pessoas como 

de situações ou acontecimentos, incluindo transcrições de entrevistas e de depoimentos, 

fotografias, desenhos e análise de vários tipos de documentos.  

 Silveira e Córdova (2009) retratam bem a pesquisa qualitativa ao enfatizar 

que esta não está preocupada com números, mas sim, com a compreensão de um 
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determinando grupo sobre determinado tema, buscando explicar o motivo pelo qual as 

coisas acontecem. As autoras enfatizam que o pesquisador se inclui no universo da 

pesquisa e que este tipo de investigação traz resultados imprevisíveis. Acredita-se que por 

se trabalhar com opiniões e saberes de indivíduos é possível que se comece uma pesquisa 

qualitativa esperando encontrar uma coisa e acabar se deparando com algo totalmente 

diferente. Ao fazer uma analogia com experimentos laboratoriais, como uma reação 

química, por exemplo, entende-se que na reação é possível controlar algumas variáveis 

como pressão, temperatura, tempo, etc., para se chegar a determinados valores ou 

resultados (mesmo havendo esses controles pode acontecer erros), já nas ciências 

humanas é difícil determinar controles nas pesquisas, principalmente se estas buscam 

conhecer a opinião ou o conhecimento de indivíduos sobre algum assunto. 

Na investigação qualitativa pode-se compreender melhor as ações em estudo 

quando estas são observadas no ambiente habitual dos envolvidos (BOGDAN; BIKLEN, 

1994). Assim, procurou-se desenvolver esta pesquisa no ambiente habitual dos 

participantes, onde entrevistou-se professores de ensino médio nas escolas de ensino 

básico que os mesmos lecionam e, posteriormente, realizou-se uma pesquisa-intervenção 

com alunos de ensino médio do IFRN, dentro da instituição. Segundo Minayo (2001, p. 

22) a pesquisa qualitativa “[...] trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitude, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos [...]”. Assim, a investigação qualitativa se torna 

essencial quando se quer conhecer o que determinado grupo pensa ou sabe sobre 

determinados assuntos.  

Sobre os cuidados que se deve ter ao realizar este tipo de pesquisa Silveira e 

Córdova (2009, p. 32) citam alguns exemplos: 

 

[...] o pesquisador deve estar atento para alguns limites e riscos da pesquisa 

qualitativa, tais como: excessiva confiança no investigador como instrumento 

de coleta de dados; risco de que a reflexão exaustiva acerca das notas de campo 

possa representar uma tentativa de dar conta da totalidade do objeto estudado, 

além de controlar a influência do observador sobre o objeto de estudo; falta de 

detalhes sobre os processos através dos quais as conclusões foram alcançadas; 

falta de observância de aspectos diferentes sob enfoques diferentes; certeza do 

próprio pesquisador com relação a seus dados; sensação de dominar 

profundamente seu objeto de estudo; envolvimento do pesquisador na situação 

pesquisada, ou com os sujeitos pesquisados. 
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Para realização de qualquer pesquisa é preciso amplo estudo bibliográfico e 

dispor de muitas referências como base para aquilo que se propõe estudar. Acredita-se 

que através dos estudos e de toda a bagagem que o pesquisador traz sobre o conteúdo a 

ser estudado pode acarretar numa confiança exagerada como refletidos em um dos 

cuidados citados pelas autoras anteriormente. Nesta pesquisa em particular, a 

investigação qualitativa foi fundamental para entender como os alunos se comportam 

sobre o TC e sobre as relações CTS. Para isto, realizou-se um vasto estudo sobre os temas 

e preocupou-se com alguns cuidados que Silveira e Córdova (2009) citam, inclusive a 

sensação de domínio e confiança exagerados.  

 

3.1.2 Estado do conhecimento 

 

Esta foi a primeira etapa desta pesquisa e teve o objetivo de realizar um 

mapeamento bibliográfico de como o teatro e a ciência vem sendo trabalhados no meio 

acadêmico, mais especificamente dissertações de mestrado e seus artigos referenciados, 

bem como a utilização do termo “teatro científico” para dar um maior suporte teórico 

quanto tema para a elaboração desta pesquisa. 

Para desenvolver esta pesquisa, primeiramente, sentiu-se a necessidade de 

construir um estudo sobre o que seria um “Estado do conhecimento”. Ao buscar 

referências bibliográficas percebeu-se que os maiores autores citados nas referências são 

Ferreira (2002) e Romanowski e Ens (2006). O primeiro, em sua definição, denomina 

este tipo de pesquisa como estado da arte ou estado do conhecimento e acrescenta: 

 

Definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum o 

desafio de mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes 

campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm 

sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas 

e em que condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses 

de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de 

congressos e de seminários (FERREIRA, p. 258, 2002) 
 

 

Neste sentido, entende-se que estado da arte e estado do conhecimento, tem 

objetivos em comum que é a busca em reunir em um único lugar ou uma única pesquisa 

produções acadêmicas que tratem de determinados conteúdos em um determinado espaço 

temporal. Romanowski e Ens (2006, p. 39) também veem neste trabalho objetivos 
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semelhantes: “Os objetivos favorecem compreender como se dá a produção do 

conhecimento em uma determinada área de conhecimento em teses de doutorado, 

dissertações de mestrado, artigos de periódicos e publicações”. Diante disto, vê-se neste 

tipo de pesquisa uma excelente forma de conhecer o que se tem produzido sobre alguma 

área de conhecimento, bem como as contribuições que têm sido agregadas a estas áreas, 

as formas como elas têm sido abordadas e etc.  

Ainda de acordo com Romanowski e Ens (2006) há uma diferença entre os 

dois tipos de pesquisa. No estado da arte além de estudar os resumos das dissertações e 

teses é preciso se atentar também as obras dos congressos e periódicos publicados, já no 

estado do conhecimento o estudo de apenas um tipo de publicação sobre o tema abordado 

já é suficiente para caracterizá-lo como tal. Apesar desta distinção, percebeu-se que 

muitos autores se referem a estas pesquisas como sendo iguais. Isto pode ser comprovado 

através do relato dos autores Martins, Nascimento e Souza (2015, p. 152)  

 

Em uma pesquisa que realizamos sobre investigações que usaram o estado da 

arte como metodologia, percebemos que esta também é denominada, por 

muitos autores, de “estado do conhecimento”. Quando os autores conceituam, 

nos seus textos, “estado da arte” e “estado do conhecimento” encontramos 

praticamente as mesmas definições e, muitas vezes, a conjunção “ou” é usada 

entre os dois termos 

 

Assim sendo, diante do reconhecimento particular por parte desta 

pesquisadora da semelhança de ambas, decidiu-se chamar esta pesquisa de estado do 

conhecimento.  

A partir do momento em que o estado do conhecimento se torna uma pesquisa 

pública, esta serve para que outros pesquisadores tenham este mesmo conhecimento 

quanto a área em questão, ou seja, o estado do conhecimento é usado para além dos 

interesses pessoais, ele é uma grande contribuição científica para os materiais já 

produzidos (MENDONÇA, 2010). Diante de tantas contribuições nas mais diversas áreas 

científicas, tecnológicas, sociais, filosóficas e etc., o universo de materiais publicados é 

enorme tornando este tipo de pesquisa cada vez mais necessária e inesgotável. Contudo 

para explorá-los é preciso ter em mente, por exemplo, o que, onde e como pesquisar. Para 

isto Romanowski e Ens (2006, p. 43) citam um roteiro procedimental a ser tomado como 

base: 

- definição dos descritores para direcionar as buscas a serem realizadas; 
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- localização dos bancos de pesquisas, teses e dissertações, catálogos e acervos 

de bibliotecas, biblioteca    eletrônica que possam proporcionar acesso a 

coleções de periódicos, assim como aos textos completos dos artigos; 

- estabelecimento de critérios para a seleção do material que compõe o corpus 

do estado da arte; 

- levantamento de teses e dissertações catalogadas; 

- coleta do material de pesquisa, selecionado junto às bibliotecas de sistema 

COMUT ou disponibilizados eletronicamente; 

- leitura das publicações com elaboração de síntese preliminar, considerando o 

tema, os objetivos, as problemáticas, metodologias, conclusões, e a relação 

entre o pesquisador e a área; 

- organização do relatório do estudo compondo a sistematização das sínteses, 

identificando as tendências dos temas abordados e as relações indicadas nas 

teses e dissertações; 

- análise e elaboração das conclusões preliminares. 

 

Acredita-se que este seja um roteiro básico a ser seguido, mas que pode ser 

incrementado com mais dados e bases para pesquisa, ou pode ser utilizado apenas alguns. 

Aqui neste trabalho de dissertação seguiu-se este modelo, porém, adaptando as 

necessidades da própria pesquisa.  

Após o estudo bibliográfico deu-se início ao procedimento metodológico que 

a priori foi, acessar o banco de teses/dissertações da CAPES, e buscou-se pelas palavras-

chave: “teatro”; “teatro científico”; e “ensino de ciências”, em um recorte temporal de 

dez anos (2008-2017). Escolheu-se este recorte temporal devido acreditar que o uso do 

termo “teatro científico” é relativamente novo e, segundo Batista, Ribeiro e Pereira 

(2009) a sua utilização provocou bastante discussão e questionamentos. A princípio, 

pesquisou-se pelas palavras-chave “teatro científico” e percebeu-se que não há muitos 

trabalhos que tratem destas temáticas, na realidade encontrou-se apenas três dissertações. 

Sendo assim, estendeu-se a pesquisa para palavras chaves como “teatro” e “ensino de 

ciências”. Feito isto analisou-se estas dissertações na busca de publicações ou artigos 

citados nas mesmas no mesmo período. A avaliação deste mapeamento ocorreu através 

da análise de conteúdo de Bardin (1997; 2011), encontrando o seguinte quadro de 

categorias: 

Quadro 01 - Referências usadas como categorias para as dissertações 

 

CATEGORIA 

(Disciplinas) 

 

SUBCATEGORIA 

(Conteúdos envolvidos) 

 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

(Abordagens) 

 

UNIDADE DE CONTEXTO 

(Resultados) 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

A análise de conteúdo desta etapa e das etapas seguintes, seguiram um roteiro 
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que está descrito detalhadamente no subitem 3.1.8 desta dissertação. 

 

3.1.3 Entrevista semiestruturada com os professores do ensino médio 

 

 Como uma das principais bases instrumentais de coleta de dados deste 

trabalho utilizou-se a entrevista. Esta, segundo Manzini (2012), tem sido uma das 

principais ferramentas utilizadas em pesquisas na área de ciências humanas. Gil (2008, p. 

109) define a entrevista como “[...] técnica em que o investigador se apresenta frente ao 

investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que 

interessam à investigação”. É uma forma de dialogar com outro no objetivo de conhecer 

sobre o outro, de conhecer o que ele sabe e sua opinião sobre determinados assuntos. O 

autor ainda corrobora que por ter uma boa flexibilidade vem sendo uma das técnicas mais 

usadas no âmbito de pesquisas nas ciências sociais como um todo. 

A entrevista pode ser utilizada tanto como recurso dominante na pesquisa, 

como também em conjunto com a observação, análise de documentos e outros recursos 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994). Aqui utilizou-se a entrevista semiestruturada devido seu 

caráter flexível que consiste em perguntas abertas com a possibilidade de realizar 

perguntas complementares para uma melhor compreensão do fenômeno estudado. 

Manzini (2012) destaca em seu trabalho que cerca de 73,7% dos trabalhos de mestrado e 

doutorado na área de pesquisas em ciências humanas recorrem a entrevista 

semiestruturada, conferindo a este tipo de pesquisa uma maior confiabilidade dos fatos e 

a possibilidade de comparar as respostas dos entrevistados. O autor ressalta a importância 

do roteiro das perguntas, como por exemplo, sua sequência, quantidade de perguntas, a 

existência de perguntas repetidas ou manipuláveis, bem como também a linguagem 

abordada durante a entrevista. Entende-se que, embora seja um método de entrevista mais 

flexível, não se pode realizá-lo de qualquer forma. É preciso ter cuidados com as escolhas 

das perguntas, a sequência do roteiro e a forma como abordá-las para que não acabe 

resultando em respostas manipuladas, ou seja, o entrevistador pode acabar induzindo aos 

entrevistados a falar aquilo que ele quer, o que pode acarretar no mascaramento da 

pesquisa.  

Bogdan e Biklen (1994) ressaltam a importância de se evitar perguntas com 

repostas “sim” ou “não”. Acredita-se que evitar este tipo de pergunta seja importante para 
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não limitar o trabalho investigativo. Os autores também afirmam que a condução da 

investigação qualitativa reflete a um diálogo neutro entre entrevistador e entrevistado, 

muito embora, no caso de entrevista e observação o entrevistador já conhece os 

entrevistados devido sua interação com os mesmos durante a observação, mas este não 

pode ser motivo de interferência na neutralidade da entrevista.  

Quanto as anotações das respostas, Bauer e Gaskell (2002) citam alguns 

exemplos como, forma escrita, gravações, formulários, transcrições e outros. Aqui 

especificamente tanto na entrevista individual quanto no GF, realizaram-se anotações e 

gravações de áudio (com a permissão de todos os envolvidos). Posteriormente, realizou-

se a transcrição dos áudios para um maior entendimento dos resultados e para que se 

pudesse extrair ao máximo de informações na análise dos dados.  

Na segunda etapa deste trabalho, inicialmente, foi realizado um mapeamento 

junto à 12º Diretoria Regional de Educação Cultura e Esportes (DIRED) na cidade de 

Mossoró – RN para avaliar quais as escolas que trabalham com Teatro Científico (TC). 

As DIRED’s mantêm registro de todas as escolas em suas circunscrições e, no caso da 

12º DIRED, situada em Mossoró, a circunscrição abrange os municípios de Areia Branca, 

Baraúna, Grossos, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Serra do Mel, Upanema e 

Mossoró. Como a pesquisa ocorreu no município de Mossoró, atentou-se apenas as 

escolas desta região. Sendo assim, solicitou-se o registro destas escolas a 12º DIRED, 

tendo acesso a uma planilha com todas as escolas e seus respectivos telefones.  

Dando seguimento ao trabalho, entrou-se em contato com cada escola 

questionando se as mesmas tinham atividade teatral em suas atividades escolares e se 

estas abordavam a ciência como um dos temas principais. Após identificar cada escola, 

entrou-se em contato com os professores responsáveis por estes grupos de teatro para que 

se pudesse, enfim, realizar a primeira entrevista utilizada nesta pesquisa. Antes de cada 

entrevista, foi entregue aos professores uma declaração de consentimento, em que os 

mesmos se declaravam esclarecidos quanto sua decisão de participar da pesquisa 

(Apêndice A). A entrevista foi do tipo semiestruturada, realizada individualmente em 

cada escola, onde as respostas foram anotadas pela entrevistadora. Teve seu áudio 

gravado e uma duração média de 40 minutos. 

O instrumento utilizado na entrevista abordou seis questões subjetivas, 

apresentadas a seguir: 1) Para você, o que é qualidade de ensino? 2) Se tratando de uma 
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abordagem de qualidade de ensino, onde essa se trata não apenas de transmissão de 

conteúdos, mas da formação da personalidade do educando, bem como da preparação 

deste para viver em sociedade, como você vê a ação do teatro científico dessa qualidade 

de ensino? 3) Qual a sua visão quanto interdisciplinaridade? 4) Como a 

interdisciplinaridade pode influenciar na qualidade de ensino? 5) O projeto de teatro 

científico tem objetivo e/ou abordagens interdisciplinares? 6) Quais as dificuldades de se 

trabalhar interdisciplinaridade no teatro científico? (Apêndice B). As entrevistas foram 

transcritas e os resultados analisados através da análise de conteúdo, que é considerada 

uma das técnicas mais utilizadas para este tipo de pesquisa.  

As respostas foram anotadas e gravadas, sendo que, analisou-se o áudio de 

cada entrevista minuciosamente, transcrevendo para as respostas anotadas algumas 

palavras repetidas, ou algo mencionado no áudio que não foi anotado a priori no intuito 

de facilitar as análises das repostas posteriormente. Quanto as análises como sobreditas, 

utilizou-se análise de conteúdo de Bardin (1997; 2011). 

 

3.1.4 Pesquisa – intervenção  

 

 A pesquisa-intervenção ocorreu na terceira etapa deste projeto, e é um viés 

da pesquisa participativa que tem como objetivo investigar a coletividade, e foi uma 

mudança no modo de fazer pesquisa participativa (ROCHA, 2003). Percebe-se este tipo 

de pesquisa como algo transformador no modo de pesquisar, porque aqui não se faz 

apenas perguntas e nem se busca repostas, aqui o pesquisador busca fazer parte do 

universo da pesquisa em si. Sobre a intervenção, Vygotsky (1978, apud DAMIANI, 

2012) dizia que a interferência na forma de ação já provoca uma transformação nos 

participantes de um estudo. Sobre a intervenção e participação do pesquisador como parte 

da pesquisa, Ludke e André (1986, p. 4) falam que muito tempo atrás acreditava-se que 

para uma pesquisa ter resultados contundentes, era necessário que o pesquisador não se 

envolvesse tanto e se mantivesse “mais separado possível do objeto que estava 

estudando” para que suas ideias e valores não influenciassem nos resultados. Os 

pesquisadores são enfáticos ao afirmarem que tratando-se de pesquisa em educação não é 

bem assim, pois os resultados e os fatos da pesquisa não se revelam sozinhos, sendo 

necessária uma maior participação do pesquisador. 
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 Na educação, Damiani (2012) diz que a intervenção dentro da pesquisa tem o 

poder de aprimorar as práticas já existentes bem como propor mais práticas. Em termos 

de conceituação ou aplicação do termo interferência, decidiu-se trabalhar com a forma 

como a autora descreve:  

 

No âmbito de nosso grupo de pesquisa, denominam-se intervenções as 

interferências (mudanças, inovações), propositadamente realizadas, por 

professores/pesquisadores, em suas práticas pedagógicas. Tais interferências 

são planejadas e implementadas com base em um determinado referencial 

teórico e objetivam promover avanços, melhorias, nessas práticas, além de 

pôr à prova tal referencial, contribuindo para o avanço do conhecimento 

sobre os processos de ensino/aprendizagem neles envolvidos (DAMIANI, 

2012, p. 03). 

 

 

O que se realizou neste trabalho foi exatamente uma interferência pensada de 

forma proposital para um objetivo específico, como base em estudos bibliográficos e 

experiências vividas, como citado pela autora. Como se trata de um grupo e de uma 

pesquisa voltada aos seus saberes e vivências, é fundamental que este tenha um papel 

extremamente ativo, e essa atividade seja explicitada “nos seus movimentos, 

problemáticas, formas de ação e processos” (ROCHA, 2003, p. 170). Através do papel 

ativo dos sujeitos é possível captar grande parte de suas aflições, saberes e a realidade em 

que cada um vive dentro da sua subjetividade. Romagnoli (2014, p. 46) traz a intervenção 

como a “[...]não-separação sujeito/objeto e que leva a consideração do pesquisador [...]”. 

Nesse sentido a visão do pesquisador através da observação e da vivência dele se tornam 

muito importantes dentro da pesquisa. “Ao operar no plano dos acontecimentos, a 

intervenção deve guardar sempre a possibilidade do ineditismo da experiência humana, e 

o pesquisador a disposição para acompanhá-la e surpreender-se com ela” (PAULON, 

2005, p. 21). Mais uma vez ressalta-se que por ser um trabalho que envolve justamente a 

subjetividade dos sujeitos o pesquisador precisa estar preparado para o imprevisível e 

aceitá-lo como parte dos seus resultados.  

Após conhecer a metodologia dos TCs e os tipos de trabalhos desenvolvidos 

por professores de ensino médio na cidade de Mossoró (2º etapa da pesquisa), propôs-se a 

desenvolver um TC no IFRN campus Mossoró, que contemplasse (ou pelo menos 

tentasse contemplar) a ciência e a tecnologia na sociedade explorando a 

interdisciplinaridade que o TC como ferramenta de ensino proporciona (3º etapa da 

pesquisa). Para realizar-se esta intervenção, se fez necessário conhecer um pouco mais 
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sobre como se dá o processo de ensino nestas instituições federais.  

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) teve grande aumento no ano de 

2003 através do Decreto-lei n.º 5.154/2004 quando o governo integrou novamente o 

ensino médio ao ensino técnico começando a investir em escolas que ampliassem a Rede 

Federal de ensino na oferta de EPT encaminhando-se ao mesmo tempo a criação dos 

Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), hoje conhecidos como Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) (PACHECO, 2011; BARBOSA, 2011). 

O objetivo central dos Institutos Federais “não é formar um profissional para o mercado, 

mas sim um cidadão para o mundo do trabalho – um cidadão que tanto poderia ser um 

técnico quanto um filósofo, um escritor ou tudo isso” (PACHECO, 2011, p. 11). Dentro 

de suas propostas pedagógicas se propõe uma formação contextualizada através de 

princípios e valores potencializadores da ação humana, eliminando as barreiras entre o 

ensino técnico e o científico, articulando trabalho, ciência e cultura (PACHECO, 2011). É 

necessário “buscar um sistema didático-pedagógico em que conhecimento, ações e 

comportamentos sejam utilizados para promover o desenvolvimento das capacidades 

intelectuais de jovens e adultos” (BARBOSA, 2011, p. 5). Quando se fala em formar não 

apenas um trabalhador, mas também um cidadão crítico, fala-se de um ensino que 

provoque nos educandos o protagonismo do seu próprio conhecimento e de suas ações no 

cenário em que ele está inserido. É sempre importante lembrar que a educação deve ser 

articulada a diferentes dimensões e espaços constituindo relações sociais mais amplas 

(DOURADO; OLIVEIRA, 2009). Os cursos de ensino médio integrado no IFRN têm 

duração de 4 anos, divididos em núcleo estruturante com disciplina do ensino médio, 

núcleo articulador com disciplinas base científica e tecnológica, e o núcleo tecnológico 

com disciplinas técnicas específicas do curso técnico.  

Após este estudo, partiu-se a conhecer o universo particular que seria 

desenvolvido essa 3º etapa.  Escolheu-se duas turmas de 2ª ano do ensino médio 

integrado do campus IFRN de Mossoró-RN. Uma turma de edificações (turma 1) e outra 

de eletrotécnica (turma 2).  

O professor de química desta turma tem o método de aplicar o uso do teatro 

como ferramenta de ensino e como avaliação no final do ano letivo, utilizando peças 

teatrais de grupos consolidados como por exemplo, FANATicos da química. O professor 

divide a turma em dois grupos e cada um apresenta uma peça que envolve química. 

Sendo assim o professor dividiu cada turma em grupos de quinze (15) pessoas totalizando 
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quatro (4) grupos, dois na turma 1 e dois na turma 2, sendo que um grupo de cada turma 

apresentou uma peça determinada previamente por ele que foi a peça “O auto da comadre 

química” do grupo FANATicos da química da UERN, e o outro apresentou a peça teatral 

elaborada nesta dissertação. Além de apresentar o texto teatral da pesquisa, os grupos 

envolvidos tiveram a oportunidade de participar de oficinas teatrais realizados pela 

pesquisadora e tiveram seus ensaios acompanhados pela mesma. Apenas os grupos que 

apresentaram a peça elaborada nesta dissertação realizaram participaram das oficinas e 

realizaram seus ensaios com o apoio da pesquisadora. A divisão dos grupos que 

apresentaram a peça teatral da dissertação ficou da seguinte forma: a turma 1 com 8 

meninas e 7 meninos, e a turma 2 com 7 meninas e 8 meninos.  

A seguir é apresentado todos os passos do processo de montagem dos grupos 

de TC: 

1- Inicialmente, escolheu-se o campo da pesquisa, o IFRN, com o campus sediado na 

cidade de Mossoró – RN. A escolha se deu devido a facilidade de contato com a 

instituição visto que os orientadores desta dissertação são professores na mesma. 

Escolheu-se o campus de Mossoró, devido ser na cidade de residência da 

pesquisadora; 

2- Posteriormente, escolheram-se as turmas a partir dos motivos já supracitados e 

realizou-se o primeiro contato com os alunos através da disciplina de química; 

3- A função do professor foi estabelecer que cada turma de trinta (30) alunos iriam ser 

divididas em grupos de quinze (15), porém não estabeleceu quem iria fazer parte de 

cada grupo. Sendo assim, ficou a cargo dos próprios alunos decidirem quem se 

interessaria pela pesquisa. No primeiro contato com as turmas a pesquisadora marcou 

um dia, horário e local para que, quem dos alunos tivessem interesse em participar da 

pesquisa de dissertação comparecessem ao encontro formando assim os grupos 

atuantes nesta pesquisa. Foi escolhido um dia diferente para cada turma; 

4- No primeiro encontro com a turma 1, compareceram apenas 3 pessoas. Então, foi 

realizada uma conversa com os alunos e solicitou-se que eles explicassem aos 

colegas do que se tratava o texto da peça e os convidassem a comparecer na outra 

semana no mesmo horário e local. 

5- Da mesma forma ocorreu com a turma 2, poucos compareceram e mais uma vez 

pediu-se que estes poucos convidassem seus colegas a comparecer em um segundo 

encontro. 
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6- Na segunda semana, marcou-se encontro com as duas turmas novamente em dias 

diferentes. No primeiro dia com a turma 1, compareceram 13 pessoas, no segundo 

dia com a turma 2 vieram 12. Como o comparecimento de alunos em ambas foi bem 

maior, realizou-se uma conversa explicando os procedimentos da pesquisa, do que se 

tratava o texto da peça e solicitou-se que os próprios alunos decidissem como seria a 

escolha dos personagens da peça. A primeira turma sugeriu que o texto fosse enviado 

pelo e-mail para que eles estudassem o mesmo e no próximo encontro seria decidido 

o destino dos personagens.  

7- Seguindo a sugestão da turma 1, realizou-se o mesmo procedimento com a turma 2. 

E-mails foram enviados a todos que compareceram no segundo encontro em ambas 

as turmas. 

8- No terceiro encontro na turma 1, compareceram além dos 13, mais duas pessoas 

totalizando um grupo de 15, assim como na turma 2. Estes grupos foram intitulados 

apenas como turma 1 e turma 2. 

9- Como prometido nas duas turmas, quem recebeu o texto por e-mail leu e cada um 

escolheu seu personagem, como a maioria em ambos os grupos queria ficar no apoio, 

não houve muito problema com as escolhas.  

10- Como a ideia foi discutir a importância da ciência e da tecnologia para a sociedade, 

montou-se um texto teatral visando trabalhar o contexto histórico evolutivo da 

ciência e da tecnologia, ressaltando alguns eventos e cientistas importantes para a 

história da humanidade (Apêndice D).  

11- A proposta foi trabalhar o texto de forma interdisciplinar. Sendo assim, o mesmo foi 

construído pela pesquisadora, formada em licenciatura em Química, de forma 

individual, com supervisão dos orientadores desta dissertação, e propôs-se uma 

análise do texto a docentes de áreas afins, Biologia e Física, com o intuito de que os 

mesmos pudessem dar uma contribuição necessária de cada componente curricular. 

O texto foi montado através de estudos via internet e livros que levassem a 

construção de uma história com fatos históricos da ciência relevantes para a 

humanidade com uma linguagem mais próxima da realidade do aluno. 

12-  O texto teatral ocorre através de uma viagem no tempo, em que uma estudante volta 

ao passado e revê seis fatos históricos:  

 Descoberta da Eletricidade com Benjamin Franklin,  

 Invenção do telefone com Alexander Graham Bell,  
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 Estudos da radioatividade e primeiro Nobel a uma mulher Marie Curie,  

 Teoria da relatividade com Albert Einsten,  

 A invenção do avião com Santos Dummont e  

 A exploração espacial, com imagens do filme “Céu de outubro” que retrata o 

lançamento do primeiro satélite artificial. 

13- Feitas as escolhas dos personagens a pesquisadora delegou tarefas aos demais que 

ficaram no apoio e marcou o encontro para as oficinas.   

14- Quanto as oficinas, determinou-se um encontro por semana para cada turma devido 

as outras atividades acadêmicas dos mesmos. Sendo assim, um grupo ficou nas 

quartas-feiras e o outro nas sextas-feiras;  

15- No encontro em que se decidiu os personagens, foi feita em cada grupo uma leitura 

do texto teatral e anotou-se algumas observações quanto ao comportamento de cada 

aluno como, por exemplo, a forma de expressar-se, suas expressões faciais e 

corporais e, com base nisto, montou-se as oficinas;  

16- Foram realizadas duas oficinas com cada turma no total. As oficinas foram iguais 

para ambas para facilitar o trabalho de observação da atividade e também porque 

ambas tiveram comportamentos semelhantes na leitura do texto; 

17- As oficinas tiveram o objetivo de trabalhar algumas habilidades nos alunos, como 

dicção, expressão corporal e facial (Apêndice C). Nas atividades de expressão facial, 

distribui-se imagens com algumas expressões e solicitou-se que eles repetissem, 

também foi solicitado que eles montassem histórias utilizando somente as imagens e 

aos poucos eles foram melhorando suas expressões e aprendendo a contar histórias 

somente através delas. Nas oficinas de expressões corporais, realizou-se atividades e 

exercícios em que eles podiam soltar mais o corpo, exercícios que os fizessem 

confiar mais nos colegas. E nas oficinas de dicção, realizou-se oficinas de trava 

língua e exercícios vocais.   

18- Após as oficinas, deu-se início aos ensaios do texto teatral. Assim como nas oficinas, 

realizou-se um encontro por semana com cada turma. Em cada ensaio, além do 

ensaio propriamente dito, também se discutia com o pessoal do apoio o andamento 

das atividades, como roupas, músicas e imagens para a apresentação. Ao todo o 

processo de oficinas e ensaio durou dois meses; 

19- As apresentações das peças teatrais, ocorreram no pátio ou centro de convivência da 

instituição nos dias 24 e 27 de março de 2017, todas pela manhã, teve um público 
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pequeno, em média 40 pessoas, devido ter ocorrido em horário de aula, sendo assim, 

apenas os alunos que se encontravam em torno do espaço assistiram. Ao todo, o 

tempo de apresentação foi 40 a 45 minutos. 

20- As apresentações foram divididas por turma, no primeiro dia apresentou-se os dois 

grupos da turma de edificações (turma 1), em que um grupo apresentou o texto desta 

dissertação e o outro apresentou a peça teatral estabelecida pelo professor, e no 

segundo dia a turma de eletrotécnica (turma 2).  As roupas ficaram por conta de cada 

personagem, exceto alguns detalhes que a pesquisadora teve que providenciar, como 

perucas, por exemplo, sendo que estas foram utilizadas por ambos os grupos.  

21- A peça utilizou somente recursos visuais, com imagens expostas com a utilização de 

um equipamento multimídia e efeitos sonoros. Não utilizou-se recursos de 

experimentos químicos. 

22- O intuito da peça, bem como do projeto, é avaliar as percepções que os alunos 

atuantes tiveram de suas participações do TC, buscando avaliar a pesquisa através 

das visões deles e não do público que os assistiu. 

No decorrer da pesquisa foi realizado um processo de observação, a fim de 

identificar e compreender se o TC como ferramenta de ensino e divulgação da ciência 

contribuiu para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos envolvidos. As 

observações foram anotadas e, posteriormente, expostas nos resultados desta pesquisa.  

 

3.1.5 Entrevista de grupo focal (GF) 

 

 Para finalizar a terceira etapa desta pesquisa, realizou-se uma entrevista de 

grupo focal (GF) que tem sido bastante utilizada em pesquisas qualitativas e consiste em 

entrevista com um pequeno grupo de pessoas, em média 6 a 12, em que o ponto principal 

é focalizar em um tema e promover a participação de todos do grupo (MINAYO, 2009). 

Para Kind (2004, p. 125), “os grupos focais utilizam a interação grupal para produzir 

dados e insights que seriam dificilmente conseguidos fora do grupo”. É entendido que a 

intenção é estimular o pensamento dos indivíduos sobre determinado tema e através da 

discussão grupal extrair ao máximo suas opiniões sobre o mesmo, inclusive aquilo que 

vem em mente no calor da discussão em que os integrantes vão expondo o que pensam de 

acordo com seu entendimento do que o outro pensa.  Este tipo de entrevista tem a 

participação de um animador e um relator, no qual o primeiro tem o papel de realizar a 
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discussão no grupo e manter um diálogo maior com os participantes bem como o papel de 

monitorar o ritmo e observar as comunicações dos indivíduos do grupo. O papel do 

relator é auxiliar o animador no que for preciso e estar sempre atento para anotar o 

máximo de respostas e capturar ao máximo tudo o que for relevante (MINAYO, 2009).  

 Segundo Ressel et al. (2008) esta é uma excelente técnica para conhecer a 

compreensão e avaliação a respeito de programas e serviços. Assim vê-se no GF uma 

forma eficaz de confrontar os alunos sobre suas opiniões quanto ao trabalho realizado 

com eles, e uma forma de fazê-los conversar abertamente sobre o tema. Entende-se que 

para realizar este tipo de “conversa” é preciso deixar claro por parte do pesquisador que 

se trata de uma conversa sincera, onde tudo o que for discutido será unicamente no intuito 

de contribuir com o trabalho e que os mesmos não devem sentir-se intimidados com a 

presença dos colegas. Em outra ocasião, a pesquisadora em questão teve a oportunidade 

de realizar um trabalho de GF e percebeu algumas desvantagens como a timidez dos 

participantes frente a presença dos colegas resultando no medo de expor suas opiniões e 

parecerem errados diante dos outros. Assim, sentiu-se a necessidade de deixar claro que 

neste tipo de pesquisa não há respostas certas ou erradas, existe apenas pontos de vista 

diferentes e que devem ser respeitados igualmente. Sobre isto, Minayo (2009) é bem 

claro ao mencionar que dentre os deveres do animador no grupo de pesquisa, esta é a 

primeira instrução que o animador ou interlocutor da conversação deve deixar claro.  

 Kind (2004, p. 177) apresenta em seu trabalho que 

 

[...] é necessário que os moderadores de grupos focais estejam atentos ao 

processo grupal, estejam capacitados para avaliar os dados sob este ângulo 

(analisando as interações) e se preocupem com certas indicações para condução 

da discussão, tais como, tamanho do grupo, focalização em um tema, 

homogeneidade do grupo, garantia de participação de todos os integrantes do 

grupo na discussão. 

  

  Acredita-se que a união entre os questionamentos feitos pelo pesquisador e 

a discussão aberta no grupo possa resultar naquilo que eles realmente pensam sobre o 

tema em questão. É claro que para que isso ocorra, é preciso que o interlocutor ou 

animador da pesquisa se preocupe com as peculiaridades do grupo, e principalmente, 

tenha sempre em mente a importância de estimular que todos do grupo exponham suas 

opiniões. 
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 Quanto ao número de participantes, Kind (2004) fala que alguns autores 

como Debus (1988, apud KIND, 2004) e Roso (1997, apud KIND, 2004) se preocupam 

que os números de participantes fiquem entre 5 a 7 por grupo (diferente do proposto por 

Minayo (2009), para que não ocorra a infelicidade de que alguém não consiga falar, 

sugerindo até a opção de montar minigrupos para resolver este possível problema. Quanto 

a duração da entrevista a autora fala que o tempo ideal seria entre 90 a 120 minutos, mas, 

nada impede que seja menos, 40 minutos por exemplo, se as informações buscadas forem 

bem específicas e diretas e nunca ultrapassar o tempo necessário. Quanto a estes quesitos, 

acredita-se ser realmente importante o cuidado minucioso com isto, visto que um número 

grande demais de participantes pode acabar tumultuando a entrevista e realmente pode 

acarretar na falta da expressão da opinião de alguns membros. Quanto ao tempo, se tem o 

entendimento de que o pesquisador deve levar em consideração aquilo que for necessário 

para ele obter suas respostas com êxito, ou seja, se for preciso até menos que 40 minutos 

é válido se o pesquisador conseguir êxito nas respostas. Agora é claro que estender uma 

entrevista a mais de 120 minutos vai acabar sobrecarregando ambas as partes, 

entrevistador e entrevistados, o que pode acarretar em erros de entendimentos de ambos.  

A entrevista de grupo focal (GF) com os alunos participantes do grupo de TC 

ocorreu após as apresentações das peças teatrais, no intuito de ver através dos alunos 

atuantes na pesquisa qual a opinião destes sobre esta ferramenta de ensino.  

O instrumento de entrevista continha os seguintes questionamentos: 01) Você 

participa ou já participou de teatro antes? 02) Já conhecia algum grupo de Teatro 

Científico? Caso sua resposta seja positiva, onde o conheceu? 03) Descreva a experiência 

de participar deste grupo de teatro científico; 04) Como você avalia esta atividade? 05) O 

que você achou das oficinas? 06) O texto abordando alguns fatos históricos da ciência e 

da tecnologia facilitou sua compreensão quanto a evolução da CTS? Justifique a resposta. 

07) Após esta experiência com o teatro científico, você acredita que o mesmo possa ser 

utilizado como uma ferramenta de ensino? Por quê? (Ver apêndice D).  

As entrevistas com cada grupo ocorreram em dias diferentes e duraram em 

média 20 a 25 minutos, sendo que na turma 1, reuniu-se apenas 10 alunos e 12 na turma 

2. Os resultados desta entrevista de GF também foram analisados de acordo com análise 

de conteúdo de Bardin (1997; 2011). Antes das entrevistas, foi entregue aos alunos os 

termos de consentimento para eles assinarem e os termos de assentimento para que seus 

pais assinassem, autorizando-os a participarem da pesquisa (ver apêndice E).  
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3.1.6 Validação do questionário da entrevista de GF 

 

A validação dos instrumentos utilizados em uma pesquisa pode ocorrer de 

várias formas e é uma etapa importante da pesquisa. Segundo Ollaik e Ziller (2012) dar 

validade as pesquisas, especialmente as qualitativas, traz grandes contribuições ao 

trabalho realizado, principalmente no sentido de desfazer uma imagem errônea, de que 

esta é mais fácil de ser realizada e tem menos valor científico do que uma pesquisa 

quantitativa.  

Para Hermida (2006) a validade poder ser interpretada através da capacidade 

que um instrumento de pesquisa tem se traduzir com precisão o objeto estudado. A autora 

afirma haver três tipos de validações para pesquisas qualitativas: validade de conteúdo, 

validade de construto e validade relacionada a um critério.  

Segundo Ollaik (2012), a validação de uma pesquisa ocorre de acordo com 

suas necessidades e objetivos e que não há uma concepção de técnicas universais e fixas. 

O que há são especificidades de cada projeto e adaptações das validações ao que se 

propõe cada um. Por isto para esta pesquisa decidiu-se focar apenas na validação de 

conteúdo que se trata de uma análise do instrumento da pesquisa (nesta pesquisa será o 

roteiro da entrevista), por especialistas ou peritos no assunto em questão, com o intuito de 

observar se o instrumento representa aquilo que se deseja saber ou medir (HERMIDA, 

2006).  

O que se entende por validar um questionário de entrevista através da análise 

do seu conteúdo, é que este deve ser submetido a especialistas no assunto em questão 

para que estes verifiquem se o instrumento tem coerência, se alcança os objetivos quanto 

ao tema de estudo, se as perguntas estão bem formuladas e outros critérios. Sendo assim, 

escolheu-se este tipo de validação para a verificação do instrumento de entrevista do 

grupo focal. 

Para esta validação, utilizou-se um instrumento de avaliação da tese de 

doutorado de Sousa Junior (2015), realizando-se adaptações ao que se tinha como 

pretensão na pesquisa e enviou-se por e-mail a 5 especialistas na área de TC, tratando-se 

de: dois professores coordenadores do grupo de teatro Fanáticos da Química da UERN, 

um professor colaborador, ex-coordenador deste mesmo grupo e coordenador do PIBID, 

uma professora coordenadora do grupo de teatro Ouroboros da UFSCar, e um professor 

da UFERSA, ex-integrante do grupo Fanáticos da Química e titular de uma tese de 
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doutorado que traz como objetivo específico “Investigar e discutir a influência do Teatro 

Científico aliado à experimentação na formação inicial dos licenciandos em Química 

tendo como referenciais participantes dos Grupos de Teatro FANÁticos da Química 

(UERN) e Química em Cena (UFRN)” (SOUSA JUNIOR, 2015, p. 22). 

 Juntamente com cada questionário enviado aos especialistas, foi 

encaminhado o instrumento da entrevista a ser utilizado no GF, bem como o objetivo da 

entrevista para que os mesmos ficassem inteirados quanto ao conteúdo e os objetivos dos 

questionamentos a serem avaliados por eles. Primeiramente, solicitou-se via e-mail a 

participação dos mesmos e, após seus aceites, foi enviado o instrumento de avalição.  

 

3.1.7 Observação  

 

 Segundo Marconi e Lakatos (2003) o fenômeno da observação direta 

intensiva realiza-se através da entrevista e da observação do trabalho. Sobre esta 

observação, destaca-se que: 

 
A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e 

utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não 

consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos 

que se desejam estudar (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 190). 

 

 Assim, a observação leva o pesquisador a ver tudo aquilo que não foi dito em 

palavras, mas sim nas atitudes, gestos, e até mesmo expressões. Pode proporcionar ao 

investigador a conhecer melhor o grupo de indivíduos objeto de estudo bem como suas 

intenções através das atitudes, comprovando ou não aquilo que foi diagnosticado através 

da entrevista. É válido elencar o pensamento de Minayo (2009, p. 62) sobre o fato de que 

o pesquisador não deve ser “[...]um formalista que se apegue a letra de seu projeto nem 

um empirista para quem a realidade é o que ele vê, ‘a olho nu’ [...]”. É preciso que o 

investigador no seu papel de observador, não se detenha ao que sua imaginação quer ver 

ou aos fatos isoladamente. Na observação, é fundamental o contexto com a realidade dos 

indivíduos, suas crenças e sua cultura.  

 A observação aqui foi utilizada como forma de acompanhar o processo 

evolutivo dos alunos na medida em que o processo de investigação foi ocorrendo. Este 

ponto de vista é bem retratado por Ludke e André (1986), quando os autores ressaltam a 

importância desta técnica para conhecer as perspectivas dos sujeitos sobre determinados 
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assuntos ou situações. “O ‘observador participante’ é um papel em que a identidade do 

pesquisador e os objetivos do estudo são revelados ao grupo desde o início” (LUDKE; 

ANDRÉ, 1986, p. 29). É sabido que neste tipo de observação o observador fica limitado 

aquilo que o grupo quer que ele veja, ou seja, o grupo pode mascarar alguns sentimentos 

e atitudes devido conhecer as intenções do pesquisador. Contudo, acredita-se que para 

esta pesquisa foi suficientemente útil pois suas atitudes concordaram com o que foi dito 

em palavras. E também se percebeu que o grupo não fez questão de esconder suas 

insatisfações mediante algumas situações, como por exemplo, os horários dos encontros 

entre o observador e o grupo. 

 Entre os registros que Ludke e André (1986) citam como importante para 

serem observados, aqui atentou-se apenas para alguns que neste trabalho foram 

considerados pertinentes, como: a reconstrução de diálogos entre os próprios sujeitos do 

grupo e entre eles e o pesquisador, a descrição das atividades e o comportamento do 

observador mediante algumas situações. As observações foram registradas através de 

anotações em uma agenda particular após cada encontro e através de fotos. Este momento 

da pesquisa ocorreu na segunda parte que foi a realização de uma pesquisa-intervenção 

onde montou-se dois grupos de TC no IFRN da cidade de Mossoró/RN. 

  

3.1.8 Análise de conteúdo 

 

A análise de conteúdo “Consiste em um instrumental metodológico que se 

pode aplicar a discursos diversos e a todas as formas de comunicação, seja qual for à 

natureza do seu suporte” (GODOY, 1995, p. 23). Segundo Bardin (1997), trata-se de um 

conjunto de técnicas utilizadas em análises de comunicações e/ou mensagens, que visam 

obter a descrição sistemática dos conteúdos destas, permitindo inferências por parte do 

pesquisador. Esta técnica é conhecida por proporcionar ao autor da pesquisa analisar o 

que está explícito no texto através de indicadores que o permita fazer induções.  

A análise de conteúdo se organiza em três momentos: 1) Pré-análise; 2) 

Exploração do material; 3) Tratamento dos resultados.  

Geralmente a pré-análise tem três estágios: a escolha documental 

(entrevistas), a formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores 

que servem para fundamentar as anotações finais (BARDIN, 1997). Não é obrigatorio 
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seguir uma cronologia quanto a estes fatores, porém, é importante lembrar que eles estão 

estreitamente ligados uns aos outros. Esta fase possui atividades consideradas abertas e 

ocorre através da exploração do material (BARDIN, 2011). 

A exploração do material é realizada após a pré-análise e consiste em 

enumerar e organizar uma ordem cronológica ou sequencial para então dar forma a tudo 

que está sendo construído. 

O tratamento dos resultados e interpretação é o momento de dar voz as 

observações anotadas e a tudo que foi extraído do material analisado. É o momento de 

interpretar as anotações para finalizar a análise. 

A preparação do material, segundo Bardin (2011), é um fator muito 

importante, as entrevistas gravadas devem ser transmitidas integralmente e as gravações 

conservadas, os artigos de impressão são recortados, as respostas de questões abertas são 

anotadas através de fichamentos, conteúdos de documentos formais também devem ser 

fichados, etc. Segundo a autora, a organização deste material é feita em forma de colunas 

com espaços vazios à esquerda e a direita para anotar e marcar as semelhanças e 

contrastes encontrados durante a análise, isso, é claro, dependendo do interesse do 

pesquisador e de seus objetivos (BARDIN, 2011). Esta organização e codificação é o 

processo no qual os dados brutos serão transformados e agregados em unidades, nas quais 

será permitida uma descrição exata das características pertinentes do conteúdo 

geralmente realizada através de dois pontos: 

 Recorte: escolha das unidades, no qual se escolherá as unidades de registro, que 

pode ser uma palavra, um tema, objeto, personagem, acontecimento ou documento e a 

unidade de contexto, que dará significado exato a unidade de registro. 

 Classificação e agregação, escolhas das categorias: As categorias iniciais podem 

mudar ao longo do estudo e não existem normas fixas nem procedimentos padronizados 

para suas escolhas.  

Algumas sugestões são feitas por Ludke e André (1986) como, procurar 

encontrar aspectos recorrentes no exame dos materiais e verificar a repetição de certos 

comentários, temas, observações em contextos variados, pois esses aspectos que se 

repetem são a base para o primeiro agrupamento de categorias. Tratando da 

categorização, esta é uma operação que vai classificar elementos de um conjunto por 



63 

 

 

 

diferenciação, em seguida por agrupamento, reagrupamento, segundo analogia, com 

critérios previamente definidos. 

A técnica de análise de conteúdos foi utilizada na análise dos dados das duas 

entrevistas utilizadas, a primeira entrevista semiestruturada e individual com os 

professores do ensino médio e a entrevista de GF com os alunos participantes do grupo de 

TC no IFRN. Também utilizou-se para analisar os resultados do estado do conhecimento 

para uma melhor categorização dos resultados. 

Bardin (1997) elenca três etapas para análise dos dados: 1) Pré-análise; 2) 

Exploração do material; 3) Tratamento dos resultados.  

1)  Sendo assim, a pré-análise ocorreu através de: 

a) Preparação do material: antes de mais nada é preciso preparar o material 

para análise. No caso desta pesquisa, isto implicou em transcrever toda a gravação 

para o papel e complementar as respostas dos entrevistados já anotadas com as 

observações percebidas na transcrição; 

b) Leitura flutuante: leitura das entrevistas sem compromisso de análise 

profunda;  

c) Constituição do corpus: conjunto dos documentos submetidos aos 

procedimentos analíticos;  

d) Regra da exaustividade: definido o campo do corpus (entrevistas, respostas 

de questionários, editoriais de jornais, etc.); 

e)  Pertinência: os documentos precisam adaptar-se aos conteúdos e objetivos 

da pesquisa; 

f)  Exclusividade: um elemento não deve ser classificado em mais de uma 

categoria; 

g)  Homogeneidade: todas entrevistas foram obtidas da mesma forma, pela 

mesma pessoa, sob mesma técnica de entrevista e anotações para que não tivesse 

muitas diferenças entre si e obtivesse resultados globais que pudessem ser 

comparados entre si; 

h) Formulação de hipóteses e objetivos: foram ideias pré-concebidas 

desenvolvidas através de uma leitura secundária das entrevistas e são baseadas nas 

impressões pessoais do pesquisador ou analista; 
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i) Elaboração dos indicadores: tomando como base todo o conhecimento 

obtido através das leituras das entrevistas e as impressões pessoais do analista, 

anotou-se indicadores, ou seja, palavras e frases que pudessem ter algum 

significado em comum para todos os entrevistados. Estas, eram menções repetidas 

na mesma entrevista ou em todas. 

j) Recorte dos textos: à medida que a análise ia criando forma, realizou-se os 

recortes em unidades de comparação para realmente qualificar se os indicadores 

anotados eram pertinentes e então extrair o que cada indicador expressava. 

2) Exploração do material:  

Nesta fase organizou-se todas as anotações e indicadores no intuito de avaliar 

o material em ordem sequencial, ou seja, criou-se uma sequência que acreditasse ser 

pertinente aos temas abordados nas entrevistas. 

3) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação:  

Este foi o momento de finalizar a análise e tratar todos os resultados brutos 

obtidos durante a mesma. Foi o momento de interpretar cada indicador, a forma e 

contexto em cada um foi mencionado para então construir os resultados da análise. 

Após todo este processo construiu-se um quadro com todos os temas, 

indicadores e recortes expondo-os na forma de: Categorias (temas), Subcategorias 

(indicadores), Unidade de registro (recortes) e Unidade de contexto (frases e citações dos 

entrevistados). Este quadro está exposto no capítulo de Resultados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados desta pesquisa de dissertação, 

que conta com resultados e análises de um estado do conhecimento que identificou 8 

dissertações tratando da temática “teatro no ensino de ciências” e “teatro científico” 

(etapa 1); identificação de projetos de TC no município de Mossoró, na qual encontrou-se 

apenas 3 projetos, e realização de entrevistas com os professores supervisores destes 

projetos (etapa 2); montagem de grupo de TC no IFRN no campus de Mossoró, que 

contou coma elaboração de um texto teatral abordando CTS, elaboração de oficinas, 

apresentações de peça teatral, entrevista de GF. 

 

4.1 ESTADO DO CONHECIMENTO 

Quanto aos resultados da busca do estado do conhecimento, encontrou-se 

apenas 8 (oito) dissertações que trazem uma abordagem do uso do teatro no ensino de 

ciências, como pode ser observado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Dissertações encontradas no banco de dissertações de mestrado/ teses de 

doutorado da CAPES nos últimos dez anos 

ÁREA PROGRAMA ANO INSTITUIÇÃO AUTOR 

 

 

 

 

 

 

Física 

Ensino de Ciências e 

Matemática 

2009 Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da 

Fonseca. CEFET/RJ 

MEDINA, M. N. 

Ensino de Ciências 

Naturais 

2013 Universidade Federal de Mato 

Grosso (UFMG) 

GIMENEZ. H. 

Educação para 

Ciências e Matemática 

2014  Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Goiás 

(IFG) 

SILVA, L. C. 

Educação em Ciências 

e Matemática 

2014 Instituto Federal do Espirito Santo 

(IFES) 

ROSSI, A. F. 

Ensino de Ciências e 

Matemática 

2014 Universidade Federal de Sergipe 

(UFS) 

FONSECA, S. S. 

N. 

Ensino de Ciências e 

Matemática 

2016 Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) 

BRUGLIATO, E. 

T. 

Mestrado Profissional 

em Ensino de Física 

2017 Universidade Federal do Vale do 

São Francisco (UNIVASF) 

SANTOS, R. A. 

Matemática Educação em Ciências 

e Matemática 

2015 Instituto Federal do Espirito Santo 

(IFES) 

MENDES 

FILHO, A. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Além desta busca, preocupou-se também em identificar e analisar as 

referências bibliográficas citadas somente nestas dissertações e que também abordassem 

javascript:void(0);
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o TC ou o uso do teatro no ensino de ciências. Quanto a estas, encontrou-se um total de 

20 (vinte) artigos no período de 2007 a 2016. A análise das dissertações e artigos 

ocorreram por análise de conteúdo, onde procurou-se estabelecer conexões através de 

palavras, termos e até mesmo resultados que mostrassem alguma similaridade entre as 

dissertações e posteriormente entre publicações cotadas nas mesmas. A seguir, encontra-

se a categorização das dissertações realizadas através da análise de conteúdo. 

Quadro 3 – Categorização das dissertações 

 

CATEGORIA 

(Disciplinas) 

 

SUBCATEGORIA 

(Conteúdos envolvidos) 

 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

(Abordagens) 

 

UNIDADE DE CONTEXTO 

(Resultados) 

 

 

 

 

 

 

Física e 

Matemática 

 

 

 

 

 

 História e Filosofia 

da Ciência; 

 Ensino de Ciências 

Naturais; 

 Termodinâmica; 

 Conceito de força e 

funcionamento de 

uma redoma; 

 Termologia. 

 Geometria; 

 Bomba atômica; 

 História de Galileu 

 

 

 

 Peças teatrais; 

 Observações; 

 Entrevistas com 

alunos envolvidos e 

público que assiste; 

 Oficinas. 

 Leituras; 

 Jogos teatrais; 

 

 Maior entendimento dos 

aspectos da ciência; 

 Habilidades como: 

oralidade, melhores relações 

interpessoais, maior 

participação das aulas, perda 

da timidez, expressões 

corporais e outros; 

 Motivação para o trabalho 

em grupo; 

 Associação dos conteúdos 

com o cotidiano; 

 Mudança quanto as visões 

sobre os cientistas; 

 Maior interesse pelas 

disciplinas abordadas; 

 Promove a divulgação 

científica 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Avaliando os resultados encontrados, percebeu-se que todas as dissertações 

continham uma certa semelhança em seus resultados, aqui pode-se citar alguns exemplos 

destas semelhanças: maior associação dos conteúdos ministrados nas peças teatrais com o 

cotidiano, pensamento crítico quanto a ciência e tecnologia, a mudança comportamental 

entre alunos e professores e o melhor desenvolvimento de habilidades como oralidade, 

expressões corporais nas apresentações de trabalhos, maior responsabilidade com as 

atividades pedagógicas e outras habilidades.  

Sobre esta associação dos conteúdos com o cotidiano, acredita-se que está 

diretamente ligada com as questões que envolvem a própria alfabetização científica (AC), 

previamente discutida nesse texto, que este tipo de abordagem proporciona. Afinal, 
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Sasseron e Carvalho (2011) mostram que a AC pode promover capacidades que 

proporcionem aos estudantes viver em comunidade de forma mais ativa e crítica. Esta 

criticidade, inclusive, está presente nos resultados e conclusões de cinco das dissertações 

pesquisadas.  

Quanto as abordagens sobre o teatro e a ciência, as dissertações tiveram 

bastante semelhanças, pois todas envolviam apresentações de peças teatrais de cunho 

científico, e algumas envolviam oficinas, enaltecendo a importância desta atividade na 

preparação dos espetáculos. Além disso, envolviam também observações nas quais o 

pesquisador tinha um papel muito importante, que era relatar a experiência realizada 

através de sua visão. Relata-se a realização de muitas leituras, seja sobre o teatro em si, 

como também, sobre os conteúdos a serem envolvidos nos roteiros teatrais, sendo que 

esta etapa era muito importante para a criação deste roteiro. Entrevistas com alunos 

participantes das peças e a plateia que assistiam aos espetáculos para conseguirem avaliar 

os projetos através de visões diferentes também são apresentadas. 

Um fato interessante é que de 8 dissertações, apenas uma difere da disciplina 

de Física, o que pode sugerir uma movimentação bem maior por parte das licenciandos 

em Física quanto a esta preocupação em envolver o teatro no ensino deste componente 

curricular. Claro que esta visão não se torna absoluta haja visto que o método de pesquisa 

acaba sendo um pouco limitado, pois muitas dissertações acabam sendo publicadas 

apenas nos sites das universidades ou a maneira como foi feita a pesquisa pode não ter 

sido tão eficaz, considerando que se poderia ter utilizado outras palavras chaves, etc. 

Muitas vezes o teatro entra como ferramenta ou abordagem facilitadora que trata de 

conteúdos ministrados em sala de aula ou aborda a ciência e história da ciência como um 

todo, a fim de não só propiciar um entendimento maior sobre estes assuntos como 

também divulgar a ciência para toda a sociedade.  

Vale destacar que, em algumas dissertações, a divulgação científica entra 

como um dos objetivos e nos resultados os autores constatam que de fato essa ferramenta 

se mostra eficaz neste sentindo, citando inclusive atividades ocorridas não só nas escolas, 

mas também em museus e centros de ciências, assim como constatou-se nesta pesquisa a 

existência destas instituições.  

No que diz respeito as publicações citadas nas dissertações, encontrou-se um 

rol mais diversificado envolvendo disciplinas de Física (08), Química (01), Matemática 

(06) e ensino de ciências (05), todos listados no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Publicações citadas nas dissertações avaliadas no estado do conhecimento 

Ano Periódico/Anais Título Autores 

 

2007 

X ENEM – Encontro 

Nacional de Educação 

Matemática 

Teatro como técnica para a 

aprendizagem da Matemática 

SCAMPINI 

JUNIOR, E. 

 

 

 

 

2009 

SNEF - Simpósio 

Nacional de Ensino de 

Física 

O Teatro Científico no Brasil e o 

Ensino de Física. 

BATISTA, D. N.; et 

al. 

Revista Educar Atividades lúdicas no ensino de 

ciências: uma adaptação metodológica 

através do teatro para comunicar a 

ciência a todos. 

SILVEIRA, A. F.; 

ATAÍDE, A. R. P.; 

FREIRE, M. L. F 

Revista Ciência e 

Educação 

Ciências possíveis em Machado de 

Assis: teatro e ciência na educação 

científica. 

GARDAIR, T. L. C.; 

SCHALL, V. T. 

VII ENPEC – Encontro 

Nacional de Pesquisas em 

Educação Química 

A divulgação da ciência através do 

teatro: um estudo em Copenhague de 

Michael Frayn 

SILVEIRA, A. F.; 

SILVA, A. P. B., 

RIBEIRO FILHO. A 

 

 

 

2010 

 

Caderno Brasileiro de 

Ensino de Física 

O teatro como ferramenta de 

aprendizagem da física e de 

problematização da Natureza da 

ciência 

MEDINA, M.; 

BRAGA, M. 

Revista Ciência e 

Tecnologia 

O teatro científico e o ensino de física- 

análise de uma experiência didática 

MOURA, D. A.; 

TEIXEIRA, R. R. P 

2011 VIII ENPEC - Encontro 

Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciência 

O teatro como estratégia dinamizadora 

no ensino de física. 

MIRABEAU, T. A.; 

et al. 

 

 

 

2012 

 

Ciência & Educação 

Encontros possíveis: experiências com 

jogos teatrais no ensino de ciências. 

OLIVEIRA, T. R. 

M. 

13º Seminário Nacional 

de História da Ciência e 

da Tecnologia 

História da ciência no teatro: o caso da 

energia nuclear em “Copenhague” e 

sua representação para alunos de física. 

SILVEIRA, A. F.; 

RIBEIRO FILHO, 

A. 

 

2013 

XI Encontro Nacional de 

Educação Matemática 

Teatro e educação matemática O 

ensino do conceito de média por meio 

da linguagem teatral. 

LACERDA, H. D. 

G. 

 

 

 

2014 

XVIII EBRAPEM – 

Encontro de Estudantes 

de Pós-Graduação em 

Educação Matemática 

Matemática Encena: tecendo 

possibilidades entre teatro e Educação 

Matemática. 

LACERDA, H. D. 

G. 

IV EIEMAT – Escola de 

Inverno de Educação 

Matemática 

Articulação entre teatro e matemática ROSA, T. O.; et al. 

 

 

 

 

 

 

2015 

XIV CIAEM – 

Conferencia 

Interamericana de 

Educacion Matemática 

Educação matemática e teatro: um 

panorama das pesquisas brasileiras. 

LACERDA, H. D. 

G. 

Revista História, 

Ciências, Saúde 

O teatro em museus e centros de 

ciências no Brasil. 

MOREIRA, L. M.; 

MARANDINO, M. 

 

Revista Ciência e 

Educação 

Teatro de temática científica: 

conceituação, conflitos, papel 

pedagógico e contexto brasileiro. 

MOREIRA, L. M.; 

MARANDINO, M. 

2015 X ENPEC Expressão Corporal no Ensino de 

Química: jogos teatrais para a 

discussão de conceitos relacionados a 

radioatividade. 

SOUSA, M. V; 

SOARES, M. H. 

F.B. 

Fonte: Autoria própria (2018)  
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Assim como ocorreu com as dissertações, procurou-se apenas os artigos 

publicados entre 2007 e 2016 para observar os tipos de citações usadas nas dissertações 

referentes aos temas “teatro ou teatro científico” no ensino de ciências. A análise destes 

artigos também ocorreu pela análise de conteúdo e as discussões serão apresentadas 

conforme cada categoria, como mostra os Quadros 5 e 6. Estas categorias foram divididas 

em dois quadros: Física que obteve um maior número de artigos e as áreas de Química, 

Matemática e Ensino de ciências  

 

Quadro 5 – Categorização dos artigos nas áreas de Física 

 

CATEGORIA 

(Disciplinas) 

 

SUBCATEGORIA 

(Conteúdos envolvidos) 

 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

(Abordagens) 

 

UNIDADE DE CONTEXTO 

(Resultados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Física  

(2008-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 História da Ciência; 

 Estudos bibliográficos; 

 Energia nuclear, 

princípio da incerteza, 

teoria quântica, 

nazismo, segunda 

guerra mundial,  

 

 

 

 

 

 Peças teatrais; 

 Observações; 

 Entrevistas com 

alunos envolvidos 

e público que 

assiste; 

 Oficinas. 

 Leituras; 

 Estudos 

bibliográficos 

 

 Maior entendimento dos 

aspectos da ciência; 

 Habilidades como: 

oralidade, melhores relações 

interpessoais, maior 

participação das aulas, perda 

da timidez, expressões 

corporais e outros; 

 Motivação para o trabalho 

em grupo; 

 Pensamento crítico; 

 Mudança na postura em sala 

de aula e maior autoestima 

 Associação dos conteúdos 

com o cotidiano; 

 Maior interesse em aprender 

Física; 

 Promove a divulgação 

científica; 

 Pouca bibliografia. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

  

Aqui percebe-se análises muitos semelhantes quanto as dissertações, 

principalmente quanto as abordagens. Tratando-se de TC quase sempre percebe-se a 

existência de textos teatrais, e apresentações de peças. Existem alguns que utilizam 

apenas jogos e oficinas teatrais, sem se ater as peças em si. Quanto aos assuntos 

abordados, a maioria dos artigos tratam mais do ensino de ciências, do que da disciplina 

de Física especificamente, o que acreditasse ser uma tendência devido ao caráter 
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interdisciplinar do teatro. Sobre os resultados, também há muitas semelhanças, pois, os 

artigos mostram análises positivas quanto ao uso do teatro no que se refere ao processo de 

ensino-aprendizagem, mostrando que o TC possibilita abordagens de conteúdos 

considerados difíceis pelos alunos e com pouca relação com o cotidiano de forma lúdica e 

divertida, tornando este processo de aprendizado mais prazeroso, como reforça Moura e 

Teixeira (2010). Nestes resultados os autores mostram que há um maior entendimento 

dos conteúdos por parte dos alunos, o que pode também ser confirmado por Pinto e 

Moreira (2015) quando estes ressaltam que o TC é uma estratégia diferente que propicia 

divulgação e alfabetização científica.  

 

Quadro 6 – Categorização dos artigos nas áreas de Matemática, Química, Ensino de 

ciências  

 

CATEGORIA 

(Disciplinas) 

 

SUBCATEGORIA 

(Conteúdos 

envolvidos) 

 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

(Abordagens) 

 

UNIDADE DE CONTEXTO 

(Resultados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

(2010-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Média aritmética; 

 Geometria, 

potenciação, 

probabilidade e 

outros; 

 Teatro e Educação 

Matemática, Arte e 

ciência. 

 

 

 

 

 

 Peças teatrais; 

 Observações; 

 Entrevistas com 

alunos envolvidos e 

público que assiste; 

 Oficinas. 

 Jogos teatrais; 

 Leituras; 

 Estudos 

bibliográficos 

 

 Maior entendimento dos 

aspectos da ciência; 

 Habilidades como: oralidade, 

melhores relações 

interpessoais, maior 

participação das aulas, perda 

da timidez, expressões 

corporais e outros; 

 Motivação para o trabalho em 

grupo; 

 Pensamento crítico; 

 Mudança na postura em sala 

de aula e maior autoestima 

 Associação dos conteúdos 

com o cotidiano; 

 Maior interesse em aprender 

Física; 

 Promove a divulgação 

científica; 

 Pouca bibliografia. 

 

 

 

 

Química 

(2015) 

 

 

 Radioatividade: 

tempo de meia vida 

ou período de semi 

desintegração 

radioativa 

 

 

 Jogos teatrais com 

expressão corporal. 

 Facilitação da aprendizagem; 

 O aluno se torna construtor do 

próprio conhecimento; 

 Melhora o relacionamento 

entre alunos/alunos e 

alunos/professores. 
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Cont... 

 

 

Ensino de 

Ciências 

(2009-2015) 

 

 

 Botânica; 

 Física; 

 Meio ambiente; 

 História da 

matemática; 

 Museus. 

 

 

 Peças teatrais; 

 Debates; 

 Entrevistas e 

questionários com 

alunos envolvidos e 

público que assiste; 

 Jogos teatrais; 

 Leituras; 

 Estudos 

bibliográficos 

 

 Facilitação da aprendizagem; 

 Envolvimento positivo do 

público que assiste as peças; 

 Maior interação social; 

 Gerador de debates 

científicos; 

 Pensamento crítico; 

 Associação dos conteúdos 

com o cotidiano; 

 Promove a divulgação 

científica; 

 Museus e centros de ciências 

são mais atuantes. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

  

Mais uma vez fica evidente as semelhanças entre os artigos. Percebe-se que 

as disciplinas ou áreas podem mudar, porém os benefícios que o TC proporciona ao 

processo de aprendizagem é confirmado através das publicações citadas. Um ponto que 

tem chamado atenção é o fato de alguns artigos apontarem para a pouca publicação na 

área de TC e ensino de ciências. Através das pesquisas realizadas para a construção desta 

tese de dissertação, percebeu-se que o número de artigos nesta área tem aumentado, e é 

provável que um dos possíveis fatores que têm contribuído para isto seja sua 

implementação através do PIBID, pois verificou-se vários artigos de bolsistas do 

programa que têm trabalhado com TC no ensino de Química, Física, Matemática, e 

Biologia, seja individualmente ou interdisciplinarmente. A exemplo disto, cita-se aqui o 

trabalho de Gurgel et al. (2016) que retrata como o programa tem feito diferença em uma 

escola de ensino médio, na cidade de Mossoró. Escola esta, que tem o TC inserido em 

suas atividades através do programa, e que fez parte desta pesquisa de dissertação através 

da entrevista com os professores de escolas públicas sobre TC, pois um dos três 

professores entrevistados é professor supervisor do Programa. Os autores afirmam que “O 

teatro científico é uma maneira eficiente para aumentar o interesse dos alunos pela química, 

como também proporcioná-los uma melhor desenvoltura ao se relacionar com o público” 

(GURGEL et al., 2016, p. 4). Acredita-se que o TC incentiva o interesse do aluno pela 

disciplina e pelo conteúdo abordado, melhora o desenvolvimento do aluno na sala de aula e 

sua relação com os colegas e professores, desenvolve nos alunos pensamento crítico, e outros 

pontos positivos que acredita-se ser importante para uma formação de qualidade. 

Quanto as publicações sobre ensino de ciências, o que se pode ressaltar sobre os 
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resultados é o fato de que dois artigos trataram de pesquisas sobre a divulgação científica e o 

uso do TC no ensino de ciências, e constataram que os museus e centro de ciências são mais 

ativos e engajados nesta luta. Contudo, o que se pode afirmar aqui, é que esta realidade tem 

mudado, pois mais uma vez é preciso citar o PIBID que vem levantando esta bandeira em 

todo o Brasil, o “Ciência em Cena”, congresso de divulgação científica realizada por 

universitários da licenciatura e que tem inserido alunos do ensino médio, como já citado aqui 

neste trabalho, e os próprios grupos de TC das universidades, uma vez que os mesmos se 

apresentam em escolas de ensino médio fazendo essa divulgação, bem como incentivando a 

criação de grupos de TC nestas escolas. 

Embora as dissertações e publicações citadas nas mesmas, não ressaltem muito a 

questão da interdisciplinaridade, é impossível deixar aqui de comentar o quanto estes 

trabalhos refletem uma ação interdisciplinar. Uma vez que Silva (200-?) ressalta que a 

interação grupal faz parte da interdisciplinaridade, percebe-se que o simples fato do teatro 

proporcionar esta interação já o faz interdisciplinar. Bezerra (2018, p. 143) diz que “O teatro 

científico por si só é uma ferramenta interdisciplinar, visto que se pode abordar ciência, 

português, história, música e outras áreas do conhecimento de uma só vez”. Acredita-se 

que o simples fato de elaborar um texto teatral seja ele científico ou não, já trabalha 

bastante a disciplina de português, por exemplo. Um texto que envolve história da ciência 

por exemplo, pode envolver, química, física, biologia, história, artes e outras áreas. 

Um fator importante a ser ressaltado aqui, é o fato de que os autores dos 

periódicos e dissertações encontrados aqui neste estado do conhecimento, elencaram a 

pouca bibliografia encontrada referente ao TC no ensino médio, por outro lado, para esta 

dissertação, encontrou-se um número maior de publicações, principalmente referentes a 

divulgação científica no ensino médio, o que mostra o crescimento das pesquisas e 

realizações nesta área nos últimos anos.  

 

4.2 IDENTIFICAÇÃO DE PROJETOS DE TC NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ – RN 

E ENTREVISTA COM OS PROFESSORES DESTES PROJETOS 

 

Na pesquisa de campo para identificar as escolas que possivelmente 

trabalhariam com TC, encontrou-se ao todo 56 instituições de ensino cadastradas na 12º 

DIRED. Entrou-se em contato com cada uma por telefone, porém, apenas 3 abordam 

teatro e estes são TC desenvolvido por professores da disciplina de Química. Sendo elas: 
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Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana (CEIPEV - Ensino Fundamental e 

Médio), Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho e Escola Estadual Moreira Dias, 

todas na cidade de Mossoró-RN (Figura 1). Feito esta constatação, entrou-se em contato 

com os professores para realizar as entrevistas semiestruturadas. Estas escolas são 

contempladas com o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), 

nas quais os professores de química que trabalham com TC são supervisores do 

programa e coordenam o teatro juntamente com os bolsistas do curso de Licenciatura em 

Química da UERN.  

Figura 1 - Mapa com a localização das escolas 

 

Fonte: Google Maps (2017) 

Utilizando a análise de conteúdo de Bardin (1997; 2011) as respostas foram 

organizadas em forma de quadro como se pode ver a seguir nos Quadros de 07 a 11. 

 

Quadro 7 – Entrevista quanto interdisciplinaridade e qualidade de ensino no TC. 

Categoria: qualidade de ensino 

 

CATEGORIA 

 

SUBCATEGORIA 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

 

UNIDADE DE CONTEXTO 

 

 

 

 

 

Qualidade de 

ensino 

 

 

 

 

 

Conteúdo 

 

 

 

 Enem (Exame 

Nacional do Ensino 

Médio) e Feiras de 

ciências; 

P11: “Você percebe que a 

qualidade do ensino tem 

aumentado a partir dos 

resultados da escola no Enem” 

P2: “Qualidade de ensino é 

quando o aluno tem consciência 

do seu aprendizado, e o usa para  

                                                                 
1 Para preservar a identidade dos entrevistados, estes serão identificadas da seguinte forma: Professor 1= 

P1, Professor 2= P2 e Professor 3= P3. 
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Cont... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualidade de 

ensino 

 

 

 

 

Conteúdo 

 

 

 Relação conteúdo 

com o cotidiano 

promovendo o 

conhecimento consciente 

do aluno. 

tomar decisões e opiniões”. 

P3: “Percebemos que há 

qualidade de ensino quando 

temos bons resultados no Enem 

e quando os alunos conseguem 

assimilar o conteúdo com seu 

cotidiano”. 

 

 

 

 

 

 

 

Formação quanto 

cidadão 

 

 

 Projetos 

educacionais que 

promovam uma 

formação acadêmica e 

cidadã; 

 

 

 

 Depende de todos da 

escola, da família do 

aluno e dele próprio. 

P1: “A relação professor e 

aluno é importante, o aluno 

também deve querer aprender.” 

P2: “O envolvimento de toda a 

escola, comunidade e família do 

aluno reflete nessa qualidade de 

ensino”. 

P 3: As feiras de ciências, 

projetos que envolvam 

temáticas ambientais, e outros 

temas, contribuem para a 

formação do aluno quanto 

cidadão, já que ele tem a 

oportunidade de refletir sobre 

determinados assuntos” 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Ao serem questionados sobre o que é qualidade de ensino (pergunta 01 do 

questionário), os professores ressaltaram duas situações que, para eles, estão diretamente 

ligadas a este tema. São eles: conteúdos e formação do cidadão. Quanto ao conteúdo, os 

professores ressaltam dois fatores: a importância dos alunos assimilarem o conteúdo 

ministrado em sala de aula com seu cotidiano, estimulando suas tomadas de decisões e a 

importância da assimilação conteudista para a realização de vestibulares e Enem. Para 

eles a qualidade se reflete como positiva quando estes dois fatores são contemplados.  

No tocante a formação do cidadão, a qualidade de ensino é refletida nos 

projetos educacionais desenvolvidos nas escolas, como as feiras de ciências, por 

exemplo, na relação positiva entre professor – aluno e no envolvimento da família dentro 

da comunidade acadêmica. 

Azevedo (2011, p. 424) cita alguns fatores que podem contribuir para a 

qualidade de ensino como, métodos de ensino, currículos escolares e a necessidade de 

compreender esta qualidade como “qualidade social”. Acredita-se que o depoimento dos 

professores quanto a formação cidadã do aluno condiz com o pensamento da autora, pois, 

ao elencarem a necessidade do envolvimento da família na escola e a importância dos 
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projetos educacionais, eles enfatizam o currículo escolar e a qualidade social do ensino. A 

figura do professor e a relação deste com o aluno também é muito importante, pois de 

acordo com um artigo no jornal "Folha de São Paulo” o professor é um dos pilares da 

qualidade de ensino (FÁBIO, 2014). 

 

Quadro 8 – Entrevista quanto interdisciplinaridade e qualidade de ensino no TC. 

Categoria: interdisciplinaridade. 

 

CATEGORIA 

 

SUBCATEGORIA 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

 

UNIDADE DE CONTEXTO 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinaridade 

 

 

 

 

 

Trabalho em equipe 

 

 

 Aulões, projetos 

educacionais, aulas de 

campo, “aulas 

casadas”. 

P1: “Por mais que o professor 

tente interdisciplinarizar em 

suas aulas puxando assuntos de 

outras disciplinas, o conteúdo 

fica quebrado” 

P2: “O trabalho e planejamento 

de aulas por dois ou mais 

professores, dão sentido a 

interdisciplinaridade”. 

 

 

 

 

Enem 

 

 A importância da 

abordagem se reflete 

no Enem. 

P3: “Hoje o professor se vê 

obrigado a trabalhar com os 

outros professores de forma 

interdisciplinar por causa do 

Enem, e não por que querem”. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Ao serem questionados quanto suas visões sobre interdisciplinaridade 

(pergunta 03 do questionário), surgiram dois destaques: o trabalho em equipe e o Enem. 

Os professores foram enfáticos ao mencionarem o trabalho em equipe para planejamentos 

das aulas interdisciplinares e o fato de que um professor ministrando conteúdos de duas 

disciplinas não faz disto uma prática interdisciplinar. O depoimento do P3 reflete a 

necessidade do trabalho em equipe e interdisciplinar devido à necessidade que o Enem 

impõe e fala que muitos professores se veem forçados a este trabalho em equipe, porém, 

não gostam. Como exemplos de atividades os professores citam aulões, projetos 

educacionais, aulas de campo e outros, que podem ser trabalhados em equipe para o 

melhor entendimento dos alunos de determinados conteúdos.  

Acredita-se que a obrigatoriedade do trabalho interdisciplinar de certa forma 

imposta ao professor que o P3 cita em sua fala, é uma realidade em muitas escolas, 

muitas devido a carga horária excessiva, falta de formação complementar para isto, e 

outros fatores. Fazenda (2011) é enfático ao afirmar que essa é uma atividade que requer 
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tempo, planejamento, muitos estudos e conversa entre os professores. Sendo assim, estes 

acabam se sentindo sobrecarregados e se vendo obrigados esse trabalho interdisciplinar. 

Para Augusto, Caldeira e Maria (2005) realmente existem muitas barreiras 

que dificultam o trabalho em equipe, quando se fala em interdisciplinaridade. Porém, os 

autores acham que essas barreiras não são instransponíveis. Os próprios professores 

podem procurar sanar suas dificuldades, seja ela falta de tempo, de habilidades ou 

materiais. Para isto, é necessário que os docentes façam da reflexão pedagógica sua maior 

prática. Através desta reflexão haverá um maior entendimento das necessidades dos 

alunos e de como eles podem contribuir mais com a formação destes, ou seja, ser um 

educador que colabore na construção da identidade de cada aluno. 

 

Quadro 9 – Entrevista quanto interdisciplinaridade e qualidade de ensino no TC. 

Categoria: interdisciplinaridade e qualidade de ensino 

 

CATEGORIA 

 

SUBCATEGORIA 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

 

UNIDADE DE CONTEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinaridade 

e qualidade de ensino 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizagem de 

conteúdo  

 

 

 Quanto mais 

interdisciplinar a 

aula, maior o 

aprendizado, as 

aprovações no 

Enem e a relação 

com o cotidiano 

dos alunos. 

 

 É importante 

para o professor 

também 

P1: “A interdisciplinaridade 

influencia no contexto histórico 

do aluno, na sua visão política e 

social de determinados assuntos 

e isso reflete na sua formação”. 

P2: “Trabalhando 

interdisciplinarmente com 

outros professores, o professor 

acaba aprendendo sobre a área 

do outro e isso é refletido na 

aprendizagem dos alunos”. 

P3: “O trabalho interdisciplinar 

proporciona uma maior 

interação entre as disciplinas 

facilitando o aprendizado do 

aluno, inclusive para o Enem”. 

Fonte: Autoria própria (2018)    

Sobre a influência da interdisciplinaridade na qualidade de ensino (pergunta 

04 do questionário) para os professores, ambas estão diretamente ligadas na formação dos 

alunos não só no sentido de conteúdo, que é refletido nos resultados do Enem e outras 

avaliações, mas também na formação destes quanto cidadãos. Acredita-se, que pelo fato 

das questões do Enem estarem cada vez mais interdisciplinares, para os professores o 

engajamento nesta prática pode contribuir no contexto social dos alunos, na elaboração de 

pensamentos críticos quanto ao meio em que vivem e melhorar seu desenvolvimento no 
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Enem. Outro fator citado que chamou atenção, foi a consciência que o P2 tem com 

relação a sua própria prática, ao mencionar que a realização de uma atividade 

interdisciplinar com um professor de outra disciplina implica em aprendizado para os 

alunos e para o próprio professor sobre a área de atuação do seu colega. Silva (200-?) no 

site do portal da educação cita como é importante esta interação entre os professores e 

que proporciona mais união dentro da escola.  

Fica evidente a correlação entre interdisciplinaridade, qualidade de ensino e o 

Enem por parte dos professores. Acredita-se que este viés seja bastante pertinente visto 

que de fato há uma necessidade de passar pelo Enem e ter um bom desempenho neste se 

os alunos quiserem continuar sua formação como uma graduação, por exemplo.  

 

Quadro 10 – Entrevista quanto interdisciplinaridade e qualidade de ensino no TC 

Categoria: qualidade de ensino e TC. 

 

CATEGORIA 

 

SUBCATEGORIA 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

 

UNIDADE DE CONTEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualidade de 

ensino e TC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferramenta 

interdisciplinar 

 

 

 

 

 

 Melhora a postura 

do aluno na sala de 

aula e sua convivência 

em grupo, respeito ao 

próximo, contribui na 

formação quanto 

cidadão.  

P1: “O TC significa para o 

aluno amadurecimento já que 

ele aprende a conviver em 

grupo, e pode melhorar nas 

apresentações de trabalhos”. 

P2: “É uma ferramenta que 

educa, pois eles aprendem a 

respeitar o próximo, cumprir 

horários, se esforça pra aprender 

os conteúdos, além de mudar 

seu comportamento fora da 

escola”. 

P3: “O aluno desenvolve 

habilidades além do 

aprendizado, como o respeito 

pelos colegas e as 

responsabilidades com o grupo 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Sabe-se que o TC por si só é interdisciplinar por possibilitar a oportunidade 

de abranger diversas áreas como música, história, artes, filosofia, biologia, química e 

outros, assim, ele é visto pelos professores como uma ferramenta interdisciplinar que 

amplifica essa qualidade de ensino através destas abordagens. Ao serem questionados 

sobre as ações do TC na qualidade de ensino (pergunta 02 do questionário), o que mais 

foi citado pelos professores foi a forma como a interação grupal que o TC proporciona 
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pode melhorar o desenvolvimento dos alunos participantes do teatro dentro da sala de 

aula e nas interações pessoais com seus colegas. O entrevistado P1, por exemplo, citou a 

percepção de que o TC faz os alunos melhorarem as apresentações de trabalhos. 

Acredita-se que isso ocorre devido as atividades desenvolvidas nas oficinas teatrais. 

Batalha, et al. (2012, p. 3) afirmam que a atividades desenvolvidas nas oficinas ajudam 

ao aluno de licenciatura na desinibição, autocontrole e outras habilidades. Acredita-se que 

isto se aplica também ao aluno de ensino médio visto que o mesmo também participa de 

oficinas que propiciem esta atividade.  

Quanto a interação grupal os professores citam que os alunos aprendem a 

conviver e respeitar os colegas. Teixeira, Falconieri e Mesquista (2017) afirmam que, de 

fato, há uma melhoria na relação interpessoal dos alunos uma vez que eles aprendem a 

respeitar opiniões contrárias as suas e o espaço do próximo, aprendendo a ouvir e debater 

sobre determinadas situações dentro e fora do grupo.  

 

Quadro 11 – Entrevista quanto interdisciplinaridade e qualidade de ensino no TC. 

Categoria: abordagens interdisciplinares no TC e suas dificuldades. 

 

CATEGORIA 

 

SUBCATEG

ORIA 

 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

 

UNIDADE DE CONTEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abordagens 

interdisciplinares no 

TC e suas dificuldades. 

 

 

 

 

Abordagens 

 

 

 

 Música, fatos 

históricos, temas atuais da 

sociedade e política, 

compreensão e produção 

de texto, poesia, etc. 

 

P1: “Procuramos sempre 

abordar temas considerados 

importantes no contexto da 

sociedade, e sempre inovar com 

outras áreas através da música, 

dança, história e até do direito”. 

P2: “Alguns professores acham 

o projeto interessante, mas na 

hora que procuramos a 

colaboração, eles se esquivam e 

falam que não tem tempo. Acho 

que não querem sair da sua zona 

de conforto, ou realmente não 

sabem como podem ajudar”. 

P3: “Não tivemos uma 

formação interdisciplinar, por 

isso temos muitas dificuldades 

em trabalhar essa prática. Mas 

nos projetos buscamos incluir 

música, ciência, história, 

discussões sobre situações que 

vemos no dia a dia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificuldades 

 

 

 

 

 

 

 Falta de apoio dos 

demais professores 

 Falta de motivação em 

trabalhar de forma 

interdisciplinar. 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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As questões 05 e 06 do questionário de entrevista versaram sobre a 

interdisciplinaridade do projeto de TC e as dificuldades encontradas pelos professores 

para coloca-los em prática. Quanto as abordagens, os professores citaram a música, 

história, política, compreensão de texto, e outras áreas que podem ser trabalhadas no TC. 

O entrevistado P1 caracteriza estes temas como importantes para a sociedade e, por isso, 

é valido abordá-los nas peças teatrais que ele coordena. P3 cita que, além das disciplinas 

citadas anteriormente, ele busca envolver os alunos em assuntos ocorrentes no dia a dia 

deles, como por exemplo, o alcoolismo.  

Analisando as respostas dos professores, constataram-se as seguintes 

observações: 

 Sobre a prática interdisciplinar em si, percebe-se que se tem ainda um longo 

caminho a percorrer, visto que ainda hoje se percebe nas formações de licenciaturas, uma 

formação muito compartimentalizada, que acaba fazendo alguns professores terem medo 

de se “aventurar” em tais práticas.  

 Também percebem que a cobrança de responsabilidades e respeito mútuos que um 

trabalho em grupo exige, além do “amadurecimento” das ideias e opiniões críticas que 

estes adquirem através dos debates nos textos teatrais, são de fundamental importância 

para esta formação. Através de um texto didático, é possível não só ensinar, ou despertar 

um interesse pela ciência, como também estimular uma liberdade intelectual dos alunos, 

através da abordagem de temas políticos, sociais, culturais, filosóficos e outros, unindo a 

ciência com fatos reais do cotidiano dos alunos ou da sociedade como um todo.  

Sobre esta formação compartimentalizada citada na fala de um dos 

professores, acredita-se ser devido à mudança de currículo, pois segundo o mesmo, a sua 

formação ocorreu a muito tempo e em uma época onde a formação da licenciatura em 

química deixava um pouco a desejar quanto a formação pedagógica. Hoje por experiência 

própria, acredita-se que o currículo mudou bastante e continua mudando. Um exemplo 

disto, é o parecer Conselho Nacional de Educação, CNE/CP nº 28/2001 que trata da 

duração e carga horária dos cursos de formação de professores da educação básica, cursos 

de licenciatura e de graduação plena, no qual cita a inclusão de práticas como 

componentes curriculares como uma atividade equiparada ao componente obrigatório de 

estágio supervisionado. A diferença entre estas práticas como componente curricular e o 

estágio, é que a primeira deve ser aplicada durante todo o curso de formação, desde seu 

início até o final, produzindo atividades no âmbito do ensino, com projetos envolvendo 
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áreas contempladas na formação do futuro professor e  que se estendam da sala de aula da 

universidade até as escolas de ensino básico, reforçando desde o início da formação a 

identidade do aluno como futuro professor (CNE/CP nº 28/2001). Sendo assim, acredita-

se que estas práticas e outras mudanças no currículo, possam contribuir para que os 

cursos de licenciatura formem professores mais conectados com a interdisciplinaridade.  

Cabe destacar que, apesar dos benefícios que esta ferramenta traz para o 

ensino, não é fácil aplicar um projeto assim nas escolas, visto que o apoio dos demais 

professores, muitas vezes, é pouco, não só para o TC, mas em qualquer atividade que seja 

interdisciplinar. Essa falta de apoio não pode ser vista com um empecilho, pois, somente 

pelo fato de haver a iniciativa dos professores, já se considera um passo relevante para a 

mesma.  

Também não se pode esquecer que, apesar desta atividade ser um tanto 

questionada por alguns professores por considerar o uso do lúdico no ensino de ciências, 

“uma brincadeira”, Moreira (2013, p. 155) deixa bem claro que esta é uma atividade 

séria, pois “nos teatro com temática científica, além da preocupação artística há a 

preocupação com a informação científica, assim a liberdade poética termina por ser 

limitada pela necessidade de clareza e precisão da comunicação da informação 

científica”. Sendo assim, o TC não minimiza o lado pedagógico e educativo, pelo 

contrário, a metodologia é baseada nestes dois parâmetros.   

 

4.3 PESQUISA-INTERVENÇÃO: MONTANDO UM GRUPO DE TC 

INTERDISCIPLINAR 

 

Como supracitado, o texto aqui produzido abordou a história da ciência e 

tecnologia através de uma viagem no tempo onde um cientista leva uma aluna a conhecer 

alguns cientistas e fatos importantes para a sociedade. Esse tipo de abordagem com 

viagem no tempo já é bastante utilizada por grupos de teatro científicos que fazem dessa 

viagem no tempo uma forma de trazer à tona a história da ciência. A exemplo disto, cita-

se aqui a peça teatral “Uma breve viagem pela história da ciência” do grupo teatral 

Ciência no palco que se apresentou no congresso Ciência em Cena no ano de 2014, em 

que dois alunos viagem em uma máquina do tempo visitando cientistas como Pitágoras e 

Einstein conhecendo e aprendendo mais sobre a ciência (CIÊNCIA EM CENA, 2014). 
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Aqui se utilizou de recursos parecidos para também trazer para os alunos um pouco da 

história da ciência e tecnologia com fatos considerados de notória importância para a 

sociedade. O texto completo utilizado nesta dissertação pode ser visto no apêndice D.   

Após todo o processo já aqui exposto, como montagem dos grupos, ensaios, 

oficinas e apresentações, houve a realização das entrevistas de GF, em que necessitou-se 

da validação do instrumento de entrevista por especialistas da área que serão 

apresentados no Quadro 1, a seguir. 

 

Quadro 12 – Instrumento de avaliação por especialistas  

 

Questões 

 

Tipo de respostas 

N° de respostas 

dos especialistas 

 

 

Observações 

 

Foi complicado interpretar o 

questionário? Por que? 

Sim 1 Precisava ver o projeto 

para opinar sobre. 

Não 4  

Bastante 0  

 A linguagem é apropriada? Sim 4  

Não 0  

Bastante 1  

Há algum questionamento 

desnecessário? Qual? 

Sim 4 Primeira questão se 

repete com a segunda. 

Não 1  

Bastante 0  

O questionário atende aos 

objetivos por ele proposto? 

Sim 4  

Não 0  

Bastante 1  

As perguntas seguem uma linha 

de raciocínio aceitável ao 

objetivo? 

Sim 4  

Não 0  

Bastante 1  

Fonte: Adaptado de (SOUSA JUNIOR, p. 71, 2015) 

Ao analisar os resultados das avaliações, percebeu-se que um dos 

especialistas não concordou com o direcionamento das questões levando a entender que o 

instrumento não fosse adequado aquilo que era proposto, porém, 4 dos especialistas o 

consideraram aplicável, o que leva a perceber uma visão positiva para o instrumento. 

Apesar disto, houveram algumas sugestões para um melhor entendimento do 
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questionário. Uma destas, foi a sugestão de eliminar a primeira questão, porque esta se 

repetia com a segunda. 01) Você participa ou já participou de teatro antes? 02) Já 

conhecia algum grupo de Teatro Científico? Caso sua resposta seja positiva, onde o 

conheceu?  Mesmo com esta sugestão, decidiu-se não eliminá-la porque o intuito da 

primeira questão não estava relacionado ao TC mas sim, ao teatro mais direcionado a 

artes cênicas, como dança, música e encenação. Como tratou-se de uma entrevista de GF, 

no qual a pesquisadora realizou as perguntas e se é permitido uma maior maleabilidade 

das questões, foi esclarecido para os alunos, a diferença entre as duas questões colocadas 

em pauta pelos especialistas.  

Após a validação, realizou-se as entrevistas de GF nas quais anotou-se e 

gravou-se as respostas, fazendo suas análises também através da análise de conteúdo. 

Como as respostas dos dois grupos foram parecidas, não se achou necessário 

separar os resultados, a menos que houvesse ocorrido uma discrepância nas respostas, o 

que não foi o caso. A análise das respostas também ocorreu por análise de conteúdo de 

Bardin (1999; 2011) através de categorização e encontra-se apresentada nos quadros de 

12 a 15. 

 

Quadro 13 – Análise das respostas do GF: discutindo o teatro 

 

CATEGORIA 

 

SUBCATEGORIA 

 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

 

UNIDADE DE CONTEXTO 

 

 

 

Teatro 

 

 

 Grupos teatrais; 

 Apresentações 

teatrais 

 

 

 Aulas de teatro; 

 Apresentações em 

eventos do IFRN  

 

A12: A gente participa de peças 

teatrais que as professoras de 

artes pedem nas disciplinas e na 

semana de artes, mas eu nunca 

participei de um grupo de teatro; 

A2: participo do grupo de teatro 

do IFRN. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

A entrevista também tinha o objetivo de deixar registrado o contato que estes 

alunos tinham com o teatro e, entre as respostas, encontrou-se alunos que participam do 

grupo de teatro do Instituto e alunos que realizam apenas as atividades exigidas pela 

disciplina de artes ou quando outro professor solicita. Este fato pode ser confirmado pelo 

fato de Pacheco (2011) relatar em seu trabalho sobre o IFRN que a disciplina de artes 

                                                                 
2 Para preservar a identidade dos entrevistados, estes serão identificadas da seguinte forma: Aluno 1 = A1, 

Aluno 2 = A2, Aluno 3 = A3, etc. 
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desenvolve trabalhos de teatro, música e outras atividades no Instituto. Essa realidade 

também já era conhecida por parte da pesquisadora pois, ao iniciar as atividades no 

primeiro dia de encontro com os alunos, foi lhes perguntado quais suas experiências com 

o teatro para, assim, identificar quais as necessidades deveriam ser trabalhadas nas 

oficinas e como deveria ser a abordagem das atividades. Apenas duas pessoas nos dois 

grupos participavam do grupo de teatro da instituição, e todos os outros tinham pouca 

experiência com o teatro, mostrando a necessidade trabalhar postura corporal, expressões 

faciais e corporais e, principalmente, dicção e entonação de voz, pois eles tinham pouca 

noção de como se fazer ouvir sem ser “gritando”, tinham a voz bastante presa e nas 

oficinas procurou-se quebrar um pouco esta barreira, mesmo sabendo que se teria pouco 

tempo para isto.   

 

Quadro 14 – Análise das respostas do GF: discutindo o teatro científico 

 

CATEGORIA 

 

SUBCATEGORIA 

 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

 

UNIDADE DE CONTEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro científico 

 

 

 Conhecimento 

 

 

 

 SEMATEC3 

 Sim; 

 Não 

 

A3: Eu assisti na SEMATEC uma 

peça que falava de química, mas 

eu não sabia que esse tipo de peça 

poderia se chamar teatro 

científico; 

A1: Nunca ouvi falar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Experiência 

 

 

 

 

 

 Cansativa; 

 Desafiadora; 

 Perda da timidez; 

 Forma de ensinar 

ciência; 

 Divertida; 

 Responsabilidade 

 

 

 

 

 

A2: Nas disciplinas de química e 

física por exemplo, a gente vê os 

nomes desses cientistas e algumas 

invenções deles, porém essa 

experiência fez a gente pesquisar 

mais sobre esses cientistas e 

acabamos aprendemos mais sobre 

eles e sua vida; 

A4: Foi uma forma de tirar o 

estresse das aulas e da semana de 

prova, acabamos nos divertindo 

nos ensaios. 

A1: Além de aprender, percebi 

que muitos colegas acabaram 

adquirindo mais responsabilidade 

com as atividades e horários do 

grupo, gente que não faziam as 

tarefas acabou fazendo. 

 

                                                                 
3 Semana Tecnológica 
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Cont.... 

  

 

 Ferramenta de 

ensino 

 

 

 Muda a rotina das 

aulas; 

 

 Maior compreensão 

dos assuntos; 

 

A5: o teatro tira a mesmice das 

aulas, muda a rotina, atrais mais 

o aluno para o assunto, e fixa 

mais do que uma aula comum; 

A7: Na forma convencional a 

gente esquece muita coisa, mas 

estudando para encenar aquele 

conteúdo fica fixado na 

memória; 

A6: Você aprende com uma 

aula.divertida, porque quando é 

uma coisa muito chata, você não 

presta atenção, e colocando esse 

assunto através de uma peça de 

teatro, a gente se envolve, vai 

pesquisar mais sobre o assunto, 

se esforça mais pra aprender e 

nem acha chato. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Sobre o TC ficou evidente que os alunos não conheciam este tipo de teatro 

apesar de alguns terem assistido uma apresentação em uma semana de tecnologia na 

instituição. Eles não souberam falar de onde era o grupo que se apresentou, mas sabiam 

que envolvia química. Então, ao serem questionados quanto a experiência de participar de 

um grupo de TC as respostas foram bem variadas, enquanto alguns acharam a atividade 

cansativa, outros acharam divertida. De fato, nos ensaios muito se reclamava da rotina de 

apresentar trabalhos nas aulas, estudar para provas e ainda ensaiar a peça, já outros, 

chegavam animados e realmente se divertiam. Alguns afirmaram que o TC é uma forma 

de ensinar ciência, o que pode ser confirmado por Moura e Teixeira (2010) quando falam 

sobre o teatro científico: ser uma ferramenta que pode motivar a aprendizagem da 

ciência, por meio da sua história.  

Uma resposta que foi unânime nos dois grupos foi quanto a responsabilidade. 

Ambos os grupos tinham pessoas mais interessadas e outros menos, e isto foi mudando 

no decorrer dos ensaios pois aqueles que tinham personagens na peça e se atrasavam, 

tiveram cobranças tanto da pesquisadora quanto dos colegas, e isso os fez mudar de 

postura. O mesmo ocorreu com quem tinha obrigações com o apoio de palco. Isto é um 

fato considerado muito importante, porque mais uma vez fica evidente o quanto uma 
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atividade em grupo pode mudar a postura dos alunos, fato este também comprovado em 

todas as dissertações e artigos pesquisados no estado do conhecimento e nas entrevistas 

com os professores de ensino médio na segunda etapa desta dissertação. Sousa e Soares 

(2015) por exemplo, destacam que o trabalho teatral, além de exercitar a criatividade, 

leva o aluno a perceber o trabalho em equipe através do respeito entre eles. Os autores 

também destacam a perda da timidez, como ganhos pessoais. Messeder Neto, Pinheiro e 

Roque (2013) elenca a aproximação entre aluno e professor e entre os próprios alunos 

que os levam a estabelecer uma relação de respeito mútuo, não só durante a atividade do 

teatro, mas também, durante as outras aulas.   

Montenegro et al. (2005) também afirmam que a coletividade proposta pelo 

teatro facilita a interação grupal, bem como a interação dos alunos com a sociedade. 

Questionados quanto ao uso do TC como ferramenta de ensino, eles 

avaliaram que a atividade muda a rotina da sala de aula e propicia uma maior 

compreensão dos conteúdos. Medina (2009) demostra que o envolvimento dos alunos, 

neste tipo de atividade desperta nos mesmos um olhar diferente sobre a ciência, bem como os 

faz responsáveis pelo seu próprio aprendizado. Souza et al. (2013) também destacam em seu 

trabalho que o teatro estimula nos alunos a busca do conhecimento. 

 

Quadro 15 – Análise das respostas do GF: discutindo as oficinas 

 

CATEGORIA 

 

SUBCATEGORIA 

 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

 

UNIDADE DE CONTEXTO 

 

 

 

Oficinas 

 

 

 

 Experiência. 

 

 

 Divertida 

 Relaxante; 

 Descontração; 

 Desinibição 

 

A7: Nas oficinas acabamos 

aprendendo mais sobre as 

expressões corporais e faciais e 

como se expressar; 

A3: Aproximou mais o grupo. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Sobre as oficinas, todos estavam de acordo ao afirmar que foi uma atividade 

divertida e que aproximou mais o grupo. Como já relatado aqui, houve um problema de 

motivação no início e que foi sanado no decorrer da atividade. Acredita-se que as oficinas 

foram um dos motivos para resolver este problema. Também percebeu-se uma maior 

desinibição dos alunos, que foi comprovada na fala dos mesmos da entrevista. Sousa e 

Soares (2015) reforçam que a expressão corporal pode, além de exercitar a criatividade 

do aluno, o fazer compreender o trabalho em equipe. Nas oficinas eram trabalhadas 
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expressões corporais e buscava-se instigar nos participantes a criatividade e o trabalho em 

grupo. Acredita-se que a interação maior ocorreu devido esta noção de trabalho em grupo 

que surgiu no decorrer das atividades. Teixeira, Falconieri e Mesquita (2017) ressaltam 

que alunos que participam destas oficinas tem uma tendência a perder a timidez, a se 

expressarem melhor oralmente e na escrita, organizar melhor as ideias e o raciocínio. 

Acredita-se que estas habilidades são muito importantes para a qualidade de ensino já 

aqui tanto discutida.  

 

Quadro 16 – Análise das respostas do GF: discussão quanto a CTS 

 

CATEGORIA 

 

SUBCATEGORIA 

 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

 

UNIDADE DE CONTEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

CTS 

 

 

 

 

 

 

 

 Compreensão da 

CTS 

 

 

 

 

 Forma dinâmica de 

aprender; 

 Melhor 

compreensão da 

evolução da ciência e 

da tecnologia; 

A2: Como os personagens eram 

meus colegas e a gente adaptou 

o texto pra uma linguagem mais 

informal, facilitou pra a forma 

de aprender. Como eu já disse 

antes eu não conhecia a história 

dos cientistas e através do texto 

e da ‘conversa’ que tinha no 

texto eu aprendi de uma forma 

informal” 

A10: Eu gostei porque a gente 

vê a ciência e a tecnologia como 

algo do futuro, ou seja, uma 

coisa que é feita hoje pra 

melhorar a vida da gente 

futuramente, só que vê a história 

desses cientistas fez a gente 

perceber que a história e a 

evolução delas é bem antiga e 

vem crescendo cada vez mais 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Na visão dos alunos o TC ocorreu como um método informal de ensinar 

ciência facilitando o processo de aprendizagem. Moreira e Marandino (2015a) afirmam 

que essas atividades tornam mais fáceis os conteúdos considerados difíceis.  Os alunos 

relatam que o texto propiciou um conhecimento sobre como a ciência e a tecnologia vem 

evoluindo com o passar dos anos. Acredita-se que é muito válido esse tipo de abordagem 

em que envolve a história da ciência, no sentido de aproximar os alunos da realidade dos 

cientistas e mostrar que estes também tinham medos, aflições, erravam bastante para 
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então conseguir algo. Pinto e Moreira (2015) afirmam isto ao abordar que estes tipos de 

textos mostram que os cientistas não são deuses e nem imunes a erros.  

 De um modo geral, a montagem do grupo de TC mostrou ou reafirmou aquilo que 

vem sendo discutido quanto ao uso desta ferramenta no ensino médio. Através do texto 

teatral que abordou alguns cientistas e eventos importantes para a humanidade, percebeu-

se que é possível aproximar mais ainda o aluno da realidade científica e tecnológica que 

vive a sociedade, e fazê-los compreender que a sociedade deve ser parte ativa nessa 

relação CTS. Para os alunos que participaram desse grupo de TC, a experiência se 

mostrou produtiva do ponto de vista de que eles se sentiram mais capazes de buscar 

conhecimento por si próprio e de compreender como ocorre essa relação CTS, uma vez 

que os mesmos se viram envolvidos no texto realizando buscas quanto aos seus 

personagens e até mesmo quanto aos fatos científicos relatados no texto para a realização 

da montagem das cenas.  

Todos esses resultados, vêm a confirmar aquilo que foi discutido e referenciado na 

fundamentação deste trabalho, bem como em uma das etapas desta pesquisa que foi o 

estado do conhecimento. Todos os autores citados nesta dissertação, afirmam que o TC 

vem a ser uma ferramenta de ensino de grande potencial no processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que esse proporciona aos alunos uma maior capacidade na busca 

por seus conhecimentos, propicia uma melhora na relação interpessoal entre alunos e 

professores em virtude da atividade grupal Montenegro et al., (2005), possibilita a perda 

da timidez em razão das atividades realizadas nas oficinas Teixeira, Falconieri e 

Mesquista (2017), entre outras positividades. Aqui nesta atividade em especial, percebeu-

se que um texto teatral envolvendo a história da ciência, ou fatos, ou cientistas 

importantes para a humanidade, pode sim, aproximar os alunos da realidade científica e 

tecnológica que os cercam, os fazendo pensar criticamente a respeito desta realidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos resultados obtidos conseguiu-se confirmar a importância da 

utilização de metodologias inovadoras de ensino, como o TC, visando aperfeiçoar o 

processo de ensino-aprendizagem, corroborando com os relatos da literatura que mostram 

que esta estratégia pode melhorar a qualidade do ensino proposto aos educandos. 

Diante da pesquisa de estado do conhecimento, considerando pesquisas 

realizadas num período de dez anos, percebeu-se a existência de poucas dissertações que 

tratem do uso do TC e abordagens teatrais no ensino de ciências. Também se percebeu 

poucos artigos citados nestas dissertações referentes a estas abordagens levando a 

acreditar na necessidade de se discutir mais sobre estes temas. Em contrapartida, para a 

construção desta dissertação, encontrou-se um número razoável de artigos que discutem o 

uso do teatro científico no ensino de ciências o que propõe o desenvolvimento dos 

estudos nessa linha de pesquisa. Mesmo assim, acredita-se que esta discussão deve ser 

maior diante da positividade que esta ferramenta de ensino traz consigo. Ao final da 

análise desta pesquisa percebeu-se que o TC é visto em todos os documentos analisados 

como uma ferramenta que propicia maior interesse dos alunos pelas disciplinas 

envolvidas, é uma ferramenta interdisciplinar na qual é possível abordar várias disciplinas 

nos mais variados contextos, além de proporcionar habilidades importantes para a 

qualidade de ensino.  

No cenário em que se investigou o uso do TC no ensino médio na cidade de 

Mossoró, descobriu-se que os grupos existentes em escolas de ensino médio atuam com 

parcerias do PIBID de Química da UERN, e é um projeto que busca atuar juntamente 

com a interdisciplinaridade, no qual os professores envolvem música, história, filosofia, e 

outras áreas. Apesar deste esforço, entendeu-se que trabalhar interdisciplinarmente requer 

esforços por parte de todos os professores da escola, uma vez que este não é um trabalho 

individual. Sabendo disto, os professores demonstram muita dificuldade em atuar de 

forma interdisciplinar, uma vez que seus colegas professores não se mostram motivados a 

ajudar e, segundo os próprios professores, pode ser devido ao excesso de trabalho, 

desmotivação salarial ou ao cansaço da profissão, entre outros motivos.  

Referente a intervenção no ensino médio com o TC, a montagem de um 

grupo teatral, as oficinas e o texto teatral abordando a fatos históricos da ciência, vieram a 

confirmar que o TC pode melhorar o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que os 
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alunos confirmam que através desta atividade, eles se sentem mais motivados a aprender, 

ou pesquisar sobre os fatos mostrados no texto teatral, bem como se sentem mais 

envolvidos com aquilo que está sendo ensinado através do texto teatral, pois, segundo 

eles, estudar o texto, decorar falas, e pesquisar sobre a história narrada os fazem entender 

mais e memorizar mais o conteúdo ensinado. A construção de uma peça teatral 

envolvendo conteúdos da ciência e tecnologia, se mostrou bastante útil e eficaz no 

processo de aprendizagem, uma vez que o envolvimento dos alunos nos estudos das falas 

e as realizações de pesquisas complementares para o texto, propiciou aos alunos além da 

facilidade de entender o conteúdo abordado, a oportunidade de buscar pelo próprio 

conhecimento. Isto foi comprovado tanto na entrevista de GF com os alunos de TC do 

IFRN, quanto na fala dos professores que trabalham com TC.  

Outro fato importante a ser destacado nesta atividade é que os próprios alunos 

perceberam seus esforços no trabalho grupal, onde os mesmos mudaram sua postura no 

passar das semanas, mostrando mais responsabilidade com o grupo, vindo a confirmar 

este fato durante a entrevista de GF.  

Diante de tudo aqui exposto, fica evidente que o TC de fato é uma ferramenta 

que vem a melhorar o ensino de ciências. Mesmo sendo considerada, por si só, como 

atividade interdisciplinar, é preciso uma atuação mais forte de todos os professores de 

diferentes áreas envolvidas nos textos teatrais e no desenvolvimento das ações como um 

todo. Além disso, deve ser trabalhada com todo o apoio da escola e professores, para que 

ela possa efetivamente ser utilizada como uma ferramenta de apoio ao ensino.  
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ANEXO A – PRODUÇÕES PROVINDAS DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Interdisciplinaridade e qualidade de ensino no ensino de ciências através 

do teatro científico 

 

Roseana da Silva Bezerra (1); Leonardo Alcântara Alves (2). 

 

Aluna da pós-graduação em ensino (Posensino – UERN/UFERSA/IFRN): rosydasylva@hotmail.com 
Professor da pós-graduação em ensino (Posensino – UERN/UFERSA/IFRN): leonardo.alcantara@ifrn.edu.br 

 

 

Resumo: Discutir interdisciplinaridade no âmbito escolar é sempre um desafio. Este trabalho tem o 

objetivo de discutir esses pontos através de uma metodologia de ensino que vem sendo utilizada por 

professores de ciências caracterizada por “Teatro Científico”. Em uma investigação qualitativa, 

realizou-se uma entrevista semi-estruturada com três professores que utilizam esta ferramenta em 

diferentes escolas do ensino médio na cidade de Mossoró – RN, questionando como a 

interdisciplinaridade é abordada nesses projetos e como essa metodologia pode contribuir para o 

ensino e a formação quanto cidadão dos alunos envolvidos no TC. Ao fazer a análise de conteúdos, 

através de categorização, percebeu-se na visão dos professores que o TC por si só, é uma ótima 

ferramenta no ensino de ciências, e que ao trabalhar interdisciplinarmente é possível abranger um 

número maior de disciplinas além de contribuir na formação cidadã do aluno, visto que ele exercita 

várias habilidades cognitivas como trabalho em grupo, solidariedade, compromisso, responsabilidade, 

estudo dos textos e outros. Apesar de se perceber essa significativa contribuição, ainda se encontra 

muitas dificuldades ao se trabalhar o TC nas escolas principalmente de forma interdisciplinar devido à 

falta de cooperação por parte dos demais professores na escola. Essa constatação não se dá apenas para 

projetos como o TC, porém, para qualquer atividade interdisciplinar. Isso é resultado da falta de tempo 

dos professores para planejamentos dessas atividades ou falta de motivação provinda de vários 

motivos, como outros vínculos, salários baixos, cansaço e outros. 

 

Palavras chaves: Interdisciplinaridade, Qualidade de ensino, Teatro científico, Ensino de ciências. 
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TEATRO NO ENSINO DE CIÊNCIAS E TEATRO CIENTÍFICO: 

UM MAPEAMENTO DAS DISSERTAÇÕES DOS ÚLTIMOS DEZ 

ANOS 

Roseana da Silva Bezerra (1); Leonardo Alcântara Alves (2) 

(1) Mestranda da Pós-graduação em Ensino (POSENSINO – em associação ampla entre a Universidade 

do Estadual do Rio Grande do Norte – UERN, Universidade Federal do Semi-Árido – UFERSA e 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRN): rosydasylva@hotmail.com 

(2) Professor da Pós-graduação em Ensino (POSENSINO – em associação ampla entre a Universidade 

do Estadual do Rio Grande do Norte – UERN, Universidade Federal do Semi-Árido – UFERSA e 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRN): leonardo.alcantara@ifrn.edu.br 

Resumo: Este trabalho apresenta um mapeamento bibliográfico a respeito do uso o teatro do ensino de 

ciências e, mais especificamente, o uso do termo “teatro científico”. O objeto de pesquisa principal são 

dissertações em um período de dez anos, no qual se buscou conhecer como tem ocorrido essas abordagens 

no âmbito da educação. Também se atentou em analisar os artigos citados nestas dissertações tomando 

como base a mesma temática e suas abordagens. Este trabalho tem o intuito de qualificar a presença do 

teatro e ensino de ciências nas dissertações e artigos. Ao fim da avaliação, percebeu-se que ainda é 

escasso o número de dissertações que abordem este tema no ensino de ciências. Porém, as abordagens que 

encontramos bem como os artigos aqui citados, são suficientemente sólidos ao ponto de afirmar que essas 

abordagens têm crescido cada vez mais, e que o uso destas seja como ferramenta de ensino ou de 

divulgação da ciência tem sido de grande valia para a formação do aluno tanto profissional quanto social.  
Palavras-chave: Mapeamento, teatro científico, ensino de ciências, teatro. 

 

Abstract: This work presents a bibliographic mapping regarding the use of use of theater in science 

education and more specifically the use of the term "scientific theater". The main research object is 

dissertations in a period of ten years, in which it was sought to know how these approaches have occurred 

in the scope of education. We also tried to analyze the articles cited in these dissertations based on the 

same theme and their approaches. This work intends to qualify the presence of theater and science 

teaching in dissertations and articles. At the end of this work it was noticed that the number of 

dissertations that approach this subject in the teaching of sciences is still scarce. However, the approaches 

that we find, as well as the articles cited here, are sufficiently strong to affirm that these approaches have 

grown more and more, and that their use as a tool for teaching or spreading science has been of great 

value for the formation of the student both professional and social.  

Key words: Mapping, scientific theater, science teaching, theater. 
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O TEATRO CIENTÍFICO: uma ferramenta interdisciplinar 

THE SCIENTIFIC THEATER: an interdisciplinary tool 

 

Roseana da Silva Bezerra - IFRN1 

Albino Oliveira Nunes - IFRN2 

Leonardo Alcântara Alves - IFRN3 
RESUMO 

É notável o quanto pode ser um desafio para o professor aplicar a 

interdisciplinaridade de forma a contribuir para a formação do aluno do ensino 

médio como cidadão. Esta pesquisa foi realizada através da formação de um 

grupo de teatro científico e de um texto teatral que abordam a história de alguns 

dos eventos científicos/tecnológicos considerados importantes na evolução da 

ciência e da tecnologia. Como uma narrativa de viagem no tempo, a atividade foi 

realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte (IFRN) com uma turma de 2º ano. Os alunos participaram de oficinas 

teatrais, bem como fizeram a apresentação da peça preparada. Após a exibição, 

realizou-se uma entrevista através de um grupo focal com os alunos envolvidos, 

cujo objetivo era avaliar sua visão sobre a atividade. Os participantes descobriram 

que o teatro científico é um método de aprendizagem diferente que deveria ser 

usado como uma ferramenta de ensino para proporcionar recreação e aprender.  

Palavras-chave: Interdisciplinaridade; CTS; Teatro Científico. 

ABSTRACT 

It is noticeable how much it can be challenging to the teacher to apply this practice 

in a way that contributes to the formation of the high school student as a citizen. 

This research was performed through forming a scientific theather group and a 

theatric text approaching the history of some of the scientific/technologic events 

that are considered important in the evolution of science and technology. In a 

manner of time travel narrative, the activity was performed at the Federal Institute 

for Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte (IFRN), with a 

2nd year class. The class participated in theatrical workshops and presented the 

prepared play. After the presentation, an interview was conducted through a focal 

group with the students involved to evaluate their vision about the activity. The 

participants found the scientific theather to be a productive and interesting activity, 

and a different learning method, that should be used as a teaching tool to provide 

recreation as well as learning.  

Keywords: Interdisciplinarity; STS; Scientific Theater. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DOS PROFESSORES  

DA ESCOLA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 

 

 

Eu _______________________________________, abaixo qualificado, declaro-me 

esclarecido sobre a participação como voluntário na pesquisa: Interdisciplinaridade e 

qualidade de ensino através do teatro científico. 

 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

RG:___________________________________ CPF:________________________ 

Endereço:______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Telefone:_____________________ 

 

 

 

 

 

Mossoró-RN _____/______/______ 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

Universidade Federal Rural do Semi-árido 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO – POSENSINO 
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APÊNDICE B - INSTRUMENTO DE ENTREVISTA DOS PROFESSORES DA   

ESCOLA PÚBLICA 

 

 

                                                

 

 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Objetivos Gerais: Identificar como a interdisciplinaridade e a qualidade de ensino são 

abordadas nos projetos de teatro científico.   

1. O que é qualidade de ensino? 

 

2. Se tratando de uma abordagem de qualidade de ensino, onde essa se trata não apenas 

de transmissão de conteúdos, mas da formação da personalidade do educando, bem 

como da preparação deste para viver em sociedade. Como você vê a ação do teatro 

científico dessa qualidade de ensino?  

 

3. Qual a sua visão quanto interdisciplinaridade? 

 

4. Como a interdisciplinaridade pode influenciar na qualidade de ensino? 

 

5. O projeto de teatro científico tem objetivo e/ou abordagens interdisciplinares? 

 

6. Quais as dificuldades de se trabalhar interdisciplinaridade no teatro científico? 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

Universidade Federal Rural do Semi-árido 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO – POSENSINO 

Mestrando (a): Roseana da Silva Bezerra 

Orientador: Leonardo Alcântara Alves 

Coorientador: Albino Oliveira Nunes 
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APÊNDICE C - OFICINA 1º e OFICINA 2º 

 

OFICINA 1º 

TRABALHAR EXPRESSÃO CORPORAL 

-Alongamento (sempre fazer um alongamento antes de cada oficina); 

-Aquecimento de voz e facial; 

- Trabalhar o diafragma; 

-Aquecimento corporal (andar de um lado para o outro na sala ao som de uma música e 

fazer estatuas quando a música parar). 

- Aquecimento corporal (música Harlem Shake-dança maluca). 

1. Contato com os demais participantes do grupo (o prof. Deve formar uma cena a sua 

imaginação envolvendo todos os integrantes do grupo, colocando todos em contato 

um com o outro de alguma forma) 

2. Pedir que os alunos dancem vários ritmos de músicas ficando estátua quando a 

música parar. 

3. Contar uma história apenas com gestos corporais (mímica) 

4. Fazer uma avaliação das cenas. 

5. Relaxamento. 

TRABALHANDO A DICÇÃO 

 

 

-Alongamento (sempre fazer um alongamento antes de cada oficina); 

-Aquecimento de voz e facial; 

-Aquecimento corporal (música Harlem Shake-dança maluca). 

 

 

1. Levar folhas com trava língua; 

 

2. Separar frases e pedir que os alunos falem em vários tons e expressões (Ex.: 

Surpresa, tristeza, susto, alegria, raiva) 

 

3. Fazer uma avaliação apresentações; 

 

4. Relaxamento. 
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OFICINA 2º 

 

TRABALHAR EXPRESSÃO FACIAL. 

 

 

- Alongamento (sempre fazer um alongamento antes de cada oficina); 

- Aquecimento de voz e facial; 

-Aquecimento corporal (andar de um lado para o outro na sala, em movimentos 

irregulares e aumentando e diminuindo a velocidade). 

- Aquecimento corporal (música Harlem Shake-dança maluca). 

 

1. Mostrar os tipos de expressões faciais (imagens impressas); 

 

2. Alunos vão repetir as expressões faciais mostradas; 

 

3. Cada aluno ou grupo deverá montar uma cena com as expressões mostradas (vamos 

colocar um tipo de cena em um papel e entregar para os grupos sem que os outros 

saibam, eles terão que adivinhar que situação está acontecendo); 

 

 

 

TRABALHANDO A DICÇÃO 

 

5. Trava língua 

6. Separar frases e pedir que os alunos falem em vários tons e expressões (Ex.: 

Surpresa, tristeza, susto, alegria, raiva) 

 

7. Declamar músicas 

 

4. Fazer uma avaliação das cenas; 

 

5. Relaxamento. 
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APÊNDICE D - INSTRUMENTO DE ENTREVISTA GRUPO FOCAL PARA 

ALUNOS  

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA GRUPO FOCAL 

Objetivos Gerais: Identificar como se deu na visão dos alunos, a experiência de 

participar de um teatro científico e se esta ferramenta facilitou o processo de 

compreensão sobre a evolução da CTS. 

 

01. Você participa ou já participou de teatro antes? 

02. Já conhecia algum grupo de Teatro Científico? Caso sua resposta seja positiva, 

onde e como conheceu?  

03. Descreva a experiência de participar deste grupo de teatro científico. 

04. Como você avalia esta atividade?  

05. O que você achou das oficinas?  

06. O texto abordando alguns fatos históricos da ciência e da tecnologia facilitou sua 

compreensão quanto à evolução da CTS? Justifique sua resposta. 

07. Após esta experiência com teatro científico, você acredita que o mesmo possa ser 

utilizado como uma ferramenta de ensino? Por quê? 

 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

Universidade Federal Rural do Semi-árido 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO – POSENSINO 

Mestrando (a): Roseana da Silva Bezerra 

Orientador: Leonardo Alcântara Alves 

Coorientador: Albino Oliveira Nunes 
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APÊNDICE E - TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(ALUNO) E TERMO DE CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA 

PESSOA COMO SUJEITO (PAIS) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado(a) a consentir a participação de seu filho(a) e/ou tutelado(a) 

como voluntário(a), em uma pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a 

seguir, no caso de consentimento em fazer parte do estudo, assine ao final deste 

documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável.  

Desde logo fica garantido o sigilo das informações. Em caso de recusa não haverá 

penalizações de forma alguma.  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título do Projeto: Teatro Científico no ensino de Ciências Naturais e Matemática: 

trabalhando enfoque CTS através da interdisciplinaridade.  

O objetivo desta pesquisa é analisar o uso do teatro científico como ferramenta 

interdisciplinar no ensino das disciplinas de ciências, trazendo uma abordagem dos 

conteúdos da Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) através de um texto teatral que foi 

construído pela pesquisadora desta dissertação, com auxílio e correções dos 

orientadores, procurando discutir acontecimentos históricos da ciência e tecnologia que 

tiveram importância para a humanidade. Esta discussão ocorre através de uma viagem 

no tempo, em que uma estudante volta ao passado e rever seis fatos históricos: 

Descoberta da Eletricidade com Benjamin Franklin, invenção do telefone com 

Alexander Graham Bell, estudos da radioatividade e primeiro Nobel a uma mulher com 

Marie Curie, teoria da relatividade com Albert Einsten, a invenção do avião com Santos 

Dummont e a exploração espacial, com imagens do filme “Céu de outubro” que retrata 

o lançamento do primeiro satélite artificial. Além da participação do seu filho (a) ou 

tutelado (a) na peça montada nesta pesquisa, o mesmo deverá participar de oficinas 

teatrais a fim de melhorar sua dicção, expressão facial e corporal. Todas as atividades 

deverão ocorrer nas dependências da instituição de ensino IFRN, mais precisamente 

dentro de uma sala de aula previamente reservada pelo orientador desta pesquisa. Após 

a realização destas duas etapas, por fim será plicada uma entrevista coletiva com todos 

os alunos atuantes no projeto, para identificar como os mesmo avaliaram esta atividade.  
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Para fins de registo, análise e ilustração desta pesquisa, as atividades serão registradas 

através feitas pela própria pesquisadora. Todas as atividades desenvolvidas terão a 

supervisão e orientação dos orientadores desta pesquisa, professor Dr. Leonardo e 

professor Dr. Albino Nunes, ambos professores da disciplina de Química do IFRN. Não 

haverá, por conseguinte, nenhuma despesa financeira relacionada com a participação 

dos alunos na mencionada pesquisa, tampouco riscos contra a integridade física e moral 

dos envolvidos. A importância desta pesquisa se dá através do fato de que o teatro 

quando usado como ferramenta de ensino, proporciona um aprendizado mais prazeroso 

e divertido para os alunos, além de contribuir na formação dos mesmos quanto cidadão, 

visto que os mesmos estarão constantemente trabalhando com responsabilidades quanto 

cumprimento de horários, respeito multo com os colegas, responsabilidades quanto a 

organização e produção do espetáculo, e outros.  

 

 

Roseana da Silva Bezerra 

Pesquisador Responsável 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

 

Eu, _____________________________________________________________, abaixo 

assinado, concordo com a participação do meu filho(a) / tutelado(a) na pesquisa Teatro 

Científico no ensino de Ciências Naturais e Matemática: trabalhando enfoque CTS 

através da interdisciplinaridade, como sujeito. Fui devidamente informado e 

esclarecido pela pesquisadora Roseana da Silva Bezerra, sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes 

com a participação. Foi-me garantido o sigilo das informações e que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  

Local e data _______________/_______/_______/__________.  

Nome: ____________________________________  

Assinatura do sujeito ou responsável: ____________________________________ 
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APÊNDICE F - IMAGENS DOS ENSAIOS, OFICINAS E APRESENTAÇÕES  

OFICINAS E ENSAIOS - TURMA  

     

(Imagem própria)                                                   (Imagem própria) 

 

     

(Imagem própria)                                                      (Imagem própria) 

 

     

(Imagem própria)                                                     (Imagem própria) 
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OFICINAS E ENSAIOS - TURMA 2 

 

     

(Imagem própria)                                                     (Imagem própria) 

 

    

(Imagem própria)                                                     (Imagem própria) 

    

(Imagem própria)                                                     (Imagem própria) 
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IMAGENS DAS APRESENTAÇÕES - TURMA 1 

 

   

(Imagem própria)                                                     (Imagem própria) 
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(Imagem própria)                                                     (Imagem própria) 
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IMAGENS DAS APRESENTAÇÕES 

(TURMA 2) 

 

    

(Imagem própria)                                                     (Imagem própria) 

            

(Imagem própria)                                                     (Imagem própria) 
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APÊNDICE G - TEXTO TEATRAL – UMA VIAGEM NO TEMPO 

 

Sinopse: 

Uma aluna de ensino médio tem dificuldades de compreender como a relação entre a 

ciência, tecnologia e a sociedade ocorre. Para ela, a ciência e a tecnologia acabam sendo 

algo ruim que provocou muitas destruições e mortes ao longo dos tempos. Certo dia em 

um sonho, um professor muito maluco a leva para uma viagem no tempo, onde a mesma 

tem a oportunidade de conhecer e conversar com grandes cientistas protagonistas de 

eventos muito importantes para a humanidade e esclarecer suas dúvidas quanto à forma 

como a ciência e a tecnologia vieram sendo utilizadas diante da sociedade. Ela então 

percebe que estas não têm lado bom ou ruim e o que é fundamental é a forma como são 

utilizadas bem como a forma como alguns grupos de pessoas interferem no uso delas. 

 

(NA SALA DE AULA)  

A professora de Química pede para seus alunos fazerem uma pesquisa sobre como a 

Ciência tem relação com sociedade.  

Professora: Alunos, todos sabendo a importância da ciência e tecnologia para nossa 

sociedade, e como nossa história foi influenciada por ambas. Sendo assim, peço eu 

realizem uma pesquisa que ressaltem essas importâncias. 

Joana é a primeira aluna a se manifestar e falar:  existe ciência e tecnologia boa e 

ruim, já que vimos tantas poluições causadas por produtos químicos, destruições, 

desmatamentos, aquecimento global, tudo em prol da evolução da ciência. 

Professora: Então, faça sua pesquisa e confirme ou não esta sua teoria. Todos estão 

dispensados. 

 

PRIMEIRO ATO 

Joana: Nossa, tô deseperada! Tenho que fazer esse trabalho para disciplina de Química 

falando a história da ciência e me posicionar se eu vejo a ciência como algo bom ou 

ruim. 
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José: Ué, e qual a dificuldade nisso? 

Joana: É que eu não sei o que falar, não sei se tenho uma visão boa ou má sobre a 

ciência. Ontem mesmo, vi um documentário sobre as primeiras bombas atômicas, e 

várias guerras e cheguei a uma conclusão: a ciência foi muito mal usada pela 

humanidade. Os caras usam a ciência para criar métodos de assassinatos em massa: 

bombas, mísseis, armas nucleares, e até as armas de fogo né? Metralhadoras pesadas e 

tal.  

José: Calma Joana, você está esquecendo que a ciência é um bem e um mal necessário 

para a evolução da humanidade.  

Joana: Ok, eu acredito, mas você tem que concordar que fizeram muita coisa errada 

com a ciência né? 

José: Ok! Concordo. Porém, eu acho que você só está lembrando o mau uso da ciência 

e esquecendo as coisas boas. Hoje você não teria esse celular na sua mão se não fosse a 

evolução da ciência.   

José: Acho que você precisa estudar um pouco sobre a história da ciência e ver que no 

fundo, precisamos dela e devemos aprender que ela foi e é fundamental para a nossa 

história. 

Joana: Ok, vou da uma estudada e depois assistir aquele velho filme na seção da tarde. 

Vai passar “De volta para o futuro 3” hahaha. 

José: Massa, também vou assistir, é um clássico. Tchau, Joana e boa sorte nos estudos! 

Joana: Valeu! 

SEGUNDO ATO 

(Quarto: projeção de um quarto, 4 mesas para ser a cama, lençol, tv de papelão em cima 

de uma mesa) 

Chegando em casa, Joana deita na sua cama, estuda algumas coisas na internet e depois 

assiste ao filme. Antes de o filme acabar, ele pega no sono, e aiiii, começa a melhor 

parte da história. Vamos lá? 
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Joana está dormindo na sua cama, quando de repente: 

Pah! Bummm! (Barulho de explosão) 

Joana acorda assustada, olha para os lados e não vê nada. Desliga a televisão e volta a 

dormir novamente. Quando.... 

O doutor Emmett ‘Doc’ Brown (A cara do seu amigo José – mesmo ator) entra no quarto e 

da um susto em Joana que acorda assustado 

Joana: Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. SOCORRO! SOCORRO! 

Tem um palhaço no meu quarto. Socorro! 

Doutor: Ahhhhhhhhhh eu tenho medo de palhaço. Onde? Onde? (Se esconde debaixo 

do lençol) 

Joana: Você, você é o palhaço! 

Doutor: Eeeeepa minha filha, me respeita viu! Eu sou doutor Emmett ‘Doc’ Brown. 

Joana: Você é o doutor Emmett ‘Doc’ Brown????? 

Doutor com uma cara irônica e sem paciência diz: Sim, eu sou. Foi isso que acabei de 

falar!  

Joana: (admirado) Opa, desculpa ai....caraca, isso deve ser o sonho mais doido que já 

tive na vida. Espera ai..eu tô te reconhecendo...José???  

Doutor: Quem é José? Eu sou o doutor Emmett ‘Doc’ Brown. Eu já falei! 

Joana:: É a cara do José! (Fala meio confusa) 

Doutor: Mas não sou o JOSÉ! Isso minha amiga, é um sonho. E minha missão aqui é te 

levar de volta ao passado. 

Joana: Ah, mas no filme você vai para o futuro. Eu quero ir pro futuro, saber como eu 

vou estar daqui a vinte anos, se vou estar gatona, rica, milionária, casada com um gato e 

tal..(fala se achando) 

Doutor: Rapaz, olhando assim (irónico)....me diz uma coisa: minha filha tem planos de 

fazer uma plástica?  

Joana: Não. Por quê? 

Doutor: Porque com essa carinha que o minha filha tem, não precisa ir ao futuro pra 

saber que você não vai ser bonitona...Mas vamos ao que interessa, hoje você precisa ir 

ao passado acompanhar um pouco e ver de perto o que realmente aconteceu e acontece 

na evolução da ciência. Vamos lá? 
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Joana: Ta né! Não tenho outra opção (desapontada). Vamos simbora. Espera ai, como 

vamos fazer isso?  

Doutor: Seguinte: o orçamento ta pequeno sabe? A crise ta afetando tudo né, e aiii, nós 

vamos ter que ir nessa bicicleta aqui mesmo. 

Joana: Como assim? Cadê aquele carro massa? Eu achei que íamos nele! O que houve? 

(desacreditado, agitado). 

Doutor: Como eu disse, tive uns problemas ai de orçamento e tive que vender pow. Ta 

pensando o que? A coisa ta feia amiga.  

Joana: Não acredito (cara de triste) que decepção. Mas tá né, vamos lá. É o jeito. 

Joana senta na garupa da bicicleta e o doutor sai carregando ela e saem de cena.  

 

 

TERCEIRO ATO 

 

1º Parada Histórica  

 

(Escritório: projeção de uma biblioteca, escritório, ou laboratório de física antigo. Mesa, 

cadeira, livros, papeis, canetas em cima da mesa). 

 

Os dois viajantes do tempo chegam a um escritório (tipo biblioteca) onde um senhor 

está sentado em uma cadeira fazendo algumas anotações.  

 

A descoberta da Eletricidade (1750 com Benjamin Franklin) 

Joana: (já chega gritando e se ajoelhando aos pés de Benjamin Franklin) Benjamin 

Franklin cara muito obrigado, muito obrigado, se você não tivesse inventado a 

eletricidade, o que seria de nós?  

Doutor: Sai sua doida, vai assustar o homem. Olha seu Benjamin Franklin, mil 

desculpas, acho que a viagem a deixou mais perturbada. Deixa eu me apresentar: Eu sou 

Emmett ‘Doc’ Brown e esta é um coitada que trouxe do futuro para o passado para aprender 

um pouco sobre ciência e tecnologia hehe 

Joana:: Prazer, eu sou Joana! 

Benjamin Franklin: Olá meu jovens! muito prazer eu sou.. 
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Joana: Benjamin Franklin o cara show que criou a eletricidade hehe  

Benjamin Franklin: Não minha amiga, eu sou Benjamin Franklin “o cara” que deu 

continuidade aos estudos de vários colegas cientistas como Thales de Mileto, Willian 

Gilbert, Stephen Gray e outros... 

Joana: ta mas, você foi o cara que fechou com chave de ouro né..você foi muito mais longe. 

Benjamin Franklin: Mas é claro..como você acha que Thales de Mileto por exemplo, 

iria chegar aos resultados que cheguei como as condições precárias naquela época? Ele 

não tinha conhecimento e tecnologia para isso. Ele foi propulsor de todo estudo e todos 

os outros cientistas foram complementando as teorias que iam surgindo....é assim que se 

faz ciência meu caro. 

Joana: B F vou te contar viu... 

Benjamin Franklin: Quem é BF? (confuso) 

Joana: Você... Benjamin Franklin...BF..ta ligado? Então...esses estudos ai de vocês 

deram uma melhorada na nossa vida viu... eu não conseguiria viver num lugar sem 

eletricidade. 

Benjamin Franklin: É isso que buscamos minha cara...buscamos contribuir para o 

mundo hehe 

Doutor: O papo ta bom...mas a gente tem que prosseguir Seu Benjamin Franklin muito 

obrigado pela conversa e esclarecimentos...continue estudando 

Benjamin Franklin: Já? Tudo bem, de nada meus amigos...boa viagem 

Joana: Tchau BF, foi um super prazer cara...show de bola.... 

Benjamin Franklin: Show de bola? Mas o que é isso? Povo maluco. Sem falar que 

minha fala foi tão curtinhaaaa (fica se reclamando) 

 

OBS.: AS CENAS COM OS CIENTISTAS SERÃO DIVIDIDAS EM DUAS PARTES. AO FINAL DE 

TODAS AS CENAS COM OS ELES, OS MESMOS VÃO FICAR AGINDO NATURALMENTE EM 

UM LADO DO PALCO, ENQUANTO JOANA E DOUTOR TEM O DIAGLOGO PARA A PROXIMA 

CENA DO OUTRO LADO DO PALCO. 

 

Doutor: Ô Joana, tu pode me levar agora? Deu uma dorzinha aqui nas costas. Pode ser? 

Joana: Humm...mas já? Agora que começamos!...afff ok ok.  

(Doutor faz cara de quem passou a perna em Joana) 
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QUARTO ATO 

2º Parada histórica 

(Laboratório de física projetado, pegar algumas coisas no laboratório de física para 

montar o cenário. O telefone será feito de uma base de papelão ou um telefone antigo) 

Telefone – 1876 por Alexander Graham Bell inventou o telefone. 

Joana chega carregando o Doutor na bicicleta. 

O doutor e Joana entram em um laboratório onde um senhor está sentado fazendo 

falando ao telefone... 

Joana: Quem é o coroa ai? 

Doutor: Este é Alexander Graham Bell. O “inventor do telefone” 

Joana mais uma vez fica histérico: Vala me deusoooo (fala muito admirado com os 

olhos arregalados)... vc é o cara mais incrível do mundo..e corre apara abraçar 

Alexander Graham Bell... 

Alexander Graham Bell se assusta e se defende com algum objeto da cena 

Graham Bell: Quem sois? Socorro!!! Quem ousa adentrar a minha casa sem ser 

convidado? 

Doutor: Calma, senhor Granham Bell. Eu sou o Doutor Emmett ‘Doc’ Brown, e esta é 

Joana. Viemos do futuro em uma máquina revolucionária que viaja no tempo, para ensinar 

um pouco de ciência para esta senhorita e a importância dessa maravilha para sua vida. 

Joana: Cara, para de chamar isso de máquina revolucionária. Você ta me 

envergonhando (fala com ironia ou deboche) 

Doutor: Psiu! Cale-se insolente.  

Graham Bell: Ohh...olá meus amigos. Em que posso ajudá-los? 

Doutor: Você pode falar pra essa cabeça oca, um pouco sobre o que é ciência e 

tecnologia. 

Joana: Oxeee..cabeça oca, HUM. Ta me tirando é coroa? Eu sei muito bem o que é 

ciência e tecnologia, fique o senhor sabendo. A tecnologia é aplicação da ciência. A 

tecnologia depende da ciência haha. Chupa essa, DOUTOR. (ironia) 
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Graham Bell: Nem tanto minha cara. Bem, Tudo é muito simples, nós cientistas 

procuramos sempre buscar melhorias que contribuam com a sociedade. E isto não seria 

possível sem a ciência e a tecnologia. Ambas andam juntas. Não se faz ciência sem 

tecnologia e não se faz tecnologia sem ciência.  

Doutor: Chupa essa!! hahaha 

Joana: Hummm entendi...bem, errar é humano hehe 

Graham Bell: Sim, mas é claro. Todos erramos. Nós cientistas também erramos. Aliás, 

erramos muuuuuuito, para poder acertar hahahaha 

Joana: Legal!! Mas, olha aqui..te liga só no brinquedinho aqui. Sabe o que é isso? 

Celular hehe 

Graham Bell: Celular? Mas o que isso faz?  

Joana: Ele faz ligação, como esse brinquedinho que vc tem ai.  

Graham Bell: Ué, mas ele não tem fio, como pode?  

Joana: Hahaha, altas magias amigo. Hehehe 

Graham Bell: (fica assustado e olhando maravilhado para o celular) 

Doutor: Cale-se sua maluca. Senhor Graham Bell, tenha calma. Esse aparelho 

realmente é usado para fazer uma ligação à longa distância. Funciona como se fosse 

uma rádio.  

Graham Bell: Um rádio? 

Doutor: Éé. Um coleguinha seu cientista Nikolai Tesla, vai inventar ele daqui a 4 anos. 

Então o celular é o que? É a junção do telefone com um rádio, usando uma espécie de 

frequência para transmitir uma ligação de um aparelho para o outro.  

Graham Bell: Mas isso é genial (fala admirando o celular) 

Joana: hehe é genial, é tudo lindo, mas esse é meu, daqui! (toma o celular da mão do 

cientista) 

Doutor: Joana, olha a educação. Bem doutor foi um prazer conhecê-lo, e bons estudos 

ai, continue porque essa belezinha aqui vai longe hehe. 

Joana: É isso ai cara, show de bola, esse negócio ai é show. 

Graham Bell: Bem, pela empolgação..isso deve ser bom...”show dê bola” amigos. 

Obrigado pela visita. Adeus (fala se despedindo) 

Doutor: Agora vamos conhecer uma grande mulher! A primeira mulher a ganhar um 

Nobel.. 
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Joana: Ahhh não acredito! Marie Curie? Vamos logoooooo  

QUINTO ATO 

3º Parada histórica 

 

(Laboratório de química: pegar algumas vidrarias e outros objetos do laboratório de 

química, e ainda projetar um laboratório antigo) 

 

Estudos da radioatividade por Marie Curie 

 

Doutor: Bem minha jovem, aqui temos a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel.. 

Joana: Uauuu...que massa. Essa é a MULHER!! 

Marie: Olá, quem são vocês? 

Joana: Oi! Muito prazer eu sou Joana, sou muito sua fã, já estudei muito sobre a 

senhora, a senhora é demais!! 

Doutor: E eu sou o Doutor Emmett ‘Doc’ Brown. Somos viajantes do tempo. Estamos 

voltando ao passado para essa jovem conhecer alguns cientistas importantes para a 

sociedade. E nada mais justo que conhecer a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. 

Marie: Ora, obrigado pela visita, mas, em que posso ajuda-los? 

Doutor: Fale para essa jovem um pouco sua trajetória e seus estudos sobre radioatividade. 

Marie: Certo! Comecei meus estudos na física e na química juntamente com meu esposo 

Pierre Curie. Em 1896, s estudos do cientista Antoine Henri Becquerel, incentivaram a 

mim e meu esposo a estudarmos as radiações por ele descobertas, emitidas pelos sais de 

urânio. Em 1903, recebemos um prêmio Nobel pelo valioso estudo que fizemos.  

Doutor: O termo radioativo e radioatividade foram inventados pelo casal para 

caracterizar a energia libertada espontaneamente pelo Urânio. Ela ainda descobriu os 

elementos químicos Rádio e Polônio. 

Rádio e Polônio.    

Joana: Interessante ver uma mulher cientista nessa época. 

Doutor: Mas sua trajetória não foi fácil, ela enfrentou muitos preconceitos. 

Marie: Sim é verdade. Em 1911 a Academia Francesa de Ciências não me elegeu como 

membro por dois votos, por ser uma mulher (fala desapontada). 
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Doutor: Mas isso não a abalou. Marie Curie, além de desvendar os mistérios da 

radioatividade, desenvolveu aplicações médicas para suas descobertas. Durante a 

Primeira Guerra Mundial, criou unidades móveis de radiografia, que foram apelidadas 

de “petites Curies”.  

Marie: Obrigada por lembrar-se disso doutor. Eu ainda busco recursos para fundar dois 

institutos de estudo do rádio, um em Paris e outro em Varsóvia, na Polônia.  

Doutor: Você vai conseguir minha cara. Esses institutos em pleno século XXI 

continuam gerando pesquisas médicas muito importantes. 

Joana: Pelo menos a morte dela por esses estudos não foi em vão né? 

Marie: Oi? Morte? Como assim? Quando irei morrer? Como? (fala desesperada) 

Doutor: Nada, essa doida bateu a cabeça quando estávamos viajando, deve está 

delirando. Continue suas pesquisas doutora, a senhora será muito importante para a 

medicina.  

Joana: É mesmo, acho que estou confusa, mas a senhora vai morrer mesmo, não vai 

viver pra semre rsrs 

Doutor: Bem não queremos tomar mais ainda seu tempo minha querida, você tem 

muitos estudos pela frente. 

Joana: é mesmo porque isso ainda vai render um segundo Nobel em Química. Arrocha 

ai gata!!!(fala entusiasmada) 

Marie: 2º Nobel? Ah que maravilha!!! 

Doutor: Rapaz, ela continua delirando, escuta o que ela fala não. Vamos embora Joana 

Joana: Olha dona Marie Curie, foi um grande prazer, a senhora é a melhor. 

Marie: foi um grande prazer minha querida. Estude bastante, estude e invista na ciência 

e na tecnologia.  

Joana: Pode deixar! (abraça Marie e depois do abraço solta ela assustada porque 

lembrou da radiação) 

Joana: Eita, agora eu estou contaminada também, e agora? 

Doutor: Sai puxando ela e se despedindo  

Doutor: Tu é doida é mulher? Vai querer mudar a história falando pra doutora que ela 

vai morrer?  

Joana: ah eu nem lembrei disso. Mas e agora, eu abracei ela, estou contaminada, vou 

morrer (fala desesperada) 
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Doutor: Eita, não posso fazer nada, o jeito é se conformar (fala em tom de brincadeira)  

Joana (começa a chorar) 

Doutor: Deixe de besteira mulher, você não foi contaminada, não vai morrer. Afinal, 

você não foi exposta tanto tempo a radiação, como é o caso dela. Vamos para a próxima 

parada.  

(saem de cena) 

 

SEXTO ATO 

4º Parada histórica 

(Apenas uma imagem antiga da praia, e uma cadeira de praia ou de plástico) 

Teoria da Relatividade com Albert Einsten 

 

Doutor: Agora nós vamos fazer uma visita a uma pessoa que tenho certeza que você 

conhece e vai gostar bastante. 

Joana: Quem? 

Doutor: Albert Einstein 

Joana:  : Caraca moleque..que show da hora. Vamos simbora. 

Doutor: Vamos sim (fala e se senta na bicicleta) Avante para 1905  

Joana: O que???? Tu ta tirando onda com a minha cara? Eu não vou pedalar até 1905, 

cê é louco cachoeira? 

Doutor: Mas qual o problema, você é jovem e forte, tenho certeza que da conta. 

Joana: (pulando da bicicleta)...é tô sabendo, e o senhor seu bunitinho, também é jovem 

e forte, pode me carregar até la...ta abusando da sorte amigo, que é isso? 

Doutor: mas, mas, mas isso é uma falta de respeito.. 

Joana: É naaaada...ta precisando exercitar as pernas pra não atacar osteoporose...vamo 

simbora... 

Os dois saem de cena, o doutor carregando Joana na bicicleta e se reclamando. 

Einstein está sentado com um traje de banho de pernas cruzadas (famosa imagem), 

olhando para o mar e refletindo. O doutor e Joana chegam com cautela.  
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Doutor: Caro Albert Einstein, desculpe atrapalhar seu descanso. Eu sou o Doutor 

Emmett ‘Doc’ Brown, e esta é Joana. Viemos do futuro em uma máquina revolucionária que 

viaja no tempo, para ensinar um pouco de ciência para esta senhorita e a importância dessa 

maravilha para sua vida. 

Joana: Ooou, da pra mudar esse discurso ai? Já ta cansando (fala desanimado) 

Einstein: Olá meus jovens, sentem-se, por favor. 

Doutor: Doutor, o senhor foi um grande gênio, eu fico arrepiado por estar aqui, do seu 

lado, meu ídolo, o cara mais gênio que já houve na história (fala todo 

entusiasmado...Até demais) 

Joana: ou, ou, ou baixa a bola ai doutor...agora o senhor quem está me envergonhando 

hehe mantenha a compostura (fala todo sem graça) 

Doutor: Desculpe. Desculpe-me (fala se recompondo) 

Einstein: Me digam, em que posso ajudá-los.  

Joana: (fala antes que o professor tenha a chance) Bom, já que o senhor perguntou, 

vamos lá. Por que o senhor deu aquela fórmula “pros cara” dos Estados Unidos? O que 

o senhor tinha na cabeça? O senhor sabia o perigo que aquela fórmula era? Sabe o 

estrago que ela fez? 

Einstein: Sim, minha cara. Eu sei (fala assustado). Mas, Mas deixe-me explicar. O meu 

interesse era que houvesse estudos mais concludentes sobre a possibilidade da criação de 

uma bomba de grande poder de destruição. Essa capacidade destrutiva seria proveniente da 

reação nuclear em cadeia desencadeada a partir de uma grande massa de urânio. A minha 

preocupação era com os alemães que se “encarniçavam sobre o mesmo problema e tinham 

todas as chances de resolvê-lo”, pois os físicos alemães Otto Hahn e Lise Meitner tinham 

descoberto como provocar artificialmente a fissão do urânio. Na Itália, as pesquisas de 

Enrico Fermi indicavam ser possível provocar uma reação em cadeia, com a liberação 

de um número cada vez maior de átomos de urânio e, em consequência, de enorme 

quantidade de energia. Então mais cedo ou mais tarde, isso ia acontecer.  O que eu fiz foi 

escrever uma carta ao presidente dos Estados Unidos Franklin Roosevelt, destacando o 

perigo que a humanidade corria, com a utilização pelos nazistas da tecnologia nuclear na 

fabricação de armas de grande poder destrutivo. Eu não imaginei que eles fossem usar a 

minha fórmula e minhas descobertas para este fim.  
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Joana: Mas o senhor sabe que o desenvolvimento da bomba atômica só foi possível depois 

da compreensão de que massa e energia se relacionam através da sua fórmula né? 

Einstein: Sim, querida, eu sei. “Assumi, portanto, minhas responsabilidades. E, no 

entanto, sou apaixonadamente um pacifista e minha maneira de ver não é diferente diante 

da mortandade em tempo de guerra e diante de um crime em tempos de paz”, mas, como eu 

disse isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde! 

Doutor: Joana, você não pode esquecer que também foi através dessa fórmula e do Projeto 

Manhattan, que tivemos uma grande, enorme, gigantesca revolução no modo de se fazer 

ciência em todo o mundo.  

Joana: Mas a que custo? (emocionada) A que custo doutor? À custo da morte de pessoas 

inocentes? 

Doutor: Em uma guerra Joana, todos são inocentes. Pois cada um ali está defendendo seus 

interesses.  

Einstein: Sei que tenho grande responsabilidade nessas mortes, meus amigos, mas eu 

me recusei a participar do Projeto Manhattan e logo após os eventos em 

Hiroxima e Nagasaki, uni-me a outros cientistas que lutavam para evitar nova utilização 

de bombas nucleares.  

Joana: Eu sei doutor, mas o que não dá para entender é porque as pessoas usam seus 

conhecimentos para o mal. O senhor vê os estragos do uso das armas por exemplo. Por que 

fabricar algo que pode matar uma pessoa? 

Einstein: Ora minha jovem, sabe-se muito bem que os primeiros projetos de arma de fogo 

foram construídos pelos chineses no século IX, após a invenção da pólvora em tubos de 

bambu e eram usadas para atirar pedras. Depois elas foram sendo aperfeiçoadas e sendo 

utilizadas nas guerras pelos soldados. 

Doutor: Desde que o mundo é mundo, temos guerras, lutas, disputas de poder jovem Joana. 

Isso é inevitável. A fabricação das armas também. Ora eram usadas para atacar o inimigo, 

ora é usada para se defender.  

Doutor: O que queremos que você entenda, é que as revoluções científicas acontecem de 

acordo com aquilo que pensamos ser necessário a sociedade e aos nossos interesses pessoais 

também. Durante todo esse percurso que fizemos, vimos “coisas boas e coisas ruins” e todas 

foram necessárias naquele momento e contexto histórico. Pode não ter sido necessário ao seu 

modo de ver, mas foi necessário para aquele grupo e aquele momento em questão.  
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Joana: Acho que estou entendendo. Agora tudo começa a fazer sentido. Seu Albert 

Einstein, acho que devo um pedido de desculpas, porque, mesmo depois de ler tantas 

coisas ainda te achava culpado pela bomba nuclear.  

Einstein: Ah, minha jovem. Na ciência, não existem culpados ou inocentes, pois cada 

um defende aquilo que acredita e lhe é de interesse.  

Doutor: Bem, é hora de irmos. Já tomamos tempo demais do senhor, Albert Einstein.  

Einstein: Que é isso, pra mim foi um prazer, conversar e esclarecer algumas coisas.  

Joana: Eu digo o mesmo, doutor. Muito obrigado.  

Einstein: De nada minha jovem, e voltem quando quiserem. 

Joana: Só mais uma coisa...( se aproxima e tira uma selfie com Einstein, fazendo a 

icônica expressão com a língua de fora, e sai correndo). 

Einstein: Essa é doidinha (fala sorrindo e assustado) 

SÉTIMO ATO 

5º Parada histórica 

(Escritório ou biblioteca antigos, mesa com pranchetas, papeis, desenhos em cartolinas, e a 

projeção do 14-bis) 

Avião  

 

O doutor e Joana chegam caindo com a bicicleta e fazendo a maior bagunça. 

Santos Dummont estava bem concentrado fazendo desenhos de seu avião, e não deu 

atenção a eles. 

 

Joana: Arruma, arruma tudo doutor, antes que ele veja. (Fala Joana, arrumando a 

bagunça que fizeram) 

Santos Dummont: Eu já vi! (fala sem olhar pra eles) 

Joana (desconfiada): Opa, seu Santos Dummont, tudo beleza ai, tava meio bagunçado 

aqui né, mas já arrumei, pode deixar. 

Santos Dummont: Sei. Quem são vocês e o que querem aqui? Não me falem que 

vieram roubar meus projetos? (fala assustado e cobrindo seus desenhos com um pano). 

Joana: Nã, isso ai? Xiiiii...isso ai é brinquedo perto de uns Airbus que viajo hehe 
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Doutor: A é sabichona...e você acha que viajaria nesses Airbus se ninguém tivesse feito 

o que ele está fazendo? 

(Joana fica desconfiada) 

Santos Dummont: Obrigado pela confiança, meu caro. Mas ainda não sei quem são 

vocês. 

Doutor: Eu sou o ... 

Joana: (interrompendo o doutor) Ele é o Doutor Emmett ‘Doc’ Brown, eu sou Joana. 

Viemos do futuro em uma máquina revolucionária que viaja no tempo, para ensinar um 

pouco sobre ciência e tecnologia para esta moça aqui, e a importância dessa maravilha para 

sua vida (fala com desanimação e deboche). Todo mundo na plateia já sabe disso. afff. 

Santos Dummont: Ó, viajantes do tempo? Mas que excitante (fala todo animado). E 

onde está esta máquina revolucionária que vocês viajaram? 

Joana: (todo desanimado) Acredite se quiser, mas é esse calhau velho ai (apontando 

para a bicicleta) 

Santos Dummont:  Isto? Isto é a máquina? Como fazem? Como viajam no tempo? Está 

um pouco acabada, não? 

Doutor: Epa, epa, epa. Vamos deixar de se desfazer da maria joana, porque ela ainda da 

pro gasto viu. 

Joana: Ah meu deus! Ele deu nome para a bicicleta (fala com ironia e deboche) 

Doutor: Enfim, o que importa aqui é a sua invenção amigo Santos Dummont. Fale-nos 

um pouco sobre ela. 

Santos Dummont: Ah! com muito prazer amigos. Esse aqui eu chamo de 14-bis. Vocês 

já devem ter ouvido falar dele, pois eu ganhei um prêmio muito importante disputando 

com aparelhos mais pesados que o ar. Claro que tive que fazer muitos testes, muitas 

alterações no projeto original, mas no dia 23 de outubro de 1906 eu consegui percorrer 

60 m numa altura de cerca de 3 m do solo, e no dia 12  de novembro percorri 220 

metros a 6 metros do chão. Isso foi magnifico (todo entusiasmado). 

Joana: É, mas tem uns caras ai americanos que disseram que eles que construíram e 

realizaram voo com o que chamaram de primeiro avião (fala em um tom provocativo). 

Santos Dummont: (com seu 1,52 m de altura e irritado) O que que é? Você veio até 

minha casa pra me provocar? É isso? (pega uma luva vai até Joana e a desafia para um 

duelo) Te desafio para um duelo, já que se acha tão esperta. 
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Doutor: Calma seu Santos Dummont, isso é uma doida, dá confiança pra ela não, se 

acalme. 

Santos Dummont: Ora, como pode. Eu te faço a seguinte pergunta. Você viu? Tem 

prova, fotos, documentos, testemunhas desse voo feio pelos irmãos Wright? Não tem. E 

vem cá, você é brasileira ou americana? Vai ficar de que lado? 

Joana: Desculpa, seu Santos Dummont, não quis ofender toda essa estatura de ser 

humano (fala rindo) mas é que eu vi isso na história.  

Santos Dummont: Ah, a história. Eles podem até falar que eles fizeram esse voo, mas 

eu fui o PRIMEIRO a fazê-lo em público e detalhe viu? Meu modelo não precisou de 

uma catapulta para ser lançado ao ar, como o tal modelo deles (fala com orgulho) 

Joana: Pois é, parabéns. Pena que logo depois os aeroplanos inspirados no seu 14-bis 

foram usados na 1º guerra mundial né? 

Santos Dummont: Ah isso é verdade (fala chorando) realmente muito me abalou e me 

amargurou ver aviões, algo tão evoluído, ser utilizado pra algo tão primitivo, a guerra 

(Santos Dummont começa a se lamentar e chorar mais) 

Doutor: Vem cá Joana (chama Joana no canto e fala) Ô boquinha, hein? Minha filha 

não sabe ficar calada não? Veio aqui só pra perturbar o cara foi? Fica calada mulher. Se 

não ajuda, também não atrapalha ne? (Joana fica toda desconfiada e cabeça baixa) 

Doutor: Calma seu Santos Dummont, sua invenção foi algo extraordinário, 

revolucionário. Acredite em mim. Lá no século 21 de onde saímos, os aviões só 

melhoram a vida de muita gente. São utilizados para transportar até 200 ou 300 pessoas 

de uma só vez, são usados pelos médicos para transportar doentes, são usados no 

transporte de órgãos para transplantes e salvar vidas, são usados.. 

Joana:: Mas quando cai, é uma desgraça né?  

Doutor: (grita com Joana) Agora chega, vou arrancar a língua dessa garota...(parte pra 

cima de Armando e Santos Dummont segura ele) 

Santos Dummont: Calma, doutor! Isso é uma maluca, não dê confiança pra ela, se 

acalme. 

Doutor: (se recompondo) Tudo bem, agora que o senhor Santos Dummont já sabe que 

sua invenção está sendo MUITO BEM UTILIZADA, vamos embora Joana, antes que 

você fale mais alguma bobagem.  

Joana: Sim senhor, vai desculpando ai viu seu Santos Dummont, O GRANDE hehehe... 
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OITAVO ATO 

6º Parada histórica 

(Projeção e o diálogo entre Joana e Doutor) 

Exploração espacial  

Doutor: Olha Joana, estamos chegando em 1957, mas precisamente, dia 04 de outubro que 

foi lançado o Sputnik, o primeiro satélite artificial ... 

Joana: Já sei, a professora passou esse filme pra gente assistir. 

Doutor: Que bom. Vamos para a história porque eu já tô cansado de andar e esse povo de 

assistir essas tuas tolices, tenho certeza. 

Eles chegam na cena do filme “Céu de outubro” quando as pessoas estão olhando para o 

céu deslumbradas (projetar a cena).  

Doutor: Veja minha jovem, o deslumbre e o medo nos olhos dessas pessoas. Essa foi a 

primeira vez que se teve algo em orbita, circulando em volta da Terra. Para os americanos 

essa era uma arma que a União Soviética lançou no espaço contra eles. 

Joana: Foi esse tal Sputnik que desencadeou uma corrida espacial e que os Estados 

Unidos queriam sair do atraso né? Já que eles não conseguiram esse feito. 

Doutor: Exatamente. A partir deste dia, começou uma grande revolução no ensino de 

ciências e tecnologia no mundo todo. A demanda por cientistas ficou muito maior. 

Joana: Mas ai né meu amigo, é só “pros fera”, para os melhores dos melhores, os mais 

inteligentes, é assim até hoje. 

Doutor: Claro que não, Joana. Hoje qualquer um pode ser cientista. Basta querer, 

estudar, investir nos estudos, ter dedicação. Devemos acabar com essa ilusão de que 

cientistas são seres iluminados, pessoas com uma inteligência rara e temos que mudar 

também o pensamento de que a ciência e a tecnologia são divididas entre o bem e o mal. 

Pois aquilo que pode ser o mal pra você, pode ser o bem pra mim. 

Joana: Tô ligada doutor.  

Doutor: Não esquecendo a importância de ser alfabetizado cientificamente. Ter o 

mínimo de conhecimento sobre a ciência e a tecnologia, para ser capaz de construir um 

pensamento crítico e opinar sobre ambas. 

Joana: Quer dizer que eu posso ser uma cientista? 
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Doutor: (faz cara de dúvida, como quem duvida – tom de brincadeira) Mas é claro 

minha cara Joana, vc ele, ela, eles (apontando para a plateia), basta se dedicar estudar 

aquilo que de certa forma te interessa, e que pode trazer algum benefício ou não para a 

sociedade, lembrando sempre das disputas de interesses que sempre existiram e 

existirão dentro da nossa sociedade. É esse jogo de disputa que vai determinar aquilo é 

útil ou não, bom ou ruim, e etc. 

Joana: (fala sorrindo) mas é verdade que os cientistas parecem malucos ne?! Kkk 

Doutor: Ora, este é um estereótipo construído que normalmente remete à figura de uma 

pessoa distraída, que “tem a cabeça no mundo da Lua”, desligada da realidade, mal 

vestida, com cabelos sempre despenteados, usando óculos com lentes grossas e veste 

um avental branco e amassado, com o bolso cheio de canetas. Ou seja, uma pessoa 

anormal.  

Joana: Tipo o senhor né?! (fala zoando o doutor) 

Doutor: Hum! (fala um pouco zangado) esta imagem vem desde a idade média devido 

aos trabalhos dos magos e alquimistas. Porém hoje, percebe-se que o trabalho no 

laboratório pode ser o mais diverso possível. Desde reações químicas simples, até 

trabalhos com aceleradores de partículas.  

Joana: MAsss..todos os cientistas trabalham em laboratórios. 

Doutor: Nem sempre. Ele pode fazer o que se chama de pesquisa teórica, que necessita 

de computadores, de pesquisa em documentos, da análise de informações obtidas por 

outros cientistas, entre outros meios. 

Doutor: Mas agora vamos embora. Não aguento mais olhar pra essa tua cara (doutor 

fala e já vai indo embora, deixando Joana sozinha) 

Quando Joana vai procura-lo não o encontra mais.  

Joana: Oxe, e virou o mestre dos magos foi? Fala uma coisa e some. Ainda faltam 

muitos fatos históricos científicos, volta aqui meu filho... 

Doutor: (coloca só a cabeça pra fora da cortina) Como é que é? Te vira não viu minha 

filha...vai pros livros pesquisar e estudar. Meu contrato aqui era pra te mostrar apenas 6º 

fatos, o resto é contigo filhinha... quer moleza? Senta numa jaca neném.  

(Joana vai atrás do doutor, adulando ele, e sai de cena) 
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NONO ATO 

 

No outro dia na escola: 

 

Professora: Joana venha até aqui e fale um pouco sobre seu estudo sobre ciência e 

tecnologia 

Joana (lendo seu trabalho): Bem, o que aprendi sobre CT foi que ao longo de toda a 

história, a ciência e a tecnologia evoluíram juntas e ambas influenciaram e foram 

influenciadas pela sociedade. A meu ver, as evoluções cientificas e tecnológicas que 

aconteceram foram necessárias para a época e para a sociedade envolvida, ou seja, trata-se 

das necessidades dos grupos envolvidos, e não de uma necessidade para todos. A construção 

do avião, telefone, a teoria de Darwin, o primeiro automóvel, a descoberta da penicilina até 

as bombas nucleares e armar de fogo. Todas tiveram um motivo e momento para acontecer. 

Hoje o que percebo é que cada vez mais somos dependentes da tecnologia e da ciência. 

Dizem que é preciso investir em ciência e tecnologia por necessidade, até mesmo de saúde. 

Mas, se pararmos para pensar, muitas doenças são produzidas pelo mau uso da própria 

ciência. Veja bem, eu disse mau uso, não é uma questão da ciência ser má ou boa, ela vai ser 

aquilo que determinados grupos queiram que ela seja. Ela pode ser boa pra mim, e mau pra 

você. O importante é tentarmos estudar mais, nos informar mais, e ter mais voz e atitudes no 

uso dessas ciências e tecnologias sermos mais ativos quanto sociedade no uso e evolução das 

Ciências e Tecnologias, lembrando sempre que o cientista também não é aquele que sabe 

tudo. Nos dias de hoje, devido à grande especialização que existe na ciência, é 

impossível alguém dominar todas as áreas de conhecimento. Nisso, percebe-se a 

importância dos estudos e contribuições mútuas por parte dos cientistas, e da opinião da 

sociedade nas tomadas de decisões que envolvem ciência e tecnologia.  

 

Muito obrigado! 

 

 

 

 

 




