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A química entre a ciência e o teatro
Projeto de extensão do departamento de química da UERN promove o 

teatro científico há quase 20 anos

“Nações pobres e ricas cada vez 
mais são divididas entre aque-

las que investem permanentemente 
em ciência e tecnologia e as que es-
tão à margem do desenvolvimento e 
dependem de tecnologias importadas. 
Em outras palavras, ciência é poder”. 
O relato do jornalista Wagner Oliveira, 
em entrevista ao jornal da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro-UFRJ, 
exemplifica como a divulgação cien-
tífica é primordial para o fortaleci-
mento de um país. Contudo, a difusão 
da ciência é uma tarefa complicada 
por sua linguagem não ser popular e 
nem atrativa. Além disso, não é uma 

área prioritária para o governo, en-
quanto o Brasil investe 1,27% de seu 
PIB em pesquisa e desenvolvimento 
(ocupando 36º no ranking mundial), a 
Coreia do Sul investe mais que o dobro 
(3,6%), e ocupa o 5º lugar no ranking 
mundial, segundo a pesquisa de 2016 
da ONG Batelle.
      O Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Inovação-MCTI e o Centro de 
Gestão e Estudos Estratégicos-CGEE 
realizaram em 2015 a quarta edição da 
pesquisa “Percepção pública da ciên-
cia, tecnologia e inovação no Brasil”. 
Através dos dados coletados, foi no-
tado que os brasileiros manifestam ter 

grande interesse pelos temas relacio-
nados à Ciência e Tecnologia (C&T), 
contudo, os dados também apontaram 
que o acesso à informação científica 
e tecnológica no Brasil, especialmen-
te nas camadas sociais de escolarida-
de e renda inferior, ainda é escasso.  
      A menos que ocorra um grande 
surto de determinada doença ou a 
pesquisa científica tenha algum im-
pacto direto na economia, as notícias 
e conhecimentos gerados pela ciên-
cia ficam retidos majoritariamente 
em grupos específicos da sociedade, 
como aponta a pesquisa citada acima. 
Porém, a divulgação da ciência é de 

grande importância, principalmente 
quando se trata do desenvolvimento de 
um país. 
       Pela sua forte presença no âmbi-
to social torna-se essencial que sejam 
disseminadas atividades e métodos 
que sirvam para trazer estímulo e vi-
sibilidade à ciência. Foi pensando nis-
so que o Departamento de Química da 
Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte-UERN iniciou um projeto de 
extensão denominado “Fanáticos da 
Química”, que surgiu com o objetivo 
de desenvolver formas atraentes de en-
sinar conceitos científicos por meio do 
teatro. 



Educação  3

Fundamentação do projeto

  

Peças produzidas

Ao longo de todos esses anos o projeto já montou e apresentou quinze peças tea-
trais, sendo algumas de autoria do grupo e outras adaptações em forma de sátiras 
de filmes ou shows de sucesso. Como exemplos, podemos citar: Quimicanic, 
Litibela e o químico prisioneiro, Reciclagem, O Auto da comadre química, A 
máquina química do tempo, O cabaré químico, O super químico, Os vingadores 
da química, Dom Quixote de la química, Capitães da Química, A era do flúor, O 
mistério do monstro das charadas químicas, e Rede fanáticos de televisão.

  Prêmios

O projeto ganhou 3 prêmios: dois do evento “Ciência em Cena” em suas VII e IX 
edições, sendo a segunda dessas em 2º lugar. Além desses, ganhou o Troféu Jus-
sara Queiroz na VIII edição do FESTUERN (Festival de Teatro da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte).

      As aulas de química nas escolas 
normalmente baseiam-se no mode-
lo tradicional de ensino, que é con-
dicionada a aplicação de fórmulas e 
a decorar conceitos. Os alunos, sem 
saber o que as fórmulas e decore-
bas significam, e sem entender sua 
aplicabilidade fora da sala de aula, 
sentem dificuldades na absorção do 
conhecimento que os levam a consi-
derar a química uma matéria chata. 
       O projeto, incorporado a partir 
dessa realidade, surgiu há dezessete 
anos quando o prof. Luiz Di Souza 
teve a ideia de aplicar no “Show da 
química” (que desde 1999 realizava 
apresentações de experimentos quími-
cos em escolas) a criação, adaptação e 
apresentação de shows e peças teatrais 
envolvendo efeitos lúdicos - foi quan-
do essa idealização transformou-se 
em um projeto de extensão, registrado 
com o nome “Fanáticos da Química”. 
         Desde então o grupo fez uso 
de diversos aspectos teatrais e lúdicos 
da química para criar os roteiros ou 
adaptar grandes obras cinematográ-
ficas ao universo da ciência, sempre 
repletos de informações educativas 

e experiências químicas com o pro-
pósito de chamar a atenção do públi-
co composto, comumentemente, de 
alunos do ensino fundamental e mé-
dio, de escolas públicas e/ou particu-
lares da cidade de Mossoró e região.
       O projeto teve uma ótima repercus-
são, levando pessoas que não tinham 
nenhum interesse na área a ingressa-
rem no curso de química da UERN, 
como foi o caso da aluna Jéssica Gue-
des que agora faz mestrado em Ciên-
cias Naturais e conta ter entrado no 
curso de química por causa do projeto, 
“eu via a química como uma matéria 
chata, e ver uma peça dos Fanáticos 
me fez ter uma percepção diferente”, 
diz ela. Durante esses quase vinte anos 
de atuação os “Fanáticos da Química” 
que já contou com diferentes coorde-
nadores, teve em média oitenta alunos 
participantes, um público estimado 
de 40.000 pessoas, diversos prêmios, 
convites para eventos da região e de 
outros lugares (Ceará, Paraíba, São 
Paulo), mais de vinte publicações de 
artigos acerca do teatro científico, 
além de dois livros e uma tese de dou-
torado.
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Os privilégios de ver de perto os “Fanáticos da Química”
        O teatro, há um bom tempo, vem 
sendo um grande contribuinte na po-
pularização da ciência no Brasil e no 
mundo, é o chamado teatro científi-
co. Seu propósito é tornar os leigos 
capazes de entender a forte relação 
da ciência aos âmbitos ambientais, 
sociais, políticos e econômicos que 
os cercam. Para tanto, é importan-
te que exista uma linguagem media-
dora que seja de fácil entendimento. 
       Por isso, o grupo “Fanáticos da 
Química” procura adaptar suas apre-
sentações ao modo de falar do nordes-
tino (sem preocupar-se com formalida-
des) com o objetivo de provocar uma 
identificação do público com o perso-
nagem. As experiências químicas tam-
bém têm o propósito de atrair a atenção, 
elas surgem nas peças como efeitos 
especiais, seja com explosões, fuma-
ças coloridas, materiais que mudam 
de cor, desaparecem ou modificam-se.
       Os experimentos executados na 
peça são didaticamente explicados. 
Além de contribuir com o aprendizado 
do público, a montagem e elaboração 
desse plano de ensino e sua execução 
impõem aos alunos/atores a aprender 
e a praticar as experiências químicas e 
suas procedências antes de cada apre-
sentação. Nas peças em que são ro-
teiristas, os alunos também ficam res-
ponsáveis pelas pesquisas e escolhas 
dos experimentos que serão usados. 
          Outro grande benefício para o 
aluno de química que participa do pro-
jeto é a formação profissional e pesso-
al, tendo em vista que atividades tea-
trais melhoram a dicção, a desinibição 
e a expressão corporal. “Eu era muito 
travado em relação a falar em público e 
em apresentação de trabalho, e através 
do projeto eu comecei a romper essa 
barreira. Eu passei a apresentar melhor 
e a falar melhor... Então isso foi um re-
sultado que veio graças ao ‘Fanáticos 

da Química’, e isso vai ser muito bom 
para minha vida profissional no futu-
ro, porque meu campo de atuação é a 
sala de aula, onde eu preciso ter uma 
boa desenvoltura, é nisso que o Faná-
ticos me ajuda”, conta Miguel Mar-
tins, aluno do 6º período de química 
da UERN e voluntário/ator do projeto. 
       Estar no projeto também permite 
aos discentes entender a importância de 
adquirir em suas práticas pedagógicas, 
no futuro, meios didáticos para instigar 
em seus alunos o interesse pela quími-
ca. O projeto mostra a quem o acom-
panha de perto a importância de demo-
cratizar o conhecimento, permitindo 
que a ciência seja apreendida e discuti-
da por todas as classes e faixas etárias. 

  

Livros publicados

O primeiro livro publicado pelo projeto foi “O Teatro Químico: dez anos do 
grupo Fanáticos da Química com ensino lúdico” que propôs uma metodologia di-
ferente para o processo de ensino/aprendizagem da química, com a pretensão de 
explorar as relações entre as ciências e as artes. É disponibilizado no livro o rotei-
ro de três peças produzidas pelo grupo, além do passo a passo dos experimentos 
mais executados e os materiais necessários para reproduzi-los. A proposta do 
livro é montar um manual de como elaborar e pôr em prática shows como esses, 
assim como expor a relevância do teatro científico para a formação dos alunos. 
O segundo livro vem com a mesma ideia, porém mais sucinto. Como explica o 
aluno Miguel: “o livro se chama ‘O monstro das charadas químicas do Rio Mos-
soró’, que também é o nome da nossa última peça. Nele, vem disponibilizado o 
roteiro da peça para quem quiser utilizar em sala de aula, nas escolas ou em um 
curso de extensão, e também vem explicando todos os experimentos e reações 
que a gente faz ao longo da peça”.
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  Ciência em Cena

O Ciência em Cena é um festival anual que ocorre desde 2007 e reúne participan-
tes do teatro científico (junção das artes cênicas e a divulgação científica) ligados 
a universidades e centros de ciências. Durante o evento acontecem apresentações 
teatrais e oficinas formativas, além de um workshop acadêmico para comparti-
lhar experiências de pesquisa do teatro científico. O grupo Fanáticos da Química 
participou ativamente do evento nos últimos anos, e foi, inclusive, o organizador 
do mesmo em 2009. 

Links:
Apresentações Teatrais

IX Ciência em cena: https://www.youtube.com/watch?v=0NoGdu7_gVU

XI Ciência em cena: https://www.youtube.com/watch?v=4r3Ek-bVSX8

Entrevistas
Entre no clima (TCM): https://www.youtube.com/watch?v=LMln4LEAjbc

Alguns artigos
X Congreso Internacional sobre Investigación en didáctica de las 
ciencias (Sevilha, Espanha): https://ddd.uab.cat/pub/edlc/edlc_a2017nEXTRA/89_
-_O_teatro_com_estrategia_para_formacao_inicial_de_profesores_de_quimica.pdf

IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (Águas 
de Lindóia, SP): http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/ixenpec/atas/resumos/R0995-4.pdf

I Encontro Regional de Química: Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(Mossoró, RN): http://www.uern.br/eventos/erq/trabalhos/FANATicos%20da%20Quimi-
ca%20Socio%20ciencia%20atraves%20da%20peca%20Teatral%20O%20Cabare%20Quimico.pdf


