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RESUMO 

 

Nos meios educacionais tem-se observado dificuldades em se formar professores 

que atendam às necessidades do ensino médio e superior, e uma das razões para isso são 

as diferentes vivências na formação dos educadores em relação às que são encontradas 

em sala de aula. Assim, frequentemente surgem críticas relacionadas a pertinência e a 

eficiência dos cursos de licenciatura, no que refere ao cumprimento da sua natural 

missão, o que fragiliza a formação do professor. Com isso, a melhoria da qualidade da 

educação fica muito dependente das iniciativas dos professores, criando alternativas 

didáticas para fortalecer suas atuações no ensino. Partindo dessa reflexão, conclui-se 

que a formação de professores necessita de novas propostas didáticas que os 

qualifiquem, e assim possam promover a formação dos seus alunos de forma mais 

adequada. Dentre as propostas didáticas apresentadas como alternativas para a formação 

inicial de professores pode-se utilizar o teatro científico (TC). Considerando esta 

possibilidade, nesse trabalho tem-se como proposta investigar e discutir a influência do 

TC aliado à experimentação na formação inicial de licenciandos em Química que 

participam dos Grupos de Teatro Fanáticos da Química (UERN) e Química em Cena 

(UFRN). Para tanto, realizou-se, em uma primeira etapa, ensaios teatrais baseados no 

teatro do oprimido, e escritas de roteiros dramatúrgicos, numa proposta colaborativa. 

Para incorporar a experimentação em química aos ensaios teatrais, realizou-se uma 

pesquisa bibliográfica sistemática e, após análise de conteúdo, foram selecionadas, as 

categorias, materiais e reagentes de fácil acesso, procedimentos de fácil execução e com 

baixos riscos de acidentes e fácil tratamento dos resíduos químicos gerados. Na segunda 

parte identificou-se: a) as crenças dos licenciandos na utilização do TC aliado a 

experimentação para formação inicial de professores de química; b) a influência do TC 

aliado à experimentação na aprendizagem de conceitos químicos de alunos do ensino 

médio que assistiram aos espetáculos; c) as razões para o uso ou não do TC aliado à 

experimentação por professores de química que participaram dos grupos de TC e hoje 

atuam em sala de aula. Nesse estudo foram utilizados questionários e entrevistas, 

compostos, respectivamente, por uma escala de Likert e questões abertas. Os dados 

quantitativos foram analisados por meios da estatística clássica, usando como medidas 

de centralidade a média, o argumento de concordância e o desvio médio. Os dados 

qualitativos foram abordados segundo a análise de conteúdo, com categorias que 

emergiram da leitura das respostas. Dessas análises concluiu-se que os licenciandos têm 



 

 

uma visão positiva da utilização do teatro científico para divulgação da química, para 

utilização na aprendizagem de conceitos químicos, de saberes pedagógicos e 

disciplinares, assim como para formar estratégia de promoção à pesquisa e a extensão 

na Universidade. Eles creditam melhorias na sua formação inicial à utilização do teatro 

científico aliado a experimentação. O TC oferece motivação para construção do 

pensamento conceitual de maneira informal de comunicação da química, permitindo 

que o aluno amplie seus conhecimentos, favorecendo não somente a abordagem 

fenomenológica, mas também a construção do conhecimento químico e a internalização 

dos conceitos científicos.  

 

Palavras-Chave: Teatro Científico. Formação de Professores. Material Didático. 

Experimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In educational observed difficulty in train teachers to meet the medium and 

higher education needs, and one reason for this is the different experiences in the 

training of educators in relation to those found in the classroom. So often arise 

criticisms related to relevance and efficiency of degree courses, as regards the 

performance of its natural mission, which weakens the teacher training. Thus, 

improving the quality of education is very dependent on the initiatives of teachers, 

creating teaching alternatives to strengthen their performance in school. From this 

reflection, it is concluded that teacher training needs new educational proposals that 

qualify, and so can promote the formation of his students more adequately. Among the 

educational proposals as alternatives to initial teacher training may use the scientific 

theater (TC). Considering this possibility, this work has been proposed as investigate 

and discuss the influence of TC combined with experimentation in the initial training of 

future teachers in Chemistry who participate in the Groups Fanatics chemistry Theatre 

(UERN) and Chemistry on Stage (UFRN). Therefore, there was, in a first stage, 

theatrical essays based on the theater of the oppressed, and written dramaturgical 

scripts, a collaborative proposal. To incorporate experimentation in chemistry to theater 

rehearsals, there was a systematic literature search and after content analysis, were 

selected categories, materials and reagents easily accessible, easy procedures and 

implementation with low risk of accidents and easy care chemical waste. In the second 

part we identified: a) the beliefs of student teachers in the use of TC ally trial for initial 

training of chemistry teachers; b) the influence of TC ally to trial on learning of 

chemical concepts of high school students who attended the shows; c) the reasons for 

using or not TC ally to trial by chemistry teachers who participated in the TC group and 

currently work in the classroom. In this study, questionnaires and interviews were used, 

compounds, respectively, by a Likert scale and open questions. Quantitative data were 

analyzed by classical statistics the media, using as centrality measures the average, the 

concordance argument and the average deviation. Qualitative data were discussed 

according to content analysis, with categories that emerged from reading the answers. 

These analyzes concluded that the licensees have a positive view on the use of scientific 

theater for disclosure of the chemical for use in the learning of chemical concepts, 

pedagogical and disciplinary knowledge, and to form promotion strategy for research 

and extension at the University. They credit improvements in their initial training on the 

use of scientific theater combined with experimentation. The TC provides motivation 

for the construction of conceptual thinking in an informal way of chemical 

communication, allowing the student to expand their knowledge, not only favoring the 

phenomenological approach, but also the construction of chemical knowledge and the 

internalization of scientific concepts. 

 

Keywords: Scientific Theater. Teacher Training. Teaching Materials. Experimentation. 
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1  INTRODUÇÃO 

   

Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na 

ação-reflexão (FREIRE, 1987, p.78). 

 

Por diferentes razões, carreiras ligadas às ciências básicas têm despertado pouco 

interesse aos jovens, o que, na interpretação de Arroio et al. (2006), se deve ao fato do 

desenvolvimento científico não ser visto como um tema prioritário nacional. Nesse 

contexto, a carreira docente, tanto na área das ciências quanto em outras áreas de 

conhecimento, segue a mesma tendência, não lhe sendo dada a importância que deveria 

ter como fator de desenvolvimento e de afirmação da soberania de uma nação.  

 Melhorar a educação é um discurso dominante em todos os fóruns de discussão 

nos quais se reflete sobre a qualidade de vida das pessoas nos próximos anos. No centro 

deste debate está sempre a preocupação com a formação dos professores que se limitam 

transmitirem conteúdos, especialmente de química, em que o nível de aprendizagem 

exigido é, principalmente, o da memorização (MALDANER, 2006). 

Assim como outras licenciaturas, os cursos de Licenciatura em Química têm 

como objetivo formar o professor para atuar na educação básica. Tal formação deve 

contemplar inúmeros aspectos inerentes à formação do bom professor como, por 

exemplo, conhecimento do conteúdo a ser ensinado, conhecimento curricular, 

conhecimento pedagógico sobre a disciplina escolar Química, conhecimentos sobre a 

construção do conhecimento científico, especificidades sobre o ensino e a aprendizagem 

da ciência Química, dentre outros. 

 Nesse panorama, a apresentação de novas metodologias didáticas é necessária à 

formação de professores, para construção de um aluno que venha contribuir com a 

linguagem da cultura científica (SANTOS, 2007; OLIVEIRA e QUEIROZ, 2012).  

Portanto, ao chegar ao ensino básico o profissional deve ter um perfil com formação 

generalista, sólida e abrangente em conteúdos e práticas dos diversos campos da 

química, assim como preparação adequada à aplicação pedagógica para tornar-se um 

educador (MESQUITA e SOARES, 2014). 

Dessa forma, verifica-se a necessidade da utilização de alternativas relacionadas 

ao ensino de Química, com o intuito de promover novas estratégias didáticas e práticas 

para melhorar a educação. 
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O teatro cientifico aliado a experimentação apresenta potencialidades para ser 

encarado como instrumento inovador para formação de professores de química, através 

do qual a aprendizagem é feita de uma forma lúdica e agradável (MONTINEGRO et al., 

2005), promovendo situações adversas, exigindo postura firme e reflexiva. Ações que 

possibilitam o profissional agir em seu contexto de trabalho de maneira a compreendê-

lo e alterá-lo. 

 Além de trabalhar a formação do professor, o teatro científico pode ser aceito 

como rotina da educação de alunos no ensino fundamental e médio, cuja faixa etária 

varia entre 11 e 17 anos. É uma prática privilegiada para a aplicação de uma educação 

que vise o desenvolvimento do aluno, atuando como processo estimulador da 

construção do conhecimento, podendo ser defendida de acordo com Messeder Neto, 

Pinheiro e Roque (2013) como prática que favorece a aprendizagem, permitindo que o 

professor exerça o papel que lhe é dado na psicologia sociocultural como mediador do 

conhecimento científico, promovendo no aluno uma mudança cognitiva, podendo o 

professor por meio desta prática, verificar o nível de desenvolvimento do educando.  

O teatro científico como ferramenta no processo de ensino e de aprendizagem 

tem contribuído para o desempenho dos alunos, estimulando a busca do conhecimento 

científico, ao contrário do que acontece nas aulas tradicionais que se destacam pela 

memorização de fórmulas e regras (AMAURO et al., 2013).  

Estudos (MEDINA e BRAGA, 2010; SOUSA JÚNIOR et al., 2013) a respeito 

do teatro científico vêm comprovando que essa estratégia como prática de ensino, além 

de ser fonte de prazer e descoberta para o aluno é tradução do contexto sociocultural e 

histórico refletindo na cultura, pode contribuir significativamente para o processo de 

construção do conhecimento do aluno como mediador da aprendizagem.  

Apesar de resultados positivos obtidos com a utilização do teatro nas aulas de 

química (MESSEDER NETO; PINHEIRO e ROQUE, 2013), essa estratégia possui 

pontos que precisam ser melhor investigados, como os conteúdos possíveis de serem 

abordados e os benefícios de atividades teatrais no ensino de ciências, em consonância 

com os objetivos educacionais. 

Visto isso, com a presente pesquisa, pretende-se investigar e discutir a influência 

do Teatro Científico na formação inicial dos licenciandos em Química que participam 

dos Grupos de teatro FANáticos da Química e Química em Cena. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 A maneira como a Química é abordada na maioria das escolas pode contribuir 

para a difusão de concepções distorcidas dessa ciência, uma vez que os conceitos são 

apresentados de forma puramente teórica. Isto tem repercussões em nível do ensino, em 

que se constata que a maioria dos alunos encara a disciplina de Química acessível a um 

número restrito de estudantes (PINTO, et al., 2012).  

Os conceitos dessa ciência, geralmente, no ensino superior e médio, são 

apresentados de forma que não estabelecem relação com o contexto social. 

Pesquisadores relatam obstáculos no ensino de química, destacando a separação entre a 

comunidade científica e a escolar que não favorece a compreensão do conhecimento e 

do processo de ensino-aprendizagem (LOPES; 1997; VASCONCELOS e ARROIO, 

2013).  

O que se observa no meio educacional é a dificuldade em formar professores que 

respondam às necessidades do ensino superior e médio, já que, na maioria das vezes, 

têm vivências muito diferentes daquelas que encontrarão em sala de aula 

(MALDANER, 2006).  

 Assim, surgem críticas em relação aos cursos de licenciatura em química 

relacionadas à sua validade e eficiência na formação de professores, já que o perfil 

esperado de um licenciando, em muitos casos, parece não ser alcançado.  

 No Brasil, as questões a serem enfrentadas na formação de professores são 

complexas e históricas, já que o bacharelado surge como opção natural que 

possibilitaria como apêndice, também, o diploma de licenciado (CANDAU, 1987).  

Assim, a atuação do químico, biólogo, ou do físico, por exemplo, é que ganha 

importância, ficando a atuação dos licenciados sendo vista pela sociedade e por setores 

das universidades como inferior, passando como atividade vocacional ou que permitiria 

improviso no “jeito de dar aula” (BRASIL, 2002, p.31). 

 As licenciaturas foram postas durante muito tempo em último lugar nas 

universidades, considerando-as incapacitadas de produzir o próprio saber, preparação 

para a execução da profissionalização por outrem pensada, versão de um bacharelado 

com uma formação didática mínima, não levando em consideração um saber próprio e 

rigoroso (MARQUES, 2003). Com isso, as disciplinas não eram direcionadas para a 

formação docente, considerando que a maioria dos professores universitários tem 
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formação distanciada de questões emergentes do processo educacional (GAUCHE et. 

al;  2008). 

 Consequência dessa visão é a ocorrência de um ensino tradicional, destacando-se 

pela utilização de fórmulas e nomenclaturas, gerando desmotivação entre os estudantes 

(LIMA e LEITE, 2012). Soma-se a este fato a ausência de correlação da disciplina de 

química com o cotidiano, tornando uma ciência de natureza experimental, 

excessivamente abstrata. Atribui o ato de ensinar, a saber um pouco de conteúdo 

especifico com algum recheio didático pedagógico. Refletindo, posteriormente, no 

modo como o professor apresenta os conceitos, teorias e experimentos em sala de aula, 

ocorrendo a fragmentação do conhecimento científico e escolar, pois a atividade 

docente exige a contínua atualização científica, humanística e técnica. 

Diante dos problemas apontados, pode-se dizer que a formação inicial de 

professores proporciona um momento de repensar os caminhos que a educação vem 

percorrendo, e então, refletir sobre as possíveis práticas para o processo de formação. 

Para abordagem de temas científicos é necessário um rico e criterioso 

planejamento para construção e formação de um grupo com características especificas 

que possam proporcionar significados que venham contribuir com a construção da 

identidade pessoal e profissional.  

Dentre as propostas didáticas apresentadas como alternativa para o ensino de 

química pode utilizar-se do teatro, já que este ajuda a enfocar a atenção dos estudantes 

(ARROIO et al; 2006), sendo um instrumento de comunicação por excelência, podendo 

ter um papel importante na formação inicial do professor, direcionando o olhar às 

representações, símbolos, imagens, lembranças, valores e sentimentos, criando 

possibilidades de autonomia frente ao processo educativo (OLIVEIRA, 2000). 

Autores defendem o uso do teatro como atividade lúdica para o ensino de 

química (MOREIRA, 2008), sendo uma ferramenta efetiva para comunicar, ensinar e 

avaliar (ROQUE, 2007), apresentando semelhanças com a ciência: inspiração, 

criatividade, trabalho intensivo, curiosidade e experimentação. 

A Química abrange um variado leque de assuntos passíveis de serem 

representados de uma maneira interessante e agradável. As descobertas, as invenções, as 

próprias reações químicas, as aplicações da Química no cotidiano e as biografias dos 

Químicos são apenas alguns exemplos do vasto manancial de temas suscetíveis de 

serem dramatizados.  
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Surge ainda a questão da aproximação entre a cultura científica e humanística. 

Os Químicos voltam a ser encarados como seres humanos normais aos olhos do público 

que assiste às peças, deixando de ser figuras idealizadas e caricatas, que só tem vida 

dentro dos seus laboratórios, fazendo com que o público encontre repercussão em 

imagens básicas, centrais, simbólicas, com as quais se identificam de alguma forma 

(ARROIO et al., 2006).  

A Química é uma área muito atrativa enquanto fonte de temas para projetos 

teatrais, pois ao produzir uma peça, os estudantes aprendem conceitos de Química com 

prazer e descontração (LERMAN, 2005), provocando constantes dúvidas e reflexões, 

permitindo que o teatro científico seja encarado como uma possibilidade de ampliar e 

construir uma agradável ferramenta de ensino.  

Portanto, o teatro científico serve como excelente recurso didático, 

possibilitando a interação com grupos heterogêneos, exercitando a atenção, paciência, 

solidariedade e convívio com as diferenças. Além disso, apresenta potencialidades para 

trabalhar novas atividades em sala de aula, favorecendo a leitura, escrita, pesquisa e a 

experimentação, além de transcender classes sociais.  Demandas que tem sido buscado 

dentro do processo de formação de professores nas Orientações Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (BRASIL, 2006, p.104).  

Favorecendo ao processo de ensino aprendizagem, capacidade de pensar, 

capacidade de abstração, alternativas para solução de um problema, disposição para 

procurar, e aceitar criticas, competências apresentadas nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 2006, p. 35).  

Assim, o teatro mostra-se como proposta didática, servindo como transmissor de 

uma ideia, conceito, teoria ou temática, podendo provocar novas reflexões, 

apresentando ganhos individuais e coletivos que favorecem ao processo de formação do 

professor na construção da sua identidade, permitindo que o profissional vá ao encontro 

de uma postura crítica, bem como repensar sobre o seu papel formador. 

Nesse sentido, fazer teatro para formação de professores deve ultrapassar a 

simples inserção de um “teatrinho”, devendo vir de uma proposta integrada, criteriosa e 

planejada, disponibilizando conhecimentos técnicos. É dessa forma que na presente 

pesquisa se busca a verificar a influência do teatro científico na formação inicial de 

professores de Química. 

Essa proposta surgiu no ano de 2011, após eu ter concluído o mestrado. A 

principal motivação está relacionada a um longo processo de observação e 
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interpretações pessoais do mundo, alicerçada com um desejo de modificar uma 

realidade, empenhando esforços nesse sentido. Um objeto de pesquisa pode ser 

resultante desse longo processo, das vivências enquanto estudante e enquanto pessoa.  

Esse é o caso em que se enquadra o autor desse trabalho. 

A minha primeira experiência com teatro foi durante o ensino médio no Colégio 

e Curso Evolução, na cidade de Pau dos Ferros-RN, ano de 1999, trabalhando com a 

disciplina de literatura. Quando estava lendo a obra de titulo: Dom Casmurro, cujo autor 

é Machado de Assis, fiz uma proposta a professora de encenarmos a história do livro. A 

proposta foi aceita, e depois de quatro meses de ensaios e adaptações, estávamos 

apresentado o espetáculo Dom Casmurro durante a 7º feira de ciência da escola. 

Ao ingressar no curso de Licenciatura em Química da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte, em 2005, tive a oportunidade de participar de um grupo de 

teatro científico, “FANÁTicos da Química” que era vinculado a um projeto de extensão 

que trabalhava com teatro científico para divulgação da química. No ano de 2007, 

participei na cidade de São Carlos do 2° Encontro Nacional de Grupos de Teatro 

Científico, Ciência em Cena, evento que apresentava uma programação com foco nas 

áreas de ciências e das artes. Em 2009, contribui com o processo de consolidação do 

grupo de teatro científico “Química em Cena” da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte.  

Estas vivências possibilitaram-me ampliar o foco do teatro científico e conhecer 

novas possibilidades de estudo para o ensino de química, uma vez que entram em cena 

os estudos sobre formação de professores.  

Nessa oportunidade comecei a pensar sobre a importância do teatro para 

formação de professores, uma vez que traz uma metodologia diferenciada que trabalha 

com a expressão corporal, a relação com o outro, criações de estratégias, brincadeiras 

que valorizam as experiências pessoais de cada indivíduo.  

A partir dessas experiências surge essa pesquisa, cujo foco centra-se na 

influência do teatro científico na formação inicial de professores de química que 

participam dos grupos de teatro científico “Química em Cena” e “Fanáticos da 

Química”. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

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).  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Monitorar a elaboração e a montagem de uma peça teatral em cada grupo de 

teatro científico; 

 Conhecer as crenças dos licenciandos em química vinculados aos grupos de 

Teatro Científico “FANÁticos da Química e Química em Cena” em relação à 

utilização do TC para sua formação; 

 Identificar a influência do TC aliado à experimentação na aprendizagem de 

conceitos dos licenciandos que participaram do processo de formação e dos 

estudantes do ensino médio que assistiram aos espetáculos;  

 Investigar as razões para o uso ou não do TC aliado à experimentação por 

professores de química que participaram dos grupos de Teatro Científico e hoje 

atuam em sala de aula; 

 Selecionar experimentos químicos em artigos científicos e em livros de 

propostas de atividades experimentais para serem incorporados aos espetáculos; 

 Propor ementa de uma disciplina de teatro científico para licenciatura em 

química. 

 Elaborar um material didático de apoio ao professor com os textos dos 

espetáculos produzidos e experimentos selecionados. 

Com base nestas questões de estudo é que se defende a seguinte tese. 

TESE  

A possibilidade de utilizar o Teatro Científico aliado à experimentação como 

prática para formação inicial de professores traz importantes contribuições para a 

formação do futuro professor de Química.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

“Na verdade, o domínio sobre os signos linguísticos escritos, mesmo pela 

criança que se alfabetiza, pressupõe uma experiência social que o precede da 

„leitura‟ do mundo (FREIRE, 1987, p.92).” 

 

2.1 GENERALIDADES SOBRE TEATRO CIENTÍFICO  

2.1.1 Teatro Científico: o que é? Como fazer? por quê fazer? 

 

 Arte e ciência são frequentemente consideradas áreas opostas e inconciliáveis, 

traduzindo um preconceito surgido no período moderno, já que ao estudarmos os 

sistemas das “artes liberais” da idade média a primeira parte do ensino superior era 

formada por três disciplinas (gramática latina, retórica e lógica) e a segunda parte 

formada por quatro disciplinas (aritmética, geometria, música e astronomia) juntas, 

constituíam as sete artes.  

 Pesquisadores (FERREIRA, 2010; ALCÂNTARA e PORTO, 2011) já 

refletiram sobre as proximidades e diferenças das artes e das ciências.  As discussões 

alçam a Leonardo da Vinci, Aristóteles, Vitor Hugo, entre outros. Mas o debate ganhou 

destaque após a publicação, em 1959, de As Duas Culturas, de Charles P. Snow, que 

analisou a separação entre artes e ciências. Podemos verificar ao longo da história 

interações entre arte e ciência, e grandes passos têm sido dados, buscando o elo entre 

elas, como algumas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas nesse sentido, dentre as 

quais destacamos: Calvo (2011); Massarani (2012); Moreira (2012) e Liberato (2014). 

Neste trabalho, destacamos a relação entre ciência e teatro, tendo esse uma 

linguagem artística que soma varias outras artes, a exemplo da música, da pintura e do 

cinema. Outro pretexto para relacionarmos o teatro à ciência refere-se ao fato de que a 

ciência é em si dramática Massarani (2012). 

 Ao longo da história, espetáculos teatrais tem sido trabalhados com temáticas 

científicas. Gardai e Schall (2009) afirmam que três peças são emblemáticas: “Vida de 

Galileu” (1956), de Bertolt Brecht; “Os Físicos” (1960), de Friedrich Durrenmatt e “O 

Caso Oppenheimer” (1964), de Heinar Kipphardt. Os textos foram escritos entre as 

décadas de 1950 e 1960 relacionando a responsabilidade do cientista diante da 

sociedade, mediante a repercussão da bomba atômica. Contudo, a combinação entre 

ciência e teatro vai além das peças mencionadas, contando com outros textos 
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conhecidos mundialmente, a saber: “A Estátua Amazônica”, de Araújo Porto Alegre 

(1851), “Lição de Botânica” (1906), de Machado de Assis, “Oxigênio” (2004) de Carl 

Djerassi e Roald Hoffmann, essa tem como tema a questão da prioridade da descoberta 

científica e da ética na ciência. Os autores criam duas situações para debates. Na 

primeira, os protagonistas são Lavoisier, Scheele e Priestley, e suas esposas, em um 

suposto encontro promovido pelo rei Gustavo III, em Estocolmo, data de 1777, no qual 

se espera definir quem é o verdadeiro responsável pela descoberta do oxigênio. Já a 

segunda situação se passa na Academia Real Sueca de Ciências, no verão de 2001, entre 

os membros da Comissão Nobel de Química, os quais discutem a atribuição de um 

Nobel retroativo, para pesquisas anteriores a 1901, dentro das comemorações do 

centenário do Prêmio Nobel. 

 O vocábulo “Teatro Científico (TC)” é relativamente recente (SARAIVA, 2007), 

caracterizando-se por ser um teatro de ideias para a divulgação científica (GIMENEZ, 

2013). De acordo com esse autor a expressão TC refere-se a espetáculos que apresentem 

a ciência, narrada e analisada com linguagem própria para o entendimento do aprendiz 

segundo o seu estágio de aprendizagem. Em concordância com esse pensamento, 

Saraiva (2007) afirma que a finalidade do TC é apresentar e transmitir conhecimentos 

para um público específico e selecionado, geralmente, estudantes. As peças teatrais 

abordam conceitos científicos de forma lúdica e agradável, tornando-os mais acessíveis. 

 Adotaremos nessa pesquisa o termo TC na perspectiva de que a ciência possui 

teatralidade própria porque o exercício da atividade científica pode envolver grandes 

controvérsias, disputas, ambição, argumentação e contra-argumentação, enfim, todos os 

elementos para um excelente espetáculo teatral.  

 Nesse sentido, quando nos referirmos a TC estamos classificando como um 

gênero utilitário, que, na classificação de Barr (2006) se caracteriza por ser: texto de 

cunho científico, manifestação verbal, construída de elementos linguísticos selecionados 

de forma intencional, ordenado na modalidade escrita da língua, com o objetivo de 

permitir interações e depreensão de conteúdos de ordem científica, técnica ou didática, 

podendo ser abordado tanto a partir de sua forma histórica, quanto da sua categoria 

discursiva.   

Existe diferentes pensamentos a respeito da escrita de um texto de teatro 

científico. Zonta e Maheirie (2012) enfatizam a importância da liberdade durante a 

escrita de um texto teatral, já Saraiva (2007) apresenta a necessidade de uma pesquisa 

exaustiva para escrever um espetáculo de cunho científico de forma que os fatos sejam 



25 

 

apresentados com clareza e com rigor. Silvana Garcia, em seu livro “Teatro da 

Militância”, chama atenção para produção do texto a partir do chamado trabalho de 

mesa (GARCIA, 1990) e Saraiva (2007) afirma que não existem fórmulas para escrita 

deste tipo de peça. 

No entanto, a escrita do texto no processo colaborativo que é um procedimento 

de criação cênica, baseado em princípios coletivos, difundido por diversas companhias 

brasileiras, tem se apresentado como estratégia importante para escrita de textos com 

temáticas científicas (FISCHER, 2010). O coletivo se transforma em criação. 

Nesse tipo de estratégia ocorre uma gestão coletiva. Todos são responsáveis 

pelas ações do coletivo, o texto é responsabilidade do grupo. Supera o reinado do autor 

do texto. Na criação coletiva tem-se um espaço de igualdade que garante a todos os 

envolvidos ter suas ideias, seus conhecimentos e desejos expostos. O quanto cada um 

vai colaborar com a escrita, depende de sua experiência.  

Nesse trabalho adotamos o processo colaborativo por ser uma fonte 

rigorosamente estimulante, uma vez que o trabalho em coletivo permite aprofundar um 

projeto artístico de forma a mantê-lo permanentemente inserido na vida social e no 

constante confronto com a realidade, sem perder sua capacidade de reinventar-se e de 

pesquisar linguagens inesperadas e diversificadas (FISCHER, 2010). 

Os espetáculos de caráter científico, geralmente, são escritos por dramaturgos 

com conhecimentos diferenciados em teatro, abordando o tema centrado no cientista e 

não nas ideias científicas (SARAIVA, 2007).    

 Percebe-se que existe uma tendência nos espetáculos de apresentar 

considerações sobre a História e Filosofia da Ciência (HFC) e esses conhecimentos são 

abordados na educação, visando à alfabetização científica (BALDOW e SILVA 2013).  

 Autores (SASSERON e CARVALHO, 2011; MOREIRA, 2013) apresentam o 

termo alfabetização científica adotando uma ideia expandida de alfabetização, 

fundamentando-se nas conjecturas de Freire (1980). Para esse autor a alfabetização tem 

que ser um processo que vai além do domínio de técnicas de ler e escrever, ou seja, 

deve implicar numa autoformação, resultando uma postura interferente do homem sobre 

o seu contexto. 

 Essa indicação tem promovido o reconhecimento do teatro enquanto construto 

diferenciado da ciência, contribuindo para alfabetização científica (MONTINEGRO et 

al., 2005).  Relatos de experiências apontam o teatro como um diferencial para despertar 

o interesse, divulgar informações, popularizar de forma lúdica o conhecimento das 
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ciências, possibilitando uma melhor “leitura de mundo”, diminuindo o analfabetismo 

científico (SILVEIRA; ATAÍDE e FREIRE, 2009).  

2.1.2 Teatro científico no ensino de ciências  

 

 Apresentaremos trabalhos que inclui o TC no ensino de ciências, nos últimos 10 

anos (2004-2013). As características do TC são peculiares, já que nele se consideram 

aspectos intelectuais, afetivos, sociais e políticos. Trabalhar o teatro com a ciência é 

valorizar a criatividade, uma vez que proporciona situações capazes de suscitar 

discussões, dúvidas e questionamentos concernente à ciência, tanto de um contexto 

como de um conteúdo, podendo despertar diferentes processos cognitivos (SILVA, 

2005). O TC vem sendo usado como instrumento do processo de ensino-aprendizagem, 

surgindo estudos na linha de pesquisa de teatro-educação, exigindo familiaridade com o 

vocabulário e saberes em dois campos do conhecimento: teatro e educação (SILVA et 

al., 2013).  

O teatro estimula o indivíduo no seu desenvolvimento mental e psicológico, mas 

apesar disso, o teatro é arte, arte que precisa ser estudada em níveis pedagógicos 

(VIEIRA, 2010). Acreditamos que o TC pode favorecer ao desenvolvimento de 

competências de importância para os processos educativos, e através dessa estratégia é 

possível estimular diferentes visões das quais destacamos: conteúdos históricos 

(MOREIRA, 2012), conceitos científicos (OLIVEIRA e STOLTZ, 2010) e desempenho 

escolar (ROQUE, 2007), articulando conteúdos conceituais com conteúdos 

procedimentais e atitudinais (MESSEDER NETO; PINHEIRO e ROQUE, 2013). 

 Nesse contexto, vamos traçar um panorama de trabalhos que já foram 

publicados em revistas científicas de livre acesso, que apresentam extrato de A1 a B2 

(WebQualis-Capes, agosto de 2013) na área de ensino, que relacionem o teatro com a 

educação científica, atentando-se para suas contribuições e propostas para o ensino de 

ciências.  Nos critérios utilizados na revisão buscou-se identificar a utilização do teatro 

no ensino de ciências. As revistas consultadas encontram-se na Tabela 1, apresentando 

a distribuição destes artigos nos respectivos periódicos. Os artigos foram selecionados 

pelos títulos, verificando se estes continham referências ao teatro, e pelas palavras chave 

neles incluídas (teatro científico, conceitos correlatos, peças, ciências e professores de 

química). Os resumos dos artigos selecionados foram lidos, os textos que apresentaram 

o termo “Teatro Científico” foram trabalhados com maior detalhamento, e quando 
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incluíam a discussão sobre propostas para o ensino de ciências foram inseridos no 

estudo. 

Por fim, procedeu-se a etapa de categorização segundo elemento de análise de 

conteúdo (BARDIN, 1977). As categorias determinadas a priori foram: 1) nível de 

ensino ao qual se destina e 2) estratégias de ensino. 

Tabela 1 – Periódicos pesquisados. 

Periódicos Período da 

pesquisa 

N° de 

títulos de 

artigos 

lidos. 

N° de 

artigos 

selecionados 

Caderno Brasileiro de Ensino de Física 

(CBEF) 

2004-2013 139 1 

Revista Brasileira de Pesquisa em 

Educação em Ciências. (RBPEC) 

2004-2013 122 0 

Revista Eletrônica de Enseñaza de Las 

Ciencias (incluindo os exemplares extras)  

2004-2013 202 3 

Revista Investigação em Ensino de 

Ciências (RIEC) 

2004-2013 98 0 

Revista Experiências em Ensino de 

Ciências  

2006 - 2013 115 0 

Revista Ciência e Ensino 2006-2013 61 1 

Revista Ciência e Educação 2004-2013 152 2 

Revista Ciência e Cultura 2004-2013 104 1 

Revista A Física na Escola 2004-2013 121 1 

Revista Química Nova na Escola (QNEsc) 2004-2013 196 2 

Fonte: Própria 

 

Na análise dos 10 periódicos pesquisados foi encontrado um total de 1.310 

títulos de artigos que continham as palavras: teatro, conceitos, ciência e professores de 

química, conforme é mostrado na Tabela 1. Porém, percebe-se facilmente que o tema 

em questão ainda é incipiente nos periódicos específicos de ensino/educação da 

química, sendo encontrados somente 11 artigos (aproximadamente 0,5% do total) que 
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apresentam articulações entre teatro e ciência, sendo estes apresentados na Tabela 2, 

identificados com legenda, ano de publicação, título do artigo e periódico. 

Tabela 2 - Artigos selecionados, seguindo legenda, ano de publicação, título e periódico. 

Legenda Ano Titulo Periódico 

A1 2005 O Papel do teatro na divulgação científica: a 

experiência da seara da ciência 

Ciência e 

Cultura 

A2 2006 Oxigênio: uma peça em 2 atos e 20 cenas Ciência e Ensino 

A3 2006 Uma viagem pela física e astronomia através do 

teatro e da dança 

Física na Escola 

A4 2007 Química por meio do teatro QNEsc 

A5 2009 Ciências possíveis em Machado de Assis: teatro 

e ciência na educação científica  

Ciência e 

Educação 

A6 2010 O teatro como ferramenta de aprendizagem da 

física e de problematização da natureza da 

ciência 

 

CBEF 

A7 2012 Oxigênio: uma abordagem filosófica visando 

discussões acerca da educação em ciências – 

parte 1: poder e ambição 

Ciência e 

Educação 

A8 2013 Improvisações teatrais no ensino de química: 

interface entre teatro e ciência na sala de aula 

QNEsc 

A9 2013  O papel do teatro enquanto ferramenta para o 

processo de ensino-aprendizagem de química 

REEC 

A10 2013 Diálogos existentes entre a ciência e a arte: 

contribuições do teatro científico na visão dos 

atores 

REEC 

A11 2013 O teatro científico na formação inicial de 

professores de química: experiência do grupo 

«química em cena» 

REEC 

Fonte: Própria 

 

 Entre os periódicos citados na Tabela 02, destacam-se as Revistas Eletrônica de 

Enseñaza de La Ciencia, na qual aparecem 3 artigos,  Química Nova na Escola, com 2, e 

Ciência e Educação, também com 2 artigos.   
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A Revista Electrónica Ensenãnza de las Ciências é uma revista científica de 

periodicidade quadrimestral dedicada à divulgação de trabalhos sobre o ensino e a 

aprendizagem das ciências experimentais. A revista Química Nova na Escola (QNEsc), 

tem periodicidade trimestral, e integra-se à linha editorial da Sociedade Brasileira de 

Química é um espaço aberto ao educador, suscitando debates e reflexões sobre o ensino 

e a aprendizagem de química, já a Ciência e Educação é vinculada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação para a Ciência, da Universidade Estadual Paulista (UNESP), 

Faculdade de Ciências, campus de Bauru, publica artigos científicos sobre resultados de 

pesquisas empíricas ou teóricas, bem como ensaios originais relacionadas à Ciência e 

Educação Matemática. 

Mesmo havendo poucas referências nos periódicos existentes, observa-se que a 

utilização do teatro no ensino de ciências vem sendo inserido, aos poucos, no meio 

acadêmico e escolar, fomentando publicações em revistas nas áreas de Química, Ensino 

de Ciências e Educação. Mesmo que as evidências para essa constatação ainda seja 

frágil, é animador verificar que um significativo aumento de publicações sobre o tema 

no ano de 2013.  

Acreditamos ser importante o aumento de publicações que divulguem as 

potencialidades dos recursos advindos do teatro como veículo de ensino e aprendizagem 

na área das Ciências, já que, essa estratégia é uma excelente aliada para o ensino e 

aprendizagem, promovendo habilidades de criação, desinibição, comunicação e 

expressão (BALDOW e SILVA, 2014). O seu perfil lúdico e envolvente, se constitui 

em um caminho capaz de sensibilizar os estudantes, a dinamizar novas ideias, a 

fortalecer valores pessoais e sociais, potencializar talentos, a acessar novos saberes e 

conhecimentos científicos (VESTENA e PRETTO, 2012). 

Quando se analisa o público alvo das propostas encontradas nestes artigos, nota-

se a predominância de proposições para o ensino médio (A1, A3, A6, A8 e A9), 

constantes em 5 dos 11 artigos. Desses, o A3 apresenta também proposição para o 

ensino fundamental. A proposta do A6 foi aplicada a alunos do ensino médios da rede 

particular e pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro.  

O trabalho com alunos do ensino médio é bastante significante, pois é nesse 

momento que os jovens estão projetando suas vidas, incluíndo as escolhas profissionais, 

antecedendo definições de qualificação para o trabalho. O Ministério da Educação 

(MEC), através do Programa Ensino Médio Inovador, incentiva as redes estaduais de 

educação a criar iniciativas inovadoras para o ensino médio e pensar novas soluções que 
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diversifiquem o ensino com atividades integradoras, buscando a melhoria da qualidade 

da educação oferecida nessa fase de ensino, tornando-a mais atraente para os alunos.  

A grande quantidade de trabalhos direcionados para o público de ensino médio 

se justifica na busca de associar teoria e prática, valorizando a leitura e garantindo a 

formação cultural dos alunos (SOUZA e PORTO, 2012). Nesse aspecto Carvalho 

(2006) assegura que a união do teatro com a Física é mais do que bem vinda e 

justificada, permitindo o diálogo entre essas duas áreas do conhecimento para desfazer a 

ideia de que somente é necessário o uso da razão (mente) nessa ciência.  

As pesquisas com alunos do ensino médio também vêm investigando 

articulações interdisciplinares voltadas para o desenvolvimento de conhecimentos, 

saberes, competências, valores e práticas (SANTOS e PORTO, 2013), de forma que 

essas articulações interdisciplinares devem existir integrando os diversos conhecimentos 

e principalmente articulando a ciência com atividades culturais.  

O A2 e A7 não faz referência ao público que a atividade deve ser aplicada. Isso 

se deve talvez aos objetivos dos trabalhos, que apresentam uma análise do texto teatral 

oxigênio.  O A10 é destinado a atores profissionais e os artigos A4 e A11 são indicados 

para formação inicial de professores. Deve-se destacar que o A11 é resultado de parte 

desta pesquisa. 

Existe uma profusão e multiplicação de estudos que tratam da questão do 

conhecimento dos professores. Todos os anos um número significativo de livros e 

artigos são publicados sobre esse tema em quase todos os lugares do mundo.  

Para se ter uma ideia Borges e Tardif (2001) pesquisando obras sobre esse tema 

no banco de dados americano Educational Resources Information Center (ERIC) 

asseguram que são geradas mais de 21.000 referências. Porém, ao pegarem o ano de 

1966, ano em que ERIC foi inaugurado, obtiveram 141 referências em relação à teacher 

e knowledge. Entre 1970 e 1980 encontraram 4.506 documentos associados a esses 

mesmos temas; entre 1980 e 1990, são 7.728 documentos; e, entre 1990 e 2000, 9.114 

documentos. Finalmente ao selecionarem o ano de 1996, 30 anos, portanto após a 

inauguração da base de pesquisa ERIC, encontraram 989 referências, ou seja, um 

aumento de 700% em relação ao ano de 1966. 

No Brasil, André (2009) pesquisando teses e dissertações sobre formação de 

professores, constatou que cresceu muito o número de pesquisa sobre esse tema, 

passando de 129 em 1999 para 348 em 2003. Na distribuição por região verificou-se 

que a região Sudeste manteve a maior proporção, com 54%, a região Sul ficou com 
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25%, as regiões norte e nordeste com 12% e a região Centro-Oeste com 9%. Segundo 

esse mesmo autor, na região sudeste concentra-se o maior número de programas de pós-

graduação, muitos com pesquisas sobre formação de professores. 

Esse quadro mostra que a formação de professores é discutida no Brasil com 

grande frequência. No que se refere à formação de professores de química várias 

pesquisas (MALDANER, 2006; ROSTEJNSKÁ e KLÍMOVA, 2011; MESQUITA; 

CARDOSO e SOARES, 2013) estão em destaque no cenário educacional brasileiro. 

Distintas formas de trabalho têm sido incorporadas com o intuito de promover 

melhorias na formação inicial de professores de química, dentre elas pode-se citar a 

realização de oficinas, com atividades experimentais (RAZUCK e ROTTA, 2014); 

produção de jogos didáticos (MASSENA; GUZI FILHO e SÁ, 2013) e softwares 

educativos (FIALHO e MATOS, 2010). 

Na formação inicial têm sido trabalhadas as concepções dos futuros professores 

no que diz respeito ao papel da experimentação para o ensino de ciências, procurando 

enriquecer teorias sobre a natureza da ciência, buscando superar visões simplistas de 

que pela observação se chega às teorias aceitas pela comunidade científica, que a 

experimentação em sala de aula valida e comprova uma teoria (GALIAZZI e 

GONÇALVES, 2004).  É de conhecimento dos professores de ciências o fato de que a 

experimentação desperta um forte interesse entre alunos de diversos níveis de 

escolarização, atribuindo à experimentação um caráter lúdico, vinculado aos sentidos 

(WELINGTON e WILMO, 2013). 

Outra atividade encontrada para formação de professores são os jogos 

educativos para o ensino de química. Segundo Massena; Guzi Filho e Sá (2013) a 

justificativa mais empregada para o uso desta atividade é a possibilidade de tornar as 

aulas de Química mais dinâmicas e interessantes, possibilitando ainda que o processo de 

ensino-aprendizagem ocorra de forma prazerosa. Em meio às pesquisas os jogos que 

mais se destacam para a abordagem de conceitos químicos são: "Super Átomo" 

(CASTRO e COSTA, 2011) com o intuito de familiarizar os estudantes com os 

símbolos e nomes dos elementos da tabela periódica e “Role Playing Game” 

(CAVALCANTI e SOARES, 2009) empregado na formação inicial de professores com 

o intuito de subsidiá-los em sua futura atuação profissional, utilizando a referida 

estratégia para avaliar e discutir conceitos químicos como oxidação, reações de 

precipitação, solubilidade e síntese orgânica. 
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Com o avanço das tecnologias de informação e comunicação (TICs) surgem 

propostas voltadas à produção de softwares, buscando qualificar professores para o 

emprego desse recurso, e isso pode ser verificado no número de trabalhos que utiliza 

softwares para tratar de temas químicos na Educação Básica. Pode-se citar como 

exemplos de iniciativas dessa natureza, a criação de um software de simulação que 

trabalha conceitos de atomística relacionados com os modelos de Thomson e 

Rutherford-Bohr (OLIVEIRA et al., 2013). 

As estratégias citadas anteriormente visam à aprendizagem de conceitos e a 

qualificação dos futuros professores para o emprego de tais estratégias, no entanto 

outras estratégias são encontradas na literatura como recursos que possibilitam ao futuro 

professor o exercício da escrita e a reflexão sobre as atividades de estágio realizadas na 

escola como exemplo podem citar os portfólios e diários de bordo (WARTHA; GUZZI 

FILHO e JESUS, 2008). 

No que se refere a estratégias de ensino (segunda categoria a ser analisada), 

apenas o A4 e A11 propõe utilizar o teatro cientifico para formação inicial de 

professores de química.   

O A4 apresenta uma proposta da criação de uma disciplina optativa “Química 

através do teatro”, aproveitando as ideias de Spolin, sugere explorar o conhecimento 

químico de estudantes e suas habilidades, tendo como objetivo geral explorar a 

criatividade e as expressões corporais e orais dos alunos na exposição de temas 

químicos (ROQUE, 2007). A disciplina foi oferecida para estudantes do curso de 

química da Universidade Federal da Bahia (UFBA) das três modalidades: química 

industrial, bacharelado e licenciatura em química. Segundo Roque (2007) 50% dos 

alunos se envolveram bastante com a disciplina. Mesmo aqueles mais tímidos 

descobriram a capacidade de se expor em público, pelo menos a um público limitado. 

As improvisações feitas por mais de um aluno mostraram-se úteis no aprendizado do 

desenvolvimento de trabalho em grupo, uma vez que todos deveriam participar 

efetivamente. 

O A11 analisa a experiência de formação inicial de professores de química 

através da participação em um grupo de teatro: “Química em Cena”, com destaque para 

construção da identidade profissional. O trabalho foi desenvolvido com 15 alunos de 

licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O foco da 

pesquisa centrou-se em rememorar as experiências que os sujeitos já vivenciaram em 

relação à linguagem teatral ao longo da participação no grupo, buscando refletir sobre as 
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significações que o teatro representou e representa na sua formação. Os autores 

(SOUSA JUNIOR et al., 2013) revelam que a prática teatral favoreceu o 

desenvolvimento de habilidades e competências que incidem diretamente sobre a 

atuação docente como: autonomia, auto-estima, expressão corporal, utilização de 

experimentos e superação da fragmentação de conteúdos escolares.  

No tocante aos conceitos A1, A3, A5, A6, A8 e A9 apresentam propostas na 

utilização do teatro para o ensino e aprendizagem de conceitos. O A1 apresenta uma 

proposta, onde através do texto teatral transmite conceitos científicos de forma simples, 

lúdica e agradável, tendo como perspectiva transformar conteúdos de física em bem 

humorados diálogos abrindo debates em sala de aula, dentre as peças trabalhadas com 

alunos do ensino médio destaca-se o espetáculo “Digestão: comida, calor e peso” de 

Montenegro et al., (2005).  

Já o A3 enfatiza a história da ciência e através desta apresenta conceitos de física 

e astronomia: geocentrismo, heliocentrismo, leis de Kepler, gravitação de Newton e 

teorias da relatividade de Einstein.  O A5 propõe a aprendizagem de conteúdos de 

Botânica, que consta no texto de Machado de Assis. 

Os outros artigos (A6, A8 e A9) referentes à utilização do teatro para o ensino de 

conceitos, não especifica quais conceitos estão sendo trabalhado, fazendo referências 

apenas a aprendizagem de conceitos científicos.  

Essa estratégia pode ser utilizada para superar a transposição do modelo 

tradicional de ensino, pois é comum encontrarmos professores que fazem uso somente 

desta prática em suas aulas, sendo ainda mais frequente e evidente na última serie do 

ensino fundamental onde são abordados conteúdos de física e química (CASTRO e 

COSTA, 2011). Nesse sentido, é praticamente consenso entre pesquisadores da área de 

ensino de ciências, que o ensino tradicional apresenta desvantagens, destacando a 

maneira como ocorre a transmissão do conhecimento, que é unidirecional, onde o aluno 

não pode exercer sua criatividade, sendo apenas um ouvinte, recebendo e armazenam as 

informações de maneira mecânica e memorística.   

O teatro pode contribuir para a mudança desse ensino tradicional, assim como 

outras atividades lúdicas, que vêm sendo defendidas por diversos autores, constituindo-

se em recursos pedagógicos importante para auxilia na construção de conceitos 

(AMAURO et al; 2013). 

O uso dessas atividades no ensino de Química é recente tanto nacional como 

internacionalmente. Mas defendido por teóricos precursores de métodos ativos da 
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educação (Piaget; Vigotsky) que frisaram, atividades de expressão lúdica, criativas para 

atrair a atenção dos indivíduos podendo se constituir em um mecanismo de 

potencialização da aprendizagem (SARAIVA, 2007). Vários autores têm trabalhado 

com atividades lúdicas e apresentado sua eficiência para despertar o interesse dos alunos 

pela Química, podendo ser observado o uso de jogos pedagógicos (ROSTEJNSKÁ e 

KLÍMOVA, 2011) e de peças teatrais (CARVALHO, 2006). 

A maioria desses autores destaca as atividades lúdicas como elementos 

motivadores e facilitadores do processo de ensino aprendizagem de conceitos 

científicos. Destacam que o objetivo das atividades lúdicas não se resume apenas a 

facilitar que o aluno memorize o assunto abordado, mas sim a introduzi-lo ao raciocínio, 

à reflexão, ao pensamento e, consequentemente, à (re)construção do seu conhecimento.  

Segundo Santos (2002) a ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer 

idade e não pode ser vista apenas como diversão, pois facilita o desenvolvimento 

pessoal, social e cultural. 

Medina e Braga (2010) asseguram que na atualidade, autores e educadores 

reafirmam e comprovam em suas ações a relevância do teatro como coadjuvante nos 

processos de aprendizagem e desenvolvimento humanos. Aceito como uma produção 

cultural e histórica, tipicamente humana, o teatro vem sendo visto como uma prática 

passível de, a partir da imaginação dramática, capacitar indivíduos a estabelecer 

relações entre a ciência e suas interações, se reconhecer na história e sintetizar processos 

na busca de compreensão do seu mundo.  

Oliveira e Soares (2005) narram uma experiência com jogos teatrais, “Júri 

químico: uma atividade lúdica para discutir conceitos químicos”. Trata-se de um júri 

simulado no qual os alunos foram divididos em três grupos: o primeiro defende uma 

engarrafadora de água; o segundo, uma fábrica de baterias; e o terceiro funcionou como 

júri. O objetivo do jogo era determinar quem contaminou a cidade fictícia de 

Nucleópolis. Os alunos deveriam usar argumentos científicos nas suas encenações de 

modo a defender seu ponto de vista ou invalidar o ponto de vista do outro grupo. 

Segundo os autores, tratou-se de um trabalho com resultados positivos para a 

aprendizagem e para o interesse dos alunos, principalmente no que refere a cooperação 

entre eles. 

Reafirma-se nesse trabalho a participação dessa arte plural no desenvolvimento 

individual e coletivo: os indivíduos são capazes de atuar no espaço da subjetividade, 

ampliando suas formas de sentir, agir e pensar, ampliando o trabalho em coletivo. É 
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nesse aspecto que o teatro pode verdadeiramente se afirmar, pois nesse sentido as 

competências vão sendo formadas, permitindo de algum modo, a “osmose dos saberes” 

sob a forma de trocas permanentes da produção individual e da gestão dos saberes 

(ALHEIT e DAUSIEN, 2006). 

Por fim, os artigos A2, A7 e A10 apresentam propostas de utilização do teatro 

para divulgação da história e filosofia da ciência. Abordando biografias, contribuições 

dos cientistas ao longo da história, fazendo com que o público tenha mais interesse pela 

ciência a partir do teatro.  

O TC pode divulgar a ciência interligando-a com a sociedade, pois ao propor 

discutir sobre história e filosofia da ciência atrelada ao teatro os indivíduos refletem 

acerca do ser cidadão, tornando-se capacitados a opinar sobre o tema trabalhado no 

espetáculo, trazendo reflexões sobre os saberes e práticas da ciência (OLIVEIRA e 

STOLTZ, 2010).   

Apresentando a história da ciência, o teatro pode ajudar na divulgação de 

conteúdos da ciência, auxiliando o professor na mudança conceitual e reestruturando o 

conceito do ponto de vista do aluno em diversos aspectos: processo racional, capacidade 

de pensar, superar obstáculos de natureza emocional, ocorrendo um interesse maior pela 

ciência, mostrando que o conhecimento é versátil na forma como se apresenta e se torna 

hegemônico na construção do pensamento humano (SILVA et al., 2013).  

Trabalhos vêm sendo realizados nessa perspectiva, buscando mostrar que, 

através do teatro, é possível ensinar e divulgar a ciência de forma envolvente, interativa 

e prazerosa em espaços informais de educação, indo além da escola (MOREIRA, 2013). 

No Brasil, existem alguns núcleos que através da divulgação científica exploram 

o teatro e a ciência. Dentre estes grupos podemos citar: o projeto Ciência em Cena, no 

museu da vida (Fundação Osvaldo Cruz), o Palco da Ciência, no Rio de Janeiro, Espaço 

Ciência em Pernambuco e o Seara da Ciência na Universidade Federal do Ceará (UFC). 

É imprescindível citarmos também o Encontro Nacional de Teatro Científico: 

“Ciência em Cena”, que tem contribuído para divulgação e articulação de grupos de 

teatro científico no Brasil.  

O objetivo do evento é promover o diálogo entre grupos teatrais que falam sobre 

ciência em suas peças em diferentes lugares do Brasil e de Portugal, trocando 

experiências com os mesmos, de modo que tanto os participantes do encontro, como as 

pessoas da comunidade que assistam os espetáculos programados, possam ser 
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envolvidos em um processo de alfabetização científica por meio não formal com 

oficinas científicas e artísticas, e pelo teatro científico em particular.  

O processo de constituição e realização do encontro é bastante simples. A 

temática é sempre científica, sendo que todos os grupos teatrais devem apresentar suas 

peças relacionadas às ciências sejam humanas, da natureza ou exatas. Uma sinopse da 

peça deve ser enviada ao comitê assessor e as mesmas são selecionadas para 

apresentação nos dias do evento. 

Segundo Lupetti (2013), durante 6 anos o Ciência em Cena reuniu 27 grupos 

teatrais em aproximadamente  60 apresentações com temáticas científicas envolvendo 

universidades e espaços de  divulgação científica como museus e centros de ciência. O 

evento já foi realizado nas cidades de São Carlos (SP), Mossoró (RN), Fortaleza (CE), 

Caxias (MA) e Pacoti (CE). Mais de 30 oficinas de formação e vivências foram 

oferecidas, dentre elas: música (ritmos, voz), teatro (interpretação, bonecos, 

maquiagem, mímica), dança (regionais, expressão corporal), circo (malabares, perna de 

pau, pirofagia, tecido, trapézio, palhaço e clown), desenho (cenografia, imagem), 

química (experimentos e roteiro), física (experimentos), filmagem e edição 

(documentário), entre outras, que auxiliaram os alunos-atores em seu processo de 

formação. 

Deve-se destacar também o primeiro simpósio de pesquisas e práticas em teatro 

científico proposto por pesquisadores da área (MOREIRA, 2013; LUPETTI, 2013; 

SOUSA JÚNIOR et al., 2013) e aprovado pelo comitê cientifico do IX Encontro 

Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências, realizado na cidade de Aguas de Lindoia, 

SP, entre 10 e 14 de novembro de 2013. 

 Entendemos que a divulgação da ciência gera uma grande variedade de formas, 

meios e instrumentos, que, em suas diversas vertentes apresenta-se na mídia, nas 

escolas, nos museus e em manifestações cinéticas. Embora perceba-se crescimento de 

instrumentos para divulgar a ciência, ainda há uma enorme carência de meios e recursos 

para que a ciência seja divulgada (MASSARANI, 2004). 

 Assim, um dos recursos possíveis que poderia contribuir de forma efetiva para 

diminuir essa carência seria o TC, já que esse é capaz de levar ao público ciência em 

primeiro plano, além de estimular a reflexão sobre a relação entre ciência e sociedade 

(MASSARANI e ALMEIDA, 2006). 
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2.1.3 Alguns exemplos de grupos de Teatro Científico em Universidades Brasileiras  

 

 Em Universidades brasileiras, encontram-se alguns grupos de teatro científico 

que exploram a interface Teatro e Ciências. São grupos de divulgação científica que 

buscam educar através da linguagem teatral, de forma lúdica, agradável e prazerosa. 

Constituído por um ou mais professores coordenadores, os principais objetivos destes 

grupos são:  

 

 Divulgar a ciência; 

 Desenvolver a criatividade, a solidariedade e as inteligências múltiplas; 

 Enriquecer o relacionamento; 

 Aceitar e respeitar regras; 

 Enriquecer sua personalidade tornando-o mais participativo; 

 Aumentar a interação; 

 Proporcionar a autoconfiança e a concentração; 

 Apresentar conceitos científicos; 

 Promover discussões de temas da ciência; 

 Utilizar a linguagem teatral aliada a experimentos químicos; 

 Formação acadêmica e pessoal. 

 

Podemos citar alguns exemplos: 

 

“FANÁticos da química”: Grupo vinculado ao departamento de química da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus central, Mossoró, 

RN. Criado em 2001, este grupo vem realizando montagens e adaptação de espetáculos, 

dos quais podemos destacar: “Litibela e o Químico Prisioneiro”, uma adaptação livre 

para teatro do longa metragem “Lisbela e o Prisioneiro”, de Osmar Lins. Na peça, o 

foco da história são as trapaças do químico farmacêutico Leléu da Ionização, que se vê 

perdidamente apaixonado por uma doce, meiga e sonhadora aluna de química chamada 

Litibela, que é filha do delegado de uma pequena cidade do interior. Em sua ânsia de 

viver um grande amor ao lado de Litibela, Leléu envolve-se em tramas, perseguições, 

romance, conhecendo pessoas que deixam a história engraçada e com muita química. 

Fazendo desta história uma “quimiocomedia” fascinante (SOUZA et al., 2011).  
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“O Auto da Comadre Química”, adaptação do filme O alto da Compadecida, de 

Ariano Suassuna, conta a história de dois amigos, João Berílio e Césio, que preparam 

experimentos químicos para conseguir um emprego na padaria de Ourico. Césio 

também usa a experimentação para conquistar a mulher do padeiro e acaba criando uma 

grande confusão. Os experimentos da dupla são interrompidos pela chegada de 

cangaceiros, ocorrendo a morte de João Berílio. Todos os mortos do conflito com os 

cangaceiros se encontram no juízo final onde são julgados no tribunal das almas por um 

Jesus todo diferente e um “diabo” que arranca suspiros por ser uma mulher muito 

bonita. O destino de cada um deles é decidido pela aparição da comadre química 

(SOUZA et al., 2011).  

Em “A Maquina Química do Tempo”, de autoria própria do grupo, é apresentada 

a viagem que uma aluna do curso de licenciatura em química faz no tempo. No enredo, 

Heloisa é reprovada na disciplina História e Filosofia da Química, pois não se dedica o 

suficiente para aprender, dando mais importância às disciplinas especificas do curso, 

não atribuindo importância para a construção e evolução da química. Então o senhor 

“Químico do Tempo”, personagem fictício capaz de viajar no tempo, leva a aluna para 

uma viagem e a faz perceber que cada cientista e cada descoberta tiveram importância 

para a evolução da química (SOUZA et al., 2011). Os espetáculos são encenados por 

licenciandos em química, possibilitando aos expectadores experimentar como a ciência 

e as emoções influenciam na organização das informações apreendidas pelo sentido. 

O “Química em Cena”, vinculado ao Instituto de Química da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), é outro grupo que se propõe a reunir, escrever 

textos e divulgar produções teatrais que tenham a ciência química como motivação. 

Trata-se de uma iniciativa de popularização da ciência que relaciona cultura, arte e 

difusão de conhecimentos químicos por meio das artes cênicas, o que lhe confere caráter 

interdisciplinar. Em 2008 o grupo escreveu e apresentou o espetáculo “o átomo em 

foco”, mostrando de forma lúdica, como os modelos atômicos atuais foram 

desenvolvidos. Para tanto, foram encenados os modelos atômicos dos cientistas Dalton, 

Thomson, Rutherford e Bohr, realizando em conjunto a atuação e apresentação de 

experimentos de química, como a “reação oscilante” e “tubo em Y” (HUSSEIN e 

SILVA JUNIOR, 2012). 

Essa peça foi apresentada em diversos espaços formais e não formais tais como 

o Parque da Ciência, localizado no Museu Câmara Cascudo, escolas da rede pública do 

RN, em feiras de ciência e tecnologia, no evento de premiação da Olimpíada de 
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Química da UFRN e no Evento do dia do Químico, no Instituto de Química da UFRN 

(HUSSEIN e SILVA JUNIOR, 2012).   

O grupo produziu e encenou “O Químico Holmes e o Caso do Shapoo Trágico”. 

Espetáculo baseado no livro As Aventuras Cientificas de Sherlock Holmes de Colin 

Bruce. Em um “ambiente” repleto de cores e sotaques, um malandro aventureiro vai 

vender um shampoo para uma mocinha que adora cuidar dos cabelos. A mocinha é 

namorada de um médico que divide apartamento com um Químico, e ao usar o 

shampoo, seu cabelo começa a cair. Sofrendo pressão do namorado, a mocinha conta 

onde comprou o produto, cheio de dúvidas sobre a composição deste, o namorado pede 

para o Químico analisar a composição do shampoo, onde transforma toda essa trama 

através de experimentos químicos (SOUSA JUNIOR et al., 2011). 

No final deste espetáculo, abre-se um debate com o público, buscando explicar 

os experimentos que estavam em cena, esclarecer dúvidas, fazer comentários e 

sugestões. Essa é uma linguagem bastante importante para articular a apresentação de 

conceitos científicos e despertar vocações científicas (LUPETI et al; 2008).  

No estado de São Paulo, o grupo Ouroboros, da Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar), vem divulgando a ciência e a cultura por meio do teatro e de oficinas 

de circo, e com isso o grupo aproxima a população em geral de conceitos científicos. O 

Ouroboros foi o responsável pela criação do Encontro Nacional de Teatro Científico, 

Ciência em Cena (LUPETE, 2013). O grupo já encenou vários espetáculos: além da 

lenda, o químico e o monstro, magia e ciência, o castelo bem assombrado, a caverna de 

Morgana, Lição de botânica. Essa última em homenagem ao centenário de Machado de 

Assis, trazendo um tema onde a ciência está em cena, na peça, o barão Sigismundo de 

Kernoberg, um apaixonado pela ciência que se vê diante de um grande amor: Helena, 

sobrinha de Dra. Leonor e irmã de Cecília. A linguagem machadiana do final do século 

XIX, figurino e cenário levam o espectador ao interior da casa de Dra. Leonor e lá vão 

se emocionar, se divertir e viver essa história onde a ciência e o amor lutam pelo 

coração do nobre barão. O Ouroboros nessa livre adaptação confere um final inusitado à 

história, contrariando a lógica machadiana e caracterizando a peça como um produto 

inédito dirigido por Rui Sintra e estrelado pelo grupo em 2008 (LUPETI et al., 2008).  

Outro grupo que merece destaque é o do “Seara da Ciência”, vinculado a 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Dentre varias encenações eles já apresentaram: 

Eu odeio insetos e caixinhas da vida, de Betânia Montenegro e Ricardo Tannuse e 

Digestão: comida calor e peso, de Betânia Montenegro, apresentadas durante os cursos 
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de férias promovidos pelo seara da ciência para professores da rede pública do ensino 

médio (MONTINEGRO et al., 2005). 

No entanto outros grupos (ALQUIMIA da UNESP; Tubo de Ensaio da UECE) 

vêm trabalhando com teatro científico, Liberato (2014) ao discutir sobre o trabalho 

realizado por grupos de teatro afirma que essa estratégia tem trazido bons resultados, 

despertando o interesse dos estudantes, uma vez que trata a ciência de maneira lúdica e 

com uma linguagem acessível. Nesse sentido, Sousa Júnior et al., (2011) relata que os 

alunos se empenharam bastante e mostraram grande interesse em todas as etapas da 

construção dos espetáculos, desde a criação do cenário, confecção do figurino e seleção 

dos experimentos químicos.  

Através de questões e debates realizados após a apresentação dos espetáculos 

Carvalho (2006) avaliou que os estudantes compreenderam os conceitos trabalhados, 

assim como passaram a entender alguns aspectos da produção científica, identificando 

que o teatro incentivou à inovação. Os estudantes manifestaram idéias prévias de 

conceitos científicos, trabalharam em grupo, discutiram e refletiram sobre aspectos da 

ciência (MEDINA e BRAGA, 2010). 

A proposta de trabalhar o teatro sugere a viabilidade de uma prática de ensino 

voltada para a construção de conceitos científicos, não apenas da História da Ciência, 

mas também de outros conceitos físicos, químicos, biológicos, históricos ou até mesmo 

outros que os professores queiram trabalhar (BADOW e SILVA, 2014). 

O TC é uma importante ferramenta para motivar os educandos a aprender 

tópicos da ciência, pois por meio dele a história da ciência é trabalhada e desmistificada, 

de modo a fazer com que os espectadores e os atores percebam os reais processos pelos 

quais a ciência evolui. Assim, o aluno começa a perceber que a ciência faz parte do seu 

mundo, sendo possível aprender muito sobre ela e ajudando no seu desenvolvimento 

(SARAIVA, 2007). 

No entanto, Moreira (2013) afirma que a articulação entre teatro e ciências da 

natureza no Brasil, visando a divulgação científica, é ainda recente e, por isso, apresenta 

aspectos que precisam ser mais bem estudados. Por exemplo, o TC não se limita a 

contar uma história. O teatro parte de uma história e de seus personagens para refletir 

sobre a condição humana, e vale para qualquer tema, portanto contar historia não é 

necessariamente fazer teatro (LIBERATO, 2014). Oswaldo Mendes relata em entrevista 

(LIBERATO, 2014) que é preciso discernir o trabalho do divulgador e de um 
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profissional do teatro: “fazer o papel de um cientista não torna nenhum ator um 

verdadeiro cientista, embora se estude bastante para a interpretação”. 

  

2.2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE QUÍMICA: ALGUMAS PRÁTICAS 

 

As universidades brasileiras, embora novas se comparadas às universidades 

européias de origem medieval, têm se firmado nos últimos anos como ambiente de 

efervescência cultural e científica. Os cursos de licenciatura, responsáveis pela 

formação de professores para Educação Básica, datam da década de 30 do século XX, 

mas é a partir de 1968, data da criação das faculdades de educação nas universidades 

brasileiras, que a formação de professores tornou-se objeto de pesquisa (PEREIRA, 

1999). A partir da década de 90, com a mudança no foco das reformas educacionais 

vigentes, a investigação sobre a profissão docente tornou-se recorrente nos debates da 

área, fundamentados em pesquisas empíricas e teóricas e, por conseguinte, discussões 

mais qualificadas sobre o tema. 

Quando se discute a formação docente é fundamental não esquecer as reais 

condições da educação brasileira, que aponta fatores externos ao processo pedagógico 

que vêm prejudicando a formação de professores em nosso país (MALDANER, 2006). 

No que se refere aos modelos de formação docente, em se tratando da 

licenciatura em Química, a grande maioria dos cursos, até bem pouco tempo, não havia 

superado o modelo instituído em 1962, o chamado 3 + 1: três anos de formação técnica 

centrada no aprofundamento do conhecimento de conteúdo da área de formação, mais 

um ano de disciplinas pedagógicas de formação específica para professores, incluindo 

as práticas de ensino e o estágio supervisionado (ROSA e SCHNETZLER, 2003).  

Esse modelo de formação norteava-se pelo paradigma taylorista, baseado na 

racionalidade técnica, que concebe a tarefa docente como uma atividade meramente 

instrumental voltada para a solução de problemas mediante a aplicação de teorias, 

métodos e técnicas produzidos fora do contexto da prática (SCHON, 1998). 

Nardi e Longuini (2004) explicam que nesse modelo processa-se a ideia de que o 

professor é somente transmissor de conhecimentos e verdades já prontas e os alunos 

meros receptores dos mesmos. Aos estudos na área caberiam somente esquematizar a 

maneira como o professor deveria comporta-se em sala de aula. 

Discutir a formação de professores, portanto, é uma tarefa que vai além da 

modificação da organização curricular no esquema 3 + 1, com a introdução de 
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conteúdos de Química e conhecimentos teóricos, metodológicos em uma perspectiva 

multidisciplinar (GAUCHE, et al., 2008). É preciso discutir e modificar, também, o 

conteúdo curricular dos cursos de formação, incorporando-se, nestes, estudos sobre a 

profissionalização do trabalho docente, a natureza do conhecimento científico, o papel 

da experimentação no ensino de ciências, o papel da ciência e da educação científica na 

sociedade, os fundamentos da elaboração curricular, entre outros. Estas questões já 

fazem parte das pesquisas acadêmicas há mais de 20 anos (MALDANER, 2006), 

entretanto não foram incorporadas ao cotidiano da formação docente.  

Um modelo alternativo de formação de professores, inspirado em Dewey (1933), 

que já no início do século 20 denunciava o perigo da racionalidade instrumental e 

destacava a experiência como sendo a primeira fonte de educação, vem conquistando 

espaço: o modelo da racionalidade prática que pressupõe o professor refletindo a sua 

própria prática pedagógica. Os autores que defendem a formação do professor reflexivo 

sustentam a ideia de que a formação do professor seja fundada no seu próprio 

desenvolvimento profissional e propõem atividades verbal e mental (NÚÑEZ, 1999), 

em que o professor deixe de ser um executor para se tornar um investigador na sala de 

aula, estando no ato de ensinar a melhor maneira de aprender (LOPES, 1993). 

O modelo da racionalidade prática define o professor como um profissional 

autônomo, capaz de refletir, tomar decisões e criar durante sua ação pedagógica, a qual 

é entendida como atividade complexa e singular, carregada de incertezas e conflitos 

(MALDANER, 2006). Neste modelo, a prática não é apenas a aplicação de 

conhecimentos científicos e pedagógicos, mas lócus de reflexão e criação, em que 

conhecimentos são constantemente gerados e modificados (MASSENA; GUZI FILHO 

e SÁ, 2013). 

Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional – LDBEN 

promulgada pela Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, ressalta a 

preocupação do poder público em reconstruir o sistema educacional brasileiro com 

finalidade voltada para o pleno exercício da cidadania. No capítulo IV, Art. 43, sobre a 

Educação Superior, são determinadas várias finalidades para a educação superior 

(BRASIL, 1996, p.18), estando entre estas:  

 

1 - Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo;  
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2 - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da criação e difusão da cultura, e desse 

modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;  

 

3 - Promover a divulgação de conhecimentos por meio da cultura e de outros meios de 

comunicação; e 

 

4 - Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural, da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição.  

 

Observa-se que o estimulo à divulgação científica através da cultura, entre outras 

ações, é ponto importante a ser trabalhado pela educação superior para favorecer o 

desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. E uma das 

ferramentas que poderia favorecer a essa finalidade e a utilização de atividades lúdicas, 

no entanto percebemos algumas lacunas no campo da legislação educacional. A 

LDBEN (n° 9394/96) em seus artigos, não traz nenhuma referência à ludicidade na 

formação docente.  

Em obediência aos princípios definidos nessa lei, foram estabelecidas as 

Diretrizes Curriculares para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, em 

nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, através da resolução CNE/CP 

n° 1, de 18 de fevereiro de 2002, que ate recentemente norteava os cursos de formação 

dos professores do Ensino Fundamental e Médio. Vale salientar que a ludicidade não é 

citada no âmbito dessas diretrizes, razão pela qual existem currículos de cursos de 

química formatados de acordo com suas normas, que deverão ser reestruturados de 

acordo com essas normas e com recomendações de documentos oficiais mais recentes.  

Atualmente, a ludicidade tem sido apontada pelas atuais Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) do Conselho Nacional de Educação, em seu artigo 6º, como uma 

dimensão importante e necessária ao processo ensino-aprendizagem dos docentes da 

Educação Básica defendendo as relações como ingredientes essenciais no processo de 

formação de professores, definindo que a docência “constitui-se na confluência de 

conhecimentos oriundos de diferentes tradições culturais e das ciências, bem como 

valores, posturas e atitudes éticas, manifestações estéticas, lúdicas e laborais” (BRASIL, 
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2002). Nessa perspectiva, esta expresso nas orientações curriculares para o ensino 

médio estabelecidas em 2006 que: 

 

O mundo atual exige que o estudante se posicione, julgue e tome 

decisões, e seja responsabilizado por isso. Essas são capacidades 

mentais construídas nas interações sociais vivenciadas na escola, 

em situações complexas que exigem novas formas de 

participação. Para isso, não servem componentes curriculares 

desenvolvidos com base em treinamento para respostas padrão. 

Um projeto pedagógico escolar adequado não é avaliado pelo 

número de exercícios propostos e resolvidos, mas pela qualidade 

das situações propostas, em que os estudantes e os professores, 

em interação, terão de produzir conhecimentos contextualizados. 

(BRASIL, 2006, p. 106)  

 

 

Nessas definições fica clara a ideia de que o professor deve contribuir de 

maneira significativa na construção de um projeto educacional pautado nessa proposta, 

considerando as características: a função lúdica aliada à função educativa, a inserção do 

participante em um grupo social e a interação dele com seus pares. Tornando-se 

necessário a atuação de um professor que esteja adequado às condições formativas de 

sua profissão e que, consequentemente, atue de maneira efetiva na construção de um 

projeto educacional que seja significativo para o estudante.  

Podemos observar que os documentos oficiais, ao passar dos anos, vêm 

buscando articular a formação de professores com práticas lúdicas de forma a 

popularizar a ciência, pois o professor é uma peça importante para esse processo e a sua 

participação é imprescindível para promover melhorias no ensino. Assim, um processo 

educativo diferente requer que novas práticas para formação de professores sejam 

integralizadas nos cursos de formação.  

Uma das práticas mais comuns no ensino superior de química é o uso do livro 

didático (SOUZA; MATE e PORTO, 2010), sendo utilizado na perspectiva que o 

professor encontra tudo: teoria e exercícios devidamente calculados para lhe ocupar 

todo o tempo de que dispõe; conteúdos apresentados segundo uma metodologia própria, 

cuja adequação ao seu trabalho o professor muitas vezes avalia no momento da adoção; 

por vezes também encontra sugestões de atividades extraclasse e modelos de avaliação 

(GUIMARAES, 2006). 

Devemos salientar que, diferente do que alguns possam pensar, não há problema 

em utilizar o livro didático. Esse tem cumprido o seu papel pedagógico ao tornar 
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disponível um recorte possível do conhecimento, apresentando-se como um produto 

capaz de facilitar a aprendizagem, auxiliando o trabalho do professor.  

Ainda assim é necessário articular novas práticas para formação docente, ficando 

a critério do professor selecionar e questionar sobre quais materiais e estratégias podem 

contribuir para sua formação, considerando a variedade de linguagens, de abordagens e 

de pontos de vista. 

Nesse sentido podemos citar o trabalho com o método de Estudo de Casos que 

vem se mostrando eficiente na formação inicial de professores de química, 

demonstrando aos futuros professores a necessidade do desenvolvimento de estratégias 

de ensino que, além da aprendizagem de conceitos específicos da área, estimulem no 

estudante habilidades formativas importantes como o trabalho em grupo, a capacidade 

de expressão oral e escrita, o pensamento crítico, a tomada de decisão e a capacidade de 

resolver problemas do cotidiano (MASSENA; GUZZI FILHO e SÁ, 2013). 

O trabalho com extensão para formação de professores vem apresentando-se 

como um processo que privilegia a reflexão sobre sua prática, configurando-se como 

uma estratégia de convencimento e articulação dos saberes, servindo como principio 

metodológico a ser utilizado em sua prática, uma vez que articula o trabalho com 

projetos (SANTOS et al., 2006).  

Uma atividade lúdica que vem sendo trabalhada bastante em cursos de formação 

de professores são os jogos (CUNHA, 2012; SOARES, 2013;). A atividade revela a 

capacidade dos jogos em realizar uma avaliação diagnóstica, importante para o 

professor inclusive direcionar o conteúdo a ser estudado, além disso, nas discussões em 

grupo, pode-se promover uma avaliação formativa na qual o conceito é revelado, 

discutido, contextualizado, melhorando aspectos relacionados ao ensino-aprendizagem, 

principalmente de conceitos que se acreditava já estarem acomodados (CUNHA, 2012).  

A realização de atividades experimentais também é bastante frequente nos 

cursos de formação de professores, consideradas como atividades lúdicas, apontando 

características positivas a ser incorporado no desenvolvimento das atividades em sala de 

aula, como a inserção do diálogo , o modo de favorecer a explicitação do conhecimento 

e construção de argumentos validados no grupo na interlocução teórica e prática,  o 

trabalho em grupo tem um papel essencial, colaborando para a autonomia do coletivo e 

para a socialização dos alunos (CARDOSO e PARAISO, 2014).  

No entanto, Pimenta e Lima (2002) comentam que quando o aluno chega ao 

curso de formação inicial, já apresenta saberes sobre o que é ser professor, devido às 
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experiências que viveu ao longo de sua vida e também por meio da experiência social, 

que vai desde as transformações históricas da profissão até os estereótipos que a 

sociedade tem dos professores. A formação fornece as bases para construirmos o 

conhecimento pedagógico especializado, que se constitui desde o começo da 

socialização profissional e da ascensão de regras e princípios práticos (IMBERNÓN, 

2000). 

Nesse sentido, acreditamos que trabalhar com as representações na formação de 

professores proporciona aos alunos uma maneira diferenciada de construir seus saberes, 

pois cria a possibilidade do indivíduo refletir e resignificar os caminhos que percorreu, 

reconstruindo significados à realidade em sua volta. As representações no ambiente 

escolar encaminham a um repensar sobre a prática docente, descaracterizando-a como 

um processo não apenas de aprender teorias pedagógicas, mas de experimentação e 

vivência de práticas que possibilitem os professores refletirem e construir em seu fazer 

pedagógico (SANTOS, 2006). 

A utilização do TC aliado à experimentação para formação de professores, além 

de ser uma forma lúdica de se entender a Química, pode melhorar a formação docente, 

fazendo com que os indivíduos em processo de formação reflitam sobre os 

conhecimentos adquiridos, além de aproximarem o professor do aluno, pois ele integra 

o grupo orientando situações que privilegia o educador, uma vez que o processo vai 

além da representação (ROQUE, 2007). 

 Afinal, é improvável formar professores que saibam comparar, relacionar e 

argumentar se a eles não for oferecido à oportunidade de confrontar diferentes pontos de 

vista e diferentes práticas.  Impossível formar professores que saibam trabalhar com a 

diversidade, com atividades de enriquecimento cultural, a elaboração e execução de 

projetos de desenvolvimento de conteúdos curriculares, o uso de tecnologias da 

informação e comunicação, materiais didáticos inovadores e o desenvolvimento de 

hábitos de colaboração e de trabalho em equipe, se a eles não for dada, na sua formação, 

oportunidade de também buscar, em diferentes fontes e propostas disponíveis, as 

informações que lhes possibilitem experimentar suas hipóteses. 
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3 METODOLOGIA  

Quanto mais metodicamente rigoroso me torno na minha busca e na minha 

docência, tanto mais alegre me sinto e esperançoso também. A alegria não 

chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo de busca. E 

ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da 

alegria (Freire, 2002, p. 160). 

 

3.1 CARACTERIZANDO O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 O desenvolvimento da metodologia encontra-se descrito no fluxograma 

apresentado na Figura 1. 

Figura 1: Roteiro da pesquisa. 

 

 

 

Fonte: Própria  

 

 Definidas as condições de contorno, isto é, que a pesquisa seria realizada na 

perspectiva da análise qualitativa e quantitativa, essa lida com números, usa modelos 

estatísticos para explicar os dados, em contraste, a qualitativa, evita número, lida com 

interpretações das realidades sociais (BAUER e GASKELL, 2010) que os estudantes 

pertencessem a grupos de teatro científicos e que cursassem licenciatura em química, o 

critério para seleção dos grupos foi a disponibilidade dos estudantes em colaborar com 

esta pesquisa. 

A investigação centra-se em dois grupos de teatro científico identificados a 

seguir: 

 - “Química em Cena” (G1), criado em 2004 por iniciativa da Professora Fabiana 

Roberta Gonçalves e Silva Hussein, que na época atuava como Professora do 
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Departamento de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O 

grupo é vinculado ao Programa de Educação Tutorial (PET) e ao Instituto de Química 

da UFRN, e é formado por 18 estudantes do curso de licenciatura em química, cursando 

do 4° ao 8° período. O objetivo do grupo é divulgar a ciência química através de 

espetáculos científicos nos quais são abordados aspectos da química, tendo como base 

experimentos demonstrativos.  

 - “FANÁticos da Química” (G2), fundado em 2001 no Departamento de 

Química da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O grupo é 

vinculado a Pró-Reitoria de Extensão da UERN e ao Departamento de Química da 

UERN, sendo formado por 32 estudantes do curso de Licenciatura em Química, 

cursando do 1° ao 8° período. O grupo dedica-se a criação e/ou adaptação de textos para 

apresentação de shows e peças teatrais que abordem a química utilizando experimentos 

para dar efeitos visuais e sonoros às cenas, ao mesmo tempo em que aspectos da ciência 

são apresentados através de explicações dos experimentos em cena. 

 Assim, delimita-se como universo do campo da investigação, os estudantes de 

licenciatura em química que participam dos grupos de teatro científico G1 e G2, 

tomando-se como sujeitos 50 Licenciandos em Química (LQ), 8 professores de química 

que atuam no ensino médio e participaram dos grupos de teatro (P) e 40 estudantes (E) 

do Ensino Médio que assistiram aos espetáculos. A amostra dos licenciandos é 

diversificada geograficamente, embora, esteja localizada no Estado do Rio Grande do 

Norte (Figura 2). 

 

Figura 2: Localização da representação dos estudantes da amostra. 

 

 

Fonte: Adaptado do Google Maps 
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3.2 CARACTERIZANDO AS ATIVIDADES PARA CONSTRUÇÃO E/OU 

ADAPTAÇÃO DOS ESPETÁCULOS 

 

Os exercícios teatrais estavam divididos em duas etapas: preparação do corpo e 

execução. Uma forma de proporcionar o envolvimento e a liberdade necessária no 

teatro, desenvolvendo habilidades pessoais no momento em que está ocorrendo 

diversão, recebendo estímulos para atuação e representação (BOAL, 2012). 

Aproveitando essas ideias, Roque (2007) utiliza esses exercícios para fazer com que 

alunos se sintam mais à vontade nas aulas de química, aproximando o professor dos 

alunos.  

Na etapa de preparação do corpo, os estudantes massagearam os pés, em seguida 

ocorreu massagem em dupla, estimulando o reconhecimento do outro. Andavam pela 

sala em que estava sendo desenvolvida a atividade, preenchendo todos os espaços 

vazios, olhando cada canto da sala a fim de reconhecer o ambiente. Caminhando 

lentamente para estudar e ter consciência dos movimentos realizados pelo corpo. 

Na etapa de execução, os estudantes foram estimulados a trabalhar a oralidade e 

memorização, através de exercícios sistematizados, executados através de Ensaios 

Teatrais (Quadro 1), delineados pelo pesquisador e pelos orientadores, tendo como 

base exercícios do teatro do oprimido (BOAL, 2012). 

 

Para realização dos Ensaios Teatrais, foram adotadas algumas estratégias: 

 

 A atividade foi planejada para trabalhar com grupos de diferentes faixas etárias; 

 Foi levado em consideração o que os estudantes já sabiam; 

 Foram feitos trabalhos de motivação dos estudantes para envolvimento na 

atividade. Os estudantes têm que ser motivados para atividade. 

 

Quadro 1 - Procedimentos Executados nos Ensaios Teatrais. 

 

1 – A cruz e o círculo: começaremos pelos exercícios de mais fácil realização que, por 

causa das mecanizações psicológicas e físicas, tornam-se de difícil execução na prática. 

Como não há necessidade de preparação, é esperado que os não atores se entreguem 

sem medo; e se forem prevenidos de que é quase impossível realizá-lo bem, não terão 



50 

 

receio de não consegui-lo, e se sentirão livres para tentar. 

          Pede-se um círculo com a mão direita, grande ou pequeno, como puderem: é 

fácil, e todo mundo faz. Pede-se, depois, que façam uma cruz com a mão esquerda: é 

ainda mais fácil todos conseguem. Pede-se, então, que façam as duas coisas ao mesmo 

tempo. È quase impossível. Em um grupo de 30 pessoas, às vezes uma consegue. 

Dificilmente duas, e três é o recorde.  

 

2 – Dividir o movimento: divide-se, em partes, um movimento contínuo (andar): 

primeiro, uma perna, pausa; depois o braço, pausa; a outra perna, pausa... E assim por 

diante. 

 

3 - Ninguém com ninguém: Em duplas, com uma pessoa ficando sempre de fora. Essa 

pessoa, o líder, indicará, em voz alta, as partes do corpo com as quais os parceiros 

deverão se tocar; por exemplo, cabeça com cabeça (os parceiros devem se tocar com a 

cabeça) pé direito com cotovelo esquerdo (o pé de um parceiro deve tocar o cotovelo 

do outro, e vice-versa, ao mesmo tempo, se isso for possível), orelha esquerda no 

umbigo etc. Os contados corporais são cumulativos, até que se torne impossível a 

obedecer às novas instruções. Os “atores” podem fazer os contatos sentados, em pé, 

deitados etc. Quando for impossível continuar, o líder dirá ninguém com ninguém, e 

todos procuram novos parceiros.  

 

4 – Estátua de sal - um perseguidor e todos perseguidos: aquele que for tocado pelo 

perseguidor se converte em estatua de sal, congela em sua posição, sempre com as 

pernas abertas – só pode ser liberado se alguém, ainda livre, passar por baixo de suas 

pernas. Se um só perseguidor for pouco, após algum tempo de jogo, em uma segunda 

vez, designam-se dois, três ou mais, até que seja possível imobilizar o grupo. 

 

5 - O balão como prolongamento do corpo: o diretor joga muitos balões em direção aos 

“atores”, que devem mantê-los no alto, tocando-os com qualquer parte de seus corpos, 

como se os balões fossem parte dos seus corpos; dentro dos balões são colocadas 

perguntas ou lembretes sobre um determinado assunto específico a ser trabalhado (ex: 

termodinâmica, cinética, tabela periódica). No final os balões são estourados e os 

“atores” convidados a discutir sobre as perguntas ou lembretes. 
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6 - Lendo livros paradidáticos ou artigos científicos – são distribuídos livro na sala, 

cada participante é convidado para pegar um livro; cada “ator” ler uma parte que 

chamou atenção em voz alta; o diretor diz já; todos põem os livros no chão. O diretor 

diz que deve mudar de livro: “os que estiverem com uma camisa branca, ou tenha 

cabelos pretos, ou estiverem usando óculos etc.”, e todos seguem rapidamente a 

instrução, trocando de livros – o diretor retira um dos livros a cada vez, quando um dos 

“atores” ficará de fora. 

 

7 - Trabalhando com a gravidade: deve ser realizada de uma forma suave, sem 

violência ou tensão. Cada “ator” deve estudar a força da gravidade, que nos suga em 

direção a terra, 24 horas por dia. Trata-se de uma força, tão grande quanto o nosso 

peso! Se estico meus braços será preciso um esforço enorme para mantê-los esticados, 

ou eles tombarão. Se eu não fizer um grande esforço, minha cabeça cairá para frente, 

por que ela não tem nenhuma razão especial para se manter reta sobre o meu pescoço. 

Sem um grande esforço minha língua não ficaria dentro da minha boca, meus joelhos 

dobrariam, meu umbigo tocaria o chão. Este esforço é feito permanentemente, a tal 

ponto que dele já não sou mais consciente. 

       É preciso esforço. Esforço equivalente e oposto ao nosso peso. Fazemos um 

esforço brutal, todos os dias, a toda hora, sem disso termos consciência.   

       Mas mesmo que não tenhamos consciência desse esforço, nosso corpo se ressente. 

Às vezes dizemos: “Não fiz nada hoje, por que será que estou tão cansado?” Não é 

verdade lutamos: para impedir nossa língua de sair, nossos joelhos de se dobrarem, 

nossa cabeça de tombar... Já é alguma coisa. É um esforço excepcional, tão excepcional 

como a força contra a qual devemos lutar todos os dias, durante toda a nossa vida: a 

gravitacional.  

      Para lutar contra essa força, para poder usar sempre o menor esforço necessário, os 

corpos mecanizam seus movimentos e procuram sempre a maneira mais econômica 

para andar, sentar, trabalhar, etc.  

 

8 – Sequência de movimentos retilíneos e circulares. 

a) O “ator” move-se com movimento exclusivamente retilíneos de pernas, braços e 

cabeça, como se fosse um robô (daqueles antigos, que eram assim; depois, inventaram-
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se robôs mais suaves). Os movimentos devem ser entrecortados, sem ritmos, definidos, 

inesperados, surpreendentes. O movimento pendular dos braços não serve, por que é 

circular. Todas as partes do corpo devem movem-se. Os “atores” são quase sempre 

levados a fazer movimentos bruscos, violentos, e isso deve ser evitado. Apesar de 

retos, os movimentos podem ser suaves, delicados.  

b) O “ator” caminha com movimentos curvos (circulares, ovais, helicoidais, elípticos 

etc.). Os braços movem enquanto se movem para frente e para trás, enquanto sobem e 

descem; a cabeça deve descrever curvas em relação ao chão, subindo e descendo, sem 

se manter nunca ao mesmo nível. As pernas e todo o corpo sobem e descem. O 

movimento deve ser contínuo, suave, rítmico, circular e lento. Os “atores” devem 

repetir diversas vezes o mesmo movimento, procurando estudar (sentir) todos os 

músculos que são ativados e desativados na sua realização. Só depois de haver 

estudado (ou sentido) muito bem um movimento é que devem passar a outro, 

igualmente circular, helicoidal, elíptico, etc.  

 

9 - Imagem de transição. 

a) a) Pede-se que os espect atores esculpam como escultores um grupo de estátuas, isto é, 

imagens formadas pelos corpos dos outros participantes e por objetos encontrados no 

local, que mostrem visualmente um pensamento coletivo, uma opinião generalizada, 

sobre um tema dado (exemplo: alquimia). Um grupo vai à frente e apresenta a imagem 

construída: se o público não estiver de acordo, um segundo espect ator refará as 

imagens de outra forma, até que se possa chegar um consenso, para termos uma 

imagem real. 

b) Retorna-se a imagem “real” e o debate tem inicio: cada espect ator, por sua vez, tem 

o direito de modificar a estátua real, a fim de mostrar visualmente como será possível 

passar dessa imagem, que a da realidade atual, àquela outra, a imagem ideal, que é o 

que desejamos. 

b) c) Os espect atores devem se exprimir com rapidez, não apenas para ganhar tempo, mas 

principalmente para evitar que pensem com palavras e em seguida transformem, ou 

traduzam suas palavras em representações concretas. Espera-se que o espect ator pense 

com suas próprias imagens, que fale com suas mãos, como um escultor. 

 

10 - Teatro invisível. 
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a) a) Divide toda a turma em grupos, em seguida são distribuídos temas, por sorteios 

(Calor, entalpia, pressão, gases e etc). 

b) b) Os grupos são convidados a escrever um pequeno texto sobre o tema sorteado, 

que servirá de base para o fórum de discussão. Esse texto será modificado 

inevitavelmente, segundo as circunstâncias, para ocorrer às adaptações dos espect 

atores. 

c) O tema escolhido deve ser empolgante, de interesse dos futuros professores. 

d) A partir do texto criado, estrutura-se uma pequena peça. 

e) Os “atores” devem organizar seus personagens como se estivessem em um teatro 

tradicional, no entanto, quando o espetáculo estiver pronto será representado em um 

lugar que não é um teatro (as apresentações ocorreram nos corredores da universidade). 

Fonte: Boal (2012) 

 

Os textos foram escritos através do processo colaborativo (FISCHER, 2010) 

entre Estudantes de Licenciatura em Química, uma vez que foram adotados 

procedimentos em grupo, integrando as ações entre “atores” (estudantes), 

“dramaturgos” (estudantes), “diretores” (estudates/professor), “coreógrafos” 

(estudantes) e demais estudantes, sob uma perspectiva democrática. Fischer (2010) 

classifica o processo colaborativo como democrático ao considerar o coletivo como 

principal agente de criação e aglutinação de seus integrantes. 

Ocorreu um trabalho coletivo na criação e/ou adaptação dos textos, garantindo a 

todos os envolvidos terem suas ideias expostas, debatidas e dirigidas à produção dos 

espetáculos. O quanto cada estudante colaborou dependeu da sua experiência, seu 

conhecimento, sua motivação, seu desejo. O importante é que, embora organizadas as 

funções, nenhuma área teve um destaque maior que a outra, ou seja, o estudante de 

química “ator” é parte atuante da construção do espetáculo e a relação entre “diretor-

ator” não é de submissão, e sim de cooperação num mesmo patamar criativo. No 

entanto, deve-se salientar que durante o processo de criação dos espetáculos não ocorreu 

contato entre os estudantes dos grupos “Química em Cena e “Fanáticos da Química”, 

visto que residem em cidades diferentes. 

Reunidos os estudantes dos grupos, definiu-se o tema sobre o qual o trabalho se 

desenvolveria: Formação de Professores de Química. Assegurando uma linha para a 

pesquisa de informação, construção de personagens, enredo, figurino, cenografia, 

sonoplastia, etc.  
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A partir de leituras de livros (Química das Paixões Imperfeitas de Luciano 

Arcella; Os Grandes Experimentos Científicos de Michel Rival; A Colher que 

Desaparece de Sam Kean; Dom Quixote de Miguel de Cervantes e As Grandes 

Equações de Robert P. Crease), artigos científicos (Alquimiando a Química de Chassot, 

1995; Teatro Experimental do Negro: Trajetória e Reflexões de Nascimento, 2004; 

Moinhos de Vento e Varas de Queixadas. O Perspectivismo e a Economia do 

Pensamento de Sáez, 2004; A História sob o Olhar da Química: As Especiarias e sua 

Importância na Alimentação Humana de Rodrigues e Silva, 2010; Oxigênio: uma 

Abordagem Filosófica Visando Discussões Acerca da Educação em ciências – parte 1: 

Poder e Ambição de Moreira, 2012), análise de filmes (Vida de Galileu de Mauro Lúcio 

Leitão Condé; Madame Curie, o Filme de Robson Araújo; O Vento Será Tua Herança: 

Ciência, Evolucionismo e Sociedade de Regina Horta Duarte; O Ponto de Mutação e o 

de Interrogação de Bernardo Jefferson de Oliveira e Dom Quixote de Orson Welles), 

visita a escolas, bibliotecas, museu de ciência (Figura 3), teatro e participação em 

encontros de teatro científico (Figura 4), foi desenvolvido um banco de dados, 

formando um manancial de imagens que ajudaram na criação e adaptação dos 

espetáculos. Nessa etapa, cada estudante acrescenta ao material pesquisado os 

conteúdos pessoais e suas interpretações das informações, gerando uma infinidade de 

cenas e situações. 

Foi incontestável a necessidade da pesquisa artística, pois era necessário 

conhecer o tema com profundidade. A pesquisa, em suas diversas formas esteve 

presente em todas as etapas de criação dos espetáculos, pode ser através dela que se 

aprimore a busca de soluções para questões surgidas durante o trabalho.             
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  Figura 3: Visita ao museu de ciências da Universidade Federal do Ceará. 

 

Fonte: Própria 

 

 

           

Figura 4: Participação no VI Ciência em Cena, Caxias - MA. 

 

 

Fonte: Própria 
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Com a pesquisa artística e científica em andamento, começou o período de 

ensaios (Figura 5), cuja duração média era de quatro horas para cada grupo, ocorrendo 

duas vezes por semana, num período de quatro meses. Nesses ensaios recorremos a 

improvisações através dos exercícios sistematizados (quadro 1), começando a surgir 

cenas, pequenos textos de interpretação e encenação. Os pequenos textos produzidos 

pelos licenciandos eram transcritos para o Wordle, um código em Java de uso gratuito 

disponível em www.wordle.net, com o qual foram sendo geradas “nuvens de palavras”, 

para demonstrar, de maneira visual, a frequência das palavras citadas por eles, à 

utilização deste código em Java permite contemplar a escrita de cada licenciando, de 

forma que todos sintam-se representados no texto e motivados a  continuarem a escrita 

do script (texto teatral), as nuvens dão mais destaque a palavras que apareçam mais 

frequentemente no texto fonte, apresentando um forte apelo visual. Fornecidos os textos 

e descritas as falas, o resultado foi a Figura 6 para o grupo “Fanáticos da Química” e 

Figura 7 para o “Química em Cena”, nas quais  são apresentadas as 100 palavras mais 

frequentes nos textos dos licenciandos.  

 

 

        Figura 5: Ensaios com os grupos de teatro. 

 

Fonte: Própria 

 

 

 

 

http://www.wordle.net/
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Figura 6: Nuvem de palavras construída no Wordle com palavras do texto do grupo “Fanáticos 

da Química”. 

 

 

 

Fonte: Própria 

 

 

Figura 7: Nuvem de palavras construída no Wordle com palavras do texto do grupo “Química 

em Cena”. 

 

 

 

Fonte: Própria 
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No período de ensaios foram construídos os espetáculos – texto, interpretação, 

encenação, cenografia. Através da experimentação, tentativa, busca, estudos – mais do 

que construção de expressões e postura em palco, que foram garantidas já no final da 

montagem, quando muitos dos aspectos cenográficos já estavam definidos. 

Durante essa etapa, os estudantes analisaram a escrita dos espetáculos e a partir 

dessa análise sugeriram encaminhamentos das cenas, trabalhando os aspectos referentes 

aos textos. Da mesma maneira fizeram todos os envolvidos no processo de construção e 

adaptação dos espetáculos. 

 Assim, foi sendo descrita detalhadamente cada cena, dando o máximo de 

indicações para os personagens, suas ações e as circunstâncias, escrevendo os diálogos. 

Buscando ações bem desenvolvidas através de estímulos, pode-se explorar e 

experimentar vários caminhos, apropriando-se da criação e adaptação dos espetáculos. 

A discussão foi fundamental durante todo o processo, ocorrendo interferência mútua 

para assegurar a construção das cenas. Nada foi decidido individualmente, e a discussão 

levou ao consenso, trabalhando-se em conjunto, com paciência e determinação. 

Aos poucos os espetáculos vão sendo elaborados a partir de frases, palavras, 

gestos, cenas apresentadas e avaliadas pelos “atores” (estudantes). O desenvolvimento 

dependeu da avaliação das cenas, muitas vezes sendo necessário reelaborá-las – 

processo que foi repetido até a forma considerada como final.  

Neste percurso metodológico, todos se tornam críticos do processo, sendo 

consideradas informações externas à cena, especialmente sobre o que se conhece da 

linguagem, do grupo e do estágio em que se encontra o desenvolvimento dos 

espetáculos. Para isso, é importante que todos conheçam as fontes pesquisadas e saibam 

como se enquadram as cenas dentro do tema a ser desenvolvido. Dessa forma, cada cena 

foi analisada sob diversos olhares, e dificilmente criticada sem entendimento de causa 

ou assunto. 

Enfim, dessas análises e das conclusões alcançadas pelos grupos, foram 

escolhidos os elementos que podem ser úteis para construção e adaptação dos textos. À 

medida que o processo foi avançando, as análises foram feitas de maneira mais 

acuradas, pois foi sendo desenvolvido um maior domínio tanto sobre o tema proposto 

quanto para sua apresentação no espetáculo. Assim, o que no início era apenas um tema, 

foi se delineando como uma série de situações e personagens, frutos da análise e 

reelaboração da proposta.  
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 Concluída a fase de elaboração e experimentação, chega-se ao momento da 

seleção do material produzido. Deve-se salientar que uma pré-seleção foi sendo 

realizada ao longo do trabalho, na medida em que foi sendo investido em determinadas 

cenas e escritas. A partir de blocos temáticos que surgiram durante as escritas dos 

licenciandos - (1) professores, (2) experimentação no ensino de química, (3) cultura 

regional e (4) conceitos científicos -, foi selecionado o material que melhor se adequava 

à criação dos espetáculos. Nesse sentido, as discussões em grupo foram substituídas, 

entrando o pesquisador e orientadores na sistematização dos dados.   

 Definido o material, este foi relembrado dramaturgicamente, ganhando uma 

forma concreta. A versão dos textos foram experimentados e discutidos, e novas 

modificações foram feitas até que se tivesse uma versão mais precisa.  

Depois de muito trabalho, os textos estavam prontos, atuações estudadas, 

indicações de cenário, definições de cena, experimentos químicos definidos (ver 3.2.1 

experimentos químicos em cena), e os ensaios ocorriam com a montagem do começo 

ao fim. Dando ao texto uma nova dramaturgia, processo em que o espetáculo foi olhado 

como um todo: cenário, gestos, voz, ritmo, experimentos químicos em cena, som, luz e 

as marcações em geral (Apêndice A). 

 

3.2.1 Experimentos químicos em cena 

 

O estudo foi desenvolvido em duas etapas:  

 

1 – Seleção de um periódico e livros que abordassem propostas de atividades 

experimentais; 

2 – Seleção e categorização das propostas experimentais encontradas. 

 

 Inicialmente foram selecionados os livros: (L1) Dez anos de “Fanáticos da 

Química” (SOUZA, et. al., 2011); (L2) Contém Química: pensar, fazer e aprender com 

experimentos (FERREIRA, et. al., 2011) e a revista Química Nova Na Escola.  

Uma justificativa para escolha dos livros (L1 e L2) é a possibilidade de muitas 

atividades experimentais serem realizadas com baixo custo e material de fácil acesso, e 

outra é a linguagem ou a temática, enfatizando aqui o fato de num deles ser trabalhado o 

teatro científico. 
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Essa revista é indexada no portal de periódicos da CAPES que, por meio do 

sistema Qualis, “avalia” os periódicos. Possuindo também indexação no Chemical 

Abstracts, Latindex e Directory of Open Access Journals.   

Um espaço aberto ao educador, suscitando debates e reflexões sobre o ensino e a 

aprendizagem em química, buscando “subsidiar o trabalho, a formação e a atualização 

de professores e professoras”, mostrando relevância aos termos professores e formação.          

A QNEsc possue expressividade e acessibilidade junto aos estudantes e formadores, 

motivo que levou a escolha desse periódico.  

Seguindo à análise proposta por Bardin (1977), foi feita análise dos livros (L1 e 

L2) e de artigos da revista QNEsc, essa proposta é orientada por três fases: 1) pré-

análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação.  

A pré-análise é a fase em que se organiza o material a ser analisado com o 

objetivo de torná-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais. Trata-se da 

organização propriamente dita por meio de quatro etapas: (a) leitura flutuante, que é o 

estabelecimento de contato com os documentos da coleta de dados, momento em que se 

começa a conhecer o texto; (b) escolha dos documentos, que consiste na demarcação do 

que será analisado; (c) formulação das hipóteses e dos objetivos; (d) referenciação dos 

índices e elaboração de indicadores, que envolve a determinação de indicadores por 

meio de recortes de texto nos documentos de análise (BARDIN, 1977).  

A exploração do material constitui a segunda fase, que consiste na exploração do 

material com a definição de categorias (sistemas de codificação) e a identificação das 

unidades de registro (unidade de significação a codificar corresponde ao segmento de 

conteúdo a considerar como unidade base, visando à categorização e à contagem 

frequencial) e das unidades de contexto nos documentos (unidade de compreensão para 

codificar a unidade de registro que corresponde ao segmento da mensagem, a fim de 

compreender a significação exata da unidade de registro). A exploração do material 

consiste numa etapa importante, porque vai possibilitar ou não a riqueza das 

interpretações e inferências. Esta é a fase da descrição analítica, a qual diz respeito ao 

corpus (qualquer material textual coletado) submetido a um estudo aprofundado, 

orientado pelas hipóteses e referenciais teóricos. Dessa forma, a codificação, a 

classificação e a categorização são básicas nesta fase (BARDIN, 1977).  

A terceira fase diz respeito ao tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. Esta etapa é destinada ao tratamento dos resultados; ocorre nela a 
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condensação e o destaque das informações para análise, culminando nas interpretações 

inferenciais;  é o momento da intuição, da análise reflexiva e crítica (BARDIN, 1977).  

Os critérios pré-estabelecidos foram: materiais e reagentes utilizados mais 

baratos e que oferecessem poucos riscos no manuseio, procedimentos de fácil 

entendimento, conceitos químicos presentes no experimento, uso de problematização, se 

apresentava observações referentes a possíveis riscos de acidentes aos alunos e, por fim, 

se traziam métodos de tratamentos dos resíduos químicos gerados.  

Foi feita uma busca na QNEsc desde a primeira publicação, no ano de 1995 até 

as publicações de novembro de 2012.  A escolha dos artigos se deu mediante a leitura 

do título, resumo e palavras-chave em cada artigo, nos quais foram buscadas as 

palavras: experimentação, práticas experimentais para formação de professores e 

material alternativo. Os textos que apresentaram o termo “propostas experimentais para 

o ensino de química” foram lidos na íntegra - esse assunto como estudo pedagógico, já 

que o objetivo da pesquisa foi selecionar propostas experimentais para serem adaptadas 

e incorporadas em textos de teatro científico. 

Foram encontrados noventa e três artigos da QNEsc referentes a atividades 

experimentais no ensino de química, deste total foram escolhidos oito (Tabela 3) para 

serem analisados, seguindo as seguintes categorias : estratégia/nível de ensino; 

experimento/material alternativo; experimento/tratamento para os rejeitos gerados. 

 Na leitura desses artigos foi dada ênfase aos materiais e reagentes utilizados, 

procedimentos experimentais, análise e aplicação dos conceitos químicos no 

experimento, uso de problematização, facilidade de acesso aos materiais utilizados, 

observações referentes a possíveis riscos de acidentes nos experimentos e métodos de 

tratamentos dos resíduos químicos gerados.  

Isso é importante por que os materiais utilizados nas práticas podem transforma-

se em aparatos danosos, tornando-se nocivo ao meio ambiente devido suas 

características. Machado e Mól (2008) afirmam que estes materiais não devem ser 

descartados diretamente na rede de esgoto, nem tão pouco no lixo, defendem o 

planejamento das aulas com a redução da escala dos processos laboratoriais, adotando 

experimentos que possam ser reutilizados em outras práticas. 
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Tabela 3 – Artigos da QNEsc analisados nesse trabalho sobre experimentação no ensino de química. 

Legenda Titulo do Artigo Autor N. Ano  

A1 Reação relógio iodeto/lodo 

com material alternativo de baixo 

custo e fácil aquisição 

TÉOFILO, R. F.; 

BRAATHEN, P. C.; 

RUBINGER, M. M. 

M. 

16 2002 

A2 Chafariz de amônia com 

material do  dia-a-dia: 

uma causa inicial...Quantos efeitos? 

SIMONE, J. A.; 

TUBINO, M. 

16 2002 

A3 Chuva ácida: 

Um experimento para introduzir 

conceitos de equilíbrio químico e 

acidez no ensino médio 

MAIA, D.J.; 

GAZOTTI, W.A.; 

CANELA, M. C.; 

SIQUEIRA, C. A. 

21 2005 

A4 Fluorescência e estrutura atômica: 

experimentos simples para abordar o 

tema 

NERY, A. L. P., 

FERNANDEZ, C. 

 

19 2004 

A5 Um experimento simples envolvendo 

oxido-redução e diferença de pressão 

com materiais do dia-a-dia 

ERNESTO, F. J. W.; 

DOCHI, R. S. 

23 2006 

A6 Entalpia de decomposição do 

peroxido de hidrogênio: uma 

experiência simples de calorimetria 

com material de baixo custo e fácil 

aquisição 

BRAATHEN, P. C.; 

LUSTOSA, A. A.; 

FONTES, C. A.; 

GUIMARÃES, K. S. 

29 2008 

A7 Atividades experimentais simples 

envolvendo adsorção sobre carvão 

MIMURA, A. M. S.; 

SALES, J. R. C.; 

PINHEIRO, P. C. 

1 2010 

A8  

Uma experiência didática sobre 

viscosidade e densidade 

 

VAZ, E. L. S.; 

ACCIARI, A. H.: 

ASSIS, A.; 

CODARO, E. N. 

3 2012 

Fonte: Própria 
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Assim, a identificação e seleção dos experimentos nos livros e na revista 

Química Nova Na Escola revelaram adequação para uso no ensino médio e superior, 

bem como sinalizou características importantes para adaptação, sendo possível testa-los 

e incorpora-los nos espetáculos.  

Os experimentos selecionados foram testados no laboratório de ensino da 

Universidade do Estadual do Rio Grande do Norte (Figura 8) e no Laboratório de 

Química Orgânica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Trabalhamos com 

experimentos de baixa periculosidade, cuidando para não causar danos ao meio 

ambiente. 

          

    Figura 8: Experimento fogo que não queima. 

 

 

Fonte: Própria 

 

3.2.2 Apresentação dos espetáculos 

 

Todo espetáculo se completa na relação com o público – suas histórias, crenças, 

valores e gosto.  A opinião da plateia geralmente é mensurada pela quantidade de risos 

ou de aplausos ao final da peça, e isso foi bastante positivo, já que as opiniões emitidas 

nos corredores de Universidades, teatros e eventos científicos foram bastante positivas, 

motivadoras e de interesse dos estudantes pela química. Na tabela 4 encontra-se o 

cronograma de apresentação dos espetáculos. 

 O público que assistiu aos espetáculos era bastante variado, havendo 

espectadores que acompanharam desde o processo de criação, e outros que chegaram 

apenas para ver o produto. Nas apresentações, além dos estudantes de Química, 
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compareceram espectadores do “meio artístico”/teatral (críticos ou criadores), 

estudantes do ensino fundamental e médio, frequentadores habituais de/ou esporádicos 

do teatro.  

 

Tabela 4: Cronograma com apresentação dos espetáculos. 

 

Grupos 

 

Espetáculos/

duração 
Evento 

Datas das 

Apresentações 
Espectadores Total 

Química 

em Cena 

Um 

Laboratório 

Arretado/1h 

 

VII Encontro de Teatro 

Científico: Ciência em 

Cena/Pacoti-CE 

 

08/08/2013 150 

180 

 

Escola Estadual Lurdes 

Guilherme/Natal-RN 

 

 

05/11/2013 

 

30 

Fanáticos 

da 

Química 

Dom 

Quixote de 

Lá 

Química/1h  

 

VII Encontro de Teatro 

Científico: Ciência em 

Cena/Pacoti-CE 

 

09/08/2013 
 

150 

451 

 

Escola Estadual Abel 

Freire 

Coelho/Mossoró-RN 

 

27/10/2013 
 

36 

 

Festival de Teatro da 

UERN (FESTUERN) 

/Mossoró-RN 

 

30/10/2013 
 

180 

 

2° Encontro Nacional 

de Química e 3° 

Encontro Regional de 

Química: Ciência, 

Tecnologia e 

Sociedade/Mossoró-

RN 

 

28/11/2013 85 

Fonte: Própria 
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3.3  CARACTERIZANDO O INSTRUMENTO 

 

O ensino de ciência reconhece a importância e o alcance das abstrações 

permitidas pela linguagem matemática, no entanto compreende que nem todos os 

aspectos da realidade podem ser reduzidos aos limites de uma única linguagem 

(GERMANO, 2011). De fato, como reconhece Floriane (2000) cada gênero isolado é 

uma abstração incapaz de abranger a realidade inteira, necessitando de outros gêneros 

para entender e compreender o mundo.   

Como efeito, o ensino de ciências sinaliza para uma modalidade de 

conhecimento mais abrangente, procurando integrar o homem à realidade que estuda 

menos agressiva e mais compreensiva, afasta-se do conhecimento como pura expressão 

de poder, transgredindo os limites impostos pela racionalidade cognitivo-instrumental 

moderna, para recuperar aspectos fundamentais de uma racionalidade ética e estético-

expressiva (GERMANO, 2011).  

Em meio a essa confluência, os caminhos para compreender o comportamento 

humano no contexto das ciências são vários (GERMANO, 2011), no entanto Gunther 

(2003) assinala como sendo três os principais:  

 

1 – Observar o comportamento natural em âmbito real; 

2 – simular ou criar situações fictícias e observar o comportamento ante tarefas 

definidas e planejadas para essas situações; 

3 – perguntar aos envolvidos sobre o que fizeram e pensam. 

 

Estes instrumentos revelam questões relativas às situações sociais e profissionais 

de um conjunto de indivíduos, representativo de uma população (QUIVY e 

CAMPENHOUDT, 2013), permitindo avaliar as atitudes e opiniões dos interrogados 

(SZYMANSK, 2011). 

Fundamentados nessas assertivas, nessa pesquisa foram utilizados como 

instrumentos para análise questionários, entrevistas e observações dos participantes. 

Com esses instrumentos buscou-se dimensionar o alcance do teatro científico como 

estratégia para o ensino de Química, a partir da percepção expressa pelos estudantes que 

participam e participaram dos grupos de teatro em estudo. 
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Foram construídos dois questionários, um destinado aos licenciandos e outro aos 

alunos do ensino médio que assistiram aos espetáculos. Igualmente foi construído um 

roteiro de entrevista para ser aplicado junto aos professores que participaram dos grupos 

de teatro. A fim de disponibilizar e automatizar a tabulação dos dados, próprio para 

impressão, criado no Software aplicativo Microsoft Word, com questões abertas e 

fechadas, seguindo os critérios recomendados por Carmo e Ferreira (2008), rigor e 

clareza nos questionamentos, impresso e aplicado diretamente aos sujeitos da pesquisa 

em momentos presenciais, após a apresentação dos espetáculos.  

 

3.3.1 Estrutura dos Questionários e Entrevista 

3.3.1.1 Investigando os Licenciandos 

 

O Questionário de investigação dos licenciandos (em anexo I) foi dividido em 

seis partes (Tabela 5), contendo questões abertas e fechadas, baseadas nas propostas 

das Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCNEM): espera-se que 

a química seja valorizada na qualidade de instrumento cultural essencial na educação 

humana, como meio coparticipante da interpretação do mundo e da ação responsável na 

realidade (BRASIL, 2006, p.109).  

 

Tabela 5: Plano do questionário de investigação dos licenciandos. 

Parte Objetivos 

I Parte  Informar sobre a pesquisa 

II Parte Garantir sigilo e privacidade das respostas 

III Parte Caracterizar o perfil dos licenciandos 

IV Parte Identificar as atividades de ensino 

V Parte Conhecer as crenças dos licenciandos em relação à 

utilização do teatro científico para formação do 

professor. 

VI Parte Identificar a opinião dos licenciandos a respeito da 

influência do teatro científico na sua formação acadêmica 

e pessoal.  

Fonte: Própria 
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Na primeira parte do instrumento produzido são descritos o tema da pesquisa, o 

objetivo, a identificação do pesquisador, os orientadores e a instituição, mencionando-se 

a confidencialidade e anonimato dos inquéritos. Na segunda parte encontra-se a 

declaração de consentimento para publicação dos dados somente para fins acadêmicos, 

garantindo o sigilo e a privacidade das respostas. Na terceira parte do instrumento foram 

solicitados os dados gerais do indivíduo (sexo, idade, estado civil). A quarta 

contemplava informações sobre o curso de formação e sobre o grupo de teatro 

(instituição da formação inicial, experiência como docente, tempo que participa do 

grupo de teatro, participou de grupo de teatro convencional, além de outros 

questionamentos). A quinta parte é formada por cinco questões abertas (com critérios 

pré-estabelecidos (Tabela 6), ao grau de desenvolvimento de habilidades e necessidade 

formativa) que solicitava a opinião por parte dos licenciandos em relação a influência 

do teatro científico para formação de professores de química. 

 

Tabela 6: Argumentações estabelecidas. 

Argumentações 

Importância de participar de um grupo de teatro científico 

Relação entre teatro científico e formação de professores de química 

Recurso inovador utilizando a experimentação e o teatro científico 

Instrumento para professores em formação 

Essa forma de ensino contribui para o aprendizado do aluno 

Fonte: Própria 

 

Na sexta e última parte foi solicitado aos licenciandos que respondessem, de 

acordo com um grau de concordância, uma escala com argumentações pré-estabelecidas 

sobre a utilização do teatro científico para formação de professores de química. A escala 

apresentava trinta afirmações, obedecendo ao padrão Likert. Constituída por cinco 

categorias norteadoras da análise, sendo estas: Divulgação Científica (assertivas A1, 

A6, A12, A23 e A30), Saberes Disciplinares (assertivas A2, A3, A4, A10, A14, A15, 

A17 E A21), Atividade de Extensão e Pesquisa (assertiva A5), Identidade Profissional 

(assertivas A18 e A22) e Saberes Pedagógico (assertivas A7; A8; A9, A11,A13, A16, 

A19, A20,A24, A25,A26, A27, A28 e A29).  Para a elaboração da escala, foi seguido o 

descrito por Garcia e Galán (1998), a escala deve apresentar assertivas com atitudes 
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positivas e negativas, a linguagem deve ser coloquial e compreensível para o estudante, 

evitando qualquer tecnicidade e palavras como: tudo ou nada. 

Entre as técnicas desenvolvidas ao longo dos tempos, uma das mais utilizadas é 

a técnica de Likert, que é composta por um conjunto de frases que pede aos sujeitos que 

são avaliados para manifestar o grau de concordância ou discordância, para cada 

afirmação, o pesquisador deve descrever uma escala de cinco pontos, expressada nas 

alternativas: concordo totalmente, concordo, indeciso, discordo, discordo totalmente.  

Proposta por Rensis Likert em 1932 (CUNHA, 2007), foram atribuídos valores entre -2 

e +2, segundo a seguinte descrição: +2 para CT (concordo totalmente), +1 para C 

(concordo), 0 para I (indeciso), -1 para D (discordo) e -2 para DT (discordo totalmente). 

Para apresentação das falas na análise qualitativa, os nomes reais dos entrevistados 

foram substituídos por personagem dos espetáculos de teatro: Um Laboratório Arretado 

e Dom Quixote de Lá Química (SOUSA JUNIOR et. al, 2013). 

 

3.3.1.2 Avaliando o Perfil e opinião dos Estudantes do Ensino Médio  

 

Foi elaborado um questionário para avaliar o perfil e opinião dos estudantes do 

ensino médio que assistiram aos espetáculos. Para tanto, este foi dividido em duas 

partes (Tabela 7): a primeira para caracterizar o perfil dos alunos e a segunda, contendo 

quatro questões abertas, com o objetivo de identificar a influencia do teatro científico 

aliado a experimentação na aprendizagem de conceitos químicos dos alunos que 

assistiram aos espetáculos. 

 

Tabela 7: Plano do questionário de investigação dos alunos do ensino médio. 

Parte Objetivos 

I Parte  Caracterizar o perfil dos alunos 

II Parte Identificar a opinião dos alunos sobre aspectos do 

processo de ensino/aprendizagem da química, após terem 

assistido os espetáculos de teatro científico 

Fonte: Própria 

 

Na primeira parte do questionário eram solicitados dados gerais dos alunos que 

assistiram aos espetáculos (sexo, idade, nível de ensino, etc.). Na segunda parte, 
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formada por quatro questões abertas, buscou-se identificar opiniões sobre aspectos de 

ensino/aprendizagem da química presente nos espetáculos. 

Após as leituras dos questionários, as respostas foram agrupadas em conjuntos 

distintos através de um processo de diferenciação para serem, então, categorizados 

seguindo critérios semânticos. Como não havia um sistema de categorias pré-

estabelecido, a categorização deste estudo foi feita a partir da classificação analógica e 

progressiva dos elementos constituintes das respostas, seguindo os critérios de exclusão 

mútua, homogeneidade, pertinência, objetividade/fidelidade e produtividade, 

procedimento conhecido por “milha” (BARDIN, 1977). 

 

3.3.1.3 Avaliando o Perfil e a opinião dos Professores que participaram dos Grupos 

de Teatro Científico 

 

 As estratégias mais representativas da investigação qualitativa são as 

observações. O investigador introduz-se no mundo das pessoas que pretende estudar, 

tenta conhecê-las, ganhar a sua confiança, elabora um registro escrito do que se observa, 

podendo ser complementado com entrevista (SZYMANSKI, 2011). Nesse sentido foi 

elaborado um roteiro de entrevista (em anexo I) dividido em duas partes (Tabela 8). 

 

Tabela 8: Roteiro da entrevista de investigação dos professores do ensino médio. 

Parte Objetivos 

I Parte  Caracterizar o perfil dos professores 

II Parte Identificar a opinião dos professores quanto ao uso ou não 

de trabalharem com o teatro científico aliado a 

experimentação em sala de aula 

Fonte: Própria 

 

Na primeira parte da entrevista foram solicitados dados gerais (sexo, idade, 

estado civil, tempo de atuação na atividade docente e etc.) dos professores que 

participaram dos grupos de teatros e hoje atuam em sala de aula. A parte seguinte é 

formada por três questões abertas através das quais buscou-se verificar a possibilidade 

de uso do teatro científico aliado à experimentação em sala de aula.  

Todos os professores que participaram da pesquisa, identificados por números de 

1 a 8, atuavam na rede estadual de ensino de municípios de diversas regiões do Rio 
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Grande do Norte. Todos eles são professores de Química formados pela Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte ou pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, e todos participaram dos grupos de teatro entre os anos de 2006 e 2010, atuando 

no magistério com carga horária de 30 horas semanais. 

A coleta de dados deu-se por meio de entrevista semiestruturada, com questões 

abertas, gravadas em áudio. As entrevistas foram realizadas nas escolas onde estes 

professores atuavam no período que não estavam em sala de aula. A escolha da 

entrevista semiestruturada deu-se pela possibilidade de seguir um roteiro flexível, 

orientado para o tema desejado, mas sem impor opções de respostas. Apesar de ter um 

roteiro especifico de perguntas, no momento da entrevista houve liberdade do 

entrevistado acrescentar ou suprimir perguntas.  

As entrevistas foram realizadas pelo próprio pesquisador, tendo ocorrido entre os 

meses de março a maio de 2014. Todo o material das entrevistas passou por um 

processo de transcrição, metodologia sobre a qual SZYMANSKI (2011) afirma ser 

fundamental para encontrar signos da linguagem, ou seja, impressões e interpretações. 

 

3.3.2 Teste para validar os questionários 

 

De acordo com Tuckman (2012), para que um teste seja válido é necessário que 

ele seja aplicado para uma amostra similar a da investigação a ser feita. Assim, neste 

trabalho foi feito um teste piloto com o questionário sendo aplicado para uma amostra 

constituída por 10 licenciandos em química que participam do grupo de teatro científico 

“Tubo de Ensaio” da Faculdade de Educação de Itapipoca, no estado do Ceará e por 06 

alunos do ensino médio do Centro de Educação Integrada Professor Elizeu Viana, da 

cidade de Mossoró, RN. Após a apresentação dos espetáculos, foi pedido aos 

licenciandos e alunos que respondessem os questionários, adaptado de Saraiva (2007). 

Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Tabela 9: Resultados obtidos na validação dos questionários. 

Questões 
Tipo de 

respostas 

N° de 

respostas 

dos 

licenciandos 

N° de 

respostas 

dos 

alunos 

% de 

respostas 

dos 

licenciandos 

% de 

respostas 

dos 

alunos 

Foi complicado 

interpretar o 

questionário? Por 

quê? 

Sim 0 0 0 0 

Não 10 6 100 100 

Bastante 0 0 0 0 

A linguagem é 

apropriada? 

Sim 2 0 20 0 

Não 0 0 0 0 

Bastante 8 6 80 100 

Teve pergunta que 

não entendeu? 

Quais? Por quê? 

Sim 0 0 0 0 

Não 10 6 100 100 

Você sugere 

alguma pergunta a 

ser acrescentada no 

questionário? 

Qual? 

Sim 1 0 10 0 

Não 9 6 90 100 

Fonte: Própria 

 

Analisando os resultados, observa-se que os licenciandos e alunos consideraram 

que o questionário foi elaborado com uma linguagem acessível e clara, não sendo 

necessário alterar qualquer das questões. Podemos considerar que os questionários 

apresentam validade de conteúdo por que de acordo com Tuckman (2012) os 

questionamentos constituem uma amostra representativa do conjunto onde se extraiu a 

amostra. 
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3.4  TRATAMENTO DOS DADOS 

 

A maior parte da pesquisa quantitativa está centrada ao redor do levantamento 

de dados e de questionários, apoiada por programas e fórmulas padrões de análise 

estatística. Tal prática estabeleceu padrões de treinamento metodológico, a tal ponto que 

na metodologia passou a utilizar estatística em muitos campos do ensino de ciências 

(COSTA, 2010).  

Nesse sentido, para o tratamento dos dados obtidos com a escala de Likert foi 

utilizado uma abordagem quantitativa (COSTA, 2010) para estabelecer:  

 

 Média padrão ( ) 

  
∑ 

 
                Equação I 

Onde, 

  = Média; 

∑  = Soma de números 

N = Quantidade de números somados 

 

 Desvio Padrão (  . 

 

   √                         

 

Onde, 

S = Desvio padrão 

√   = Variação da amostra 

 

 

 Argumento de Concordância (AC) 

 

Para uma melhor análise dos resultados quantitativos, foi estabelecido o 

Argumento de Concordância (AC) para o questionário que utiliza a escala de Likert, 

buscando mensurar o grau de concordância dos licenciandos que participaram da 

amostra. 
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 Verificou-se quanto à concordância ou discordância das questões avaliadas, 

através da obtenção do AC da pontuação atribuída às respostas, relacionando à 

frequência das respostas dos respondentes que fizeram tal atribuição. O valor para 

concordo totalmente tinha peso +2, concordo tinha peso +1, indeciso tinha peso 0, em 

discordo tinha peso -1, discordo totalmente tinha peso -2. 

 

Assim, obtemos: 

 

   ∑   
                        Equação III 

Onde, 

 

AC = Argumento de Concordância 

fi = frequência do respectivo grau de concordância, variando de concordo totalmente a 

discordo totalmente 

Pi = peso correspondente a fi, variando de +2 a -2 

 

Buscamos trabalhar com uma abordagem híbrida (GRECA, 2002) que alia a 

abordagem quantitativa a qualitativa, examinando dados para uma compreensão das 

crenças que os licenciandos possuem sobre o TC. No primeiro momento, foram feitas 

leituras “flutuantes” dos questionários, o que possibilitou a divisão do material, 

familiarização com as informações, leituras cuidadosas e exaustivas, atrelada a 

sistematização do conteúdo (ESTEBAN, 2010).   

Os dados obtidos foram tratados utilizando-se o método de análise de conteúdo 

(BARDIN, 1977), escolhida nessa pesquisa como referência devido à ampla utilização 

desta autora nas pesquisas de ensino de química (SILVA E PITOMBO, 2006). Este 

método é considerado por Bardin (1977) como um conjunto de técnicas de análises de 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens.  

 A análise de conteúdo é um procedimento de pesquisa que se situa em um 

delineamento mais amplo da teoria da comunicação, apresentando como ponto de 

partida a mensagem, como pode ser observado na Figura 9. São as mensagens, que 

respondem as perguntas: o que se escreve? O que se fala? E assim por diante, a análise 

de conteúdo permite ao pesquisador fazer inferências sobre qualquer um dos elementos 

da comunicação.  
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Figura 9: Características da análise de conteúdo. 

Fonte: Adaptado de Franco (2008) 

  

Toda comunicação, segundo Franco (2008), é composta por cinco elementos 

básicos: uma fonte; um processo codificador que resulta em uma mensagem e se utiliza 

de um canal de transmissão; um receptor e seu respectivo processo decodificador (ver 

figura 9). Uma importante finalidade da análise de conteúdo é produzir inferências 

sobre qualquer um desses elementos básicos do processo de comunicação (FRANCO, 

2008). 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, 

mas para transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou 

projeto de mundo, devo usar toda possibilidade que tenha para não apenas 

falar de minha utopia, mas participar de práticas com ela coerentes 

(FREIRE, 1987, p.122). 

 

4.1 UM DIÁLOGO COM TEXTOS DE EXPERIMENTAÇÃO DA QNEsc E DOIS 

LIVROS DE PROPOSTAS DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS  

 

A revista QNEsc possui um número bastante significativo de artigos publicados 

a respeito do tema investigado, como pode ser visto no Gráfico 1. Existem outros 

trabalhos que comprovam e discutem o panorama da publicação de propostas 

experimentais no ensino de química (MORTIMER, 2004), sinalizando características de 

artigos publicados neste periódico (GONÇALVES e MARQUES, 2006). 

 

Gráfico 1 – Número de artigos publicados com propostas experimentais na QNEsc entre os anos de 1995 

a 2012. 

 

 

Fonte: Própria 

 

Foram publicados durante este período noventa e três artigos sobre 

experimentação no ensino de química (Gráfico 1).  Podemdo-se considerar que o 

número de publicações com propostas de atividades experimentais tem sido constante, 

pois até 2004 haviam sido publicados 44 artigos dessa natureza (MORTIMER, 2004). 
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 Pode-se dizer que todos os artigos analisados apresentam proposta experimental 

para o ensino médio, isso está vinculado ao que propõe a revista, desde a sua criação, 

atender propostas para os profissionais do ensino, que tivessem vinculadas com os 

anseios dos professores. Esse direcionamento fica mais evidente nos artigos: A1, A2, 

A3, A5, A6 e A7, onde já sinalizam no resumo, proposta para estudantes do ensino 

médio, considerando a utilização de reagentes convencionais que são acessíveis para 

professores que trabalham com esse nível de ensino. No entanto, nos artigos A4 e A8 

essa identificação só fica evidente quando é feito toda a leitura do artigo, o que pode 

dificultar a escolha desses experimentos para aplicação nesse nível de ensino, pois 

segundo Gonçalves e Marques (2006), no Brasil, os profissionais que podem utilizar 

esses experimentos, em geral, lêem pouco, apontando como motivo a falta de tempo.    

A produção textual dos artigos apresenta uma linguagem acessível ao público, 

contextualizada, uma vez que aborda estudos de fenômenos do cotidiano, trabalhando 

com situações que podem ser vivenciadas pelos alunos, problematizadas e analisadas 

numa dimensão sistêmica como parte do mundo físico e social. O conceito de 

contextualização vem sendo explorado no ensino de química (WARTHA; SILVA; 

BEJARANO, 2013) e em documentos oficiais, como nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM, 2000), tratando como uma questão 

determinante para formação do cidadão, sendo relevante e desafiadora para os que se 

preocupam com uma educação de qualidade no Brasil. 

 Com exceção do A7, que traz equipamentos e reagentes em um mesmo tópico, 

todos os outros apresentam separados e bem definidos, contribuindo para o 

entendimento das propostas experimentais, uma vez que os professores das escolas têm 

dificuldades com a “linguagem acadêmica” (GONÇALVES e MARQUES, 2006).  

Nos artigos são exploradas propostas em que os experimentos são apresentados 

como ponto de partida para criação de conceitos, como sugere as descrições a seguir, 

A1 e A8: “Esse experimento apresenta uma variante da reação de Landol
1
 que é 

bastante adequada para estudos de cinética” (TEÓFILO; BRAATHEN; RUBINGER, 

2002); Podemos trabalhar características associados à viscosidade e a densidade e 

discutir o conceito de densidade, assim como o porquê dessas ordens relativas (VAZ et  

                                                 
1
 Reação relógio que consiste na oxidação lenta do íon iodeto a iodo, seguida da reação rápida 

do iodo novamente a iodeto.  
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al., 2012), essa compreensão valoriza os experimentos, trabalhando conceitos e teorias, 

favorecendo a explicação do conhecimento através do fenômeno observado, aspecto 

importante na interação entre os aprendizes e o objeto do conhecimento. 

Ainda sobre os conteúdos, é importante destacar que os artigos trabalham os 

seguintes assuntos: A1 (cinética química), A2 (funções inorgânicas), A3 (equilíbrio 

químico), A4 (combustão), A5 (reações de oxido-redução), A6 (calorimetria), A7 

(ligações químicas) e o A8 (densidade e viscosidade), todos aplicados a situações do 

“cotidiano”, termo que vem se caracterizando como recurso, com vistas a relacionar 

situações corriqueiras ligadas ao dia-a-dia das pessoas com conhecimentos científicos, 

com objetivo de aprendizagem de conceitos (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2009). 

 Apesar de alguns autores apresentarem experimentos com o objetivo de motivar 

os alunos (FRANCHETTI; MARCONATO, 2003; GLORDAN, 1999), os artigos 

analisados não se enquadram nessa proposta, mas apresentam questões que sugerem ser 

utilizadas pelo professor para estimular os alunos a trabalhar os conceitos abordados 

durante o experimento, ficando evidente principalmente nos artigos: A1, A5 e A6.  

 O A8 não apresenta materiais alternativos em sua proposta, listando a 

necessidade dos seguintes materiais: proveta, béqueres e balança. Os demais A1, A2, 

A3, A4, A5, A6 e A7 trabalham com materias e reagentes de baixo custo, o A2 faz uma 

adaptação do experimento “chafariz de amônia” utilizando materiais de fácil aquisição, 

podendo ser realizado mesmo em escolas onde não há laboratórios. Essas propostas se 

fundamentam na fala de professores que justificam o não desenvolvimento de práticas 

experimentais pela ausência ou inexistência de materiais e reagentes nas escolas. Assim, 

atividades com materiais alternativos sujem como propostas para enfrentar as 

dificuldades dos professores em trabalharem com experimentos pela falta de 

infraestrutura.   

Os materiais que mais aparecem nas propostas experimentais são: frascos 

plásticos ou de vidro (A1, A2, A3,A4, A5 e A7) e seringas (A1, A3 e A4), nesses 

experimentos os autores sugerem a utilização desses materiais, que podem ser 

encontrados em casa, supermercados ou farmácias para substituir béqueres e pipetas, 

esses experimentos favorecem a superação das dificuldades materiais. Porém, não é 

somente a ausência de materiais que justificam a inclusão desses, pois essa estratégia 

pode romper com o estereótipo de laboratório para educação química e contribuir para 

desenvolver a criatividade (GONÇALVES e MARQUES, 2006). No entanto, existem 
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outros aspectos relacionados à formação docente que precisam ser considerados para a 

realização de práticas experimentais, não bastando somente enfrentar as dificuldades 

materiais das escolas, é necessário que ocorra uma problematização durante o 

desenvolvimento da atividade (ANDRADE e MASSABNI, 2011). 

 Autores (GONÇALVES e MARQUES, 2006) caracterizam a segurança como 

critério essencial para o desenvolvimento de atividades experimentais, pois estas não 

podem colocar em risco a integridade física dos alunos. No entanto, o A1, A3, A5, A6, 

A7 e A8 não salientam os cuidados a serem seguidos na manipulação dos reagentes, 

diferentemente do que é feito em A2 e A4, tais como:  

 

“O hidróxido de sódio, que é corrosivo, pode causar 

queimaduras. Em caso de algum contato com a pele, olhos, etc., 

lave com água corrente e em grande quantidade, durante 10 

minutos. No caso de contato com a pele, após lavar com água 

abundante, passe um pouco de vinagre, ou mesmo suco de 

limão... (SIMONI e TUBINO, 2002, p.46)”. 

 

“As atividades propostas são de natureza didática e não devem 

ser, JAMAIS, executadas em casa; Os experimentos só devem 

ser executados pelo professor responsável da turma; Os 

experimentos envolvem o uso de álcoois inflamáveis, tóxicos se 

ingeridos ou inalados. Deve-se tomar especial cuidado com os 

vapores do metanol; Os experimentos só devem ser executados 

em condições de ventilação adequada, em ambiente aberto [...] 

(GRACETTO; HIOKA, SANTIN FILHO, 2006, p.46)”. 

 

 Aspectos que asseguram a utilização dos reagentes e materiais, através da 

preocupação dos autores em reconhecer que, apesar de estarem trabalhando com 

materiais e reagentes facilmente encontráveis, estes podem trazer riscos para os alunos. 

 Outra dimensão relevante é o descarte dos resíduos, aspecto que não é 

apresentado em nenhum dos artigos. A questão dos resíduos vem sendo trabalhado e 

discutido por parte da comunidade química (MACHADO e MÓL, 2008), com o 

objetivo de consolidar práticas de utilização racional, segura e ambientalmente 

adequada de produtos químicos. 
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 O cuidado com a segurança e os possíveis resíduos gerados não podem estar 

desvinculados da problematização do experimento, devendo-se avaliar os riscos dos 

produtos químicos, materiais utilizados, a forma de manuseio, bem como dos rejeitos 

gerados durante a atividade.  A problematização pode ocorrer com discussão de 

problemas ambientais e saúde pública, causados pela poluição, apontando a necessidade 

de aplicar conhecimentos científicos e a necessidade de planejamento para prevenção de 

impactos que podem ocorrer pelo descarte inadequado de resíduos (GIMENEZ et. al, 

2006).  

Nesse sentido a melhor atitude a ser tomada segundo Machado e Mól (2008) é 

não utilizar materiais impactantes no desenvolvimento ou planejamento de práticas de 

laboratório. 

Quanto aos livros, percebemos que a experimentação não está vinculada sobre 

os possíveis resíduos gerados, no entanto, os livros vêm problematizando a importância 

de trabalhar com segurança, como podem ser vistos nos fragmentos do L1 e L2: 

 

L1: Deve-se tomar cuidado com o manuseio da acetona em locais fechados, 

devido ao cheiro forte e irritante (SOUZA et al., 2011, pág. 190). 

 

L2: Ao manipular as soluções não as deixe entrar em contato com a pele. O 

NaOH (soda cáustica) causa queimaduras em contato com a pele. Em caso de acidente, 

lave a região afetada com água corrente (FRREIRA et al., 2011, pág. 85). 

 

Para a realização de experimentos é necessário fazer uma serie de avaliações, 

entre as quais podemos citar: local de realização, organização, limpeza, cuidados e 

volume de resíduos produzidos. Destes, Cienfuegos (2001) cita os cuidados como o 

mais importante para se evitar que ocorram reações indesejáveis e consequentemente 

acidentes. Fazendo-se necessário avaliar as interações entre os produtos químicos e seus 

comportamentos em diferentes condições.  

O L1 apresenta correlação com aspectos da cidadania, fazendo referências a 

descobertas atuais e a prática pedagógica. Estes aspectos não são vistos no L2, que 

apresenta uma perspectiva mecanicista de ensino calcada na racionalidade técnica. 

Defendemos a necessidade de experimentação como estratégia ou artifício pedagógico, 

pois alunos e professores têm teorias epistemológicas arraigadas que necessitam ser 

problematizadas para não serem simplistas (GALIAZZI e GONÇALVES, 2004). 
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A experimentação como modelo de ensino científico fica evidente nos livros, 

conforme pode ser visto nas instruções seguintes: 

 

L2: Pese o tubo de ensaio vazio e anote a massa. Utilizando a proveta, transfira 

5 mL da solução para o tubo de ensaio e pese o conjunto (tubo mais solução). Anote a 

massa obtida (FRREIRA et al., 2011, pág. 52). 

 

L1: Prepara-se na hora do experimento uma mistura 1/1 de álcool isopropílico 

e água, homogeneizando bem. A mistura deve ser preparada num frasco com tampa que 

permita a homogeneização (SOUZA et al., 2011, pág. 170). 

 

Essas instruções passam uma ideia positivista, que têm influenciado práticas 

pedagógicas na área de ensino de ciências, sustentada pela aplicação do método 

científico. Essa sequência de dados apresentada nos experimentos é considerada, na 

visão positivista, competência de valor para educação científica do aluno.  O acúmulo 

de observações e dados, ambos derivados do estágio de experimentação, permite a 

formulação de enunciados mais genéricos que podem adquirir a força de leis ou teorias 

(GIORDAN, 2009). 

É importante destacar que a grande maioria das estratégias de experimentos dos 

livros pode ser realizada fora do laboratório, não necessitando de equipamentos 

sofisticados ou de atividades complexas. Os materiais em sua maioria podem ser 

considerados de fácil acesso, podendo ser comprados em lojas ou supermercados como 

acetona, álcool, vinagre, óleo, etc... Acreditamos que experimentos que valorizem a 

utilização de materiais alternativos podem colaborar no processo de desmistificação, de 

que para realizar atividades experimentais é fundamental um laboratório sofisticado. 

 Nosso entendimento encontra respaldo em Silva e Machado (2008), ao 

considerar que os experimentos podem ser realizados em ambientes diversos, não sendo 

necessário efetivamente ter um laboratório, isso é considerado uma estratégia dinâmica. 

A adoção dessa estratégia e proposta de atividade vai depender, na verdade, da 

capacidade do professor perceber a importância da experimentação para o aprendizado 

do aluno. 

Outo ponto importante diagnosticado nos livros (L1 e L2) é a explicação e 

discussão dos experimentos, apresentando todas as reações necessárias que possam 

contribuir para o aprendizado, direcionando a interpretações de conceitos. Atividades 
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experimentais com materiais alternativos vêm contribuindo para o aprendizado da 

química, consolidando um conhecimento mais enriquecido e fundamentado 

(GALIAZZI e GONÇALVES, 2004). 

De acordo com o explicitado pelos autores, entendemos que um dos atributos 

dos experimentos com materiais alternativos é incentivar e possibilitar que os 

professores trabalhem com a experimentação para contribuir com um aprendizado mais 

prazeroso. Apesar de termos compreensão semelhante, acreditamos que outros aspectos 

na formação inicial docente precisam ser considerados para o desenvolvimento de 

atividades experimentais. Não basta sinalizar e propor materiais alternativos para 

realização de práticas experimentais, é preciso planejar o modo de desenvolver a 

atividade, nesse sentido acreditamos que o TC pode contribuir para construção deste 

planejamento. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS LICENCIANDOS EM QUÍMICA 

 

 A amostra foi constituída por 50 licenciandos em química, pertencentes a duas 

universidades, uma estadual (32 licenciandos) e outra federal (18 licenciandos).  

 

 Verificou-se que o maior número é do sexo masculino (Tabela 10), a grande 

maioria dos licenciandos (74 %) têm entre 18 e 21 anos de idade (Tabela 11). 

 

Tabela 10 – Distribuição dos licenciandos por gênero. 

Masculino Feminino 

N° de 

licenciandos 

 

29 21 

% 58 42 

Fonte: Própria 
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Tabela 11 – Distribuição dos licenciandos por idade. 

 

Idade em 

anos 

 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

27 

 

N° de 

licenciandos 

 

 

2 

 

18 

 

3 

 

19 

 

1 

 

4 

 

1 

 

2 

 

% 

 

4 

 

36 

 

6 

 

38 

 

2 

 

8 

 

2 

 

4 

 
Fonte: Própria 

 

Tabela 12 - Resumo estatístico referente à idade dos licenciandos separados por gênero. 

 

Idade 

 

Masculino 

 

Feminino 

 

 

Média 

 

 

36,25 

 

26,25 

 

Mínimo 

 

 

18 

 

 

18 

 

Máximo 

 

 

27 

 

24 

 

Total 

 

 

29 

 

21 

Fonte: Própria 

 

È interessante perceber que a média referente à idade dos homens é maior do 

que a média das mulheres (Tabela 12). Ao avaliar esse desvio podemos concluir que há 

maior dispersão na idade dos homens: os valores das idades dos homens são mais 

desagrupados do que os valores de idade das mulheres. Isso pode ser diagnosticado 

pelos índices de idade máxima e mínima: homens variam de 18 a 27 anos, enquanto que 

as mulheres variam de 18 a 24 anos. Como pode ser visualizada na Tabela 12, a maior 

frequência dos licenciandos em química tem idade entre 18 e 21 anos. 

 A maioria dos licenciandos que constituem a amostra é solteira (84%) e uma 

pequena parcela considera-se casado (16%) (Tabela 13). 
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Tabela 13 – Distribuição dos licenciandos por estado civil. 

Solteiro Casado 

N° de 

licenciandos 

 

42 8 

% 84 16 

Fonte: Própria 

 

 Verifica-se uma variação em relação ao período em que os licenciandos estão 

matriculados (Tabela 14), no entanto, 24% dos licenciandos são do 3° período e 

18% são do 8°. 

 

Tabela 14 – Distribuição dos licenciandos por período que estão matriculados. 

 

Período 

 

 

1° 

 

2° 

 

3° 

 

4° 

 

5° 

 

6° 

 

7° 

 

8° 

 

N° de 

licenciandos 

 

 

2 

 

7 

 

12 

 

8 

 

4 

 

2 

 

6 

 

9 

 

% 

 

4 

 

14 

 

24 

 

16 

 

8 

 

4 

 

12 

 

18 

 
Fonte: Própria 

 

 A maioria dos licenciandos que constituem a amostra participa de um dos 

grupos de teatro científico a mais de seis meses (Tabela 15). 88% dos 

licenciandos estão no grupo há um ano ou mais. E apenas 4% dos licenciandos 

afirmam ter participado de grupos de teatro convencional (Tabela 16). 

 

Tabela 15– Distribuição dos licenciandos por tempo de participação nos grupos de teatro científico. 

 

Meses 

 

 

3 

 

6 

 

12 

 

18 

 

24 

 

30 

 

36 

 

42 

 

N° de 

licenciandos 

 

 

2 

 

4 

 

9 

 

13 

 

8 

 

3 

 

2 

 

9 

 

% 

 

4 

 

8 

 

18 

 

26 

 

16 

 

6 

 

4 

 

18 

 
Fonte: Própria 
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Tabela 16 – Distribuição dos licenciandos que participou ou participa de grupo de teatro convencional. 

 

Participou 

de grupo 

convencional 

 

 

Não participou  

de grupo  

convencional 

N° de 

licenciandos 

 

2 48 

% 4 96 

Fonte: Própria 

 

 Outro dado constatado na pesquisa é que, por mais que os alunos ainda não 

tenham concluído a formação inicial, a maioria dos licenciandos (58%) afirma 

lecionar química e a outra parcela (42%), nunca ministraram aula (Tabela 17).  

 

Tabela 17 – Distribuição dos licenciandos que já lecionaram. 

 

Atua  

em sala  

de aula 

 

 

Não atua  

em sala 

de aula 

N° de 

licenciandos 

 

29 21 

% 58 42 

Fonte: Própria 

 

Em resumo, no grupo não há grande predominância de indivíduos por sexo, a 

maioria encontra-se na faixa etária de 18 a 21 anos, são solteiros, não participaram 

anteriormente de grupos de teatro convencional e possuem experiência como docente. 

 

4.3  CRENÇAS SOBRE TC DE LICENCIANDOS EM QUÍMICA: ANÁLISE 

QUANTITATIVA 

 

Para os dados quantitativos do questionário (anexo I), por tratar de amostras 

similares (licenciandos de universidades diferentes, mas que as instituições estão em um 

mesmo estado, Rio Grande do Norte), cursando licenciatura em química, além de 
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apresentarem respostas similares, como pode ser visto nos gráficos 2 e 3, optou-se por 

analisá-los conjuntamente. 

Gráfico 2 – Respostas dos licenciandos a cerca das crenças sobre o uso do TC para formação inicial de 

Professores de Química (UFRN). 

 

Fonte: Própria 

 

Gráfico 3 – Respostas dos licenciandos a cerca das crenças sobre o uso do TC para a formação inicial de 

professores de química (UERN). 

 

Fonte: Própria 

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

A
6

A
7

A
8

A
9

A
1
0

A
1

1
A

1
2

A
1
3

A
1
4

A
1
5

A
1
6

A
1
7

A
1

8
A

1
9

A
2
0

A
2
1

A
2
2

A
2
3

A
2
4

A
2
5

A
2
6

A
2
7

A
2
8

A
2
9

A
3
0

D
is

c
o
r
d

â
n

c
ia

/C
o
n

c
o
r
d

â
n

c
ia

 

Assertivas 

Média

Desvio

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

A
6

A
7

A
8

A
9

A
1
0

A
1
1

A
1
2

A
1
3

A
1
4

A
1
5

A
1
6

A
1
7

A
1
8

A
1
9

A
2
0

A
2
1

A
2
2

A
2
3

A
2
4

A
2
5

A
2
6

A
2
7

A
2
8

A
2
9

A
3
0

D
is

co
rd

â
n

ci
a

/C
o

n
co

rd
â

n
ci

a
 

Assertivas 

Média

Desvio



86 

 

Os licenciandos envolvidos na pesquisa apresentam concepções/crenças 

semelhantes em relação à influencia do TC na formação inicial (Gráfico 2 e 3), fato que 

é evidenciado em todas as assertivas, variando um pouco nas A16, A18, A20 e A26.  

Indivíduos geralmente apresentam as mesmas concepções quando estão em 

processo de formação semelhantes (GEHLEN; MALDANER e DELIZOICOV, 2012) – 

como é o caso dos licenciandos participantes da pesquisa, o que os remete a 

experiências anteriores em tomadas de decisões que influenciem em seus modos de 

aprender e ensinar. Nesse sentido, pode-se dizer que as experiências formativas através 

do TC influenciam nas crenças dos futuros professores de química, vivendo 

experiências que podem ser trabalhadas no ensino e na formação do professor, 

condições estas que são importantes nas atividade docente, principalmente nos 

processos de formação. 

Maldaner (2006) considera que a formação dos professores, principalmente 

para o Ensino Médio, se organiza num processo permanente que inclui sua vivência 

escolar, sua formação inicial e sua atuação como pesquisador das práticas pedagógicas.  

Neste processo, Maldaner aponta a formação inicial como sendo de 

fundamental importância, pois nela devem ocorrer ações que sigam princípios 

formativos e de trabalho. Como esse pesquisador, acreditamos que a formação inicial 

deve possibilitar ao futuro professor criar e recriar conhecimentos para sua atividade 

docente, articulando práticas sociais que possibilitem experiências que venham tornar 

possível a realização da práxis educativa.  

Analisando os valores médios obtidos como respostas referentes à primeira 

categoria (Divulgação Científica) notam-se que as assertivas apresentam valores 

positivos e negativos (Gráfico 4), indicando uma crença positiva por parte dos 

licenciandos ao uso do teatro para divulgação científica (A1, A12 e A30), no entanto 

eles acreditam que o teatro para divulgação científica não está presente nos debates 

escolares (A6) e que os experimentos em cena são atrativos (A23) para divulgar a 

química, contradizendo o que afirma as assertivas A6 e A23.    
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Gráfico 4 – Respostas quanto ao uso do TC para divulgação científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 
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eventuais obstáculos. Além do mais, segundo Saraiva (2007) é necessário recorrer, cada 

vez mais, a estratégias diversificadas no ensino, com o objetivo de motivar os alunos 

para um processo de ensino-aprendizado eficaz, tornando-se oportuno, 

pedagogicamente, recorrer a expressões dramáticas, já que diversos alunos expressam o 

quanto sentem necessidade de trabalhar seus recursos pessoais, tendo que apresentar 

trabalhos em grupo e participar de debates, mas nestes momentos são envolvidos pela 

ansiedade e nervosismo (GARDNER, 1997)  

A categoria saberes disciplinares (Gráfico 5) apresentou valores médios 

elevados, levando em consideração que os licenciandos discordam que os experimentos 

presentes nas cenas só servem para efeitos visuais e sonoros A2 (-1,58), que o uso do 

teatro não contribui para aprendizagem em química A4 (-1,62) e que a participação no 

grupo de teatro não melhorou os seus conhecimentos em química A15 (-1,78). Assim, 

as assertivas A3 (1,56), A10 (1,72), A14 (1,57), A17 (1,74) e A21 (1,18), que também 

versam sobre aprendizagem de conceitos da química, parecem confirmar que o TC 

ajuda no aprendizado da química. Essa visão é semelhante à de alguns pesquisadores 

(MEDINA; BRAGA, 2010) que tem trabalhado com TC para o ensino da física. 

 

Gráfico 5 – Respostas quanto a influencia do TC na aprendizagem de saberes disciplinar. 

 

 

Fonte: Própria 
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Se compararmos (Gráfico 5) a assertiva A15 (-1,78) – onde é afirmado que a 

participação no grupo de teatro não melhorou meus conhecimentos em química - com a 

assertiva A17 (1,74) – onde se  afirma que o TC auxilia na construção do conhecimento 

químico, também confirma a visão dos licenciandos da aprendizagem de conceitos com 

a utilização do TC. Portanto, parece haver se não consenso pelo menos concordância, de 

que a utilização do teatro contribui para que a aprendizagem ocorra, e esta é a visão que 

defendemos nesta tese, considerando ser possível utilizar esta ferramenta para vivenciar 

conteúdos escolares, tornando-os mais atrativos e possibilitando sua compreensão. 

Além disso, o teatro representa uma atividade eminentemente coletiva, o que parece 

contribuir para uma melhor aprendizagem, estimulando o processo de interação social 

de forma efetiva. 

 Segundo Baldow e Silva (2014), o teatro pode inspirar em dois momentos que 

influencia a aprendizagem: o prazer e o esforço espontâneo, integrando as várias 

dimensões do aluno, como a afetividade e o trabalho em grupo, devendo ser inserido 

como impulsor nas atividades escolares. O TC pode ser caracterizado como um tipo de 

recurso didático educativo que pode ser utilizado em momentos distintos (ROQUE, 

2007) tais como: ilustrações de aspectos relevantes ao conteúdo, apresentação de um 

conteúdo, avaliação de conteúdos já trabalhados e como revisão de conceitos 

importantes trabalhados durante a disciplina. 

Inserido em uma sociedade organizada, com o conhecimento em rápida 

mudança, o contexto educacional necessita de um professor que apresente algo novo, e 

isso pode tornar-se possível se pensarmos a formação dos professores de forma a 

problematizar as suas vivências e convertê-las em material de reflexão (MALDANER, 

1999). Acreditamos que o TC com base nas construções da ciência e outras formas 

culturais podem contribuir para criação desses materiais de reflexão, além de permitir a 

transformação e recriação social e cultural do meio. 

O Gráfico 6 é dividido em duas categorias de interesse: atividade de 

extensão/pesquisa (A5) e identidade profissional (A18 e A22). Dentre essas categorias a 

atividade de extensão/pesquisa é a que apresenta maior valor de crença, identificando 

uma visão extremamente favorável à utilização do TC para pesquisa e comunicação 

com a sociedade. 

Segundo Santos et,. al. (2006), a pesquisa, o ensino e a extensão são 

indissociáveis e o professor no início da sua profissionalização necessita articular 

práticas para que, de fato, possa refletir sobre os problemas do seu cotidiano. 
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Concordando-se com essa afirmação, torna-se lógico inferir que o TC pode ser uma 

dessas práticas, ficando evidenciado nas respostas à assertiva A5 que apresentou valor 

médio de escore elevado (1,82). 

 

Gráfico 6 – Respostas quanto ao uso do TC como atividade de extensão/pesquisa e identidade 

profissional. 

 

 

Fonte: Própria 
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que a profissão do magistério seja desinteressante) e média baixa (0,45). Este resultado 

provavelmente advém de outros fatores que podem influenciar na crença dos 

licenciandos, tais como as vivências durante a sua vida acadêmica, a forma como 

ocorreu o aprendizado, entre outros, conforme preconiza Garcia e Kruger, 2009.  

 A visão demonstrada pelos licenciandos nas assertivas anteriores contrata com a 

que é expressa na A22, onde é apresentado que ser professor não é atraente, 

apresentando valor negativo (-1,16). Contudo, é preciso notar que o desvio médio desta 

comparação é relativamente alto (0,89), o que indica uma dispersão significativa entre 

os respondentes. Há aqui uma indicação de que parte dos licenciandos possui a crença 

de que não é atraente ser professor. Outra parte significativa marcou o ponto neutro na 

escala (ao qual se atribui zero), indicando que, para essa parte, não existe a crença. 

Se compararmos A18 e A22, que versam sobre a identidade profissional, parece 

confirmar a ideia de crença dos licenciandos, que ser professor é interessante. Essa 

visão mostra algo diferente do que têm apresentado algumas pesquisas (MINDAL; 

GUÉRIOS, 2013) sobre a atratividade da carreira docente, estudantes de licenciatura 

dizendo que a docência não é interessante, e preferem procurar outras opções de 

carreiras que não o magistério. 

O Gráfico 7 apresenta os resultados referentes à categoria dos saberes 

pedagógico, estando voltados especificamente para a construção da autonomia do 

professor, curriculum e formação profissional. 

 

Gráfico 7 – Respostas quanto ao uso do TC para aprendizagem de saberes pedagógicos. 

 

Fonte: Própria 
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Como pode ser percebido no gráfico 7, predomina uma visão positiva nas 

crenças da amostra pesquisada, sobre a utilização do TC para construção de saberes 

pedagógicos. Levando em consideração que os licenciandos discordam que: o TC 

favorece a uma aprendizagem não reflexiva (A8 -1,46); não acrescenta habilidades à 

formação docente (A11 -1,89); a química é uma ciência complexa para trabalhar aliada 

ao TC (A20-1,79); não gostaria de ter uma disciplina de teatro no curriculum (A24 -

1,94); o professor com participação em teatro tem as mesmas habilidades que os demais 

(A25 -1,75) e que o TC dificulta o trabalho docente (A27 -1,87). 

Essa tendência positiva pode ser confirmada com os valores médios das 

assertivas A7 (1,72), A9 (1,44), A13 (1,81), A16 (1,78), A19 (1,66), A 26 (1,91), A28 

(1,44) e A29 (1,89), tendo em vista que os valores estão associados a desvio médio 

baixo (0,45; 0,50; 0,39; 0,43; 0,48; 0,30; 0,50; 0,32, respectivamente). 

O maior valor médio é o da A24 (-1,94), onde os alunos discordam que não 

gostariam de ter uma disciplina de teatro no curriculum. Se compararmos com a A13 

(1,81), que afirma que gostaria de ter uma disciplina de teatro no curriculum, assegura 

uma crença positiva para utilização do TC como disciplina, em sentido mais amplo, o 

TC como disciplina pode possibilitar o desenvolvimento de recursos corporal, vocal, 

posicionamento crítico, onde o licenciando certamente terá maiores possibilidades de 

atuar criticamente em sala de aula, o que nos leva a pensar o quanto uma disciplina de 

TC poderá auxiliar nos cursos de licenciatura em química. Nesse sentido e como 

aspirações desta pesquisa propomos uma ementa de uma disciplina de TC para 

licenciatura em química (Apêndice – B). 

Roque (2007) ministrando uma disciplina de teatro para estudantes do curso de 

química da Universidade Federal da Bahia assegura que o trabalho com teatro mostrou-

se útil no aprendizado de conceitos químicos. Acreditamos que essa prática além de 

ajudar na construção de conceitos pode contribuir para questões de poder, tanto nas 

relações professor/aluno, quanto nas relações que permeiam o cotidiano da escola e fora 

dela, envolvendo questões éticas, raciais e de gênero. 

Outros dados interessantes são das A26 (1,91) e A29 (1,89), que versam, 

respectivamente, sobre o TC favorecer uma aprendizagem prazerosa e favorecer o 

trabalho do professor. A resposta a essas assertivas leva a valores médios altos, com 

desvios médios menores ou iguais (0,30, 0,32, respectivamente) aos observados nas 

questões anteriores, o que permite inferir uma crença muito positiva sobre a atividade 

do TC na construção de saberes pedagógicos. Os estudantes concordam que o TC é 
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importante para construção da autonomia (A7), auxilia na construção do conhecimento 

(A9), melhora a comunicação (A16) e a formação profissional (A19). 

Essas crenças podem levar os futuros professores a um processo de formação 

diferenciado, com novas qualificações e novos conhecimentos práticos e teóricos, além 

de qualidades comportamentais (comunicação, confiança e cooperação). Tais 

qualificações que levam o futuro professor a conquistar autonomia para atuar em sala de 

aula, desenvolvendo habilidades que o capacitam a enfrentar situações da prática social 

e do trabalho. 

Segundo Mesquita e Cardoso (2013) a autonomia conquistada durante a 

formação inicial leva o professor a provocar mudanças, de concepções, de compreensão, 

e possibilita enfrentar e praticar situações cotidianas embutidas na realidade, distantes 

de referenciais teóricos orientadores da formação e da prática pedagógica. 

 

4.3.1 Argumento de Concordância 

 

       Com intuito de obter o Argumento de Concordância, em relação à utilização do TC 

para formação inicial de professores de química, na tabela 18 apresenta-se as 

frequências das respostas da escala de Likert e o AC. 

 

Tabela 18 – Frequência dividida por sexo, por grau de concordância/discordância dos licenciandos, 

organizadas pela ordem das assertivas e Argumento de Concordância. 

Assertivas CT 

 

C 

 

I D DT AC 

 

1 

Homens 21 8 - - - 50 

Mulheres 18 3 - - - 39 

Total 39 11 - - - 89 

 

2 

Homens - - - 10 19 - 48 

Mulheres - - - 13 8 - 29 

Total - - - 23 27 - 77 

 

3 

Homens 12 17 - - - 41 

Mulheres 16 4 1 - - 36 

Total 28 21 1 - - 77 

 Homens - - - 11 18 - 47 
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4 Mulheres - - - 9 12 - 33 

Total - - - 20 30 - 80 

 

5 

Homens 26 3 - - - 55 

Mulheres 17 4 - - - 38 

Total 43 7 - - - 93 

 

6 

Homens - - 1 13 15 - 43 

Mulheres - - 3 4 14 - 32 

Total - - 4 17 29 - 75 

 

7 

Homens 24 5 - - - 53 

Mulheres 13 8 - - - 34 

Total 37 13 - - - 87 

 

8 

Homens - - 1 16 12 - 40 

Mulheres - - - 11 10 - 31 

Total - - 1 27 22 
- 71 

 

 

9 

Homens 13 16 - - - 42 

Mulheres 7 13 1 - - 27 

Total 20 29 1 - - 69 

 

10 

Homens - -  3 26 - 55 

Mulheres - - 1 7 13 - 33 

Total - - 1 10 39 - 88 

 

11 

Homens - - 1 6 22 - 50 

Mulheres - - - 4 17 - 38 

Total - - 1 10 39 - 88 

 

12 

Homens 17 12 - - - 46 

Mulheres 14 7 - - - 35 

Total 31 19 - - - 81 

 

13 

Homens 25 4 - - - 54 

Mulheres 19 2 - - - 40 

Total 44 6 - - - 94 

 

14 

Homens 18 11 - - - 47 

Mulheres 14 7 - - - 35 

Total 32 18 - - - 82 
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15 

Homens - - - 8 21 - 50 

Mulheres - - - 5 16 - 37 

Total - - - 13 37 - 87 

 

16 

Homens 23 6 - - - 52 

Mulheres 20 1 - - - 41 

Total 43 7 - - - 93 

 

17 

Homens 18 11 - - - 47 

Mulheres 15 6 - - - 36 

Total 33 17 - - - 83 

 

18 

Homens 2 6 6 13 2 -7 

Mulheres - 2 3 7 9 - 23 

Total 2 8 9 20 11 - 30 

 

19 

Homens 20 9 - - - 49 

Mulheres 15 5 1 - - 35 

Total 35 14 1 - - 84 

 

20 

Homens - - - 2 27 - 56 

Mulheres - - - 1 20 - 41 

Total - - - 3 47 - 97 

 

21 

Homens 7 22 - - - 36 

Mulheres 2 19 - - - 23 

Total 10 40 - - - 59 

 

22 

Homens - - 14 4 11 - 26 

Mulheres - 1 7 9 4 - 16 

Total - 1 21 13 15 - 42 

 

23 

Homens - - 1 8 20 - 48 

Mulheres - - - 6 15 - 36 

Total - - 1 14 35 - 84 

 

24 

Homens - - - 1 28 - 57 

Mulheres - - - 1 20 - 41 

Total - - - 2 48 - 98 

 

25 

Homens - - 1 6 22 - 50 

Mulheres - - - 3 18 - 39 

Total - - 1 9 40 - 89 
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26 

Homens 27 2 - - - 56 

Mulheres 20 1 - - - 41 

Total 47 3 - - - 97 

 

27 

Homens - - - 11 18 - 47 

Mulheres - - - 4 17 - 38 

Total - - - 15 35 - 85 

 

28 

Homens 11 18 - - - 42 

Mulheres 12 9 - - - 33 

Total 23 27 - - - 75 

 

29 

Homens 25 4 - - - 54 

Mulheres 19 2 - - - 40 

Total 44 6 - - - 94 

 

30 

Homens 27 2 - - - 56 

Mulheres 21 - - - - 42 

Total 48 2 - - - 98 

Fonte: Própria 

 

          Utilizando as frequências da tabela anterior (Tabela 18) e seus pesos 

correspondentes, obtivemos o AC (Tabela 18) para utilização do TC na formação 

inicial de professores de química. 

Através da tabela 18, identificamos que a argumentação que apresenta a maior 

posição, em grau de concordância, refere-se ao trabalho com teatro científico 

possibilitar a divulgação da química (A30), enquanto que a argumentação que 

representa o menor grau de concordância é: não gostaria de ter uma disciplina de teatro 

no curriculum (A24). 

          Podemos visualizar também nessa tabela os dados divididos por sexo. Os homens 

participantes da amostra, em média, concordam com o argumento de que a profissão de 

professor é pouco interessante, enquanto, as mulheres, em média, discordam desta 

argumentação. Devemos destacar também que essa argumentação é a que apresenta 

maior diferença de AC. 
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4.4 CRENÇAS SOBRE TC DE LICENCIANDOS EM QUÍMICA: ANÁLISE 

QUALITATIVA 

 

Nos próximos parágrafos serão analisadas as repostas dos licenciandos sobre as 

questões abertas, optando-se por examiná-las em conjunto, procedimento já adotado na 

análise dos instrumentos quantitativos. Destacamos que neste trabalho consideramos o 

papel dos sujeitos na construção do conhecimento científico de tal forma que a análise 

de conteúdo aqui trabalhada trata-se de um recurso analítico capaz de fornecer 

informações sobre o sentido e o significado do texto (FRANCO, 2008). 

 

QUESTÃO 1  

 

 Qual o seu objetivo em participar de um grupo de TC? 

 

Ao responderem essa questão, a maioria dos licenciandos revelou que o objetivo 

em participar de um grupo de teatro era vencer a timidez (62%), como pode ser visto 

nas respostas dos dois licenciandos, transcritas a seguir: 

 

Sancho Pança: “Eu sempre fui muito tímido, ao ponto de não entrar na sala quando o 

professor já tinha iniciado a aula, com vergonha do que os colegas poderiam comentar, 

acredito que o professor não pode ser assim, por isso vi no teatro uma oportunidade 

para vencer a minha timidez”.  

 

Antônia Quijana: “[...] Não conseguia apresentar um seminário, minha voz travava, eu 

gaguejava, tremia muito e suava frio, ao ponto do professor observar a minha timidez 

em falar em público. Sempre tive vocação para docência, mas me questionava sobre o 

meu potencial por ser naturalmente tímida [...]”. 

 

 As falas dos licenciandos evidenciam que o TC pode e deve ser utilizado a favor 

da docência. Para Sancho e Antônia Quijana, a questão de saber se colocar em público é 

fator importante para prática docente, considerando que a timidez estava tornando-se 

um entrave para o desenvolvimento de suas atividades em sala de aula. É importante 

apontar também que eles buscaram o grupo de teatro como forma de prepararem-se para 

lecionar, o que exigiria, segundo suas representações, superar a inibição. Devemos levar 
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em consideração também que os conhecimentos específicos da química exigem sempre 

uma parcela de confiança do professor, num processo constante de reflexão e 

discernimento. Assim, podemos perceber que o processo de ensinar para produzir 

aprendizagens é complexo e vai além da transmissão de conhecimentos. Segundo Lelis 

(2001) ensinar envolve uma expressão de múltiplos saberes incorporados em âmbitos, 

tempos e espaços de socialização diversa, para além da formação universitária, torna-se 

necessário que o professor tenha vivências que possibilitem encontrar formas de 

conexão com os alunos. 

  Dos demais 38 % dos licenciandos, citam a oportunidade de trabalhar em 

pesquisa como tendo sido o objetivo em participar de um grupo de TC, conforme se 

observa na resposta de Fenolitíca, expressa na forma: 

 

“Sempre quis participar de um projeto na área de ensino, quando vi que tinha 

um grupo de teatro na universidade que trabalhava com conceitos e experimentação em 

química, logo vi a possibilidade de iniciar uma pesquisa [...]”. 

 

Pode-se perceber que Fenolitíca buscava atividades para além das que já 

praticava em sala de aula. Ela compreendeu que entrando em um projeto teria uma 

formação complementar sob outra perspectiva, podendo agregar seu desejo pessoal de 

participar de um projeto, com sua futura prática profissional. Essa atitude, sem dúvida, é 

uma questão bastante pertinente à formação de professores, no contexto da sociedade 

contemporânea, onde é necessário que ocorra indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

formação. Isso mostra a busca de um profissional que pretende ser comprometido com a 

construção e reconstrução do conhecimento. 

É ponto comum entre os estudiosos do assunto (MIDAL; GUÉRIOS, 2013; 

MASSENA; GUZZI FILHO; SÁ, 2013) que a formação de professores deve passar, 

necessariamente, por uma formação inicial de qualidade, que vá além da formação 

especifica da área de ensino, possibilitando também uma formação pedagógica 

adequada. Nessa perspectiva, assim como Neto, Pinheiro e Roque (2013), consideramos 

que o TC pode ajudar tanto na construção dos conceitos específicos da área da química 

como também auxiliar, para uma formação pedagógica de qualidade. 

Por fim, os demais licenciandos, (28%) afirmam que sua participação no TC foi 

motivada pelo interesse em buscar novas metodologias para promover melhorias na sua 

formação, como pode ser observado na fala dos dois licenciandos, transcritas a seguir: 
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Benzenoide: “[...] fui à busca de um novo recurso didático que me possibilitasse 

transmitir os conceitos de química com mais facilidade, interesse e entusiasmo”. 

 

Sancho Pança: “Sempre quis nas minhas aulas de química algo novo, isso quando eu 

fazia o ensino médio, mas nunca o meu professor mudou aquelas aulas. Fui buscar no 

grupo de teatro uma forma diferente de ensinar, que possa motivar o meu futuro 

aluno”. 

Benzenoide e Sancho pança julgam ter ido buscar elementos novos para 

desenvolver sua futura prática, considerando a participação no grupo de TC 

fundamental para o seu amadurecimento, reconhecendo que as vivencias no grupo serão 

importante para sua atividade docente. A utilização do TC na formação de professores 

pode estar se configurando como um recurso eficaz, constituindo-se como um 

instrumento que favorece o aprender, potencializando a construção do conhecimento 

através do lúdico (SILVEIRA; ATAIDE; FREIRE, 2009). 

 

QUESTÃO 2 

 

 Que relação você faz entre o teatro científico e a formação de professores? 

 

Nessa questão 72% dos licenciandos afirmam que o professor tem que 

possibilitar uma alfabetização científica e o TC configura-se como uma possibilidade de 

aproximação entre ciência e comunidade.  

Em uma fala representativa deste discurso o licenciando Dom Quixote diz:  

 

“[...] como futuro professor tenho que difundir o conhecimento científico, [...] é 

importante que as pessoas adquiram conhecimentos sobre a química para relacionar 

com o seu dia a dia, e o TC é uma forma de aproximar os alunos e outras pessoas da 

ciência, pois o cidadão vai ter acesso a um novo conhecimento podendo entender o seu 

entorno”. 

 

 A fala de Benzenoide corrobora com o que é dito por Dom Quixote: 
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“Na minha prática vou poder contribuir para a difusão do conhecimento, em 

espaços que vão além dos muros da escola, tenho certeza que o TC irá me 

proporcionar isso também [...]”. 

 

Aqui vemos futuros professores preocupados com a popularização da ciência, 

defendendo ser direito do cidadão o acesso ao conhecimento científico, 

disponibilizando-se a ajudarem o homem a superarem seus temores em relação à 

ciência. O uso do teatro para divulgação científica tem não apenas o propósito de levar 

ao grande público uma história e a interpretação dela, mas, sobretudo, familiarizar esse 

público com a natureza da ciência e com a vida dos cientistas (REIS, 2006). 

Os outros sujeitos da pesquisa (28%) asseguram que, tanto no teatro quanto na 

sua profissão é necessário que ocorra uma reflexão da sua prática. Nesse sentido 

trazemos, como exemplo, a fala de Dulcineia, que manifesta a necessidade de se 

difundir e ampliar a compreensão dos sentidos que damos às práticas. 

 

“No teatro e na sala de aula temos que aprender a fazer, justificar por que faço 

e como faço, e a melhor maneira de fazermos direito é realizando constantes 

questionamentos sobre o discurso e sobre a ação. Com o teatro fico em frente ao 

espelho observando minha postura, fala e representação; espero que eu faça isso 

também antes de entrar na sala de aula”. 

 

A licencianda apresenta um discurso que mostra uma postura critíca de um 

educador com a sua prática, analisando o seu trabalho e tentando perceber como se 

coloca perante aos alunos, buscando rever suas representações, valores, capacidade de 

se voltar sobre si mesma e sobre as intenções.  

Nesse sentido, torna-se essencial esse olhar crítico e reflexivo para a realidade 

educacional, possibilitando desenvolver situações e caminhos possíveis de serem 

contornados com segurança e efetividade, garantindo um crescimento pessoal e 

profissional que, em nosso entender a reflexão propicia e valoriza a construção do 

conhecimento, possibilitando novas formas de aprender, permitindo que se adquira 

maior consciência e controle sobre o que se faz e quer fazer.   

Nas pesquisas educacionais, a palavra reflexão aparece em evidência. Freire 

(1996) dentre as 27 responsabilidades de um professor, destaca que ensinar exige 

reflexão crítica sobre a prática.  A representação de uma prática docente reflexiva 
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tornou-se um tema recorrente a partir dos trabalhos de Nóvoa (1992) e Zeichner (1993), 

na comunidade dos pesquisadores em ensino de química, e Maldaner (2006) têm nos 

apresentado grandes contribuições. 

 

QUESTÃO 3 

 

 Como o teatro aliado a experimentação pode ajudar o professor em formação na 

sua prática? 

 

As concepções mais presentes (55%) nas falas dos licenciandos baseiam-se na 

ideia de que o professor tem que motivar o aluno para o aprendizado, ressaltando que 

essa motivação pode se efetivar em contextos que utilizem o teatro e a experimentação.  

Nesse contexto, destacamos as falas: 

 

Fenolítica: “os experimentos com o teatro tem que ser uma realidade que 

devemos adotar na nossa prática de sala de aula, pois vivemos em um mundo muito 

diferente com computador, celular e tablete, que, para o adolescente é fundamental, 

assim temos que usar de artifícios que possam levar o estudante à sala de aula [...]”.  

 

Bureta: “O teatro com a experimentação motiva o aluno a trabalhar em grupo, 

independente das características individuais deles, como por exemplo, etnia, sexo, 

classe social, costumes e valores. Essa estratégia desenvolvida pelo professor cria 

oportunidades para uma aprendizagem ativa, influenciando no desenvolvimento social 

e pessoal dos alunos”. 

 

O teatro aliado à experimentação surge aqui como uma alternativa para o 

professor motivar o aluno para o estudo da química, tirando-o de uma atitude passiva 

em sala de aula, aproximando o professor e o aluno, facilitando o processo de ensino-

aprendizagem. Segundo Soares (2013), os professores de todo o Brasil clamam por 

novas estratégias que chamem a atenção dos alunos e os tirem de uma atitude de 

descaso em sala de aula. O teatro aliado à experimentação pode ser uma alternativa 

simples e viável, que desperta o interesse dos alunos e os motiva para os estudos.   
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Essa concepção que se fundamenta num ponto de vista essencialmente 

motivacional, não é única, os outros licenciandos (45%) imaginam que a 

experimentação junto com o teatro são meios para melhorar a aprendizagem.  

 

Entalpix: “[...] hoje em dia há necessidade, mais do que nunca, que a química 

seja entendida e compreendida por todos aqueles que seguem uma carreira científica 

ou não. Na vida cotidiana, a química esta cada vez mais presente e pode ser 

apresentada a população através do teatro, utilizando conceitos fundamentados, 

partindo da experimentação, fazendo com que as pessoas discutam, pensem e reflitam 

sobre o que viu [...]”.  

 

Ainda marcando a importância de utilizar o teatro aliado a experimentação para 

aprendizagem da química, Cisplatina fala:  

 

  “A experimentação através do teatro substancia o conhecimento e a 

compreensão da química... até por que o professor que faz teatro é extrovertido”. 

 

Na concepção dos licenciandos, o teatro aliado à experimentação é uma forma 

maravilhosa para estimular o ensino e a aprendizagem da química. Eles acreditam que 

essa metodologia oferece oportunidades para instigar os alunos a pensar, discutir, 

resolver problemas reais e estimulá-los a desenvolver ações mais participativas no 

processo de ensino-aprendizagem. Essa atividade, no decorrer da formação inicial faz 

com que os licenciandos aproximem-se da prática docente ao terem oportunidades de se 

relacionar com os grupos com os quais eles vão atuar. Quando Entalpix referiu-se à 

necessidade da química ser compreendida e entendida, talvez essa visão não fosse 

possível, caso não tivesse tido experiências prévias, que, de forma diferenciada, para o 

exercício da docência.  

É fato também que Cisplatina acredita que a compreensão da química está 

relacionada ao professor ser extrovertido. Isso nos remete à fala de Maldaner (2006) 

partindo da hipótese de que a formação do professor se dá num processo construído 

desde que se entra na escola, observando-se o professor. Acreditamos que a indicação 

feita por Cisplatina, de que com um professor extrovertido é mais fácil de se aprender, 

vem da observação dos seus mestres. 
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QUESTÃO 4 

 

 As experiências que são discutidas e trabalhadas no grupo de TC vai fazer 

alguma diferença na sua formação? Caso sua resposta seja afirmativa, justifique. 

 

Todos os licenciandos afirmaram que as vivências em grupo vão fazer diferença 

na sua formação, entretanto apenas 61% dos entrevistados justificaram. Como podemos 

ver nas respostas: 

 

Bureta: “Sem dúvida, eu posso dizer que vou ser um professor diferente. As 

apresentações nas escolas, nos eventos científicos, as pesquisas que nos fazíamos em 

revistas e livro em busca de experimentos de fácil realização e compreensão, a escrita 

dos textos, que não deixávamos os conceitos de química de lado, repetia várias vezes o 

texto para tentarmos compreender a mensagem... Às vezes ficávamos horas discutindo 

o texto e os experimentos, passávamos por varias teorias e personagens da história da 

química [...]”. 

 

Bureta credita seu crescimento pessoal e profissional “as vivências” com o grupo 

de TC que estaria dando a ele um diferencial ante os desafios da profissão. E quando ele 

afirma, “vou ser um professor diferente”, testemunha que ele está satisfeito com seu 

desempenho, tendo a percepção de que sua condição é melhor do que se não tivesse 

participado do grupo de TC. 

Quando surge a declaração: “as pesquisas que nós fazíamos em revistas e livro 

em busca de experimentos de fácil realização e compreensão”, ele dá um exemplo do 

que considera uma boa prática de docência, que é aquela que aceita outras 

possibilidades e, sobretudo, é capaz de perceber que essa busca de materiais é 

necessária. 

A percepção de Bureta “vou ser um professor diferente” leva-nos a Mesquita e 

Soares (2014) quando eles falam da necessidade de estabelecer aproximações 

significativas entre as propostas de ensino e a construção da identidade docente a ser 

desenhada. 

Em determinado momento surgiu uma justificativa que remete a importância da 

atuação do grupo em espaços acadêmicos, escolares e eventos científicos, o que aparece 

na fala de Dona Cisplatina: 
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Nós acabamos sendo conhecidos na universidade, nas escolas, em alguns 

eventos científicos da química. Isso me motiva a seguir a carreira de professor, pois 

tive o privilegio de conhecer o campo onde vou atuar e compartilhar dos 

conhecimentos adquiridos no meu curso. Nós somos referência. “Após as 

apresentações as pessoas vêm perguntar: onde vocês encontraram esse experimento? 

Em qual livro?”.  

 

Esse discurso de Cisplatina encaminha para questões importantes, pois o grupo 

de TC recebe o reconhecimento que surge a partir das competências desenvolvidas 

durante a atuação dos licenciandos no grupo de TC, mas que pode chegar a outras 

instâncias. Na declaração: “privilégio de conhecer o campo onde vou atuar”, mostra um 

vínculo afetivo, de enxergar o belo no campo de atuação a partir dos afetos criados 

durante as visitas do grupo a espaços escolares. 

Nessa linha de justificativa, Dom Quixote acrescenta em sua fala: 

 

Nós fizemos apresentação durante o encontro de teatro cientifico na cidade de 

Pacuti [...]. Conversamos com professores e colegas de curso, fizemos oficinas de 

experimentos de química, conheci o teatro e uma cidade diferente, com costumes 

diferentes [...]. Eu acho que tudo isso contribui para minha formação. 

 

A percepção de Dom Quixote se vincula aos desafios da docência na atualidade. 

Ele considera que levar os espetáculos para o encontro de outras culturas é uma 

experiência significativa diante das demandas atuais, considerando que essa experiência 

contribui para o desenvolvimento da autonomia intelectual do professor. Alia de forma 

indissociável a questão pessoal e profissional. 

Na resposta de Entropix, ele fala das relações de amizades que acabaram 

surgindo dentro do grupo de TC, afirmando que os ensaios constituem um espaço para 

vínculos afetivos e de capacitação para desenvolvimento de expressões criativas: 

 

Ficava ansioso, esperando o dia do ensaio [...]. Sempre que terminava, 

ficávamos conversando. Sem contar que em semanas de prova a gente do teatro pede 

ajuda para os nossos colegas que estão em períodos a nossa frente, isso me ajuda 

bastante a aprender, principalmente termodinâmica que tenho muitas dúvidas.  
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 Outra justificativa faz referência ao incentivo para fazer uma Pós-Graduação. 

Dona Cisplatina argumenta: 

 

 [...] Tenho vontade de fazer mestrado e trabalhar com vídeos, com leituras e 

produção de textos de divulgação científica, vou amar fazer isso [...]. 

   

Cisplatina quer aliar sua experiência com o grupo de TC e buscar uma 

profissionalização. Ela procura um comprometimento que vai gerar “alegria”. 

Percebe-se no depoimento, o compromisso com seus estudos para além do 

termino da graduação e, também, o direcionamento sensível para a área de ensino. 

Em outra justificativa, Sancho argumenta sinalizando benefícios para sua relação 

pessoal e profissional: 

 

“Na universidade vivemos tão acelerados e cheios de coisa [...]. Pelo menos 

durante os ensaios fazíamos relaxamento, liamos um texto, contemplávamos uns aos 

outros, nos respeitávamos mais [...]”. 

 

As relações e participação no grupo de TC permitem, no ponto de vista de 

Sancho, relaxar, ler um texto e contemplar os colegas. Esse “contemplar” nasce em 

razão do homem estar no mundo e com o mundo, em constante relação (FREIRE, 

1996). 

As atividades desenvolvidas no grupo de TC vêm fazendo parte da formação 

inicial de educadores químicos, na qual o acadêmico tem a oportunidade de realizar 

diversas ações além das que estão disponíveis no curriculum especifico de sua 

formação. 

 

QUESTAO 5 

 

 Vocês pretendem utilizar o Teatro Científico durante a sua prática docente? 

Caso sua resposta seja afirmativa, justifique. 

 

Os licenciandos em sua totalidade afirmam que pretendem utilizar o TC na sua 

prática docente. Deve-se salientar que entendemos a prática na mesma linha de 

pensamento de Gómez (2000), onde ele interpreta como “uma rede viva de troca e 



106 

 

transformações de significados”. Ou seja, durante sua prática o professor tem que ser 

capaz de propor, organizar, motivar e efetivar as trocas entre os alunos e o 

conhecimento científico, por um lado, mas por outro lado, deve favorecer as trocas dos 

conhecimentos construídos em grupo a fim de compartilha-los. 

Nas justificativas, os licenciandos asseguram que o TC tem muita importância 

para ensinar química (72%), possibilitando meios para expressar seus modos de pensar, 

de questionar e explicar a ciência, conforme é expresso na fala de Rocinante argumenta: 

 

Durante nosso trabalho temos que buscar alternativas para enriquecer a sala de 

aula [...]. Através do teatro vou estimular a coletividade, socializar e apresentar os 

conceitos, incentivando os alunos a escrever, diagnosticar, representar e explicar o que 

escreveram e para quem escreveram [...].  

 

Aqui Rocinante ressalta a importância da escrita dos espetáculos para trabalhar a 

coletividade, a abordagem de conceitos, incentivar a escrita, diagnosticando os seus 

significados. Nesse contexto, o professor durante sua ação tem o papel de contribuir 

para o avanço do conhecimento, através de sua prática.  

Contribuindo com a fala de Rocinante, Cardênio justifica:  

 

[...] Vou abordar conteúdos de química, com base nos experimentos presentes 

nas cenas que vamos construir [...]. Aproveito também para ver o que eles já sabem do 

assunto [...]. 

 

Cardênio destaca a importância de valorizar durante o processo de aprendizagem 

a experimentação, e outro ponto importante apresentado por ele é a necessidade de 

considerar os conhecimentos prévios dos alunos, como ponto de partida para a 

abordagem da química. Esse tipo de perspectiva leva-nos a refletir, sobre a importância 

das concepções previas dos alunos e as relações dessas concepções com a mudança 

conceitual nas práticas de ensino. Alguns estudiosos (MORTIMER, 1996; SILVA; 

EICHLER; PINTO, 2003) tem trabalhado com concepções alternativas no ensino de 

química, diagnosticando a importância de superá-las. 

Outros justificam a utilização do teatro como recurso didático complementar ou 

principal (20%) no desenvolvimento de suas práticas de ensino. Relacionando à 
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identidade do potencial didático de recursos que são próprios do teatro. Como pode ser 

visto na fala de Antônia Quijana e Dona Cisplatina: 

 

Antônia Quijana: O teatro estimula a curiosidade dos alunos, oferecendo 

oportunidades de utilizar pelo menos em parte alguns equipamentos esquecidos na 

escola pública, como power point, recursos visuais e sonoros [...]. 

  

Dona Cisplatina: “[...] Utilizamos de um ambiente escuro para mostrar um 

experimento que emite luz, juntamente com um áudio que nos dá a sensação de 

suspense, assim rompemos com a forma tradicional de ensinar, oferecendo uma 

alternativa importante de apresentar conceitos da química em qualquer ambiente”.  

 

As falas de Antônia Quijana e Dona Cisplatina indicam alguns recursos 

audiovisuais, que às vezes, têm nas escolas, mas não são utilizados. Outra indicação 

manifestada por Dona Cisplatina aponta especificamente para a questão dos sentidos, 

explorando ao máximo as diversas formas de sensibilização dos alunos. O teatro 

possibilita liberdade total na exploração de recursos que se relaciona a formas artísticas 

para abordagem do conhecimento (MEDINA e BRAGA, 2010). 

Outras justificativas apontam para fatores emocionais e afetivos (8%). A 

constatação de que o teatro é um espaço que viabiliza oportunidades entre os 

espectadores e quem faz o espetáculo estimulando o trabalho em conjunto, já é consenso 

entre educadores e pesquisadores (ROQUE, 2007; CARVALHO, 2006). 

Nesse sentido é possível observar nas justificativas dos licenciandos, que eles 

conseguiram observar o cenário favorável ao ensino, que o TC oportuniza, estimulando 

a criatividade e a curiosidade. Como pode ser visto nas falas: 

 

Sancho: [...] Podemos levar a química a vários ambientes através do teatro, 

como por exemplo, a praças do bairro em que a escola está inserida. Lá utilizando 

experimentos, contando histórias dos cientistas, podemos ensinar e fazer o público 

refletir sobre a importância da química. 

 

Bureta: O teatro permite uma maior liberdade na seleção de conteúdos e 

metodologias [...].  
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Podemos dizer que é inegável a proposta de se utilizar o TC como prática de 

ensino de química, apontada pelas justificativas dos licenciandos. Na prática, a análise e 

a interpretação das respostas permitiram-nos consolidar esse pensamento, a prática do 

TC promove o pensamento crítico e desenvolve habilidades e competência durante a 

formação inicial de professores. 

 

4.5 CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS ESTUDANTES QUE ASSISTIRAM AOS 

ESPETÁCULOS 

 

Após tratamento dos dados extraídos do questionário, foram observados os 

resultados seguintes: 

Na amostra todos consideram-se solteiros, sendo a maioria (55%) mulheres 

(Tabela 19) e a idade varia entre 15 e 18 anos de idade (Tabela 20). 

 

Tabela 19 – Distribuição dos estudantes por gênero. 

Masculino Feminino 

N° de 

Estudantes 

 

18 22 

% 45 55 

Fonte: Própria. 

 

 

Tabela 20 – Distribuição dos estudantes por idade. 

 

Idade em anos 

 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

N° de Estudantes 

 

 

16 

 

7 

 

11 

 

6 

 

% 

 

40 

 

17,5 

 

27,5 

 

15 

Fonte: Própria 

 

Pode-se observar na tabela 20 que a maioria dos estudantes que participaram da 

amostra (40%) tem 15 anos, e a minoria (15%) têm 18 anos. No total da amostra 47,5% 
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está cursando a 1° série, 32,5% a 2° série e 20% a 3° série do ensino médio (Tabela 

21).  

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Censo da Educação Básica, 2013) mais de 8,5 milhões de estudantes 

brasileiros estão atrasados pelo menos dois anos na escola, deste total 2,4 milhões são 

do ensino médio. O levantamento de dados mostra que deve haver uma correspondência 

entre a idade e o ano escolar, o ensino médio deve ser feito entre 15 e 17 anos, no 

entanto 29,5% dos estudantes do ensino médio não estão na sala correta. Nesse sentido, 

podemos dizer que 15% dos estudantes da nossa amostra estão atrasados. 

 

Tabela 21 – Distribuição dos estudantes por série. 

 

Séries 

 

 

1° 

 

2° 

 

3° 

 

N° de Estudantes 

 

 

19 

 

13 

 

8 

 

% 

 

47,5 

 

32,5 

 

 

20 

Fonte: Própria 

 

A maioria dos estudantes que constituem a amostra apresenta expectativa 

positiva quanto a sua formação acadêmica futura, valorizando um curso superior, 70% 

dos inqueridos tencionam querer ingressar em uma universidade (Tabela 22). Segundo 

Oliveira e Saldanha (2010), a busca para entrar em uma universidade pública tem 

assumido para o jovem brasileiro um caráter evolutivo, tendo a educação superior como 

alternativa disponível de inserção no mercado de trabalho. 

 

Tabela 22 – Distribuição dos estudantes por instrução futura. 

 

Deseja ingressar na 

universidade 

 

 

Sim 

 

Não 

 

N° de Estudantes 

 

 

28 

 

12 

 

% 

 

70 

 

30 

 
Fonte: Própria 
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4.6 A INFLUÊNCIA DO TC ALIADO A EXPERIMENTAÇÃO NA 

APRENDIZAGEM DE CONCEITOS QUÍMICOS DE ALUNOS DO ENSINO 

MÉDIO: ANÁLISE QUALITATIVA 

 

Os resultados apresentados e discutidos a seguir foram obtidos através das 

observações do investigador da pesquisa e através da aplicação de questionários 

aplicados aos estudantes a respeito do TC. 

 Durante e após a apresentação dos espetáculos, os estudantes demonstraram, de 

uma forma geral, diversos sentimentos, como ansiedade, nervosismo, euforia, alegria, 

angustia, se sentiam motivados em observar com detalhes cada cena e experimentos 

apresentados e discutidos durante as apresentações teatrais. 

 Quando foram perguntados como consideram a química, foram dadas as mais 

diversas respostas, conforme pode ser visto na tabela 23.  

 

Tabela 23 – Como os estudantes do ensino médio consideram a química. 

 

Respostas 

Quantidade 

de 

alunos 

 

Porcentagem 

 

Uma ciência muito interessante para o nosso 

aprendizado (...). 

 

 

16 

 

40 % 

 

Uma ciência interessante (...). 

 

 

11 

 

27,5 % 

 

(...) é pouco interessante. 

 

 

13 

 

32,5 % 

Fonte: Própria 

 

A partir das respostas obtidas (Tabela 23), observa-se que boa parte dos 

estudantes (40%) considera a química como uma ciência muito interessante, 27,5% 

considera interessante e 32,5% pouco interessante.  
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Quando foram solicitados para justificarem suas respostas os estudantes em sua 

maioria (40%) responderam que a química está presente em nosso dia a dia, que ela é 

uma ciência importante para ser estudada, por que pode melhorar a qualidade de vida do 

ser humano.  27,5% justificam que a química é interessante, afirmando que tem a 

capacidade de estudar e interpretar o comportamento da matéria e 32,5% acha a química 

pouco interessante, pois acreditam que ela seja algo ruim, pois é uma ciência que só 

apresenta cálculos e fórmulas. É interessante destacar que neste grupo, os estudantes 

falaram que em suas escolas não tem aulas experimentais, sendo que eles tinham 

dificuldades em aprender por não perceberem o significado ou a validade do que 

estudam na prática, o que fica evidente nas suas respostas, como pode ser visto nas falas 

dos estudantes: 

 

E13: Só vejo falar em reportagens na televisão de agrotóxico que contamina 

legumes, frutas e verduras, isso é química [...]. Sem contar que na minha escola o 

professor só fala: “vocês estão lembrado da formula de constante de equilíbrio”? “Isso 

cai na prova”. 

 

E26: “Estou no 3° ano e nunca tive uma aula com esse monte de coisas, falo 

desses vidrinhos, essas coisas coloridas [...], se minha aula fosse assim até poderia 

gostar de química”. 

 

Evidenciando que a experimentação desperta um forte interesse entre eles. Nessa 

perspectiva Guimarães (2009) afirma que a experimentação é uma estratégia eficiente 

para desenvolver o interesse do aluno, uma vez que possibilita a criação de problemas 

reais que permitem a contextualização e o estímulo de questionamentos de investigação. 

A experimentação tem diversas funções, como a de ilustrar um princípio, testar 

hipóteses e de investigação (IZQUIERDO; SANMARTÍ e ESPINET 1999), 

apresentando um caráter motivador, lúdico, essencialmente vinculado aos sentidos 

(GIORDAN, 1999). 

Pensando nesse caráter lúdico foi perguntado aos estudantes o que eles achavam 

da divulgação da química através do TC, eles responderam em sua totalidade (40 

estudantes) que essa ferramenta era ótima, pois o teatro servia de estimulo para eles, 

deixando a química mais interessante, saindo da monotonia, tornando-se mais 

incentivador estudar essa ciência. A explicação para eles terem sinalizado positivamente 
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está no fato das atividades lúdicas possibilitarem aos indivíduos aprenderem de forma 

prazerosa, num contexto desvinculado da situação de aprendizagem formal, ajudando a 

construir uma práxis emancipadora e integradora, ao tornar-se um instrumento de 

aprendizagem que favorece a aquisição do conhecimento em perspectivas e dimensões 

que perpassam o desenvolvimento do educando (SOARES, 2013).  A fala do estudante 

E8 é bastante representativa desse contexto: 

 

 Estou impressionado. Não consegui desviar o olhar um momento, isso é muito 

bom. Consegui entender através do experimento da “varinha magica” o que são 

reações endotérmicas, fiquei “encantado” como ele explicou o fenômeno.  

 

 Em algumas cenas dos espetáculos não havia falas dos personagens, apenas som 

ambiente com o experimento sendo realizado pelos personagens, nesses momentos 

escutava-se os estudantes gritarem “ohh”. Sempre que era realizado um experimento e 

explicado, os estudantes aplaudiam. 

Para que o TC cumpra seu papel como ferramenta de aprendizado, o espetáculo 

deve apresentar uma linguagem direta, simples e que permita que os alunos após a 

apresentação realizem intervenções necessárias para fazer dessa ferramenta uma 

aprendizagem. Para Macedo (2000) as aquisições relativas a novos conhecimentos e 

conteúdos escolares não estão nas atividades lúdicas em si, mas dependem das 

intervenções realizadas durante as atividades. Para isso torna-se indispensável à correta 

gestão do lúdico, adequando a linguagem, as necessidades que o professor queira 

desenvolver (SOARES, 2013). 

O teatro aliado à experimentação ajuda a enfocar a atenção do estudante nos 

comportamentos e propriedades de substâncias químicas (ARROIO et al; 2006), já que 

são instrumentos de comunicação por excelência (OLIVEIRA, 2000).  Surge ainda a 

questão da aproximação entre a cultura científica e humanística. Os Químicos voltam a 

ser encarados como seres humanos normais aos olhos do público que assiste às peças, 

deixando de serem figuras idealizadas e caricatas, que só tem vida dentro dos seus 

laboratórios, fazendo com que o público encontre uma repercussão em imagens básicas, 

centrais, simbólicas, com as quais se identificam de alguma forma (ARROIO et al; 

2006).  

Alunos e professores costumam atribuir às atividades experimentais um caráter 

motivador (GIORDAN, 1999). Sob essa perspectiva, a motivação é uma contribuição 
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importante, pois possibilita a atenção dos estudantes. E isso pode ser visto durante a 

apresentação do espetáculo, onde os estudantes afirmam que a aprendizagem é 

influenciada positivamente pela utilização do TC. 

Quando foi perguntado qual experimento eles mais gostaram nos espetáculos, 

foram dadas diversas respostas, direcionadas a vários experimentos. O experimento do 

“assovio do garrafão” (SOUZA, et al., 2011) chamou bastante atenção dos estudantes 

devido ao forte ruído gerado e o aparecimento de uma luz azul intensa. Nesse 

experimento utiliza-se álcool etílico (cerca de 4 mL) e um garrafão de 20 L vazio e seco 

de água mineral e é realizado colocando o álcool no garrafão agitando-se o mesmo e ao 

mesmo tampando a boca com a mão, para que o álcool se volatilize e ocupe todo o 

volume disponível. Em seguida acende-se um fósforo e o coloca rapidamente no 

garrafão (atenção duas pessoas devem sincronizar este ato: com a que estava agitando o 

garrafão destampado o mesmo, e uma segunda colocando rapidamente o fósforo). 

Ao se jogar um palito de fósforo aceso dentro do garrafão com vapores de álcool 

etílico dentro, a queima do álcool produz gás carbônico e água.  Como a boca do 

garrafão é apertada e o volume do gás produzido é muito grande, o mesmo escapa para 

fora, pela boca do garrafão, em alta velocidade para diminuir a pressão interna até 

equilibrar com a externa. Isto produz um ruído forte parecido com um assovio.  Vê-se 

ao mesmo tempo uma luz azulada por que esta é a cor típica produzida na combustão do 

álcool, como mostra a reação abaixo: 

 

C2H5OH +3O2  → 2CO2(g)+ 3H2O(l)                  Equação IV 

 

Esse experimento é utilizado no momento da apresentação em que se desejava 

chamar a atenção do público. Ele aborda assuntos de gases, reações químicas, 

estequiometria e combustão, podendo ser usado para motivar os alunos a estudarem ou 

para ilustrar esses assuntos após aula teórica. 

Outro experimento que os estudantes responderam que mais gostaram foi o do 

“fogo que não queima” (SOUZA, et al., 2011), o qual aborda transformações de fase, 

fenômenos químicos e físicos, termodinâmica, combustão e equilíbrio térmico.  Para 

realizá-lo prepara-se na hora do experimento uma mistura 1/1 de álcool isopropílico e 

água, homogeneizando bem. A mistura deve ser preparada num frasco com tampa que 

permita a agitação para a homogeneização. Em seguida despeja-se a mistura na forma e 

coloca fogo na mesma. A chama produzida pode ser tocada sem que se queime a mão.  
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Isso acontece por que ao ser queimada a mistura homogênea de igual quantidade de 

álcool isopropílico e água passa por dois fenômenos:  

- o primeiro, que é químico e corresponde à queima do álcool, o que produz 

calor; 

- o segundo, que é físico e corresponde à evaporação da água, o que consome 

calor.  

O calor liberado na queima do álcool é igual ao consumido na evaporação da 

água, o que protege a pele e evita que a mesma queime, principalmente, por que a 

queima ocorre na fase gasosa acima da pele. As reações químicas que ocorrem são: 

 

C2H5OH +3O2 → 2CO2 (g) + 3H2O(l) + Calor            Equação V 

 

3H2O (l)  + Calor → 3H2O(v)               Equação VI 

 

Um ponto bastante importante a ser destacado é que grande parte dos estudantes 

comentavam nunca ter entrado em um laboratório de química, nem tão pouco ter tido a 

oportunidade de participar de aulas de laboratório em suas escolas, uma vez que grande 

parte destas, apesar de ter estrutura de laboratório, não oferecia aulas experimentais. 

Colaborando com a fala dos alunos, Gonçalves e Marques (2012) afirmam que as 

escolas em geral não possuem laboratórios para aulas experimentais.  

Embora pesquisadores (LÔBO, 2012) saibam da importância das atividades 

experimentais para o ensino de química, sua prática nas escolas de ensino médio ainda é 

algo distante devido às dificuldades encontradas pelo professor nas escolas. Ao serem 

questionados sobre os problemas mais comumente encontrados nas aulas, os professores 

citam: dificuldades de manipulação dos materiais pelos alunos; baixo nível de 

compreensão dos fenômenos pelos discentes e tempo inadequado para a realização das 

atividades (LÔBO, 2012). 

 Diferentemente desse entendimento, consideramos que não é preciso haver 

laboratórios sofisticados nas escolas para realização de práticas experimentais, nem 

ênfase exagerada no manuseio de instrumentos, com materiais simples e alternativos 

podemos desenvolver boas práticas experimentais. Nesse enfoque, acreditamos que o 

TC pode incentivar o professor na realização da experimentação, facilitando a 

abordagem e compreensão desta disciplina. 
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 Na quarta e última questão foi perguntado se os estudantes conseguiram 

identificar algum conceito de química (eles poderiam identificar mais de um conceito) 

durante a apresentação dos espetáculos, caso a resposta fosse afirmativa, foram 

convidados a identificá-los.  

 A grande maioria (95%) afirma ter identificado os conceitos de química que são 

apresentados na tabela 24, outros (5%) não responderam, sendo a falta de resposta 

identificada como não identificação de conceito.  

 

Tabela 24 – Conceitos gerais identificados pelos estudantes durante as apresentações dos espetáculos 

teatrais. 

 

Entrevistados 

 

 

Conceitos gerais 

 

E1; E2; E10 e E22. 

 

 

Velocidade de reação 

 

E16; E28; E33;  

E39 e E40. 

 

 

Densidade e adsorção 

 

E3; E15; E21; E26; 

E32 e E38. 

 

 

Temperatura e pressão 

 

E4; E11; E13; E20; 

E23; E29; E30 e 

E37. 

 

 

 

Combustão, gases, ácido e base. 

 

E5; E12; E14; E31 

e E36. 

 

 

Solubilidade 

 

E6; E24 e E27. 

 

 

Calor 

 

E7; E8; E18; E34 e 

E35. 

 

 

Entalpia e Entropia 

 

E9; E17 e E19. 

 

 

Equilíbrio químico 

Fonte: Própria 
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Com o teatro aliado a experimentação, os estudantes puderam fazer observações, 

refletir, desenvolver habilidades e identificar conceitos que podem levá-los a relacionar 

a teoria com a prática.  Possibilitou o raciocínio rápido, a reflexão, a construção do seu 

conhecimento, levando-os a memorizar mais facilmente conceitos apresentados nos 

espetáculos, valorizando e ativando o pensamento, gerando oportunidades de expansão 

das emoções, das sensações e do prazer em aprender. O papel central da observação 

pode ser aprendido diretamente das identificações dos estudantes, embora 5% (E22 e 

E25) não tenham respondido a essa questão, a identificação de conceitos revela uma 

crença positiva para utilizar o teatro aliado à experimentação, como ponto de partida 

para o estudo da química. 

 Nesse sentido Medina e Braga (2010) afirmam que o processo de encenação de 

uma peça teatral envolve a problematização do processo de construção do conhecimento 

científico junto à aprendizagem de diversos conceitos de Física, Química, Biologia, 

História, Geografia, Matemática, entre outro. 

 

4.7 CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM 

DOS GRUPOS DE TEATRO E HOJE ATUAM EM SALA DE AULA  

 

Na amostra, três professores foram do grupo “Química em Cena” e cinco foram 

do grupo de teatro “Fanatícos da Química”.  Destes, três são casados e a maioria é do 

sexo masculino (Tabela 25), com faixa etária entre 26 e 30 anos de idade (Tabela 26). 

 

Tabela 25 – Distribuição dos professores por gênero. 

Masculino Feminino 

N° de 

professores 

 

5 3 

 

% 

 

62,5 

 

37,5 
Fonte: Própria 
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Tabela 26 – Distribuição dos professores por idade. 

 

Idade em anos 

 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

N° de professores 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

% 

 

12,5 

 

12,5 

 

25 

 

37,5 

 

12,5 

Fonte: Própria 

 

Todos os professores atuam na docência há mais de um ano (Tabela 27), em 

escolas da rede estadual do Rio Grande do Norte, trabalhando com a disciplina de 

química no ensino médio.  

 

Tabela 27 – Distribuição dos professores por tempo de atuação na atividade docente. 

 

Tempo de atuação 

em anos 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

N° de professores 

 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

% 

 

37,5 

 

25 

 

25 

 

12,5 

Fonte: Própria 

 

4.8 PROFESSORES DE QUÍMICA E A UTILIZAÇÃO DO TC ALIADO À 

EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO MÉDIO: ANÁLISE QUALITATIVA 

 

Este tópico engloba a análise e discussão das entrevistas realizadas com 

professores de química, no intuito de investigar as razões para o uso ou não do TC 

aliado à experimentação, a partir da sua relação com o saber profissional. 

   Ao serem questionados sobre a contribuição do TC aliado a experimentação na 

sua formação, os professores relatam alguns aspectos importantes, e dentre estes 

podemos destacar a fala do P5 (12,5%), que revela a necessidade do professor 

reconhecer o saber do aluno: 
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Ocorria uma troca de conhecimentos, e nos no grupo nunca levávamos algo 

pronto, todos tinham direito de opinar sobre a melhor situação, e principalmente sobre 

a escolha dos experimentos. Essa eu acho que é a grande contribuição, pois aqui na 

escola temos que saber que existe uma troca de conhecimentos entre professor e aluno, 

não somos donos do saber [...].   

 

Ao reportar a fala do P5, relaciono sua colocação como um momento de 

superação, abrindo-se para o dialogo, um enfoque racional, cultural e mais sociável. 

Desta forma o TC configura-se como um espaço privilegiado para que essas relações 

tenham forças.  

 A fala do P5 tem uma relação com a posição de alguns pesquisadores 

(PIMENTA e LIMA, 2013), que o exercício de qualquer profissão é prático, o 

profissional vai se construindo a cada dia, no entanto é necessário que o professor 

reconheça essa conveniência, e a partir do contato com a escola perceba a necessidade 

de conhecer mais do que sua disciplina, compreenda que tem uma missão com a 

educação. 

  Outros professores (62,5%) revelam em suas falas que a participação no grupo 

contribuiu para que eles tivessem uma aproximação/união com os alunos em sala de 

aula. Ficando isso evidente na fala do P3: 

 

 Sempre procuro fazer com que os alunos fiquem próximos de mim, pois assim 

consigo fazer com que eles também se aproximem do conhecimento, somos todos 

iguais, eles têm que ser amados, respeitados pelo professor, você entende? (...). Isso eu 

aprendi quando estive no grupo de teatro, pois na universidade os professores sempre 

acham que sabem mais que a gente. 

 

 Aqui o professor atribui a aproximação/união com o aluno como um fator 

positivo, adquirido durante a participação no grupo de teatro, tornando essa 

aproximação promotora da aprendizagem na prática escolar, possibilitando também, a 

aproximação dos alunos ao conhecimento científico. Ele entende que a afetividade 

exerce influencia no cognitivo, que quando o aluno sente-se amado, respeitado pelo 

professor, esse sente desejo de aprender. Nisto constatamos a necessidade de uma boa 

relação entre professor e aluno, facilitando a atuação docente e consequentemente o 

aprendizado dos alunos.  
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 A fala do professor também evidencia a necessidade do professor universitário 

refletir sobre sua prática. Quando o aluno afirma: “na universidade os professores 

sempre acham que sabem mais que a gente”, ele direciona para a falta de diálogo entre 

professor e aluno, mostrando a importância de manter um convívio afetivo para 

construção da aprendizagem. 

 Segundo Cunha e Campos (2010) a afetividade tem sido um assunto que vêm 

causando preocupação na formação de professores, reconhecendo que a aproximação do 

professor com o aluno é importante para o processo de ensino-aprendizagem, e que essa 

relação depende, principalmente do professor, orientando que, apenas os saberes 

específicos, não são suficientes para atingir os alunos, o professor tem que ter diálogo e 

interação social.  

 Partindo do pressuposto de que o TC pode contribuir para o desenvolvimento 

profissional do professor, considerando que suas experiências nos grupos de teatro têm 

desenvolvido representações sobre a docência e sobre o que é ser professor, veja o que 

diz o P2: 

 

 “Foi no grupo de teatro que aprendi a gostar de experimentos, e com isso a 

gostar do trabalho em laboratório, pois tive que pesquisa-los e testa-los para inserir 

nas cenas dos espetáculos, que sempre ajudei a escrever [...]”. 

 

 Aqui vemos um professor de química, que não gostava de atividades 

experimentais, o que, provavelmente, dificultaria em sua vida profissional, a realização 

dessas aulas. Sua atuação no grupo e na escrita do roteiro dos espetáculos mobilizou 

seus conhecimentos em novos contextos, que desafiadores o fizeram mudar sua 

predisposição negativa. 

 É consenso que a experimentação é uma atividade fundamental no ensino de 

ciências, conforme já verificado por Galiazzi et al., (2001). Muito já se tem pesquisado 

e estudado sobre a experimentação, originando um grande número de artigos publicados 

(GONÇALVES e MARQUES, 2006). Um exemplo disso é um volume especial do 

International Journal of Science Education, publicado em 1996, discutindo 

exclusivamente atividades experimentais. 

 Se esse é o contexto da pesquisa sobre a experimentação, as vivências do 

professor devem possibilitar a utilização de experimentos com mais frequência, já que é 
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consenso entre professores, que por meio deles, pode-se transformar o ensino de 

ciências (GALIAZZI et al., 2001). 

 Quando questionados se utilizavam a experimentação aliado ao teatro em sua 

prática docente, apenas o P6 afirmou que não:  

 

 “Eu gosto da atividade experimental aliado ao teatro, motiva os alunos para 

aprendizagem de conceitos, mas não faço uso deste tipo de atividade, o tempo é muito 

pouco, tenho muitos conteúdos para ministrar, não tenho tempo de fazer experimentos, 

selecionar vidrarias, verificar se falta reagentes, trabalho demais [...]”. 

 

 O professor valoriza a atividade experimental aliado ao teatro quando afirma: 

“motiva o aluno para aprendizagem de conceitos”, no entanto ele não faz uso desta 

ferramenta, justificando não ter tempo para preparar aulas experimentais. A explicação 

do professor em não utilizar atividades experimentais, concentra-se num discurso da 

falta de tempo. É preciso observar que a constatação do não uso de atividades 

experimentais, implica aqui uma inferência de que o professor não é comprometido com 

o ensino, já que segundo sua fala, ele sabe da importância da experimentação para 

aprendizagem de conceitos e ele afirma que na escola tem materiais e reagentes, ou seja 

os recursos para realizar práticas experimentais.  

 No Ensino Médio não é difícil constatar que atividades experimentais em 

química, raramente são utilizadas pela maioria dos professores brasileiros, como 

assegura a investigação de Maldaner (2006). As justificativas mais presentes para não 

utilizar são: falta de atividades preparadas; pouco tempo para o professor planejar e 

montar suas atividades; materiais e reagentes insuficientes (BORGES, 2002). 

 Em oposição à análise apresentada, e analisando as falas dos outros professores 

(87,5%), no que se refere ao uso do TC aliado a experimentação, os professores 

afirmam que gostam e fazem constantemente uso deste tipo de prática com seus alunos, 

como mostra o depoimento de P1:  

  

P1: Claro que utilizo. Aproveito para lembrar que nos professores necessitamos 

de conhecimentos técnicos para realizar atividades experimentais, pois temos que saber 

manipular as vidrarias, equipamentos e reagentes.  Na graduação, participava das 

aulas práticas de forma passiva, aprendi esses conhecimentos técnicos no grupo de 

teatro, fazendo soluções e testando as práticas.  
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Constata-se através da fala do P1 que a experiência no grupo de TC contribuiu 

para sua profissionalização docente. Nota-se que as atividades desenvolvidas no grupo 

proporcionaram novos conhecimentos, outras formas de ver a experimentação, diferente 

da apresentada na universidade. O reflexo disso se dá no professor, que sente segurança 

em realizar atividades experimentais em sala de aula. 

Já o depoimento do P4 revela que a falta de materiais e reagentes não foram 

obstáculos para não realizar aulas práticas: 

 

P4: “Na minha escola eu utilizo a experimentação aliado ao teatro, acredito que 

contribui para compreensão de conceitos químicos, não temos reagentes e vidrarias, 

mas a motivação dos alunos em fazer essa atividade me faz buscar materiais 

alternativos para realizar aquilo que planejamos. Os próprios alunos trazem materiais 

de casa (...)”. 

 

Analisando o que afirma o P4 sobre a utilização da experimentação, fica 

evidente o compromisso com o aprendizado do aluno, a falta de materiais não é uma 

situação limite que iniba o professor a desenvolver atividades experimentais. Ele indica 

a superação, substituindo equipamentos “sofisticados” por materiais simples.  

No Brasil existem problemas com carência de materiais e reagentes nas escolas 

de ensino médio e a grande maioria das escolas não tem laboratório (GONÇALVES e 

MARQUES, 2012). A identificação destes problemas orienta para formação de 

professores que possam articular a experimentação utilizando materiais alternativos, isto 

pode se tornar uma atividade exemplar, ou seja, o professor vai poder modificar nas 

escolas o que se encontra além da situação limite. 

Cabe destacar também a fala do P8: 

 

“Formei um grupo de teatro científico na escola, trabalho com os meus alunos. 

Teve um semestre que dividi a turma do 1° ano em grupos, para trabalharmos com os 

modelos atômicos, cada grupo ficou com um modelo para apresentar em forma de 

teatro. Já fomos até para o ciência em cena (...)”. 

 

Quando o P8 sinaliza a criação de um grupo de TC, ele reconhece a importância 

desta prática para o aprendizado dos alunos. Isso fica mais evidente ainda quando o 

professor descreve como trabalha, com objetivos específicos, planejados para prender a 
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atenção dos alunos. O conhecimento entre os alunos vão sendo construídos durante a 

atividade planejada, articulando teoria e prática.  

O P8 também reconhece a importância de levar os alunos a participarem de 

eventos científicos: “já fomos até para o ciência em cena”. Nesses espaços os alunos 

vão ter oportunidades de conhecer temáticas novas, é um momento oportuno para 

divulgar seus estudos e seu potencial para um grupo seletivo de profissionais.   

Quando questionados sobre a importância de trabalhar com teatro aliado a 

experimentação, com exceção do P6 que não realizava atividades experimentais, os 

demais, apresentam em suas falas uma visão positivista, concentrando a importância de 

deixar os alunos fazerem, dando ênfase na técnica, a comprovação da teoria e a 

experimentação aliado ao teatro como motivação. 

Essa concepção positivista está de acordo com a visão de Giordan (1999) na qual 

o acúmulo de observações e dados, ambos derivados do estágio de experimentação, 

permite a formulação de enunciados mais genéricos que podem adquirir a força de leis 

ou teorias, dependendo do grau de abrangência dos experimentos trabalhados nos 

espetáculos. 

Em todas as falas prevaleceu a importância de deixar o aluno fazer, enfatizando 

a técnica. Foi possível observar isso em diferentes aspectos das falas, como por 

exemplo, a do P7: 

 

“Eles ficam buscando na literatura experimentos, querendo fazer, testar, 

buscando materiais e reagentes [...]”.   

 

A fala da professora revela a importância da participação ativa dos alunos, num 

sentido de que eles querem executar a atividade. Outros professores também se referiam 

á importância de deixar os alunos fazerem. Veja a fala do P3: 

 

“[...] professora quando terminar o ensaio, vamos preparar as soluções, estou 

louco para testar os experimentos para ver se vai dar certo”. 

 

Esse posicionamento da P3 reforça a importância do realizar, ao afirmar que o 

aluno quer fazer as soluções. Estando implícita também uma característica do ser 

humano, a curiosidade. Acreditamos que é por meio desta curiosidade que os alunos 

podem ser motivados e o TC aliado à experimentação pode ter um papel importante 
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para ampliar as discussões acerca dos conceitos que perpassam o experimento realizado. 

O professor pode usar esse momento para qualificar uma discussão teórica.  

Nesse sentido P5 revela que os alunos lembram-se das práticas que foram 

realizadas no espetáculo: 

 

 Lembro que quando eu estava falando de ácidos e bases em sala de aula um 

aluno falou: professora, aquele experimento do “sopro da verdade”, a senhora 

lembra? (...) que a solução inicial estava levemente alcalina e o gás carbônico vindo da 

nossa respiração (quando assoprávamos por um canudo) que é acido baixava o pH da 

solução fazendo com que o meio que era básico passasse para ácido (...). Isso me faz 

trabalhar com o teatro aliado a experimentação, vejo que os alunos são estimulados 

para aprender. 

 

 Aqui o professor mostra-se motivado em trabalhar com o teatro aliado a 

experimentação, relatando que os alunos lembram-se das práticas, onde pela via da 

experimentação o aluno conseguiu compreender os fenômenos, não ficado reduzido, 

como mostra sua fala, apenas à mudança de coloração.  A professora chama atenção 

ainda, que o aluno ao fazer o experimento é estimulado a aprender. 

 Outro professor (P1) destacou em sua fala a importância do aluno fazer o 

experimento: 

 

 “O teatro estimula o aluno a fazer o experimento, ele quem vai atrás, busca a 

melhor forma de realiza-lo, faz adaptações, trabalha em grupo. Claro que tudo isso é 

orientado por mim [...]”. 

 

 No entendimento do P1 o teatro motiva o aluno a fazer o experimento, 

justamente por estarem trabalhando com algo que é diferente da sua vivência. Ele 

também reconhece a importância do seu papel, quando diz: “orientado por mim”. 

 Já os discursos do P4, P2 e P8 vinculam à utilização do teatro aliado a 

experimentação como forma de comprovar uma teoria. Nesse sentido, podemos destacar 

a fala do P8: 
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 “Nos espetáculos apresentamos a história da química, trabalhamos com teorias, 

tentamos comprova-las através dos experimentos [...]”. Todos os experimentos que vão 

estar no espetáculo são testados, os alunos fazem passo a passo.  

 

 A fala do P8 vincula a experimentação como forma de comprovar a teoria. 

Apresentando a ideia que é necessário testar o experimento, considerando as teorias 

científicas inevitáveis, devendo ser comprovadas pela experimentação. Destacamos que 

as teorias são descobertas em conjuntos de dados empíricos, a partir de observações, 

sejam elas sobre fenômenos da natureza, do cotidiano ou de laboratório (GONÇALVES 

e MARQUES, 2012). 

 Acreditamos que a atuação do professor é fundamental para o aprendizado dos 

alunos, uma vez que ele é o mediador dos conceitos (LOPES, 2007). Nesse sentido, as 

palavras apresentadas pelos professores possibilitam aos estudantes fazerem uso de um 

discurso próximo dos significados químicos.  

Assim, defendemos a utilização do TC aliado à experimentação, uma vez que 

essa estratégia valoriza o diálogo, a mediação do professor por diferentes meios, dentre 

estes podemos citar: motivação, problematização, experimentação e escrita. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o 

caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a 

caminhar.” (FREIRE, 1987, p.98). 

 A pesquisa proporcionou a elaboração de dois roteiros dramatúrgicos elaborados 

em coletivo, tendo como referência o processo colaborativo proposto por Fischer 

(2010). O processo de elaboração culminou nos espetáculos “Um Laboratório 

Arretado” e “Dom Quixote de La Química”, um ambiente repleto de imagens e 

em contato com experimentos químicos, favoreceu a criação de uma proposta 

inovadora para o ensino de química. 

 

 O teatro científico favorece a criação de uma linguagem lúdica que deve ser 

utilizada no ensino, seja formal ou não formal. Assim, apesar das atividades 

terem se desenvolvido sem a participação de profissionais do teatro, sendo 

desenvolvida por licenciandos em química, o estudo, a montagem e a encenação 

se constituíram em momentos ricos para o processo formativo dos licenciandos. 

 

 Os licenciandos que responderam ao questionário apresentam uma visão positiva 

na utilização do teatro cientifico para divulgação da química, para utilização na 

aprendizagem de conceitos químicos de saberes pedagógicos e disciplinares, 

assim como estratégia de pesquisa e extensão. Fica claro que os licenciandos 

creditam melhorias na sua formação inicial à utilização do teatro científico 

aliado a experimentação.  

 

 O teatro aliado à experimentação apresenta um diferencial frente a outras 

atividades já conhecidas e difundidas no ensino de química, pois essa ferramenta 

vem se apresentando muito valiosa no processo de apropriação do 

conhecimento, permitindo o desenvolvimento de competências no âmbito da 

comunicação, além de permitir que os futuros professores ampliem seus 

conhecimentos sobre novas ferramentas de ensino e desenvolvam suas 

capacidades pessoais. Mesmo aqueles mais tímidos descobriram a capacidade de 

se exporem em público, utilizando sua imaginação e a criatividade em seus 

aspectos sensoriais e emocionais. 
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 O teatro científico oferece motivação para construção do pensamento conceitual 

de maneira informal de comunicação da química, permitindo que o aluno amplie 

seus conhecimentos, favorecendo não somente a abordagem fenomenológica, 

mas também a construção do conhecimento químico e a internalização dos 

conceitos científicos.  

 

 O teatro científico proporcionou aos licenciandos uma maneira diferente de 

construir seus saberes, criando possibilidades do indivíduo refletir sobre sua 

prática, através da atuação, reconstruindo significados. As representações 

durante a atuação nos espetáculos encaminham a um repensar sobre sua prática, 

através da experimentação e da vivência interativa com os participantes dos 

grupos e com os espectadores, o que permite ao futuro professor refletir e 

construir seu fazer pedagógico. 

 

 O teatro apresenta-se como uma ferramenta que possibilita um caminho 

diferenciado para aprendizagem, num ambiente que propicia ao aluno 

possibilidades de desenvolvimento de autonomia no processo educativo, com ele 

se vendo como participe ativo da sua formação.  

 

 O uso do Teatro Científico leva os cidadãos a conhecer e se interessar pelos 

conhecimentos de Química, contribuindo para o aprimoramento da cultura 

científica.  Este interesse facilita o processo de ensino aprendizagem e permite 

melhorias na assimilação dos conceitos apresentados nos espetáculos. Por outro 

lado a utilização de técnicas teatrais se torna uma ferramenta útil para os alunos 

“atores”, futuros professores, que passam a dominar o conteúdo científico e 

diferentes formas de repassá-lo a comunidade. 

 

 O Teatro Científico aliado à experimentação é uma maneira de comunicação da 

Química com o público, nesse tipo de atividade observou-se que experimentos 

demonstrativos envolvem e motiva estudantes.  

 

 Os relatos dos professores revelam que a prática teatral favoreceu o 

desenvolvimento de habilidades e competências que incidem diretamente sobre 

a atuação docente como: liderança, postura de voz, desinibição, autocontrole, 

domínio de ambientes, atitudes positivas em relação às aulas experimentais e 
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melhora na relação interpessoal. Assim, acredita-se que práticas como essa 

deveriam constar nos currículos para que se pudesse proporcionar ao futuro 

professor o desenvolvimento de capacidades que não são trabalhadas nas 

disciplinas e atividades hoje constantes nos currículos dos licenciandos de 

ciências naturais.  

 

 A pesquisa proporcionou a análise dos registros escritos, revelando que as 

propostas experimentais presentes nos artigos e nos livros destinam-se a alunos 

do ensino médio, trabalhando diferentes conceitos: cinética química, funções 

inorgânicas, equilíbrio químico, combustão, reações de oxido-redução, 

calorimetria, ligações químicas, densidade e viscosidade. Com exceção do 

experimento proposto no A8, todos os outros artigos e livros trazem como 

sugestões a utilização de materiais de baixo custo e facilmente encontráveis em 

casa, supermercados ou farmácias.  

 

 Das propostas experimentais analisadas nos livros e artigos, o A2, A4 e os livros 

caracterizaram critérios de segurança, no entanto nenhuma das propostas estava 

vinculada a atitudes relativas à possível geração e tratamento de resíduos. Assim 

a pesquisa proporcionou a identificação de um desafio para propostas 

experimentais, na qualidade de temáticas especificas em ensino de química: a 

experimentação na perspectiva de geração e tratamentos dos possíveis resíduos 

produzidos.  

 

 O investimento na produção de um material didático com os espetáculos 

produzidos aliados a experimentação gerou uma ferramenta interessante para o 

ensino de química, principalmente, pela aprendizagem e possibilidades 

fornecidas aos licenciandos. 

 A utilização da experimentação permitiu uma discussão crítica e reflexiva, à luz 

da leitura, sobre critérios de segurança, geração e tratamento de resíduos 

químicos. Reflexões importantes para formação inicial de professores de 

química. 

 

 Desenvolver materiais didáticos com textos de teatro cientifico aliado a 

experimentação foi curioso, convertendo-se em um trabalho gratificante e 
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motivador. O material produzido é flexível, versátil e fácil de adaptar a diversas 

situações de sala de aula, podendo ser utilizado na execução de experimentos 

pelos futuros professores, além de orientá-los melhor no descarte adequado dos 

resíduos químicos gerados e na segurança das atividades.  

 

 O material didático e a ementa da disciplina foram organizados em razão das 

necessidades dos futuros professores, relacionando aspectos particulares do 

exercício da profissão, procurando aproximar o conhecimento produzido e 

difundido na universidade com a realidade dos contextos escolares.  Além de 

aproximar os licenciandos à pesquisa em educação química partindo da 

produção de uma ferramenta útil no dia a dia de seu trabalho, produto possível 

de ser utilizado e aplicado a suas tarefas cotidianas. 
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PERSONAGENS: 

 

1 – Lampião: Contador da história; 

2 – Fenolitíca: Pesquisadora da área de química orgânica, esposa de Zé 

Benzenoide; 

3 – Zé Benzenoide: Pesquisador da área de química orgânica e 

coordenador do laboratório de orgânica; 

4 – Entropix: Pesquisador na área de Termodinâmica; 

5 – Entalpix: Irmão de Entropix e pesquisador da termodinâmica; 

6 – Dona Cisplatina: Pesquisadora da Inorgânica; 

7 – Maria Silicato: Irma de Dona Cisplatina e pesquisadora da 

Inorgânica; 

8 – João Bureta: Pesquisador da química Analítica. 
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I – Ato. 

Cenário: Um laboratório, um tanto original, visto que junto às vidrarias expostas 

nas bancadas estão objetos que vão caracterizar a cultura nordestina: panela de barro 

ferro de engomar a brasa, pote de barro, lamparinas, filtro de barro, chocalho, etc. Na 

parede um painel que caracterize um laboratório de química.  

 

Música de fundo: ♫ Ponteio Acutilado – Quinteto♪ 

 

Todos os personagens saem de diferentes lugares da plateia (recomenda-se, 

nesse momento, um ambiente escuro), com lampiões acesos, declamando a música de 

Ivanildo Vila Nova: 

 

Fenolitíca: Já que existe no sul esse conceito 

Que o nordeste é ruim, seco e ingrato 

Já que existe a separação de fato 

É preciso torná-la de direito. 

 

Entropix: Quando um dia qualquer isso for feito 

Todos dois vão lucrar imensamente 

Começando uma vida diferente 

De que a gente até hoje tem vivido 

Imagina o Brasil ser dividido 

E o nordeste ficar independente. 

 

Dona. Cisplatina: Dividindo a partir de Salvador 

O nordeste seria outro país 

Vigoroso, leal, rico e feliz 

Sem dever a ninguém no exterior. 

 

João Bureta: Jangadeiro seria o senador 

O cassaco de roça era o suplente 

Cantador de viola o presidente 

O vaqueiro era o líder do partido 
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Imagina o Brasil ser dividido 

E o nordeste ficar independente 

Maria Silicato: Em Recife o distrito industrial 

O idioma ia ser nordestinense 

A bandeira de renda cearense.                                                                                                                

Asa Branca" era o hino nacional. 

 

Entalpix: O folheto era o símbolo oficial 

A moeda, o tostão de antigamente 

Conselheiro seria o inconfidente 

Lampião, o herói inesquecido 

Imagina o Brasil ser dividido 

E o nordeste ficar independente. 

 

Lampião: O Brasil ia ter de importar 

Do nordeste algodão, cana, caju 

Carnaúba, laranja, babaçu 

Abacaxi e o sal de cozinhar. 

 

Zé Benzenoide: O arroz, o agave do lugar 

O petróleo, a cebola, o aguardente 

O nordeste é auto-suficiente 

O seu lucro seria garantido 

Imagina o Brasil ser dividido 

E o nordeste ficar independente. 

 

Entropix: Se isso aí se tornar realidade 

E alguém do Brasil nos visitar 

Nesse nosso país vai encontrar 

Confiança, respeito e amizade. 

 

D. Cisplatina: Tem o pão repartido na metade, 

Temo prato na mesa, a cama quente 

Brasileiro será irmão da gente 
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Vai pra lá que será bem recebido 

Imagina o Brasil ser dividido 

E o nordeste ficar independente. 

 

João: Eu não quero, com isso, que vocês 

Imaginem que eu tento ser grosseiro 

Pois se lembrem que o povo brasileiro 

É amigo do povo português. 

 

Maria: Se um dia a separação se fez 

Todos os dois se respeitam no presente 

Se isso aí já deu certo antigamente 

Nesse exemplo concreto e conhecido 

 

Todos os personagens: Imagina o Brasil ser dividido 

E o nordeste ficar independente. 

 

Nesse momento todos os personagens saem de cena, ficando apenas Lampião.  

Lampião: 

Cordel: Química em cena 

Bom dia minha gente 

Quero lhes apresentar  

Uma turma inteligente 

È o grupo química em cena 

Falando de uma briga danada 

 

Histórias de cientistas 

E de muita dedicação 

Buscando educar pra cidadania 

Para formar cidadãos 

 

Preciso dizer como nasceu esse grupo 

Atitude do PET de química 
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Buscando divulgar essa ciência 

Com prazer e alegria 

 

Prá contar essa história 

Preparamos experimentos 

Fizemos cálculos e medidas 

E acrescentamos uma pitada de uma lenda 

 

Tem até cordel 

Cultura do sertão 

No ensino de química 

Temos conceitos, formulas e reações. 

 

Mais não podemos esquecer 

De mostrar com atenção 

A emoção dos cientistas 

Para buscar uma solução 

 

Lampião: Menino! Menino! Menino! Vai chamar sua mãe que o espetáculo vai 

começar.  

 

Zé Benzenoide está executando um experimento sobre viscosidade e extraindo clorofila 

do xiquexique em seu laboratório de Química Orgânica, quando sua esposa Fenolitíca 

entra eufórica e afobada. 

 

Uma experiência sobre viscosidade 

 

  1 – Materiais e Reagentes: 

 3 provetas de 100 mL; 

 1 esfera de aço de 4mm de diâmetro; 

 1 pinça metálica; 

 1 imã; 

 Cronômetro; 

Lembre-se 

não descarte 

nada na pia. 

L 
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 Papel toalha; 

 1 pisseta com álcool; 

 Papel toalha; 

 Solução de sacarose 800 g/L;  

 Detergente biodegradável; 

 Óleo vegetal de soja. 

2 – Procedimento: 

 Posicione as três provetas, uma ao lado da outra;  

 Deixe as três provetas na mesma altura;  

 Encha as provetas com os líquidos propostos; 

 Comesse as medidas com a solução de sacarose, em seguida com o detergente 

e, por último, com o óleo, para facilitar a limpeza da esfera de aço quando se 

troca de líquido. 

 Segure a esfera de aço com uma pinça e posiciono no centro da proveta, em 

seguida solte-a; 

 Com a outra mão, segure o cronômetro e determine o tempo que a esfera 

demora a chegar ao fundo da proveta; 

 Para retirá-la use o imã; 

 Repita o procedimento 6 vezes e calcule o valor médio da média do tempo; 

 Lave a esfera com água e álcool e seque-a antes de passar para o detergente, 

repita o mesmo procedimento antes de passar para o óleo. 

3 – Sugestões: Trabalhar com propriedades intrínsecas da matéria, que fazem parte do 

cotidiano do aluno, a viscosidade. 

4 – Discussão: No experimento, a esfera de aço desce mais rapidamente no líquido 

menos viscoso, por este apresentar menor resistência ao escoamento, onde temos: 

 

V Detergente > V solução de sacarose > V óleo de soja 

 

O professor pode e deve trabalhar as características da viscosidade e da 

densidade, discutindo o porquê dessas ordens relativas. Devendo enfatizar também as 

diferenças estruturais dos três líquidos. 

Com relação à ordem de viscosidades, o detergente pode ser considerado uma 

dispersão coloidal formada por aglomerados de ânions p-dodecilbenzenosulfonato 

Encha lentamente 

para evitar a 

formação de 

bolhas. 
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(micelas) rodeados por cátions Na
+
 e moléculas de água. Assim, as forças de coesão 

íon-dipolo aliadas ao tamanho extremamente grande das micelas (10
-4 

a 10
-7

cm de 

diâmetro) dificultam o escoamento desse líquido e, provavelmente, por essa soma de 

fatores, o detergente é o mais viscoso. A solução de sacarose não apresenta 

aglomerações nem espécies iônicas, e as forças predominantes são as ligações  de 

hidrogênio existentes entre  os grupos hidroxilas da sacarose e as moléculas de água e 

entre as próprias moléculas de água. Nesse caso, as ligações de hidrogênio podem ser 

da mesma ordem que as do íon-dipolo, mas o menor tamanho das moléculas de 

sacarose e das de água parecem originar uma menor viscosidade. O óleo de soja está 

constituído por uma mistura de no mínimo oito ácidos graxos na maioria insaturados, 

cujo principal componente é o linoleico. Todos eles possuem uma cadeia carbônica 

aberta, longa e apolar com uma extremidade polar (-COOH). Devido a essa 

desproporção na molécula, as forças de coesão dipolo-dipolo devem ser fracas. Além 

disso, as duplas ligações provocam dobras nas cadeias carbônicas dos ácidos, 

dificultando a aproximação e aglomeração dessas moléculas e também contribuindo 

para que o óleo seja o líquido menos viscoso (BROWN, 2005). 

5 – Cuidados: O álcool inflama com muita facilidade. 

6 – Recomendações: A solução de sacarose pode ser reaproveitada, assim como o 

detergente e o óleo vegetal.  

7 – Referências: VAZ, Edson Luiz Silva; ACCLARL, Heloisa Andreia; ASSIS, Alice; 

CODARO, Eduardo Norberto. Uma experiência didática sobre viscosidade e 

densidade. Química Nova na Escola, São Paulo, v. 34, n. 3, p. 155-158, ago. 2012. 

BROWN, T.L. Química: a ciência central. 9. ed. São Paulo: Pearson Education, 2005. 

 

 

Fenolitíca: Amorico, recebemos uma carta do compadre Chiquinho... 

 

Zé: E quem é esse? 

 

Fenolitíca: E num é o reitor de nossa universidade, homem? 

 

Zé: Ah, sim... E o que ele quer, está ameaçando fechar o laboratório por falta de verbas? 
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Fenolitíca: Não, minha água de colônia, ele tá avisando que Químicos de universidades 

internacionais virão fazer alguns estudos em nossos laboratórios, e melhor, vão trazer 

recursos financeiros para nós. 

 

Zé: Tá certo, tá certo... Vou continuar minha extração... 

 

Fenolitíca: E tais extraindo o que? Tá com um cheiro terrível! 

 

Zé: Clorofila, e esse cheiro sou eu, faz três dias que não tomo banho... 

 

Fenolitíca: Mas num encheram a cisterna lá de casa ontem? 

 

Zé: Homem vai perturbar outro, deixe-me continuar meu experimento. 

 

Fenolitíca sai emburrada e resmungando. 

 

Fenolitíca: Que bruto, bem que mamãe me disse pra não casar com esse infeliz das 

costa-oca. 

 

Zé Benzenoide se vira ao publico e explica o que é a clorofila 

 

Zé: Pessoal, a clorofila é uma substância química presente em plantas e algas, que é 

fundamental ao processo de fotossíntese, sem ela estes seres vivos jamais conseguiriam 

transformar a energia do sol em energia química, convertendo gás carbônico e água em 

carboidratos e gás oxigênio. 

 

Zé: Fenolitíca, meu caroço de seriguela, cadê tu? Bora jogar dama? 

Fenolitíca: Oxi, agora você quer né? 

 

Zé: chegue aqui. 

 

Fenolitíca: Tá bom eu vou. 
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Eles começam o duelo no jogo de damas, porém são bruscamente interrompidos. João 

Bureta chega falando no telefone, extremamente irritado, reclamando por ter sido 

obrigado a ir para essa universidade. 

 

Bureta: Eu não posso acreditar! Reitor Chiquinho, você me disse que era uma 

universidade de primeira categoria! Disse que eu ia ter um espaço só para mim, para 

poder realizar minhas pesquisas. Como assim você se enganou? Não desligue reitor! 

“Ainda estou falando com o senhor...” 

 

Fica em cena e é abordado por Fenolitíca. 

 

Fenolitíca: Seja bem vindo ao laboratório de Química Orgânica da Universidade 

Comunitária de Cabobró (UCC), e esse é o meu marido, Zé Benzenoide, se aprochegue 

... 

Bureta: Mais olha só onde eu fui me meter... Que laboratório é esse?... Só poderia ser 

coisa da Orgânica! 

 

Zé: E tu? Quem tu acha que é? Tu só sabes fazer titulação homem... 

 

Bureta: O que criatura? Tu não sabes nem de onde eu sou. Oxente ... Vim da melhor 

universidade da Bahia, bichinho. Tenho dois pós-doutorados na área da analítica. 

 

Zé: E eh? No meu estudo de doutorado sobre a viabilidade do consumo de xiquexique 

em ruminantes salvei mais de 10.000 cabeças de gado. 

 

 Bureta: E foi? 

 

Fenolitíca: Homem deixe de bestagem, e comece a trabalhar logo na sua pesquisa. 

 

Os químicos orgânicos saem de cena e João Bureta se organiza para realizar o seu 

experimento (Titulação por neutralização).  

 



153 

 

Titulação por neutralização 

1 – Materiais e reagentes: 

 2 seringas descartáveis sem agulha de 10 mL; 

 1 bureta de 100 mL; 

 3 erlenmeyers de 50 mL (ou copos de vidro transparente); 

 100 mL de solução de hidróxido de sódio (ou soda cáustica) 0,1 mol. L
-1

 

padronizada; 

 50 mL de vinagre branco; 

 Solução indicadora de fenolftaleína ou repolho roxo. 

2 – Procedimento: 

 Utilizando a seringa descartável, adicione 10 mL de vinagre em um erlenmeyer 

(ou copo de vidro). Acrescente 2 a 3 gotas de fenolftaleína (ou 10 mL de 

solução de repolho roxo); 

 Encha a outra seringa descartável com a solução padronizada de hidróxido de 

sódio. Acerte o volume para 10 mL, tomando o cuidado de não deixar bolhas no 

interior da seringa; 

 Titule a solução contida no erlenmeyer (ou no copo), adicionando gota a gota a 

solução de hidróxido de sódio no vinagre até o aparecimento de uma coloração 

rósea se usar fenolftaleína ou verde se utilizar solução de repolho roxo; 

 Anote o volume gasto da solução de hidróxido de sódio empregada para 
neutralizar o ácido. 

 

3 - Sugestões: Pode ser utilizado para determinar concentrações de varias espécies 

inorgânicas, orgânicas ou biológicas que em solução apresentam características ácidas 

ou básicas. 

4 – Discussão: A titulação por neutralização consiste em um método bastante simples 

empregado em química analítica e por isso, este método é empregado para determinar 

concentrações de inúmeras espécies inorgânicas, orgânicas ou biológicas que em 

solução apresentam características ácidas ou básicas.  

A condição para que uma determinação titulométrica possa ser realizada é o 

conhecimento da concentração do titulante (no caso deste experimento, o hidróxido de 

sódio), que é obtido diretamente a partir de um padrão primário, ou já titulado com 

uma solução de padrão primário (neste caso, a solução titulante recebe o nome de 

padrão secundário). 
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Em uma determinação titulométrica de neutralização o titulante pode ser um 

ácido ou uma base, dependendo de qual é a solução problema. A reação que ocorre 

durante a titulação do ácido acético presente no vinagre pode ser representada pela 

equação: 

 

CH3COOH(aq) + NaOH(aq)                 CH3COONa(aq) + H2O(l) 

 

Pela estequiometria da reação, é possível observar que 1 mol do ácido reage 

com 1 mol de hidróxido de sódio. Assim, é possível determinar a quantidade de matéria 

(números de mols) do ácido que reagiu com a base. Inicialmente, conhecendo o volume 

de base empregado e a concentração da mesma, é possível calcular a quantidade de 

matéria de hidróxido de sódio que reagiu. Sabendo que em 1L de solução de titulante 

tem-se uma quantidade de matéria correspondente a 0,1 mol (n) de NaOH, basta 

calcular a quantidade de matéria utilizada na titulação por meio de uma regra de três. O 

valor encontrado corresponde também a quantidade de matéria (ácido acético) titulada. 

Desta forma, convertendo os resultados para 1L de vinagre é possível saber a 

concentração de ácido do produto.  

Cabe salientar que a solução de hidróxido de sódio foi padronizada, assim a 

concentração de 0,1 mol.L
-1

 é aproximada. Como a solução é padronizada, a 

concentração exata já deve ser conhecida no inicio do experimento.   

5 - Cuidados: Ao manipular as soluções não as deixe entrar em contato com a pele. O 

hidróxido de sódio (NaOH) causa queimaduras em contato com a pele. Em caso de 

acidente, lave a região afetada com água corrente. 

6 – Recomendações: Antes de descartar o titulado, assegure-se que a solução está 

neutra. 
7 – Referência: FERREIRA, Luiz Henrique; HARTWIG, Dácio Rodney; GIBIN, 

Gustavo Bizarria; OLIVEIRA, Ricardo Castro. Contém Química: pensar, fazer e 

aprender com experimentos. 1 ed. São Carlos: Pedro e João, 2011.  

 

 

Fenolitíca: Ei, bichinho... Tais com fome? Va comprar logo sua senha pra comer lá no 

Restaurante Universitário! 

 

Bureta: Restaurante universitário! Não tem uma coisinha melhor não? 
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Fenolitíca: Pois num tem não.... Cadê meu Acetaldéido que estava aqui na bancada? 

Bureta: Será que é esse vidro aqui sem rótulo? 

 

Fenólitica: Só tem um jeito de descobrir: fazendo o Teste de Tollens! 

 

Fenolitíca começa a apresentar seu experimento (Oxidação com reagente de Tollens: 

Espelho de Prata), enfatizando a seletividade para aldeídos. 

 

Espelho de Prata 

 1 - Materiais e reagentes: 

 Dextrosol (glicose); 

  Ácido tartárico e hidróxido de sódio; 

 Nitrato de prata (pode ser encontrado em farmácia); 

 Amoníaco (solução a base de amônia encontrado em supermercado); 

 Água destilada; 

 Balão de fundo chato com rolha; 

 Balão volumétrico de 100 mL; 

 Álcool Etílico; 

 Conta gotas; 

 Proveta; 

 Colher de chá. 

2 – Procedimento: 

 Prepare uma solução aquosa de nitrato de prata, dissolvendo 4,0g desse soluto 

em 50 mL de água destilada; 

 Prepare separadamente outra solução, dissolvendo a glicose em 50 mL de água 

destilada. Depois acrescente 0,6 g de ácido tartárico e ferva a solução. Depois 

de esfriada, adicione a essa solução 10 mL de álcool etílico e dilua com água 

até atingir o volume de 100 mL. Utilize o balão volumétrico de 100 mL. 

 Prepare mais uma solução, diluindo 5,0 g de hidróxido de sódio em 50 mL de 

água destilada; 

 Misture 10 mL da solução aquosa de nitrato de prata e 10 mL do amoníaco;  
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 Usando o balão de fundo chato, coloque essa ultima mistura dentro dele e 

acrescente 20 mL da solução aquosa de nitrato de prata e 20 mL da solução de 

hidróxido de sódio; 

 Feche o balão com a rolha e agite de forma lenta, sem parar, homogeneizando a 

solução; 

 Observe a formação do espelho de prata nas paredes do balão de fundo chato. 

3- Sugestões: Trabalhar conceitos de oxirredução. 

4 – Discussão: Quando expostos a oxidantes fracos, os aldeídos são oxidados, mas as 

cetonas não. Por meio de uma reação assim, podemos diferenciar os aldeídos das 

cetonas e, nesse caso, diferenciar a glicose da frutose. Isto é, se reagir, é um aldeído 

(glicose), mas se não acontecer nada, é uma cetona (frutose). 

Uma solução que atua como um oxidante fraco e que reagem com aldeídos é o 

reativo de Tollens, que é uma solução de nitrato de prata amoniacal.  

O aldeído é oxidado ao ácido carboxílico correspondente, enquanto os íons 

prata são reduzidos a Ag0 (prata metálica). Se essa reação for realizada, por exemplo, 

num tubo de ensaio, essa prata metálica irá se depositar nas paredes do tubo, resultando 

na formação de uma película chamada de espelho de prata 

5 - Cuidados: Ao manipular as soluções não as deixe entrar em contato com a pele. O 

hidróxido de sódio (NaOH) causa queimaduras em contato com a pele; O amoníaco, na 

forma líquida, pode causar graves queimaduras, tanto nos olhos como na pele, tendo 

assim um efeito corrosivo; O álcool inflama com muita facilidade. 

6 – Recomendações: resíduo contendo prata deve ser recuperado, pois é considerado 

um metal raro. 

7 - Referência: FERREIRA, Luiz Henrique; HARTWIG, Dácio Rodney; GIBIN, 

Gustavo Bizarria; OLIVEIRA, Ricardo Castro. Contém Química: pensar, fazer e 

aprender com experimentos. 1 ed. São Carlos: Pedro e João, 2011.  

 

 

Fenolítica: Que belezura! Agora tenho meu próprio espelho! 

 

Nesse momento vai entrando as duas irmãs da química inorgânica.  
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D. Cisplatina: Mais veja só, aonde viemos parar, neste laboratório de jecas, que não tem 

nem um espelho em casa e ficam utilizando os conhecimentos da nossa ciência com 

coisas tão supérfluas! 

 

Fenolítica: E eh?  Eu vi na carta que vocês são da área da química inorgânica e que 

trabalham com barro (risadas). 

 

Maria Silicato: Pois fique sabendo senhora Fenolitíca, que os nossos estudos com 

ARGILAS tem trazido muitos avanços na área de materiais! 

 

D. Cisplatina: Isso mesmo irmã, mostre mesmo a importância da nossa área! Ah, 

maldita seja esta crise internacional, ontem eu era uma química de sangue azul 

mundialmente conhecida, e hoje estou neste fim de mundo. 

 

Fenolítica dá as costas e sai de cena 

 

Maria Silicato: Calma irmã... Agora não adianta reclamar... Vamos mostrar para o 

público como os estudos das argilas podem contribuir para o desenvolvimento de novos 

materiais. 

 

D. Cisplatina: Às argilas, são compostos cerâmicos de ocorrência natural, cuja estrutura 

e composição química encontram-se intimamente relacionadas à própria formação do 

Planeta. 

 

Maria Silicato: Elas vêm sendo um importante material de construção. São importantes 

também na agricultura, na mecânica dos solos, em indústrias de cerâmicas, de papel, 

metalúrgicas e petrolíferas. 

 

D. Cisplatina: Podem ser utilizados como catalizadores heterogêneos, supercondutores e 

na descontaminação ambiental.  

 

Após esse momento Zé Benzenoide entra e faz o experimento do “assovio do garrafão”. 

Com o ruído forte gerado pelo experimento as senhoras saem de cena. 
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Assovio do Garrafão. 

 1 - Materiais e reagentes: 

 Garrafão de água mineral com tampa de 20L; 

 Álcool etílico puro; 

 Fósforo. 

2 – Procedimento: 

 Adiciona-se 5 mL de álcool etílico no garrafão vazio e seco de água mineral; 

 Agita-se o mesmo tampando a boca do garrafão, permitindo que o álcool se 

volatilize e ocupe todo o volume disponível; 

 Em seguida acende-se o fosforo e coloca rapidamente no garrafão.  (atenção 

devem sincronizar este ato: com a que estava agitando o garrafão destampando 

o mesmo, e uma segunda colocando rapidamente o fósforo). 

3- Sugestões: Trabalhar com a nomenclatura dos álcoois, gases, reações químicas, 

estequiometria e combustão. 

4 – Discussão: Ao se jogar um palito de fósforo aceso dentro de um garrafão com 

vapores de álcool etílico dentro, a queima do álcool produz gás carbônico e água. 

Como a boca do garrafão é apertada e o volume do gás produzido é muito grande, o 

mesmo escapa para fora, pela boca do garrafão, em alta velocidade para diminuir a 

pressão. Isto produz um ruído forte parecido com um assovio. Vê-se ao mesmo tempo 

uma luz azulada por que esta é a cor típica produzida na combustão dos álcoois, como 

mostra a reação abaixo: 

 

C2H5OH +3O2  → 2CO2(g)+ 3H2O(l) 

 

5 - Cuidados: Deve-se ter cuidado com a quantidade de álcool usado, por que o uso de 

grande quantidade pode causar uma explosão e queimar as pessoas próximas, bem 

como quebrar o garrafão e produzir a emissão de pedaços em alta velocidade; O álcool 

inflama com muita facilidade. 

6 – Recomendações: O experimento não gera resíduos químicos. 

7 - Referência: SOUSA, Luiz Di; SANTOS, Anne Gabriela Dias; FALCONIERE, 

Antonio Gautier Farias; BATALHA, Ravana Rany Marques. Teatro químico: dez 

anos do grupo fanáticos da química com ensino lúdico. 1 ed. Mossoró: Fundação 

Vingt-um Rosado, 2011. 
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Zé: Olha só que bagunça no meu laboratório! Só vejo esse povo chegando, 

apresentando defendendo sua área, e nada de ajudarem na questão financeira... Estou 

começando a não gostar dessa história! Ainda bem que todos já chegaram... 

 

Quando ele menos espera, saem da plateia os irmãos Pix – Entropix e Entalpix, 

dizendo: 

 

Entropix e Entalpix: E eh? 

 

Enquanto andam em direção ao palco... 

 

Entalpix: Tá vendo Irmão? Esse Químico Orgânico teve a audácia de esquecer que nós 

estávamos chegando... 

 

Entropix: É verdade Irmão! Nós somos os Físico-químicos! Somos da área mais 

importante da Química! Como ele pode nos esquecer? 

 

Entalpix: Não faço a menor ideia de como isso aconteceu. Só poderia ser um Orgânico 

mesmo... 

 

Zé: Oxi... E quem são vocês? Aqui na carta não consta o nome de mais ninguém... 

 

Entropix: Nós somos os Irmãos Pix. Eu sou Entropix! 

 

Entalpix: E o meu é Entalpix. (falando com Zé) Ele é um ano luz mais velho que eu. Os 

sinais Termodinâmicos da velhice já estão chegando para ele. 

 

Entropix: Entalpix e suas piadinhas sem graça... (falando com a plateia) Vocês viram 

alguma graça nisso? 

 

Zé: Que danado de nomes são esses? Em que a mãe de vocês estavam pensando quando 

lhe deram esses nomes, Entropix e Entalpix? 
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Entalpix: Nossa mãe era Bioquímica e adorava físico-química biológica... 

(interrompido) 

 

Zé: O que que o nome de vocês tem haver com a Físico-química Biológica? 

 

Entropix: Para você que não sabe senhor Benzenóide, o domínio dos sistemas 

biológicos é um processo susceptível de reações químicas, então a energia que regula 

esse sistema é a energia livre de Gibbs. 

 

Entalpix: Isso mesmo Irmão. E essa grandeza termodinâmica dita por meu irmão, 

senhor Benzenóide, a Energia Livre de Gibbs é função da temperatura, da Entalpia e da 

Entropia. E ao estudar essa parte da Físico-química nossa mãe decidiu nos dar esses 

nomes, em homenagem as funções termodinâmicas Entalpia e da Entropia. 

 

Zé: O problema dos físico-químicos é que vocês só sabem fazer contas e mais contas. 

 

Entalpix: Ai é que você se engana. O maior obstáculo ao aprendizado da Físico-

Química é a ideia de que a memorização das equações é um modo sensato de aprender. 

A memória, meu caro, deve ser reservada para os fundamentos e definições importantes. 

Concorda irmão? 

 

Entropix: Completamente Irmão! As equações existem para serem compreendidas, e 

não memorizadas. Tanto em Física como em Química, uma equação não é uma mistura 

confusa de símbolos, mas a expressão de uma relação entre quantidades Físicas. 

 

Zé: E eh? 

 

Entalpix: Então, é perceptível notar que além da explicação dos mesmos fenômenos 

Químicos que você explica, do ponto de vista da sua área, nós ainda exibimos todos 

esses fenômenos através de equações matemáticas que simplificam a explicação desses. 

 

Entropix: Tente, senhor Benzenóide, por todos os meios, manter sempre presente os 

princípios fundamentais da Físico-Química, e da Química como um todo, que estão 
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sendo aplicados; memorize-os e, acima de tudo, entenda-os. Utilize o seu tempo para 

compreender os métodos que são usados para atacar um problema. 

 

No meio da conversa entra em cena Fenolitíca 

 

Fenolítica: Ei, ei, ei... Que história é essa? Vinha entrado e ouvi parte da conversa de 

vocês... Fiquem sabendo Irmãos Pix, que nós da Orgânica dominamos perfeitamente os 

conteúdos da Química como um todo! 

 

Zé: Justamente, mas todas essas teorias sem nexo foram pouco úteis quando se 

desenvolveram os primeiros fármacos dos primeiros remédios que salvaram milhões de 

pessoas, eu nunca vi cálculo nenhum curar ninguém. 

 

Entalpix: Hum... 

 

Zé: Lembre-se ainda que nós orgânicos não sintetizássemos apenas, mas avaliamos 

outros critérios extremamente importantes como os compostos quirais, os fármacos 

quirais, em que um pode te matar e outro por salvá-lo de uma morte terrível. 

 

Fenolítica: Isso mesmo Amorico, nossa contribuição na indústria hoje em dia é de 

extrema importância... 

 

Zé: Vejam o caso do princípio ativo da talidomida, não se tomou conta que alguns 

compostos são como nossas mãos esquerda e direita, na talidomida um composto agia 

como remédio para dores e outro como atrofiador de membros de bebês em mulheres 

gestantes. Tudo isso por causa da quiralidade, que vem do grego mão. 

 

Música Castelo ♫Ratimbum.(música das mãos)♪ 

 

Entropix: Mas você sabia, Sr. Benzenóide, que antes de um medicamento ser lançado 

no mercado, ele passa por muitos testes, incluindo o estudo da cinética ligada à sua 

absorção e atuação do organismo. 
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Entalpix: Tal estudo permite tirar muitas conclusões uteis sobre atuação do 

medicamento, seus benefícios e seus ricos. 

 

Fenolitíca: Nas indústrias, analisamos qual é o produto majoritário da reação, qual o 

produto formado mais rapidamente, qual reagente podemos usar para obtermos maior 

rendimento de produtos... Tudo isso visando o aumento da produção! 

 

Entalpix: E você acha que todos os reatores que vocês orgânicos utilizam na indústria, 

controle de velocidade da reação, de estabilidade dos produtos formados, são analisados 

sobre quais aspectos? 

 

Entropix: Para o controle dos produtos formados vocês orgânicos precisam ter 

conhecimento da Cinética e da Termodinâmica, ou pelo menos alguns dos conceitos 

básicos destas. Vocês podem sintetizar um produto que é viável cineticamente, ou seja, 

ser formado mais rapidamente, mas ser instável ou pouco estável. Da mesma maneira 

que podem sintetizar um produto que é viável Termodinamicamente, ou seja, formar um 

produto mais estável, porém o tempo de sintetização precisaria ser muito maior. 

. 

Entalpix: E além do mais, o estudo cinético e termodinâmico dos reatores utilizados 

pela indústria são todos baseados em cálculos Físico-Químicos. 

 

Entropix: Vocês só sabem fazer hidrogenação catalítica! 

 

Zé: E eh? 

 

Fenolitíca: (ironicamente) Sério? Então, por favor, fale... Hidrogenação catalítica, é 

prótico ou aprótico? Porque eu esqueci. E se nossa redução não é esterioespecífica, 

então como nosso produto pode ser enantiomericamente puro? Quero dizer, é 1-fenil-1-

hidróxido-2-metil-aminapropano, contendo, claro, centro quiral nos números de 

carbonos 1 e 2 na cadeia de gás propano. Então, redução para metanfetamina elimina 

qual centro quiral mesmo? Porque eu esqueci. Vamos me ajudem irmãos pix! 

 

Após a fala de Fenolitíca entra em cena João Bureta com a boca cheia da farofa, 

escutando música com o fone de ouvido. A música “É a dança do maxixe” será tocada 
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para todos ouvirem. A música deve ser desligada no instante em que o personagem tira 

os fones do ouvido. 

 

Bureta: Ei, o que vocês estão falando ai? Escuto a zoada de vocês lá de fora... Será que 

vocês não podem falar mais baixo... 

 

Ele percebe a presença do seu arco-inimigo (Entropix). 

 

Bureta: Você aqui? Não posso acreditar... O meu maior arco-inimigo, Entropix! 

 

Entalpix: Primeiramente, quem é você?  E de onde você conhece o meu Irmão? 

 

Bureta: Você deve ser o irmão mais novo dele né? Já ouvi falar de você... Me disseram 

que você é chato como seu irmão! 

 

Entropix: (debochando) Ora vejam só que apareceu, Buretinha... (dirigindo-se ao irmão) 

Ele nunca admitiu que eu sempre fui mas inteligente do que ele! 

 

Fenolitíca: Eu num estou entendendo mais nada... 

 

Bureta: (dirigindo-se á Fenolítica) Eu estudei com ele no colegial. (dirigindo-se ao 

Entropix) Não me esqueço daquela torta na cara que você me deu na hora do lanche. E 

que também colocou o pé para eu tropeçar e cair na lama e fiquei totalmente sujo, 

imundo. 

 

Entropix: E eh? Você se lembra daquela chuva de pedras que jogou em mim? Doeu viu? 

 

Bureta: Ah, isso já é passado... Mas agora superei esses momentos de vergonha que 

você me fez passar. Agora sou um Químico Analítico de sucesso. E você, continua 

fugindo da escola? 

 

Entropix: (risos) Não Senhor. Sou um grande cientista! Sou Físico-Químico! Antes eu 

fugia sim da escola... Mas pelo menos sou educado e não entro nos ambientes com a 

boca cheia de farofa... 
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Fenolitíca: Vocês podem parar com essa discussão! Vamos voltar a falar sobre as 

contribuições industriais? 

 

Bureta: O que? Vocês Orgânicos e Físico-Químicos, devem seguir a Química Verde 

assim como eu (falar de alguns princípios da Química Verde). A Química Verde é a 

parte da Química que envolve o planejamento da síntese e dos produtos químicos. Ela 

busca evitar a poluição e os problemas ambientais sobre os seres vivos; eliminar os 

processos químicos prejudiciais ao ambiente e substituí-los por outros menos 

agressivos, sustentáveis, recicláveis e não persistentes; programar métodos sintéticos 

para substâncias de alta eficácia com reduzida toxicidade para a saúde humana e para o 

meio ambiente. 

 

Apagam-se as luzes! Todos ficam se perguntando o que aconteceu. 

 

Entropix: Tenham calmas! Vou resolver o problema em um nano segundo! 

 

Entropix faz o experimento da Fluorescência 

 

Fluorescência 

1 – Materiais e reagentes: 

 Água tônica; 

 Comprimido de vitaminas do complexo B-12; 

 Folhas de vegetais 10g (hortelã); 

 Filtro de papel (pode ser o utilizado para café); 

 Almofariz e pistilo (ou amassador para caipirinha e copo); 

 Béqueres de 250 mL (ou copos de vidro); 

 Fonte de excitação UVA: lâmpada de luz negra de 28 W (pode ser encontrada 

em lojas de iluminação); 

  Para montagem do dispositivo é necessário à lâmpada, soquete, fios de cobre e 

um interruptor; 

 O dispositivo pode ser montado dentro de uma caixa de madeira (ou papelão) 

com abertura frontal, que permite observação da emissão de luz.  



165 

 

2 – Procedimento: 

 Utilizando o almofariz, macere as folhas do vegetal. Em misture com água e em 

seguida filtre, coloque o filtrado em um béquer de 250 mL; 

 Macere os comprimidos do complexo B-12, em seguida misture com água e 

deposite em um béquer de 250 mL; 

 Deposite a água tônica em um béquer de 250 mL; 

 Arrume os béqueres com os líquidos no dispositivo montado; 

 Acenda a luz. 

3 – Sugestões: Trabalhar com estrutura atómica. 

4 – Discussão: Neste experimento, propomos a utilização de substâncias fluorescentes 

para abordagem do tema estrutura atômica. Luminescência é o nome do fenômeno 

mais genérico que engloba a fluorescência e a fosforescência. A luminescência é 

definida como a emissão de luz na faixa do visível (400-700 nm) do espectro 

eletromagnético como resultado de uma transição eletrônica. O primeiro passo de um 

processo fotoquímico ou fotofísico envolve a absorção de um quanta de luz (fóton) por 

uma molécula e, conseqüentemente, a produção de um estado eletronicamente excitado 

(vide esquema ao lado). Isto significa dizer que a molécula absorveu uma quantidade 

discreta de energia, suficiente para promover um elétron de um nível inferior para um 

nível superior de energia. A energia do fóton deve coincidir com aquela correspondente 

à transição eletrônica. Diz-se que a molécula foi do estado fundamental para o 

excitado. A molécula não pode permanecer indefinidamente no estado excitado, por 

este ser termodinamicamente instável em comparação ao estado fundamental, e pode 

dissipar a energia absorvida através dos processos: Fluorescência - emissão de um 

fóton de luz e retorno ao estado fundamental e Fosforescência- o elétron excitado 

decai para um nível intermediário de energia a partir do qual ocorre emissão de 

radiação ao retornar ao estado fundamental.  

5 - Cuidados: Evite olhar diretamente para a lâmpada, pois a radiação pode causar 

danos à retina. 

6 – Recomendações: Todos os materiais podem ser reaproveitados para uma próxima 

realização do experimento. 

7 - NERY, Ana Luiza Petillo; FERNANDEZ, Carmen. Fluorescência e estrutura 

atômica: experimentos simples para abordar o tema. Química Nova na Escola, São 

Paulo, n.19, p.39-42, mai. 2004.  
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Entropix: Homem, quer saber eu vou tomar um cafezinho... 

 

Entalpix: Eu também vou... (dirigindo-se aos Orgânicos) Vocês querem? 

 

Todos vão tomar o café que está dentro de uma bureta... 

 

Zé: Uhhm, que café gostoso amorico! Foi você quem fez? 

 

Fenolitíca: Foi sim! Obrigado meu Leite de Rosa! 

 

Entalpix: (debochando) Eu prefiro o café da Alemanha... 

 

Entropix: Eu também Irmão, e pra piorar ainda tá frio... Vamos esquentar um pouco 

esse café com o nosso isqueiro... 

 

Fim do primeiro ato – fecham as cortinas. 

 

II – Ato. 

Lampião: 

Eu vou contar pra vocês  

Através desta história  

Um causo muito esquisito  

Que não sai mais da memória  

 

Para entender 

Prestem muita atenção  

Fechando bem a boquinha  

E cole o bumbum no chão 

 

O que agora vou contar  

É um “causo” de assombração!  

 

O seu rosto é peludo  
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O corpo muito esquisito  

Possui o braço bem forte  

Esse bicho não é bonito 

 

 

Não tem medo da morte  

Canseira não lhe consome  

Esse bicho esquisito  

É o tal de lobisomem!  

 

-Uai!  

 

Aqui em pacoti 

Perto de Furtaleza 

Apreensiva, estava uma mulher  

Uma linda moça e com muita boa fé.  

Certa noite o marido falou que ia sair  

Disse para a mulher para ela também ir.  

 

Era noite de lua cheia  

Mesmo com tremedeira,  

Um medo danado 

A mulher, pegou um xale de lã e nos ombros colocou 

 

Pensou naquela noite linda de luar  

E com seu marido saiu a passear.  

 

-Que lua linda meu bem!  

-Mais linda que você não existe ninguém!  

 

E os dois saíram pela noite afora  

Nem se deram conta do passar da hora  

Chegaram numa encruzilhada  

E o marido caiu fora  
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De repente a coitada viu sair da escuridão  

Com uma boca escancarada  

As orelhas bem armadas  

Parecia um cachorrão!  

Não era um lobo  

Não era um homem 

Era o tal de lobisomem!  

 

-Valei-me minha nossa senhora!  

 

A moça correu e um laboratório encontrou  

Em baixo de uma bancada ela ficou  

O sol apareceu o galo cantou 

 O bicho fugiu  

 

A mulher com medo 

Logo para sua casa seguiu 

 

Após a virada da noite o laboratório de Química da Universidade Comunitária de 

Cabobró amanhece totalmente destruído e pior sem pista de quem possa ter cometido 

tal ato desastroso. Maria Silicato e sua irmã D. Cisplatina são as primeiras a chegar 

ao laboratório. 

 

Maria: Minha nossa, mãe de Deus, o que fizeram com nosso laboratório, já não tinha 

muito recurso e agora a situação é pior. 

 

João Bureta chega ao local 

 

João Bureta: A Química analítica pode solucionar este mistério tão cabuloso. 

 

João Apanha um tufo de cabelo no chão. 
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João Bureta: Vejam, nada é perfeito, este malfeitor deixou essa pequena pista, um fio de 

cabelo pixaim. Vou analisar o DNA por eletroforese capilar e descobrir quem causou 

todo esse alvoroço. 

 

João se retira para fazer suas análises. Todos os outros químicos acabam chegando, e 

todos lamentam pelo ocorrido com o laboratório. 

 

D. Cisplatina: Mas isto é um caos, na minha cidade isto nunca aconteceria, lá a Ciência 

é valorizada e estes atos de vandalismo jamais seriam vistos. Vou chamar a policia já!!! 

 

Maria Silicato: Calma irmã, a polícia neste país não é eficiente para resolver nada, 

vamos achar o culpado por nós mesmos, utilizando nossos conhecimentos de Química. 

 

Entra Fenolitíca e Entalpix. 

 

Fenolitíca: Acho que devemos deixar isso pra lá, podemos refazer nosso laboratório sem 

precisar saber quem foi o culpado. 

 

Entalpix: Negativo minha senhora, devemos achar o culpado sim, e não mediremos 

esforços para puni-lo. 

Fenolitíca se retira triste. João entra todo eufórico 

 

João: Descobri, descobri... minhas análises de DNA já mostraram resultado!!! 

 

Entropix: Então fale homem, o que se pode concluir com isso? 

 

João: Bem, os picos dos espectros mostram um DNA humano muito próximo ao DNA 

canino, creio que possa ter havido um erro no método, ou que realmente alguém com 

alguma mutação possa ter atacado o laboratório. 

 

Entalpix: Pessoal, pessoal, encontrei uma barra de rapadura estraçalhada junta aos 

montes de cabelo no laboratório, o que indica que este vândalo além de ser muito 

cabeludo, deixou cair do bolso um tablete que visto o grau de deformação da rapadura, 
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conclui-se, pelos meus cálculos que a distância do bolso ao chão é de 1,10 m. De forma 

que esta pessoa possua cerca de 1,80 m de altura. 

 

Entropix: E outra, quem em sã consciência virar roubar alguma coisa deste laboratório? 

E visto que a porta principal está intacta, dá para se concluir que quem causou toda esta 

destruição já estava aqui dentro na noite de ontem. 

 

Fenolitíca entra cabisbaixa e chorando.  

 

Fenolitíca: Pessoal, tenho algo para revelar para vocês, meu marido há anos vem 

pesquisando uma substância, um princípio ativo, que possa curá-lo de uma terrível 

doença que ele sofre há anos. 

 

Pequena pausa para choro – ♫ Música triste. ♪ 

 

Fenolitíca: Todo esse tempo sem financiamento para pesquisa, apenas causou mais dor 

a ele, todo o seu estudo com a caatinga para extração de substâncias não foi o suficiente 

para ele descobrir... 

 

Ela olha fixamente a todos – após longa pausa continua 

 

Fenolítica: O Zé, apesar de ser às vezes... Quase sempre, um casca grossa, ele nunca 

quis mal a ninguém e sempre fez tudo em nome da Ciência. 

 

Fim da música. 

 

Fenolítica: O Meu marido sofre com Lobisomia crônica aguda, ele é um lobisomem. 

 

Todos fazem cara de espanto. 

 

Fenolitíca: Devemos nos unir e deixar as arengas de lado para achar uma cura para esta 

maldição. 
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Entropix: Tem razão senhora Fenolitica, até quando vamos brigar por coisas tão fúteis e 

que não nos levam a lugar algum. O tempo que a Química fora dividida em áreas já se 

passou. Chegou a hora de não apenas nós, mas todos os cientistas do mundo se unirem 

em causas únicas e utilizarem todo o conhecimento da Ciência para ajudar a 

humanidade a dar mais um paço à frente. 

 

Todos os personagens (exceto Zé – que não está presente) aplaudem Entropix, que 

continua a discursar. 

 

Entropix: Portanto, irmãos da Química Orgânica, da Inorgânica, da Analítica, da físico-

Química e da Educação química, chegou a hora de nos unirmos para acharmos essa cura 

para o nosso companheiro José Benzenoide. 

 

Fenolitíca traz a última extração do princípio ativo em um Erlemeyer. 

 

Fenolitíca: Tá aqui, a última extração do Zé, ele testou nele mesmo, mas não houve 

efeito. 

 

João Bureta: Deixe me ver isso aqui 

 

João olha fixamente para o extrato de coloração verde. 

 

João: Ah, já analisei essa amostra por todos os métodos instrumentais que existem, só 

mantive o segredo quanto a isso porque não queria que ninguém soubesse que andei 

analisando as extrações do Zé Bezenóide. 

 

Maria: Pois digam homem do que se trata 

 

João: É uma mistura de compostos orgânicos, que contém o princípio ativo que 

interessa ao Zé, o problema é fazer uma separação eficiente. 

 

D. Cisplatina: Mas isto é simples nossas argilas podem fazer isso muito bem, creio que 

a Química inorgânica pode ser muito útil neste aspecto. 
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Maria Silicato: Justamente irmã, atualmente as argilas e seus poros podem servir de 

filtro para separar compostos de diferentes tamanhos, é um processo muito simples. 

 

Entropix: Mas vejam mesmo após se separar o princípio ativo, sem os cálculos físico-

químicos não podemos ter certeza da quantidade que pode ser veneno e a quantidade 

que pode ser a cura para a Lobisomia, assim como para qualquer doença. 

 

Entalpix se ergue com calculadora e papel em mãos 

 

Entalpix: Isso mesmo irmão, vou iniciar os cálculos agora mesmo. 

 

Todos os Químicos se juntam ao fundo do laboratório e começam a trabalhar em 

equipe, enquanto Lampião discursa ao público. 

 

Lampião: E assim meu povo, com a junção das áreas, estes químicos conseguiram achar 

a cura para Lobisomia. 

 

Entra Zé bezenóide no laboratório, todo rasgado, pálido enfraquecido. 

 

Zé: Fenolitíca!  

 

Zé tenta gritar alto, porém cai enfraquecido no chão. 

Fenolitíca: Amorzinho, não fique assim não, visse. 

 

Música: ♫ triste ♪ 

 

Zé: Minha flor de xiquexique, minha água de colônia, minha chuva no sertão, acho que 

eu me vou dessa vez, já estou velho, já não sou o mesmo lobisomem de outrora. 

 

Zé desmaia e Fenolitíca euforicamente grita com foz embargada. 

 

Fenolitíca: Por favor, tragam o remédio, rápido. 
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Maria vem correndo trazendo o remédio em um copo de vidro (suco em pó de morango 

– pra dar a coloração) 

 

Maria: Está aqui a solução contendo o remédio. 

 

Fenolitíca dá o remédio na boca de Zé, que após certo tempo se levanta meio estranho. 

 

Música: ♫ Barbie Girl ♪ 

 

Zé começa a dançar no palco se achando a Barbie do Nordeste 

 

Rapidamente Fenolítica vai à bancada e pega outra solução de coloração laranja (suco 

em pó de laranja) e dá pra Zé beber, que rapidamente retorna a ser um homem cério e 

machão.   

 

Zé: Oxi, que diabo foi isso, me expliquem!!! 

 

Entalpix: Desculpe-me doutor Bezenóide, é que eu acabei trocando a solução com o 

princípio ativo com um composto que eu estava preparando para mim, quer dizer pra 

sociedade, para, para... 

 

Todos: Hum... (em tom de desconfiança) 

 

Entropix: Tá bom irmão, não precisa se explicar! 

 

Zé: Fenolitíca, meu amor tu me salvou, foi em busca da cura pra mim, estou muito 

contente com você, este é o segundo melhor dia da minha vida. 

 

Fenolitíca: E qual foi o primeiro? 

 

Zé: Foi quando a gente se casou. 

 

Música: ♫Asa branca – Luiz Gonzaga♪ 
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Zé e Fenolitíca fazem uns olhares românticos e cômicos e começam a dançar um forró 

meio maluco, e após isto todos se pegam a dançar também – fecham se as cortinas e 

termina o espetáculo. 

 

 FIM. 
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PERSONAGENS: 

 

1 – Dom Quixote: Professor; 

2 – Dona Gertrudes: Tia do professor; 

3 – Antônia Quijana: Sobrinha de Dona Gertrudes; 

4 - Dulcineia: Moça vaidosa; 

5 – Amélia: Amiga de Dulcineia; 

6 – Ricote: Dono da pousada; 

7 – Clavileno: valentão; 

8 – Sancho: Amigo de Dom Q; 

9 – Apolinário: Dono de bar; 

10 – Cardênio: Bêbado;  

11 – Miguel: Bêbado; 

12 – Dalton: Professor; 

13 – Hipólito: Padre; 

14 – Jose Américo: Médico; 

15 - Maria boca solta: Moradora da cidade; 

16 - Chico oreia grande: Morador da cidade; 

17 – Antônio: Desconhecido. 
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I – Ato 

 

Cenário: Tamborete, mesa, livro e xícara de chá.  

 

Abrem-se as cortinas e no meio do palco está um homem sentado na posição de 

um pensador.   

 

Música de fundo: ♫ Suave ♪ 

 

Professor:  

 - Ao final da música, levanta-se e cumprimenta o público. 

- Bom dia, bom dia, bom dia. 

- Sejam todos bem vindos.  

- Estou feliz por estarem aqui. Estou feliz por terem interesse em saber da minha vida, 

da minha história, da nossa história, por que a sua história depende da nossa história. 

- Estou feliz por podermos analisar e pensar sobre o que está acontecendo e sobre o que 

se pode fazer, se assim quiserem. Não pensem que a situação é fácil. A coisa está muito 

complicada e todos, vejam bem, eu disse todos, isso mesmo todos, você, você, você... 

Todos vocês sofrem as consequências dessa grave situação. 

- E não são só vocês! Os seus pais, os seus filhos, os seus amigos e os inimigos também. 

Todos, todos tem problemas por minha causa, por nossa causa. 

- Sabem por quê? Vocês sabem? 

- Por que ganham menos que deveriam, 

- Por que sabem pouco o que deveriam, 

- Por que são mal educados, prepotentes, arrogantes... 

- Em suma, tem mil e um defeitos, pouco conhecimento, portanto, pouca serventia. 

- Estão assustados! Acham que isso é mentira! Não acreditam no que digo. 

- Está bem. Está bem... 

- Prestem atenção vou provar-lhes o que digo. Vou lhes mostrar o que se recusam a ver, 

o que não tem coragem de aceitar, o que lhes tira o sono, o que lhes rouba, e pior, rouba 

de seus filhos e dos filhos dos teus filhos, o direito de sonhar. 

- O que foi? Não acreditam! Estão incrédulos! 

- Vamos então começar do inicio. Vejam isso. 
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Música de fundo: ♫ Que cause suspense  ♪ 

 

- O que vocês veem.  

- Vestes de grife, sapato chique (provavelmente, couro de crocodilo), reparem no 

relógio, cabelo bem cortado, barba bem aparada... 

- Estou bem perfumado, tenho um bom dinheiro no bolso, uma reserva no banco tem 

um bom carro e uma excelente casa. Trabalho num lugar importante e sou respeitado. 

- Sim, importante e respeitado. Tão importante quanto os médicos, advogados, 

engenheiros, fazendeiros e políticos.  

- Sabem quem é essa pessoa bem sucedida. Esta pessoa sou eu, este sou eu no passado, 

este era o professor do passado. Este era eu. 

- E hoje quem é o professor? Vocês sambem? Sabem? 

- Não, não sabem, não querem saber e talvez tenham ou venham a ter raiva de quem 

sabe. 

- Hoje o professor é este. 

- Vejam bem.  È isso mesmo que estão vendo. Este é o professor do presente. Este sou 

eu, este somos nós hoje. 

- O que aconteceu? Como perdemos tudo aquilo?  Como deixamos de ser cidadãos 

respeitados e importantes e passamos a ser os tios e tias pronunciados com deboche 

pelas bocas de seus filhos que já não nos respeitam e admiram? Por que deixamos de ser 

exemplos a ser seguidos e passamos a ser exemplos a serem evitados. 

- Sim.  Isso mesmo! Ou vocês, acham que a grande maioria de seus filhos almeja ser 

professor. E vocês pais, incentivam seus filhos a se tornarem mestres? 

- Não, não, não!  É claro que não. É lógico que não. 

- Como querer que a coisa que mais ama, se sacrifique, se esforce, passe anos na escola, 

para depois ser desrespeitado e ganhar um salário de fome que não lhe permite viver 

com dignidade?  Como querer que ele vá trabalhar em prédios mal conservados que 

expõem ao perigo a sua vida, como querer que ele vá ensinar verdadeiros bandidos 

(disfarçados de alunos e muitas vezes armados ou formandos bandos) que o ameaçam, 

estragam os seus poucos bens, tem milhões de direitos e nenhum dever? 

- Sim amigos é desestimulante se tornar professor. Poucos querem.  
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- Os números mostram. São mais de 300 mil vagas de professor de química, outras 

tantas de física e matemática.  Para falar somente da falta de professores nas áreas mais 

atingidas no momento por essa grave situação.  

- E qual o resultado Disso? Não sabem? Nem imaginam? Não lhes interessa? 

- O resultado é grave, muito grave.  

- São prédios caindo, aparelhos que quebram ou não funcionam, pessoas deseducadas, 

textos ilegíveis, médicos, advogados, juízes despreparados, incompetentes e 

prepotentes.  

- Sim isso mesmo, eles são assim por que não tiveram um bom professor, portanto não 

aprenderam bem. È... O professor é à base de tudo. Sem um bom professor não tem 

ninguém bom em nada. 

- Se o professor não for bom, o seu aluno tende a ser ruim. E o pior, isso vira um circulo 

progressivo que cada vez piora a situação atual. 

- Consequências disso? 

- São muitas, muitas, vejamos... 

- Mal profissionais em todas as áreas, desemprego, estresse, doença... 

- Como mudar?  Eu não sei, só sei que sozinhos, nós professores não podemos. 

- Quem pode então? Talvez você pai de família, educando seu filho... 

 -Talvez você administrador, mantendo as escolas em condições...  

-Talvez você político estabelecendo leis justas e salários dignos... 

- são tantos tal vezes que precisam ser discutidos e implementados. 

- Espere!  Espere! - Você tem razão, afinal não vieram aqui para isso e sim para se 

divertir não é? 

- E devem estar se perguntando o que este papo careta tem a ver com a peça. 

- A relação é que os professores de hoje, trabalham e vivem nesta situação e, portanto, 

vivem no mundo imaginário de dom Quixote e são todos verdadeiros Dons quixotes, 

que mesmo sem nenhum incentivo e com total falta de estrutura ainda acreditam no 

milagre da educação. 

- O que esperamos? 

- Que essa situação não seja apenas motivo dos fortes risos que darão durante a peça, 

mas também motivo de preocupação e que desperte em todos os sentimentos de que 

todos são responsáveis e parte da solução.  Que todos passem a ser mais uma 

formiguinha nesta batalha. Que todos sejam mais um Quixote que acredite e lute para 

mudar nossa situação. 
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- Desejo a todos uma boa diversão. 

(Fecham-se as cortinas). 

II - Ato 

Cenário: Quarto de estudos cheio de livros por todos os lados, calculadoras, lousa... 

 

Abrem-se as cortinas e mostra Dom Quixote (DQ) lendo.  A cena se mantém por um 

tempo com DQ se virando, trocando de posição de leitura, indo até a lousa e 

escrevendo fórmulas malucas e fazendo anotações dos livros num caderno. 

 

Dona Gertrudes: (Entra no quarto e comunica a DQ que o almoço está pronto). Querido 

o almoço está pronto. Venha, por favor, vamos almoçar. Você está trancado neste 

quarto há vários dias sem se alimentar direito. 

 

DQ: (irritado) Agora estou ocupado e não posso, peça para Antônia me trazer um prato 

pronto. Preciso acabar estes cálculos e não posso perder nenhum tempo. 

 

Dona Gertrudes: nem mesmo para comer? 

 

DQ: Não nem mesmo para comer. Mande o prato que eu engulo alguma coisa enquanto 

penso e escrevo. 

 

Dona Gertrudes: Está bem. Você é quem sabe (fala enquanto deixa o quarto). Três dias 

sem sair deste quarto, com estes livros e cálculos malucos. Ainda vai perder a razão. 

Depois não diga que não avisei. 

 

DQ: (Continua em cena lendo os livros e fazendo cálculos na lousa).  

 

Antônia: (Entra com o prato e coloca em cima da cama do quarto) Seu almoço tio, coma 

antes de esfriar. 

 

DQ: Esta bem deixe ai, depois eu como. (responde sem sequer olhar para a sobrinha e 

para o prato). 
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DQ- (Continua em cena lendo os livros e fazendo cálculos na lousa). 

 

Dona Gertrudes: (Entra e reclama que DQ não comeu nada). Você nem tocou na 

comida. Já está frio e ainda não comeu. Está querendo ficar doente? 

 

DQ- resmunga e continua lendo inteiramente absorvido pelo que está fazendo. 

 

Antônia: Tia mandou trazer comida e perguntar se pelo menos vai sair do quarto para ir 

à missa.  Ela acha que o senhor esta ficando louco. 

 

DQ: Não perturbe menina, em sua idade devia estar me ajudando e estudando e não se 

preocupando com futrichos e novelas.  Vá embora e peça para não me incomodarem a 

menos que seja algo sério. 

Antônia: Está bem, já fui. Não precisa ficar bravo, seu, seu... (e sai resmungando). 

 

DQ- repete a cena de ficar lendo por longo tempo, se virando, trocando de posição de 

leitura, indo até a lousa e escrevendo fórmulas malucas e fazendo anotações dos livros 

num caderno. 

 

Dona Gertrudes: (chega dizendo) Está ai aquele seu aluno maluco, de nome estranho e 

manias ainda piores. Imagine que ele me perguntou por que não paro de pentear os 

cabelos.  Rapaz atrevido. Acho melhor mandá-lo embora. 

 

DQ: Não, não, mande-o entrar, estou precisando mesmo de alguém que me auxilie. 

Sancho chegou em boa hora. 

 

Dona Gertrudes: (mostrando contrariedade) está bem vou mandá-lo entrar. 

 

Sancho: (Entra tímido olhando para todos os lados e dizendo). Quantos livros. Isso 

parece mais uma biblioteca que um quarto. E eu que quero apenas tirar uma 

duvidazinha. Só falta ele me mandar procurar a resposta em algum destes livros 

malucos. 
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DQ: (Percebendo a presença de Sancho e parando por uns momentos o que estava 

fazendo) Olá meu rapaz, como vai. Desculpe me esqueci de seu nome. Chegou em boa 

hora. Estou precisando urgentemente de alguém que me ajude. Vamos vá até aquela 

lousa e escreva a equação que vou ditar. (fala enquanto entrega a Sancho um pincel ou 

giz). 

 

Sancho: fica parado perto da lousa com o giz na mão e cara de peixe fora d‟água. 

 

DQ: (Ditando em voz alta sem olhar para Sancho) – o produto da soma dos quadrados 

de X por Y é igual à soma dos quadrados de X mais o quadrado de Y, num caso de 

perfeita interação de π com gama, considerando delta constante... 

 

Sancho: (reclamando e tentando escreve o que DQ estava ditando) mais devagar mestre 

não consigo escrever tão rápido e vou ter que apagar isso aqui embaixo. 

 

DQ: (olha para o quadro e joga o livro que tem não mão gritando) pare inútil, não mexa 

nessas fórmulas. Deu-me tanto trabalho decifrar e refazer estes cálculos. 

 

Sancho: (Olhando para a lousa com o que havia escrito e aquele monte de símbolos 

estranhos) Pirou, agora pirou mesmo. Rabisca o quadro e diz que faz cálculos. Dona 

Gertrudes estava certa, ele está maluco. Deve ser a falta de alimentação. 

 

DQ: Se aproxima da lousa e tem uma explosão de loucura vendo que Sancho tinha 

apagado grande parte do que tinha feito.   Há não, tanto tempo perdido. Tantas horas de 

estudo. Não, não, não...  (Cai desmaiado e começa a se debater). 

 

Dona Gertrudes: (entra assustada e vendo DQ caído pergunta).  O que aconteceu, o que 

você fez com ele? 

 

Sancho: Eu não fiz nada ele que bateu o pino, começou a gritar e desmaiou. Acho que 

não está regulando bem. 
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Dona Gertrudes: Hora seu moleque atrevido, como se atreve a vir causar dano a um 

homem de respeito. Você é responsável por isso e vai tomar conta dele até que ele se 

recupere que tenho muito que fazer e Antônia tem que me ajudar. Assim quem causou 

dano toma conta do prejuízo e estamos conversados. Ou preciso chamar o Delegado e 

contar o que você fez. 

 

Sancho: Assustado. Não, não eu até quero mesmo ajudar o mestre. Foi para isso que 

vim aqui. A senhora pode ficar sossegada que eu vou cuidar direitinho dele. (A tia junto 

com Sancho carregam DQ até a cadeira e o ajeitam na mesma). 

 

 

Dona Gertrudes: Vou até a cozinha pegar um copo de água, cuide bem dele e não o 

deixe cair. 

 

Sancho - (fica perto de DQ, segurando para que o mesmo não caia e olhando assustado 

para todos os lados). 

 

Dona Gertrudes- Volta com um copo d’agua e faz DQ beber um pouco. 

 

DQ: (Acorda assustado e diz).  Quem é essa mulher, o que está me dando a beber. 

Tirem-na daqui, ela quer me matar. 

 

Sancho: (tenta acalmar DQ). Calma mestre é Dona Gertrudes, sua tia. 

 

DQ- (começa a gritar e mandar a bruxa sair muito assustado). 

 

Dona Gertrudes - (sai assustada e deixa DQ com Sancho). 

 

Sancho: (Acalma DQ) Beba a água mestre. Que tanto livro espalhado é esse? 

 

 DQ- (Cansado dorme). 

 

Sancho: (Sai e encontra Dona Gertrudes). Ele está maluco, maluquinho e tem que ser 

internado. 
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Dona Gertrudes: De jeito nenhum. Ninguém enlouquece de uma hora para outra assim. 

 

Sancho: está maluco sim e vou te provar. 

 

Dona Gertrudes: como você é medico? 

 

Sancho: não, mas tenho um pouco do soro da verdade veja (e mostra para ela um frasco 

com um liquido rosa). Quando a pessoa fica “maluco” produz mais oxigênio que vai 

deixar esse liquido vermelho, transparente, quando assopra sobre ele. 

 

Dona Gertrudes: (desconfiada) que conversa é essa? E eu lá acredito em mágica. 

 

Sancho: não é mágica não. Isso é tiro e queda, foi um professor da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte que me ensinou.   

 

Dona Gertrudes: (Acha que Sancho está mentindo e deixa o mesmo fazer o teste para se 

livrar da discussão) Está bem.  Faça esse teste.  Venha, eu mesmo vou ajudá-lo a fazer. 

 

Sancho: Está certo me empreste um copo grande.  

 

Sancho- (se aproxima de DQ, o acorda e enquanto a tia lhe apoia a cabeça, pede que 

ele assopre através do canudo). 

 

 

Sopro da verdade 

1 – Materiais e reagentes: 

 Solução de fenolftaleína 1%; 

 Solução de hidróxido de sódio 0,5 M; 

 Erlenmeyer de 250 mL; 

 Balão volumétrico de 100 mL; 

 Balão volumétrico de 250 mL; 

 Canudo; 

 Álcool etílico; 



185 

 

 Água destilada 

 Becker. 

2 – Procedimento: 

 Para preparar a solução de fenolftaleína pese 1 g em um Becker limpo e seco, 

dissolva-o no próprio Becker com 50 mL de álcool, transfira para um balão 

volumétrico de 100 mL, complete com água destilada até o menisco; 

 Para preparar a solução de NaOH pese 5 g em um becker limpo e seco, 

dissolva-o no próprio becker com água destilada, transfira para um balão 

volumétrico de 250 mL, complete com água destilada até o menisco; 

 Transfira a solução de hidróxido de sódio para um Erlenmeyer, acrescente 3 

gotas de fenolftaleína. A solução vai ficar rosa claro; 

 Sopre com um canudo ate a solução ficar incolor. 

3 – Sugestões: Trabalhar com conceitos de ácido e base. 

4 - Discussão: Neste experimento podemos estudar algumas das propriedades do 

dióxido de carbono quando sopramos, por uma palhinha, para uma solução de 

hidróxido de cálcio também chamada água de cal. A solução inicial esta levemente 

alcalina e o gás carbônico vindo da expiração das pessoas é ácido, assim quando o 

individuo sopra (com um canudo) no meio líquido baixa o pH fazendo com que este 

passe de alcalino para ácido, sendo esta alteração de cor indicada pelo uso do indicador 

fenolftaleína.   

5 – Cuidados: Ao manipular as soluções não as deixe entrar em contato com a pele. O 

hidróxido de sódio (NaOH) pode causar queimaduras; O álcool inflama com muita 

facilidade. 

6 – Recomendações: Antes de descartar a solução, assegure-se que a solução está 

neutra. 

7 – Referência: SOUSA, Luiz Di; SANTOS, Anne Gabriela Dias; FALCONIERE, 

Antonio Gautier Farias; BATALHA, Ravana Rany Marques. Teatro químico: dez 

anos do grupo fanáticos da química com ensino lúdico. 1 ed. Mossoró: Fundação 

Vingt-um Rosado, 2011. 
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Dona Gertrudes: é tudo sua culpa e vai ter de cuidar de DQ. 

 

Sancho - aceita o encargo de cuidar de DQ, sob a pressão de ser denunciado como 

causador de sua doença. 

 

Dona Gertrudes: Vá buscar suas coisas. Vou cuidar dele enquanto isso, mas volte 

imediatamente e depois não o deixe sozinho um só instante. 

 

Sancho - sai assustado e termina o II ato. 

III - Ato 

Cenário: Longa estrada num local árido e cheio de pedras. (Pode ser projetado em 

multimídia).  

 

Sancho – (chega à casa de DQ e a tia lhe lembra de suas obrigações e diz enquanto o 

encaminha para o quarto). 

 

DQ (acorda e fica querendo sair de casa). 

  

Dona Gertrudes: você não pode sair sozinho, Sancho já está chegando. 

 

Sancho: (Nesse momento entra no quarto). 

 

Dona Gertrudes: rápido Sancho ele quer sair sozinho. 

 

DQ: chegou tarde rapaz. Não é para isso que te pago. Pegue logo nossas coisas e vamos 

que já estamos atrasados. (Enquanto fala joga sobre o ombro de Sancho dois sacos 

velhos e sujos e empurra o rapaz para fora). Sem que o mesmo possa argumentar ou 

fazer nada. 

 

DQ: (saindo Grita para a tia Gertrudes) Não precisa se preocupar com o almoço, vamos 

demorar e levo comigo tudo que preciso para viver e tornar este mundo melhor. 

 

DQ e Sancho- (saem caminhando pelo palco enquanto conversam).  
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Música de fundo: ♫ Lenta  ♪ 

 

Nesse momento DQ e Sancho, cansados de andar, adormecem.  

 

DQ: (passado alguns minutos acordam) Há quanto tempo estamos na estrada, bom 

amigo. 

 

Sancho: Dois dias. 

 

Repete-se a cena anterior.  Com DQ e Sancho andando lentamente no palco. Os passos 

são cada vez mais vagarosos. 

 

DQ: Há quanto tempo estamos na estrada, bom amigo. 

 

Sancho: três dias. 

 

DQ: Todo este tempo sobre este sol escaldante e nenhum povoado, nenhuma viva alma: 

nada de água, escola, cama, comida.  Estou esgotado. Quando chegaremos a algum 

lugar? Tenho pressa de discutir com os grandes mestres e ensinar a todos, o que aprendi 

nos livros, após duros anos de dedicação e estudo. Quando chegaremos a algum lugar 

civilizado? 

 

Repete-se a cena anterior.  Com DQ e Sancho andando lentamente no palco. Os passos 

são cada vez mais vagarosos. 

 

Dom Quixote: Há quanto tempo estamos na estrada, bom amigo. 

 

Sancho: 4 dias. 

 

DQ: Quando chegaremos a algum lugar civilizado? 
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Sancho: Não sei senhor.  Acho que logo, logo.  E é bom que isso aconteça, estamos 

próximos do final do dia e não devemos dormir novamente ao relento. Sua idade e 

saúde não são mais próprias para isso. E eu mesmo tenho saudade de uma boa cama. 

 

DQ: Saúde, idade, não se preocupe com isso. A força está no cérebro e com o seu 

controle, não precisamos preocupar com essas coisas menores. Mas vamos parar e 

descansar um pouco. 

 

Sancho: (se sentando, ou melhor, se jogando ao chão aliviado) Menores!  Acha mesmo 

que comida e saúde são menos importantes que inteligência. 

 

DQ: Claro Pancho, com inteligência, pode-se produzir comida e remédios e assim 

controlar tudo.  

 

Sancho: Você é maluco. Como acha que podemos produzir algo neste sertão seco e 

inóspito, sem água, nem terra fértil. Aqui não dá nada que não seja dor de cabeça de 

tanto os miolos serem queimados por este sol incremente. 

 

DQ: Não seja ingênuo homem. Com sabedoria tudo é possível. Tudo mesmo, até 

transformar água em vinho e colocar fogo na própria mão sem que ela queime. 

 

Sancho: Conversa fiada de livros e velhos sabichões. Eu mesmo nunca vi ninguém fazer 

isso e creio que vou viver ainda cem anos sem ver tal mentira. 

 

DQ: Então não crês que posso transformar água em vinho e colocar fogo na minha 

mão? 

 

Sancho: Não creio mesmo. 

 

DQ faz o experimento do fogo que “não queima”. 
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Fogo que não Queima 

1 – Materiais e reagentes: 

 

 Água destilada; 

 Frasco com tampa de 50 mL; 

 Álcool isopropílico;  

 Forma de vidro (30 cm de diâmetro); 

 Fósforo. 

2 – Procedimento: 

 Na hora da realização do experimento, prepara-se uma mistura 1/1 de álcool 

isopropílico e água; 

 Para preparar a mistura use o frasco com tampa de 50 mL, para permitir a 

homogeneização; 

 Em seguida despeje a mistura na forma; 

 Coloque fogo na mesma; 

 A chama produzida pode ser tocada sem que se queime a mão. 

3- Sugestões: Trabalhar com transformações de fase, fenômenos químicos e físicos, 

termodinâmica, combustão e equilíbrio térmico. 

4 – Discussão: Ao ser queimada a mistura homogênea de igual quantidade de álcool 

isopropílico e agua ocorre dois fenômenos: 

- o primeiro é químico e corresponde a queima do álcool que produz calor; 

- o segundo é físico e corresponde a evaporação da água que consome calor. 

         O calor liberado na queima do álcool é igual ao consumido na evaporação da 

água, o que protege a pele e evita que a mesma queime. As reações químicas que 

ocorrem são:  

 

C2H5OH +3O2 → 2CO2 (g) + 3H2O(l) + Calor 

 

3H2O (l)  + Calor → 3H2O(v) 

 

4 – Cuidados: Prepare a mistura na hora de realizar o experimento por que a preparação 

prévia pode causar a evaporação do álcool que é muito volátil e isso pode impedir a 

ignição da combustão; O álcool inflama com muita facilidade. 

5 – Recomendações: O experimento não gera resíduos químicos. 
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6 - Referência: SOUSA, Luiz Di; SANTOS, Anne Gabriela Dias; FALCONIERE, 

Antonio Gautier Farias; BATALHA, Ravana Rany Marques. Teatro químico: dez 

anos do grupo fanáticos da química com ensino lúdico. 1 ed. Mossoró: Fundação 

Vingt-um Rosado, 2011. 

 

 

Sancho: Você colocou fogo na mão, mas duvido que transforme água em vinho, até por 

que se isso fosse possível, neste lugar em que estamos, com este calor infernal e com 

nossa reserva de água no fim, seria melhor que transformasse pedra em água e não água 

em vinho. Quem precisa beber vinho num calor desses. Já estamos tontos de tanto 

andar. 

 

DQ: Todos precisam beber Sancho. Não água, mas beber da fonte de sabedoria deixada 

por Platão, Lavoisier, Einstein... 

 

Sancho: Tá maluco, o sol deve ter queimado seus miolos. Nós aqui, perdidos e sob este 

sol incremente, sem água, sem comida e ele quer beber essas loucuras pregadas por 

pessoas que nunca viram um deserto nem sofreram sede na vida. 

 

DQ: Não se preocupe Sancho, esta descrente hoje, mas como disse o grande mestre da 

química, nada se cria nada se perde tudo se transforma e creio que ainda te 

transformarei num homem sábio e crente. E vou começar já. 

 

DQ: Procure ai na minha mala um pouco de Vinho.  

 

Sancho: Eu não quero vinho não, homem, eu quero é água. Estou morrendo de sede... 

Se tomar vinho vou me perder, mais ainda, nesse mundão de areia sem fim. 

 

DQ: (Depois de algum tempo para e diz) Não se preocupe amigo, vamos continuar 

andando para o sul e antes do anoitecer chegaremos a um pequeno povoado.  

 

Sancho: Como sabe disso, não me diga que neste caderno velho tem um mapa e 

encontrou nele que estamos próximos de um povoado. 
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DQ: Não Sancho, nestes papeis e cadernos não tem nenhum mapa, mas baseado no 

tempo e na direção que temos andado e nos cálculos que fiz usando os princípios 

matemáticos mais rudimentares, deduzi que é certo que ainda hoje chegaremos a algum 

lugar povoado. Disto não tenho dúvidas, é digamos como diria um famoso escritor: 

elementar meu caro Sancho. 

 

Sancho: Só acredito vendo. 

 

DQ: Você verá Sancho, a ciência quando bem aplicada não falha. Vamos embora em 

direção ao sul. 

 

Sancho: Pode ser, pode ser... (e sai de perto resmungando baixinho) velho burro e 

rabugento, perdido, sem comida e ainda metido a sabichão. Estou perdido e mal pago 

neste mundão. 

 

DQ: (Dom Quixote começa então a resmungar fórmulas e conceitos químicos falando 

sozinho).  E =MC
2
, a soma dos catetos é igual a hipotenusa ao quadrado, ... 

 

Sancho: Velho maluco.  Pelo menos enquanto estiver se entretendo com estas besteiras, 

não me encherá o saco e poderei achar o caminho e chegar a algum lugar.  

(Sancho se afasta de dom Quixote e vai à frente enquanto dom Quixote vai 

resmungando sem prestar atenção em nada, como um louco perdido em seus 

pensamentos).   

 

Sancho: Já está anoitecendo e nada de povoado. Vamos mesmo dormir novamente no 

chão duro.  

 

DQ: (continua resmungando sem dizer nada concreto como se estivesse em transe). 

 

Sancho: (Para. Põe a mão sob os olhos, como se estivesse olhando ao longe e diz) 

Luzes, parece uma cidade.   (Pula alegre e vai em direção a dom Quixote dizendo) 

Aleluia, aleluia, estamos salvos. Não sei se foi sorte ou coincidência, mas pelo menos 

desta vez acertou.  
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DQ: Deixe disso. Eu tinha certeza que chegaríamos. Com os conhecimentos e cálculos 

certos era elementar meu caro Pancho. 

 

Sancho: Certo, Certo. Mas vamos nos apressar e chegar logo. Não aguento de vontade 

de tomar um copo de cerveja gelada e esticar as canelas numa boa cama. 

 

DQ: Espere homem. Não precisa tanta pressa. Não aprendeu que devagar se vai longe. 

 

Sancho: Deixe de conversa fiada e venha logo. 

 

E assim andando mais rápido saem de cena.  

 

IV - Ato 

 

Cenário. Uma pousada com uma mesa e cadeiras e espaço livre no fundo. 

 

DQ e Sancho- (se aproximam da pousada onde se encontram duas “moças” próximas 

da porta da pousada) 

 

Dulcineia e Amélia: Veem as duas figuras estranhas se aproximando e mostrando medo 

se afastam assustadas em direção à pousada. 

 

DQ: (Percebendo o medo nos gestos e na cara das moças diz) Não tenham medo, Não 

somos ladrões nem mercenários. Não lhes faremos mal algum, muito pelo contrário se 

tiverem vontade e quiserem certamente que lhes poderei ensinar várias coisas úteis. 

 

Dulcineia e Amélia: (escutando essas palavras e olhando para os dois homens, sujos, 

maltrapilhos) caem na risada de forma escandalosa e galhofeira, enquanto fazem piadas 

sobre os mesmos. 

 

Dulcineia: Ensinar-nos? O que? Só se for ficar maluco há, há, há, há. Que figuras, mais 

parecem palhaços e ainda se acham no direito de nos falar besteiras. E continuam a dar 

risadas... 
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DQ: Belas donzelas, não se fiem pelo que os olhos veem e sim pelo que o coração diz. 

Não riam do que não conhecem, nem façam pouco de quem não aparenta riqueza. Não 

sabem que a verdadeira riqueza está no que sabemos e não no que vestimos. Não 

aprenderam que é nos menores frascos que se escondem os melhores perfumes. 

 

Dulcineia e Amélia - Sem entender muito bem o que diz o visitante as moças continuam 

a rir de forma escandalosa e galhofeira.  

 

Sancho: (Gritando Irritado) Parem de rir. Estamos exaustos e famintos após dias de 

caminhada e tudo o que fazem é rir como malucas. Por acaso tem alguém aqui que 

possa nos atender dignamente? 

 

Ricote: (Surgindo de dentro) O que está acontecendo aqui? Porque tanto risos e gritos. 

Exijo respeito em meu estabelecimento. Calem-se pelo amor de Deus. 

 

Todos se calam e ficam olhando assustados para o taberneiro. 

 

DQ: (indo até a Ricote e fazendo uma mesura a sua frente diz) Mil desculpas meu 

amigo e senhor. Por obséquio não se assuste, assim como fizeram estas donzelas, com 

nossas vestes e aparências. Não intentamos de nenhuma forma causar qualquer 

transtorno, nem desrespeitar vossa senhoria ou essas gentis donzelas.   Tudo o que 

queremos é um canto limpo para descanso e se possível matéria que possa virar energia 

para nosso corpo e depois uma boa cama para descansar o esqueleto.   

 

Sancho: (interrompendo DQ) Homem deixe de palavreado bonito e peça logo um prato 

de cuscuz com ovo e água da barrica que não aguento mais de fome. (Deixando-se cair 

logo em seguida num banco e respirando com dificuldade). 

 

Ricote: Hora homem, se o quer é comer e dormir estão no lugar certo. Só não exijam 

camas e outros fricotes, que aqui é lugar de pobre e todo mundo dorme é escarranchado 

na rede ou no chão como cabra macho. 
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DQ: Para nós, respeitoso senhor, isso basta e  satisfaz pois rico é o pobre sábio e pobre é 

o rico burro. Não nos interessa se o que tens é de pouca valia, o que precisamos é que 

nos ofereça albergaria e alimento por essa noite. 

 

Ricote: (Com cara de quem não entendeu nada) Afinal vai querer ficar ou não.  

 

Sancho: Está ótimo homem, desde que seja coberto e limpo basta. Diga onde é para 

descansar essas sacarias de trecos. E por favor, mande logo preparar a comida.  

 

Ricote: Tá bom. Vocês (olhando para as moças) vão lá dentro e façam um bom prato de 

macaxeira com carne de bode. Tragam também bastante farinha e uma garrafa de 

manteiga de garrafa da terra.  Quero ver estes cabras falarem que a comida não é boa.  

Bom seria se doma Severina, aquela cabra da moléstia fizesse uma buchada, mas hoje 

não dá mais tempo. 

 

Amélia: Vocês comem isso? 

 

DQ: A verdade e com toda sinceridade nunca escutei de tais finos cardápios falarem, 

mas tudo é matéria e tudo vira energia, sendo assim mesmo que o paladar não lhe seja 

de todo agradável o cerebelo recomenda que ingira e degluta todo o servido para teres 

mais força e energia.  

 

Sancho: Homem não enrola?  Senta e deixa vir o que vier.  Sou burro sim, mais aprendi 

no livro da vida que tudo é bom quando se está com fome e nada presta se saciado estás.  

(Olhando para Ricote diz) Anda homem manda logo este rango ou vai perder o freguês. 

 

As mulheres entram com a comida e eles vão começar a comer.  

 

DQ: (olhando confuso para a comida diz)  

 

Desculpem-me, bom senhor e estimadas donzelas, 

Agradeço a gentileza e a comida 

De bom grado oferecida, 

Mas não se deve comer 
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Carne dura, crua e fria, 

Muito melhor seria se a comida 

Estivesse quente e macia. 

 

Ricote:          

Tem razão no que diz, 

Mas nesta seca danada, 

Não tem água, tudo secou e falta energia. 

É comer cru ou passar fome. 

Quem escolhe é vossa Senhoria. 

 

DQ: Não lhe disse que rico é o pobre sábio e pobre é o rico burro. Pois vou lhe mostrar 

isso e melhorar nossa comida e virando-se para Sancho diz. Procure ai na minha mala 

um pouco de permanganato de potássio (KMNO4) e também glicerina. 

 

Sancho: Pega o que foi solicitado. 

 

DQ: Veja como a sabedoria produz energia para um bom cozido. 

 

DQ- vai fazer um experimento. 
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Fogo Primitivo 

1 – Materiais e reagentes: 

 Glicerina; 

 Permanganato de potássio; 

 Conta gotas 

 Suporte metálico (bandeja de alumínio). 

2 – Procedimento experimental: 

 Coloque 0,2 g de permanganato de potássio na bandeja de alumínio; 

 Utilizando o conta gotas,  goteje glicerina em cima do permanganato. 

3 – Sugestões: Ponde trabalhar conceitos de oxidação e redução. 

4 – Discussão: A glicerina atua como oxidante e provoca a redução do manganês 

presente no permanganato que passa de +7 para +3. Isso causa a liberação de calor que 

leva a ignição e queima do permanganato. A cor violeta é devido à presença de 

potássio no permanganato que produz cor violeta ao ser queimado. A reação que ocorre 

é:  

                            KMnO4 + C2H5(OH)3           K2CO3 + Mn2O3 + CO2 + H2O 

 

5 – Cuidados: Evite inalar os gases produzidos na reação e controle cuidadosamente a 

quantidade de permanganato e glicerina utilizados no experimento, para não produzir 

muita fumaça (que é toxica) e chama alta. Não faça o experimento próximo a materiais 

inflamáveis como cortinas e carpete. 

6 – Recomendações: O experimento não produz rejeitos químicos. 

7 – Referência: SOUSA, Luiz Di; SANTOS, Anne Gabriela Dias; FALCONIERE, 

Antonio Gautier Farias; BATALHA, Ravana Rany Marques. Teatro químico: dez 

anos do grupo fanáticos da química com ensino lúdico. 1 ed. Mossoró: Fundação 

Vingt-um Rosado, 2011. 

 

 

 

Ricote: (olhando assustado para o fogo) Como fez isso. Você é um bruxo. 

 

DQ: Calma! homem, não sou bruxo não. Apenas estou usando os conhecimentos de 

química desenvolvidos e ensinados por Lavosier e outros mestres.  (E pegando o 
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recipiente onde fez o fogo entrega para as mulheres e manda as mesmas irem cozinhar a 

comida). 

Ricote: Levem isso para a cozinha e preparem nossa comida. 

 

Moças- saem levando o fogo e a comida. 

 

DQ: Sente-se meu senhor. Está assustado? Não se preocupe, não sou nenhum bruxo, 

sou apenas um esforçado professor a procura de alunos que queiram aprender. 

 

Sancho: Professor! Vige santa que a fome é tanta que o homem pirou de vez. Agora 

além de maluco, ainda acha que é professor. Só faltava querer me ensinar essas loucuras 

que escreve em seu caderno e fica resmungando sozinho. 

 

DQ: Fique quieto Sancho e deixe-me conversar com este bom homem. Meu senhor. 

Você sabe algo sobre a teoria econômica da oferta e da demanda. 

 

Ricote: Olha homem, eu nunca fui à escola e tudo que sei aprendi foi sozinho e sobre 

essa tal de teoria que o senhor diz ai, nunca ouvi falar e pra dizer a verdade dela, não 

sei, não quero aprender e tenho raiva de quem sabe. 

 

Sancho: (entrando no meio da conversa) Calma! Homem, meu amo está apenas 

querendo ser amigo e essa é uma teoria que ensina a ficar rico. 

 

Ricote: Se é pra isso, eu estou disposto a aprender. Vai falando ai. Como é que funciona 

essa teoria? E ensina bem direitinho por que eu quero ficar rico, mas não quero ser feito 

de trouxa, e se achar que estão querendo me enrolar... 

 

DQ: Calma! Homem.  Preste bem atenção à coisa no mundo todo funciona assim: Se 

você tem alguma coisa que todos querem, ela ganha valor e passa a valer muito por que 

as pessoas querem aquilo. 

 

Ricote: Hum, hum... Entendi. Mas como é que eu vou ficar rico se o que eu tenho é uma 

velha rabugenta, gorda e feia que ninguém quer nem de graça e essa velha pousada, 
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neste fim de mundo, onde só aparece gente pobre e na maioria das vezes sem dinheiro 

nem para pagar pelo canto que dorme e pelo que come.  

 

DQ: Olha homem, como a coisa funciona. Neste lugar a comida e a cama, mesmo de 

pior qualidade valem muito, por que é o que queremos: cama e comida. Portanto tem 

como ganhar dinheiro.   

 

Sancho: Teria se nós tivéssemos dinheiro. Mas estamos mais duros que cuscuz dormido. 

 

Ricote: (Bravo) O que! Você está dizendo que não tem dinheiro para pagar pela comida 

que elas estão fazendo. Pois podem ir tirando a égua da sombra e pegando o caminho do 

beco, por que se não tiverem dinheiro, não vão comer nem dormir, nem aqui, nem lá em 

Catolé do Rocha. 

 

DQ: Calma! Homem. Você viu apenas a primeira parte da lei, a da oferta. Mas falta a 

segunda a da demanda. 

 

Ricote: Eu não tenho demanda com ninguém. Aqui as diferenças a gente ressorve na 

tapa e se não der na tapa a gente se socorre da peixeira ou da espingarda e tá acabado. 

 

DQ: Não é isso, meu bom homem. Demanda, nessa teoria é apenas alguém que deseja 

ter o que o senhor tem.  

 

Sancho: Espere ai. Nesse caso a demanda somos nós. 

 

DQ: Exatamente Sancho. Eu não disse que ainda te faria ficar inteligente. Você já está 

ficando esperto. E olha que só estamos juntos apenas alguns dias. 

 

Ricote: Só que eu não entendi nadinha de nada. Como é essa historia ai. Vocês são 

demanda e a comida é oferta. Só que não estou ofertando nada e se não tiverem dinheiro 

a coisa vai ficar perigosa que nem sinalizador na mão de corintiano. 
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DQ: Veja bem homem. Você tem a comida que nos interessa e eu tenha a fórmula de 

você ficar rico que lhe interessa.  Mas eu também não vou te dar a fórmula de graça se 

você não me der à comida também entendeu?   

 

Sancho: A coisa está ficando enrolada. Já vi que não vou comer, nem dormir e se não 

ficar esperto ainda vou tomar é uma peia. Que homem encrencado. 

 

Ricote: É isso mesmo. Se não tiverem dinheiro, não adianta vir com conversa fiada que 

não terão comida nem dormida. 

 

DQ: Meu senhor. Não temos dinheiro é verdade. Mas não aprendeu que tudo se 

transforma.  Pois eu sei como transformar o seu dinheirinho em ouro.  

 

Ricote: (olhando irritado para DQ) Hora homem deixe de conversa fiada, você acha que 

eu vou acreditar nessa baboseira.  

 

Dulcineia: (Entram com as travessas de comida) posso servir? 

 

Ricote: De jeito nenhum. Aqui só come depois de pagar e até agora só ouvi conversa e 

não vi nenhum dinheiro. 

 

DQ: Bom homem. Empreste-me ai uma moeda de dez centavos que eu a devolvo como 

uma moeda de ouro valendo dez mil vezes mais. Não quer experimentar?  

 

Ricote: De bêbado, vagabundo e enrolão eu estou de saco cheio, pode ir se mandando e 

não pense em chegar perto de minha comida ou vamos ter orelha de vagabundo para o 

jantar. Pensa que sou idiota? E vou cair nessa lorota? 

 

Dulcineia: Espere eu quero tirar essa história a limpo e tenho uma moeda de um centavo 

aqui. Não custa nada tentar a sorte, e se der certo pelo menos vou poder comprar um 

vestido decente, um colar de prata e um sapato novo... 

 

DQ: Me empreste essa moeda e a devolverei como ouro com a única condição que 

pague a esse homem inculto a comida e o descanso que nos nega. 
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Dulcineia: (Tirando uma moeda do bolso e entregando a DQ) Tome vamos ver o que 

pode fazer e que Santo Antonio do bafo da onça e santa Maria das embarrigadas sem 

marido te auxiliem e eu tenha finalmente dinheiro. 

 

DQ: (recebendo a moeda) Sancho pegue ai nos meus apetrechos alquímicos a solução 

BXYJK menos aberração de velha rabugenta ao quadrado. 

 

Sancho: (se agacha, abre o saco e começa a procurar espalhando as coisas pelo espaço. 

Depois de algum tempo e diversos objetos engraçados espalhados no palco, penico, 

chaleira velha, canos, chapéu... Espalhados diz): Não tem nenhuma solução BXYJK... 

Aqui não. 

 

DQ: Devo ter rotulado em latim. Procure ai: Aureofirus of tolius and burriulos. 

 

Sancho: (Volta a procurar e então tira um vidro com a solução e entrega a DQ 

perguntando): o que quer dizer Aureofirus of tolius and burriulos? 

 

DQ: É melhor não responder isso agora.  Depois te ensino. (E chamando a todos vira a 

solução transparente sobre uma placa de petri, dizendo palavras mágicas e colocando  a 

moeda.   

 

Ouro de todos 

1 – Materiais e reagentes: 

 Solução de iodeto de potássio 0,1 M; 

 Solução de nitrato de prata 0,1 M; 

 Beckers de 250 mL; 

 Pinça metálica; 

2 – Procedimento experimental: 

 Coloque a moeda dentro do Becker; 

 Misture as soluções no Becker com a moeda; 

 Retire a moeda com a pinça. 

3 – Sugestões: Trabalhar com reações de dupla troca. 
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4 – Discussão: Ao se misturar as duas soluções incolores os reagentes químicos 

presentes nas mesmas reagem numa reação de dupla troca, seguindo a reação: 

 

                          AgNO3 + KI             AgI (ppt amarelo) + KNO3 

 

O Iodeto de prata formado é insolúvel em água e tem a cor amarela dando a impressão 

que se formou ouro. 

5 – Cuidados: As soluções não podem entrar em contato com a pele, pois podem causar 

queimaduras. 

6 – Recomendações: resíduo contendo prata deve ser recuperado, pois é considerado 

um metal raro. 

7 – Referência: SOUSA, Luiz Di; SANTOS, Anne Gabriela Dias; FALCONIERE, 

Antonio Gautier Farias; BATALHA, Ravana Rany Marques. Teatro químico: dez 

anos do grupo fanáticos da química com ensino lúdico. 1 ed. Mossoró: Fundação 

Vingt-um Rosado, 2011. 

 

 

DQ Pede que todos prestem atenção e depois de algum tempo retira a moeda 

transformada em ouro. 

 

Todos - ficam encantados e começam a oferecer várias moedas para serem 

transformadas em ouro numa grande confusão e algazarra. 

 

DQ- Parem com isso. Infelizmente não tenho mais solução e só quem acreditou que 

seria possível teve seu sonho realizado (entregando a moeda a Dulcineia diz): tome seu 

ouro e não se esqueça de cumprir sua promessa de pagar a esse incrédulo pela nossa 

comida e estadia.  

 

Ricote: deixe esse ouro comigo. É perigoso sair essa hora com tal riqueza. Pode deixar 

que providenciarei a troca do mesmo por dinheiro em fortaleza e lhe entregarei o 

mesmo  por apenas 25% de comissão mais o que me deve pela comida e estadia. 

 

Dulcineia: Tudo bem.  E como vai mesmo até fortaleza para fazer a troca, aproveite e 

me compre um vestido longo e um sapato de salto alto... 
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DQ: Amigos.  Peço desculpas, mas eu e meu companheiro estamos cansados e vamos 

nos retirar para descansar. Por favor, meu senhor, onde podemos guardar nossas coisas e 

nos recolher para o merecido e pago descanso. 

 

Ricote: Por aqui senhor. (Indicando o caminho para o fundo da pousada) e vocês vão lá 

para dentro arrumar o local e limpar a cozinha (falando com as “moças”). 

 

Todos saem para os quartos e para a cozinha. 

 

V - Ato 

Cenário: A mesma pousada. Passa-se em uma sala com mesa e cadeiras. 

 

DQ - (Acorda no meio da madrugada, sai tropeçando e resmungando acordando todo 

mundo aos berros). 

 

DQ: (Falando em voz alta, trecho a ser cantado ou declamado). 

 

Preciso ser ordenado. Preciso ser ordenado. 

Já aprendi tudo que preciso e sei até onde quero ir 

Sei somar e diminuir, Multiplicar e dividir 

Mas não tenho nenhum título nem diploma 

Sou um pobre retirante neste mundo cão 

Sem lenço, sem documento, sem respeito nem admiração. 

 

Clavileno: (Um valentão que esta na pousada): O que este maluco está querendo? Que 

maluquice é essa? Será que não se pode mais descansar sossegado nem mesmo neste 

fim de mundo. Mande esse maluco calar a boca se não vou dar um sossega leão nele. 

 

Sancho: (vindo do fundo e empurra o valentão) Espere ai, no meu amigo, ninguém vai 

bater não. 

 

Forma-se uma grande discussão e alvoroço 
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Ricote: (batendo na mesa com um porrete e gritando alto e grosso) Parem essa bagunça. 

O que está acontecendo aqui? Já disse que essa pousada é minha e não aceito discussão. 

Fiquem calados que vou falar com todos e saber o culpado por essa bagunça e lhe dar o 

que merece, ou não me chamo mais Ricote chupa gelo e cospe fogo. 

 

DQ- (Ajoelhando-se em frente ao taverneiro) Meu amo e senhor, por favor, me ordenem 

sem demora. Preciso ensinar o que aprendi. O mundo está uma loucura, ninguém mais 

sabe o que é certo e o que é errado. Quando se deve falar e quando se deve ouvir. É 

filho batendo em pai, avião voando, celular falando, todo mundo usando e ninguém 

sabe como funciona ou por quê? Dos mais simples princípios ninguém mais que saber.  

 

- Porque o fogo queima? 

- Por que chove de cima para baixo? 

- Por que a mente não para? 

- Por que não vivemos sem comer ou beber? 

 - Sabe tu? Sabe você de alguém que queira aprender? 

Ricote: que maluquices são essas? Que perguntas sem sentido? Para que devo aprender 

isso. Aqui tem que aprender é a quebrar pedra, carpir, plantar e colher e se tiver sorte, o 

cabra com isso consegue sobreviver. Levante-se arrume suas tralhas e vá embora daqui.  

Não quero, mas se não obedecer, obrigado serei a lhe ofender. 

 

DQ: (abraçando-se a perna e implorando solenemente) Senhor não faça isso, pense nos 

seus descendentes, eles precisam aprender. Tudo que precisa fazer e tomar o meu 

juramento e dar-me a ordem para ir ensinar e aprender. 

 

Sancho: (chegando perto do taverneiro, puxando-o de lado e falando baixo em seu 

ouvido) Acho que ele está variando, não sabe o que diz nem pensa nos problemas que 

isso pode trazer. Deve ser resultado da boa comida, depois de ficar tanto tempo sem 

comer. 

 

Ricote: seja o que for não posso fazer o que ele pede, não porque não queira, mas, 

simplesmente por que não sei como fazer. 
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Sancho: Homem, por tudo o que é sagrado, pelo que tem e ainda vai ter, faça a vontade 

dele, que mal isso vai lhe fazer?  Basta fazer com que ele jure qualquer coisa sobre uma 

bíblia sagrada, impondo-lhe direitos e deveres e deixa-o ir.  Ele está louco e amanhã não 

vai de nada lembrar.   

 

Ricote: Tá bom, tá bom.  Não sou juiz, nem Padre Cícero, mas se é assim como diz 

vamos logo fazer esse juramento e acabar logo com essa confusão que quero dormir.  

Traga logo o que vai ser necessário e ponha tudo ai em cima. Maria boca solta e Chico 

oreia grande se acheguem vocês vão ser as testemunhas. 

 

Sancho: vai até o saco e tira uma bíblia, um capacete, um par de luvas, várias vidraria 

uma beca, um chapéu de corno, uma vela... Vai colocando em cima da mesa. 

 

Ricote: (olhando para aquele punhado de coisas que nunca viu) Para que isso? Para 

fazer um juramento num é preciso apenas falar. 

 

 

Sancho: Não homem esse juramento é diferente e tem que comprometer quem está 

jurando com o oficio que vai desenvolver. É assim como se ele estivesse se formando 

sabe? Você deve fazer com que ele repita olhando para cada um desses instrumentos o 

que vai fazer com eles para tornar a vida de todos melhores. 

 

Ricote: E como é que vou fazer isso se não sei nem o nome desses trecos, quanto mais 

para que eles servem, e como vai tornar a vida dos outros melhor. 

 

Sancho: (tirando o taverneiro de lado e cochichando no seu ouvido) Entendeu.  È bem 

simples e fácil. Tome aqui o juramento escrito é só você ver o que tem ai e ir repetindo 

em voz alta e pedir para ele repetir também. 

 

Ricote: (pegando o papel e ficando com cara de bobo enquanto coça a cabeça) Traço, 

Rabisco redondo, rabisco fino e longo, traço reto, traço inclinado, rabisco entrecruzado 

e emendado com vários rabiscos, pontinho. 
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Sancho: (olhando assustado para o taverneiro) você não sabe ler. Dê-me isso.  Vou falar 

em voz alta e você repete e pede para ele repetir. Tudo bem? 

 

Ricote: Tudo. Assim é mais fácil. Esse punhado de rabiscos ai eu não sei decifra. 

 

Sancho: Tá bom vamos lá eu falo, você repete e ele repete. Certo. 

 

Ricote: Certo  

 

Sancho: Vamos então vesti-lo solenemente para a ocasião. (Pega da mesa a beca e se 

aproxima de Ricote).   

 

Ricote: para que isso? 

 

Sancho: Essa é uma beca. E você como autoridade vai ordena-lo para ele ser um 

educador.   

 

Ricote: (vestindo de má vontade a beca) Está bem, vamos logo com isso. 

Sancho: Retira um chapéu de corno, chapéu com dois chifres grandes e se aproxima do 

taverneiro fazendo menção de colocá-lo em sua cabeça. 

 

Ricote: Que é isso homem. Eu já tenho fama de corno e se for visto com um chapéu 

deste não poderei mais sair na rua, além de virar fofoca dessas faladeiras de plantão. 

 

Sancho: Isso não é nenhum sinal de corno e sim um capelo e significa que você é um 

homem poderoso, é como se fosse uma coroa, entendeu? (e coloca o chapéu na cabeça 

de Ricote, enquanto diz para o publico que todo corno é desconfiado). 

 

Sancho: (Retira o par de luvas e pede para o taverneiro calçar enquanto explica que 

significa que ele é um homem sem pecados).  

 

Sancho - Retira a Bíblia e a vela (explica que a Bíblia é para que o juramento seja 

aceito por deus e que a vela é que o conduzirá aos céus) e as coloca em cima da mesa.  
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Sancho - Puxa o taverneiro e DQ para próximo da mesa. Pede que o Ricote mande DQ 

se ajoelhar defronte a mesa sobre a Bíblia com a mão direita sobre a mesma e a 

esquerda segurando a vela.  (DQ deve ficar com uma cara de profunda fé e Ricote com 

cara de idiota). 

 

Sancho - (pede a todos que colaborem e fiquem em silencio enquanto DQ estiver 

fazendo o juramento). 

 

Sancho: Pelos poderes a mim concedidos por LULALÀ em sua infinita sabedoria, eu, 

Ricote chupa gelo e cospe fogo, dono do maior apêndice duro e recurvado que se 

projetam da cabeça de bovinos deste lugar, lhe concedo o grau de licenciado em 

química. 

 

Ricote: (com cara de bobo, desconfiado) O que é esse tal de apêndice duro e recurvado 

ai? 

 

Sancho: Não complica. É só repetir. Não precisa saber o que é. 

Ricote: Tá bom. Vou repetir. Pelos poderes de Lulalá em minha infinita sabedoria, eu, 

Ricote chupa gelo e cospe fogo, dono do maior não precisa saber o que é, deste lugar, 

lhe concedo o grau de desgraçado em química. 

 

Sancho: (falando só para o publico) ainda bem que esse juramento não vale. O homem 

mudou tudo. Imagina o pobre do homem ficando ainda mais desgraçado do que já é. Só 

se for aluno de escola pública municipal nos sertões do nordeste. Mas vamos lá. 

 

Sancho: (Juramento) 

"Juro desonrar o grau que infelizmente recebo, exercendo a profissão de químico com 

ganância, cobiça e desrespeito à vida e ao meio ambiente. Juro ensinar aos ricos e 

políticos que é melhor dar que receber. Aos corintianos e flamenguistas que é perdendo 

que se ganha. Com meu conhecimento, buscarei contribuir para o desconhecimento 

socialmente justo do Brasil e para a improbidade ambicional da humanidade."  

  

Ricote: Pronto está feito, recolha suas tralhas e vá embora e contribua para um mundo 

melhor. Vá ensinar e aprender, bater e apanhar, comprar e vender... 
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DQ: Obrigado meu senhor, agora sim sou um homem pronto e completo. Vou sair e 

cumprir o meu destino junto com meu bom ajudante.  Mas antes preciso ver se o 

juramento foi aceito pelos deuses. 

 

Ricote: e como vai fazer isso?  Você por acaso conversa com eles é? 

 

DQ: Não, mas se foi aceito no rol dos escolhidos tenho agora como fazer algumas 

reações que não fazia.  Vou ver isso agora mesmo (virando-se para Sancho diz). Traga-

me ai um pouco de água afrescalhante e permanganato. 

 

Sancho: água afrescalhante!  Não temos isso não. 

 

DQ: É lógico que tem homem é a mesma coisa que água oxigenada. 

 

Sancho: Isso tem. Mas por que o nome? 

 

DQ: É por que ele deixa os pelos lourinhos e macios. 

 

DQ- faz o experimento da Decomposição do H2O2 e todos saem correndo em quanto 

DQ sai calmamente rindo. 

 

Decomposição do H2O2 

1 – Materiais e reagentes: 

 Garrafa PET; 

 Peroxido de Hidrogênio 20%; 

 Detergente; 

 Iodeto de potássio; 

 Água destilada. 

2 – Procedimento: 

 Na garrafa PET coloque 1 mL de peroxido de hidrogênio; 

 Em seguida despeje 1 mL de detergente; 

 Pese 0,5g de Iodeto de potássio; 
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 Em seguida deposite o Iodeto de potássio na garrafa PET. 

3 – Sugestões: Trabalhar o assunto de cinética química. 

4 – Discussão: As soluções de peróxido de hidrogénio são instáveis, apresentando uma 

decomposição lenta à temperatura ambiente, com formação de água e oxigénio. 

 

2H2O2 (aq)   --> 2H2O(l) + O2 (g) 

 

A reacção de decomposição pode ser acelerada por aquecimento ou ainda à 

temperatura ambiente na presença de um catalisador. Uma grande variedade de 

catalisadores poderão ser utilizados na decomposição do peróxido de hidrogénio como 

por exemplo dióxido de manganês ou iodeto de potássio, entre outros. Nesta 

demonstração vai-se utilizar iodeto de potássio. Para evidenciar a velocidade de 

libertação de oxigénio vai-se adicionar umas gotas de detergente líquido ao peróxido de 

hidrogénio antes de se adicionar o catalisador. 

 

A cinética da reacção é dada pelas seguintes equações: 

 

H2O2(aq)+ I
- 

(aq)  --> H2O(l)+ IO
- 

(aq) 

 

H2O2(aq)+ IO
-
(aq)

 
  --> H2O(l)

 
+ O2(g) 

 
+ I

- 
(l) 

 

5 – Cuidados: Efeitos tóxicos principalmente ligados às propriedades corrosivas. 

6 – Recomendações: Pequenas quantidades podem ser direcionadas para o esgoto com 

um grande excesso de água.  

7 – FERREIRA, Luiz Henrique; HARTWIG, Dácio Rodney; GIBIN, Gustavo Bizarria; 

OLIVEIRA, Ricardo Castro. Contém Química: pensar, fazer e aprender com 

experimentos. 1 ed. São Carlos: Pedro e João, 2011. 

 

Sancho e DQ. Saem e termina a cena procurando novas aventuras. 
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VI – Ato 

 

Cenário: um bar com vários copos, garrafas de bebida, colheres, pratos, jarras, mesas e 

cadeiras. 

 

DQ e Sancho se aproximam do bar, entram, e DQ confunde o bar com um laboratório 

de química. 

 

DQ: (olhando espantado para os objetos do bar) Mas que maravilha, até que enfim um 

local digno dos meus conhecimentos e útil para dar aulas. E veja: meus alunos já estão 

sentados à espera do conhecimento. 

 

Sancho: Senhor, isto é um bar e pela cara dos fregueses, eles estão prontos é para ir 

dormir, se conseguirem chegar sozinhos até a casa deles. 

 

DQ: Que bar, meu fiel companheiro. Não tá vendo os bécheres e elemenmeyrs, as 

placas de petri, as espátulas (apontando para os copos e jarras, colheres e pratos num 

canto do balcão) e veja lá na bancada quantos reagentes novinhos em folha (apontando 

para as garrafas colocadas em uma prateleira ou no outro canto do balcão). 

 

Sancho: Senhor, não existe nada disso que fala. São apenas as coisas simples usadas 

num bar. Copos, talheres e pratos. 

 

DQ: Hora Sancho está maluco, não vê, é um laboratório lindo e perfeito, não vejo a hora 

de começar a usar estes apetrechos (e chegando perto do balcão pega um copo de um 

dos fregueses cheio de bebida olhando extasiado para o liquido). 

 

Apolinário: Tira à mão do meu copo de cana cara, eu paguei por ele e vou bebê-lo 

todinho. 

 

DQ: copo! Que copo?  Isso é um perfeito bécher. Equipamento ideal para as misturas 

químicas. Veja por ser de vidro é fácil de lavar, transparente e resistente as mais 

variadas soluções químicas e ainda pode ser aquecido e resfriado. É sem dúvida um 

grande avanço ter estes equipamentos num fim de mundo deste. 
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Apolinário: Tomando o copo de DQ e falando bravo, enquanto tropeça  e quase cai. Sai 

pra lá maluco e me deixa em paz. 

 

Miguel: É isso ai (enquanto empurra DQ de perto) sai pra lá e não encha minha 

paciência.  

 

Sancho: Mestre, por favor, olhe bem; São apenas bêbados em um bar. Vamos aproveitar 

e tomar uma cerveja e ir embora sem causar problemas ou arrumar encrenca. 

 

DQ: Cuidado Sancho, você está enfeitiçado e não quer ver o que está a sua frente. Ainda 

bem que felizes são os infiéis e incultos, por que não sabem e por isso não são 

responsáveis pelos seus atos.  Mas tenho que começar a cumprir meu juramento e poder 

atuar neste laboratório é uma dádiva valorosa que muitos poucos têm.  Por isso apesar 

do cansaço vou começar agora mesmo minha missão e ensinar a essas pessoas. 

 

Vai em direção a Apolinário. 

 

DQ: Você sabe o que esta bebendo?  (E pegando o litro de cachaça lê).  Concentração 

alcoólica entre 39 e 46 %. O que é concentração alcoólica? Você sabe? E você sabe? 

 

Apolinário: O que esse chato está falando. Eu quero é beber. E quanto mais, melhor. 

(Vai  tomando a garrafa de DQ e bate na mesa dizendo). Não ponha a mão nesta 

garrafa.  

 

DQ: Meu filhinho, não seja mal educado.  Eu sou o seu professor e quero lhe ajudar. 

Por favor, seja bonzinho e sente-se enquanto eu termino de explicar o que é 

concentração.  

 

Miguel: Há, há, há, há, está confundindo Apolinário pinguço, com um aluno. Este cara é 

um maluco ou é palhaço.  Logo com quem foi se meter, vai tomar uma peia já, já. 

 

DQ: (virando-se para Miguel) Fique quieto, já falo com você, todos são meus alunos e 

merecem atendimento igual. Espere só um minuto. 
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Apolinário: (empurrando DQ) sai pra lá velho imprestável eu quero é beber e não ficar 

aqui escutando conversa mole sai pra lá, sai... 

 

Sancho: Vamos sair daqui, estes caras estão alterados e estão ficando nervosos.  Isso 

não vai acabar bem. 

 

DQ: Ora Sancho, é dever dos mestres ensinar todos, principalmente, os mais carentes e 

desestimulados. Eu vou ensinar a todos e vou começar com esses alunos.  

 

Fala olhando para Apolinário 

 

Apolinário: Eu lá quero saber o que é isso.  

 

DQ: (deixa o bar reclamando das dores e praguejando contra os maus alunos de hoje). 

Não se faz mais alunos como antes, meu caro amigo Sancho. 

 

Sancho: (Irritado o critica), você está mesmo louco, vou leva-lo de volta para casa. Que 

só mesmo um louco poderia confundir aqueles bêbados imundos com alunos bonzinhos 

e ainda por cima tentar ensina-los. 

 

DQ: Responde que essa é a sina dos educadores e que todos merecem uma 

oportunidade. 

 

Andando em busca de novos lugares. 

 

VII – Ato 

 

Cenário: um farol emitindo luz intermitente (um estroboscópio colocando sobre um 

tamborete no escuro). 

 

Sancho: Vejo uma luz lá longe, deve ser um farol, portanto, estamos perto de algum 

lugar povoado onde poderemos nos lavar e cuidar dos seus ferimentos. 
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DQ: Luz, que luz filho de Deus.  O que está vendo são os raios das explosões dos 

físicos a procura do grande graal da física. Preciso impedir que causem mal a população 

inocente. 

 

Sancho: Físicos a procura do grande graal!  Não mestre é só a luz do farol para ajudar 

na localização dos navios e evitar acidentes. Não tem nenhum graal não. 

DQ: Não discuta comigo, você não sabe dos perigos que o mundo está exposto. Esse é o 

resultado da falta de estudo e compreensão.  Vou me preparar para um grande combate 

e você de forma nenhuma permita que aquela luz toque em qualquer parte de seu corpo. 

São milhões de Kilotons de energia altamente radiante. Qualquer contato pode ser fatal.  

 

 DQ - sai do palco e vai trocar de roupa. 

 

Sancho: E agora o que vou fazer. Ele está enxergando fantasmas e diz que vai lutar com 

a luz essa eu quero ver. 

 

DQ: volta vestido com luvas, jaqueta e capacete e com um grande espelho. 

 

Sancho: (olha assustado e pergunta) – Para que esta parafernália vai a uma festa a 

fantasia. 

 

DQ: (responde sério) Essa é a minha proteção contra os raios disparados por aqueles 

físicos inconsequentes.  Vou tentar quebrar aquela Maquina infernal e acabar com esse 

mal. Fique aqui! Não se aproxime mais ou correrá risco de vida. Reze a Deus para que 

tenha sucesso e salve nossas vidas.  (e dizendo isso sai em disparada e se põe a dar 

braçadas e cutiladas tentando rebater a luz com o espelho). 

 

Sancho - Fica olhando pasmado aquela luta imaginária e se põe a rir da cena cômica. 

 

Depois de algum tempo DQ cai extenuado e desmaia no palco. 

 

Sancho: (Recolhe DQ e o tira do lugar dizendo) vou tira-lo daqui e dizer que ele venceu 

a luz, se não e capaz de querer lutar de novo e se atirando ao chão.  
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Sancho sai arrastando DQ 

 

VII – Ato 

 

Cenário- Na rua, praça, igreja e casas. 

DQ - Dormindo no chão ao fundo vigiado por Sancho preocupado. 

 

Prf. Dalton - Se aproxima com uma mala e Sancho vai ao seu encontro. 

 

Sancho: Ainda bem que chegou, ele está muito debilitado e machucado, mas não 

consigo convencê-lo a voltar para casa. 

 

Prof. Dalton: Não se preocupe acharei um jeito de convencê-lo com sua ajuda. 

 

Sancho: Não sei como posso ajudar já fiz de tudo e ele só diz que tem uma missão e vai 

cumpri-la. 

 

Prof. Dalton: E o que ele tem feito ultimamente. 

 

Sancho: Está totalmente louco, tenta ensinar a todos as coisas malucas que diz saber de 

química. Vive citando uns nomes estranhos e dizendo que eles foram os maiores 

mestres que o mundo teve. 

 

Prof. Dalton: Quem ele vive a citar. 

 

Sancho: Eu não lembro bem mas acho que é levistein (deve ser Einstein, diz o prof.), 

lavaoce (deve ser Lavosier diz o prof.), Fardodei (deve ser Faraday, diz o prof. ), e 

vários outros.  

 

Prof. Dalton: Já sei como fazer para leva-lo para casa. 

 

Sancho: Sabe? Como?  Eu estou tentando isso há semanas. Já fiz de tudo, chorei 

implorei, ameacei e nada dele consentir.  
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Prof. Dalton: È simples Sancho, vou usar a psicologia e desafiá-lo para uma prova de 

sabedoria numa aposta.  Ele certamente vai aceitar em função de estar imbuído que 

ensinar é uma missão que lhe foi imposta pelos deuses, assim ao perder ele vai ter de 

cumprir a aposta e voltar para casa. 

Sancho: é uma boa ideia. Só quero saber como vai derrotá-lo, o homem é um bocado 

sabido. Isso eu tenho visto nesses meses. 

 

Prof. Dalton: Deixe isso comigo Sancho vamos acordá-lo e fazer logo o desafio que ele 

precisa ir para casa descansar e se recuperar o mais rápido possível. 

 

Caminham para perto de DQ e Sancho o acorda 

 

Sancho: Mestre, mestre.  Veja quem chegou. Ele está vindo de Harvard e quer conversar 

com você. 

 

DQ: (acordando e olhando para o prof. Dalton o cumprimenta) Como Vai Dalton. Não o 

vejo desde os tempos de vestibular. Você se formou ou só fez arruaça como fazia no 

colégio. 

 

Prof. Dalton: Hora DQ é lógico que me formei. Hoje sou um homem de respeito e dos 

números. Sou um administrador e nesta área garanto que sei muito mais que você. 

 

DQ: O que é isso Dalton?  Continua com sua mania de superioridade. Já se esqueceu de 

quantas vezes o derrotei em todos os campos. 

 

Prof. Dalton: Isso foi no passado. Hoje posso derrotá-lo com a maior facilidade, disso 

tenho certeza absoluta, mas só o farei se for numa aposta. 

 

DQ: Agora ficou difícil meu amigo. Apostar com comigo é quase impossível, pois 

como professor que sou a coisa tá feia e além de respeito, os professores perderam o 

valor e hoje o que ganho mal dá para me alimentar. Ultimamente não tenho nem 

comprado livros.  Este mês, por exemplo, tudo o que tenho de resto são algumas 

moedas de 10 centavos que estão ali no embornal. 
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Prof. Dalton: Pois vamos fazer uma aposta com essas moedas. (e olhando para Sancho 

pede que ele conte as moedas e lhe diga quantas são). 

 

DQ: Ora Dalton, você não vai querer me tirar o pouco que me resta, isso mal dá para 

comprar uns pães duros para comermos amanhã. 

 

Prof. Dalton: é claro que não meu amigo. O que vou lhe propor até vai lhe aumentar o 

que tem. 

 

DQ: Pois se é assim eu topo pois mais vale um pássaro na mão que dois voando não é. 

 

Prof. Dalton: Eu prefiro dizer que mais vale dois galos no quintal que um na testa, mas 

isso são preferências pessoais. Vamos ao que interessa. 

 

DQ: Sim. diga que aposta me propõe para que possa derrotá-lo mais uma vez. 

 

Prof. Dalton: Aqui dentro deste embornal tem algumas moedas que são suas e eu o 

desafio a propor uma divisão justa delas de forma que você fique com a metade, eu com 

um terço e Sancho com um nono sem destruir ou cortar nenhuma doença.  Se conseguir 

fazer isso eu lhe dou 1000 reais e você faz o que quiser com ele.  

  

DQ: Certo!  Não precisa nem dizer o que devo fazer se não conseguir. Eu topo. Fazer 

conta de dividir e ainda por cima sem vírgula, é que nem empurrar bêbado em ladeira, 

fácil, fácil. Pode me passar este saco de moeda e ir contando os mil reais que hoje 

vamos ter festa. 

 

Prof. Dalton - Lhe dá o saco com as moedas com um ar sarcástico e convencido. 

 

DQ: (Sorrindo pega os sacos de moeda conta as mesmas e fica logo triste dizendo) Cai 

numa esparrela. Você me enganou. Sou obrigado a admitir que não é possível fazer o 

que me pediu. 

 

Prof. Dalton: È possível sim. 
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DQ: Não, não e possível, não tente me enganar. 

 

Prof. Dalton: Vou lhe provar que é possível me de essas moedas. Vejam aqui tem 35 

moedas. Assim de acordo com o proposto você deveria ficar com 17.5 eu com 11. 7 e 

Sancho com 3,8. 

 

DQ: Exato. É impossível fazer a divisão justa já que não posso cortar uma moeda. Eu 

concordo que perdi, mas o que me pediu não pode ser feito e é uma aposta injusta. 

 

Prof. Dalton: Pode ser feito sim e com lucros para todos nós. 

 

Sancho: Meu Deus! Pensei que você vinha ajudar e está mais louco que ele. Você 

mesmo mostrou que a divisão não é possível. 

 

Prof. Dalton: Não se enerve Sancho. Vou mostrar-lhes que é possível e para isso vou 

acrescentar as trinta e cinco moedas mais uma antes de fazer a divisão.  Concordam? 

 

DQ e Sancho: Sim faça o que quiser. 

 

Prof. Dalton: Pois bem, ficamos então com 36 moedas das quais DQ tem direito a 

metade, ou seja, 18 e não tem nada que reclamar já que antes ficava com 17,5. A divisão 

foi, portanto justa. Eu fico com um terço, portanto, com 12 e também não tenho nada 

que reclamar, já que antes ficava com 11,7. Ou seja, a divisão foi novamente justa. Já 

Sancho agora fica com um nono de 36 que é 4 e lógico não tem do que reclamar, já que 

divisão  antes ficava somente com 3,8 e a divisão foi feita de forma justa e na proporção 

correta certo. 

 

DQ e Sancho- Certo, não temos do que reclamar. 

 

Prof. Dalton: Além disso, ao invés de lhes dar uma moeda, o que fiz foi também ganhar 

uma moeda, pois somando-as 18 de DQ com as 12 minha e as 4 de Sancho  tem-se 34 e 

sobraram 2 moedas.  Como eu só coloquei uma, ganhei mais uma. 
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Sancho: Achei um mais louco que ele, mas pelo menos esse consegue ganhar dinheiro 

com sua loucura. Por favor, me ensina como se faz isso. 

DQ: Não se iluda Sancho. Ele usou de um artifício matemático e não vai ganhar 

dinheiro assim. Essa moeda é virtual e não vai aparecer nunca. De qualquer forma perdi. 

Pode dizer o que tenho que fazer que vou cumprir fielmente. 

 

Prof. Dalton: O que tem que fazer DQ é voltar para casa e não sair dela até se tratar e 

estar totalmente curado. 

 

DQ: Está bem. Amanhã mesmo partiremos. 

 

 VIII – Ato 

 

Cenário: Volta para o quarto de DQ. 

 

Sancho e o amigo se aproximam da casa de DQ trazendo ele machucado e doente. 

 

Sancho: (Batendo na porta) alguém em casa? 

 

Dona Gertrudes: Quem é?  

 

Sancho: É Sancho fiel servidor do senhor desta casa.  

 

Dona Gertrudes: Sim espere um pouco que vou abrir. 

 

Sancho: Está bem.  

 

Dona Gertrudes: (Abre a porta e vendo DQ naquele estado xinga Sancho)  Seu 

imprestável. Não lhe disse para tomar conta dele. Ele está mais morto que vivo. O que 

fez seu maldito. (e tenta agredir Sancho). 

 

Prof. Dalton: (Segura à tia e diz) Calma dona Gertrudes. O mais importante agora é 

cuidar da saúde de DQ. Mostre-nos o quarto e mande chamar o medico e também o 
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padre, sabe como é no estado em que ele está é melhor prevenir do que remediar e a 

extrema unção pode ser necessária. 

Dona Gertrudes: Certo. O senhor tem razão, leve-o para o quarto.  E grita Antônia, 

Antônia, Antônia...  

 

Dona Gertrudes: (Antonia aparece com cara de sono e a tia diz) Depressa menina vá 

chamar o médico e o padre para virem ver o seu tio. Rápido, rápido... 

 

O prof. Dalton, Sancho e a tia acomodam DQ na cama. A tia fica conversando com ele. 

 

Dona Gertrudes: Como está meu filho? 

 

DQ: (brincando) Estou deitado. 

 

Dona Gertrudes: Não é isso seu burro, quero saber se está se sentindo bem, com todos 

esses machucados. Está doendo? 

 

DQ: Não. Agora estou muito bem. Para dizer a verdade não me lembro de nada. O que 

aconteceu? Acho que tudo foi causado por aquelas luzes.  Malditos Físicos, forma eles 

que inventaram isso. 

 

Dona Gertrudes – olhando para Sancho e o prof. Dalton assustada. 

 

Prof. Dalton: Não se preocupe dona Gertrudes, ele vive falando coisas sem sentido e 

que vai ensinar a todos.  Acho que está neurastênico e precisa de descanso e remédios 

apropriados. 

 

Chegam o padre o médico e Antônia 

 

Antônia: Ai estão eles titia, fui bem rápida não fui? 

 

Dona Gertrudes: Ainda bem que chegaram, por favor, Dr. Américo, o examine rápido. 

Acho que ele não está bem. 
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Américo: (se agachando perto de DQ e fazendo os gestos típicos de quem faz um exame 

médico, diz): fora os aranhões e considerando a sua idade, ele está muito bem 

fisicamente.  

 

Padre Hipólito: É mesmo. Graças a Deus. Seria muito triste encomendar um amigo 

querido. 

 

Dona Gertrudes: Muito obrigado, muito obrigado meu Deus. 

 

Américo: No entanto, preciso examiná-lo melhor, e conversar um pouco com ele. Ele 

tem um brilho estranho no olhar.  Por favor, saiam para que possa examiná-lo melhor e 

para que ele descanse um pouco.  

 

Todos saem de cena  

 

Américo – chegando até a sala onde estão todos esperando ansiosos. 

 

Dona Gertrudes: E então Dr. Como está ele. Ele vai ficar bem? 

 

Américo: Fisicamente ele não tem muitos problemas e alguns dias de descanso e boa 

alimentação o deixará novo em folha.  No entanto, acho que ele está mentalmente 

doente. 

 

Dona Gertrudes: O que é isso Dr.? Ele vai sarar?  Foi culpa daquele vagabundo que não 

tomou conta dele? 

 

Américo: Calma Dona Gertrudes. Eu disse que acho isto. Quer dizer que não sei ao 

certo.  È preciso que outras pessoas confirmem. Assim que ele acordar do calmante 

converse com ele e vejam o que acham. Depois disso conversaremos e veremos o que se 

pode fazer. 

 

Prof. Dalton: O senhor esta correto em seu diagnóstico Dr. ele está assim a algum 

tempo. Eu e Sancho que o temos acompanhado nestes últimos dias achamos que ele está 
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mesmo variando. Ele só fala de coisas de química, física e vive fazendo cálculos e 

dizendo que precisa salvar o mundo. 

 

Américo: Muito bom saber disso. Então a primeira coisa que temos que fazer é tirar 

desta casa qualquer coisa que lembre disso. 

 

Dona Gertrudes: Minha nossa, vamos ter que tirar tudo do quarto. 

 

Antônia: Oba! Vai sobrar espaço para eu fazer um estúdio de som. 

 

Dona Gertrudes: Cale a boca menina deixe dizer asneiras. 

 

Américo: Muito bem trate de fazerem isso antes que ele acorde isso vai ajudar a evitar 

que ele se lembre disso. 

 

Todos vão até o quarto de DQ e retiram os livros do local. 

  

Prof. Dalton: O que vão fazer com todos estes livros. É um tesouro enorme. 

 

Dona Gertrudes: Tesouro!  Isso é uma fonte de loucura.  Vamos queimar tudo. 

 

Prof. Dalton: Não façam isso, deixem que eu levo para uma biblioteca. 

 

Padre Hipólito: Ele tem razão, é melhor levar para uma biblioteca. 

 

Américo: Eu também concordo bem usado eles não representam risco, e serão muito 

úteis.   

 

Dona Gertrudes: Vocês que sabem, por mim colocava fogo nisso tudo. 

 

Américo: Não se engane dona Gertrudes, o problema não são os livros e sim o 

conhecimento que se pode tirar deles. Se bem usados eles são a melhor coisa do mundo, 

porém se mal usados podem ser uma enorme desgraça. 
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Dona Gertrudes: Está bem, está bem, façam o que quiserem mais tirem isso logo daqui. 

 

Todos saem carregando livros e termina a cena 

 

IX – Ato 

 

Cenário: um enterro (um defunto enrolado numa rede) carregado por Sancho, prof. 

Dalton e todos os outros personagens caminhando em direção ao cemitério. 

 

Padre Hipólito: O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos... 

 

Dona Gertrudes: (chorando) Ai meu deus. Ai meu deus. E agora como vão ser as coisas. 

 

Antônia: Esse cemitério não chega nunca, desse jeito vou perder a novela das seis. 

 

Américo: Deixe de ser impertinente menina. Que falta de respeito! 

 

Antônio (Desconhecido no caminho): Quem era o defunto? 

 

Prof. Dalton: Era um sonhador, um libertário, um homem sem igual que lutou com 

todas as suas forças para mudar o mundo. Um valente soldado lutando por seus sonhos 

impossíveis. 

 

Américo: Era um coitado com grande conflito intimo. Não teve forças para resistir às 

contrariedades da vida e morreu.  

 

Padre Hipólito: E= MC
2
 ao quadrado... 

 

Todos: Amem. 

 

Antônia: Tia é verdade que ele tem muito dinheiro no banco?  Espero que seja, só assim 

poderemos tirar tudo e ir passear no caribe. 

 

Dona Gertrudes: Cale-se menina. 
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Padre Hipólito: O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos... 

 

Todos: Amem. 

 

Antônio (Desconhecido no caminho): Morreu de que? 

 

Sancho: Não sei ao certo, o medico disse que de esquizofrenia, o padre disse que foi de 

falta de fé em Deus, a tia que foi de loucura e o prof. Dalton, seu amigo que foi de 

estresse profissional. 

 

Antônio (Desconhecido no caminho): E você do que acha que ele morreu. 

 

Sancho: Eu não sei, e acho que ele ainda não morreu. Na verdade prefiro repetir o que 

ele me ensinou a vida inteira: Nunca é demais aprender, nunca é tarde para ensinar. 

Aprenda com os tolos e ensine os sábios, pois tolo é quem pensa que sabe tudo, e sábio, 

é quem sabe que pouco ou nada sabe. 

 

Antônio (Desconhecido no caminho): Ele disse isso. 

 

Sancho: sim. 

 

Antônio (Desconhecido no caminho): E ele tinha posses? 

 

Sancho: Não, tirando sua casa, pouco tinha. 

 

Antônio (Desconhecido no caminho): Já sei quem era, um professor. Mais um que 

morreu na tentativa vã de melhorar o mundo. Vamos chorar e rezar muito meus amigos 

o mundo acaba de perder mais um batalhador incompreendido, mais um sábio 

desconhecido.   

 

Antônio (Desconhecido no caminho): Que a força da globo nos proteja e que a copa do 

mundo seja nossa. 
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Sancho: O que é que você quer dizer com isso? 

 

Antônio (Desconhecido no caminho): Mais pão e circo e menos conhecimento, é isso 

Sancho. 

 

Padre Hipólito: E= MC
2
... 

 

Todos – Amém. 

 

Termina com todos deixando o palco 

 

FIM 
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Programa de Disciplina 

Teatro para Licenciatura em Química 

Curso: Graduação em Química – Modalidade Licenciatura 

Disciplina: Optativa. 

Carga Horária: 30 h 

Período: 2° 

Oferta: Regular 

Pré-requisito: Não 

APRESENTAÇÃO: Nos tempos atuais, fala-se muito da atuação do professor em sala de 

aula. A formação docente apresenta práticas baseadas no desenvolvimento intelectual 

desvinculado da função corporal, onde profissionais da educação ao exporem suas 

argumentações prejudicam suas ideias por dissociarem-na da ação corporal. Sua expressão 

gestual, dicção, imposição de voz, domínio do ambiente, postura, mímica e forma de utilizar o 

corpo prejudica sua comunicação. São poucos os professores que conhecem a linguagem 

corporal e a utilizam como recurso. O teatro científico aliado à experimentação pode contribuir 

para colocar a disposição de licenciandos em química a linguagem corporal e uma nova 

ferramenta para trabalhar a experimentação. 

EMENTA: Parte teórica: Introdução a técnicas teatrais: oficinas de domínio do corpo, dicção, 

postura, domínio de palco e mímica. Introdução ao teatro: elaboração de textos, figurino, 

cenários, sonoplastia montagem e interpretação de textos teatrais.  Concepção de um projeto de 

encenação que integre os elementos da linguagem teatral e adaptação de experimentos 

químicos.  Parte prática: Montagem de uma peça teatral aliada a experimentos químicos 

voltada para formação de professores de química. 

OBJETIVO: Oferecer aos licenciandos em química à vivência da linguagem corporal aliada a 

experimentação em química através da montagem e encenação de um espetáculo teatral.  

METODOLOGIA: Leituras de textos teóricos, artigos científicos, debates, experimentação 

prática, elaboração de textos, improvisações, exercícios, ensaios, apresentação para o público 

da montagem do trabalho. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

Unidade 1 - O processo colaborativo: questões e tensões (3 aulas). 

Unidade 2 – Experimentos químicos em cena: textos e experimentações (5 aulas). 

Unidade 3 – Escolha do tema (1 aulas). 

Unidade 4 – Oficinas técnicas: domínio do corpo e da voz, criação de texto/exercícios/ 

improvisações/interpretações (6 aulas teóricas/12 aulas práticas). 

Unidade 5 – Apresentação e Avaliação Final (3 aulas). 

 
AVALIAÇÃO: Continuada. A nota final será o resultado da presença do aluno, seu interesse e 

envolvimento no trabalho. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

FISCHER, Stela. Processo colaborativo e experiências de companhias teatrais brasileiras. São 

Paulo: HUCITEC, 2010, p.238. 

 

BOAL, Augusto. Jogos para atores e não atores. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, 

p.366. 

 

SOUZA, Luiz; SANTOS, Anne Gabriela Dias; FALCONIERI, Antônio Gautier Farias; 

BATALHA, Ravana Rany Marques. Teatro químico: dez anos do grupo FANáticos da química 

com ensino lúdico. Mossoró: Vingt-un Rosado, 2011, p.222. 

 

MALDANER, Otavio Aloisio. A formação inicial e continuada de professores de química. Ijuí: 

Unijui, 2006, p.419. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

ANDRÉ, Carminda Mendes. Teatro pós-dramático na escola. São Paulo: UNESP, 2011, p.128. 

 

DESGRANGES, Flávio. Pedagogia do teatro: provocação e dialogismo. São Paulo: Hucitec, 

2006, p.183. 

 

FERREIRA, Luiz Herrique; HARTWIG, Dárcio Rodney; GIBIN, Gustavo Bizarria; 

OLIVEIRA, Ricardo Castro. Contém química: pensar, fazer e aprender com experimentos. São 

Carlos: Pedro e João, 2011, p.329.   

 

REBOUÇAS, Evil. A dramaturgia e a encenação no espaço não convencional. São Paulo: 

UNESP, 2009, p.220. 
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227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO – I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 

 

 

1 - Questionário dos licenciandos.  

 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-Graduação em Química 

Instituto de Química 

 

 

 

 

 

 

Caro educador (a), 

Convidamos-lhe a participar, como voluntário (a), da pesquisa “química em 

cena: uma proposta para formação inicial de professores de química”, investigada por 

Francisco Souto de Sousa Júnior, aluno de doutorado do programa de pós-graduação em 

química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação do professor 

Dr. Ótom Anselmo de Oliveira (UFRN) e co-orientado pelo professor Dr. Luiz Di 

Souza (UERN) e a professora Dra. Fabiana R. Gonçalves e Silva Hussein (UTFPR).  O 

objetivo desse projeto é investigar e discutir a influência do Teatro Científico na 

formação acadêmica e pessoal de licenciandos em Química. Ao concordar em participar 

da pesquisa você responderá um questionário (anexo). Os dados obtidos com a pesquisa 

serão utilizados somente para fins acadêmicos, garantidos o sigilo e a privacidade de 

suas respostas. 

 

 

 

 

Grato pela sua participação, 

Francisco Souto de Sousa Júnior (Doutorando) 

Ótom Anselmo de Oliveira (Orientador) 
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 

 

 

 

Eu _______________________________________, abaixo qualificado, declaro-me 

esclarecido sobre a participação como voluntário na pesquisa Química em Cena: Uma 

Proposta para Formação Inicial de Professores de Química. 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

RG:___________________________________ CPF:________________________ 

Endereço:______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Telefone:_____________________ 

 

 

 

 

Natal-RN  _____/______/______ 

 

 

__________________________________________ 

 

Assinatura 
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CARACTERIZAÇÃO 

 

Sexo:     (    ) M     (    ) F         Idade ____________    

Estado Civil _____________________  

Instituição: ______________________ Curso:_______________ Período:___________ 

Grupo de teatro que participa: _______________________________________ 

Quanto tempo faz que participa do grupo de teatro científico: _____________________ 

Já participou de grupos de teatro convencional? (    ) Sim  (    ) Não 

Já lecionou ou leciona (  ) Sim (   ) Não. Em caso afirmativo, qual disciplina -

______________________________________________________________________ 

 

Questionário: Química em Cena 

 

1 – Qual o seu objetivo em participar de um grupo de teatro científico? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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2 – Que relação você faz entre o teatro científico e a formação de professores? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3 – Como o teatro aliado a experimentação pode ajudar o professor em formação na sua 

prática? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4 – Na sua concepção de educador e estando vivenciando o trabalho com teatro 

científico, você concorda que essa metodologia pode ajudar a prática docente? 

Justifique sua resposta? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5 – Você acredita que os experimentos (químicos) realizados em cena contribuem para 

um melhor aprendizado da química? Justifique sua resposta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ESCALA DE LIkERT/QUÍMICA EM CENA 

Legenda  

CT = Concordo Totalmente                      D = Discordo 

C = Concordo                                             DT = Discordo Totalmente 

I = Indeciso 

n Afirmação CT C I D DT 

1 A química parece mais agradável aliado ao teatro 

científico. 

     

2 Os experimentos em cena só servem para efeitos visuais e 

sonoros. 

     

3 A participação no grupo de teatro melhorou meus 

conhecimentos em química. 

     

4 O uso do teatro científico não contribui para a 

aprendizagem em química. 

     

5 O trabalho com teatro científico instiga a curiosidade e a 

pesquisa. 

     

6 O trabalho com teatro cientifico tem sido um assunto 

presente em debates e discussões nas escolas. 

     

7 O trabalho com teatro é importante na construção da 

autonomia dos licenciandos. 

     

8 O teatro científico favorece uma aprendizagem não 

reflexiva. 

     

9 O trabalho com teatro científico auxilia a construção do 

conhecimento. 

     

10 A utilização do teatro científico é importante para o ensino 

aprendizado da química. 

     

11 O teatro científico não acrescenta habilidades à formação 

docente. 

     

12 Os experimentos utilizados nos espetáculos parecem 

atrativos. 

     

13 Gostaria de ter uma disciplina de teatro científico no 

curriculum de química. 

     

14 Com os experimentos em cena é possível identificar 

conceitos da química. 

     

15 A participação no grupo de teatro não melhorou meus 

conhecimentos em química. 
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16 Com a participação no grupo de teatro melhorei minha 

comunicação. 

     

17 O teatro científico auxilia na construção do conhecimento 

químico. 

     

18 A profissão de professor é pouco interessante.      

19 O teatro ajuda na minha formação profissional.      

20 A química é uma ciência complexa para trabalhar aliada ao 

teatro científico. 

     

21 Os conceitos utilizados em cena são de fácil compreensão.      

22 Ser professor é atraente.      

23 Os experimentos em cena não são atrativos.      

24 Não gostaria de ter uma disciplina de teatro no curriculum.      

25 O professor com participação em teatro tem as mesmas 

habilidades que os demais. 

     

26 O teatro científico favorece uma aprendizagem prazerosa.      

27 O teatro científico dificulta o trabalho docente.      

28 O trabalho com teatro proporciona aos licenciandos um 

aprender e partilhar de diversas experiências. 

     

29 O teatro científico facilita o trabalho do professor.      

30 O trabalho com teatro científico possibilita a divulgação da 

química. 
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2 - Questionário dos estudantes do ensino médio. 

 

 

 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-Graduação em Química 

Instituto de Química 

 

 

 

 

Caro aluno(a), 

Convidamos-lhe a participar, como voluntário (a), da pesquisa “química em 

cena: uma proposta para formação inicial de professores de química”, investigada por 

Francisco Souto de Sousa Júnior, aluno de doutorado do programa de pós-graduação em 

química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação do professor 

Dr. Ótom Anselmo de Oliveira (UFRN) e co-orientado pelo professor Dr. Luiz Di 

Souza (UERN) e a professora Dra. Fabiana R. Gonçalves e Silva Hussein (UTFPR).  O 

objetivo desse projeto é investigar e discutir a influência do Teatro Científico na 

formação acadêmica e pessoal de licenciandos em Química. Ao concordar em participar 

da pesquisa você responderá um questionário (anexo). Os dados obtidos com a pesquisa 

serão utilizados somente para fins acadêmicos, garantidos o sigilo e a privacidade de 

suas respostas. 

 

 

 

 

Grato pela sua participação, 

Francisco Souto de Sousa Júnior (Doutorando) 

Ótom Anselmo de Oliveira (Orientador) 
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 

 

 

 

Eu _______________________________________, abaixo qualificado, declaro-me 

esclarecido sobre a participação como voluntário na pesquisa Química em Cena: Uma 

Proposta para Formação Inicial de Professores de Química. 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

RG:___________________________________ CPF:________________________ 

Endereço:______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Telefone:_____________________ 

 

 

 

 

Natal-RN _____/______/______ 

 

 

__________________________________________ 

 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



237 

 

 

CARACTERIZAÇÃO 

 

Sexo:     (    ) M     (    ) F         Idade ____________    

Estado Civil _____________________  

Série:________  

Nível de Ensino: _______________________________________ 

Você deseja ingressar na universidade? (    ) Sim (     ) Não. 

 

Questionário: Química em Cena 

 

1 – Como consideram a Química? Justifique sua resposta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2 – Como vocês analisam a divulgação da química através do Teatro Científico? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3 – Qual experimento chamou mais a sua atenção e qual você mais gostou? Por quê? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4 – Você conseguiu identificar algum conceito de química durante a apresentação do 

espetáculo? Se sua resposta for afirmativa, identifique-o.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3 – Roteiro das entrevistas dos professores. 

 

 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-Graduação em Química 

Instituto de Química 

 

 

 

 

Caro aluno(a), 

Convidamos-lhe a participar, como voluntário (a), da pesquisa “química em 

cena: uma proposta para formação inicial de professores de química”, investigada por 

Francisco Souto de Sousa Júnior, aluno de doutorado do programa de pós-graduação em 

química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação do professor 

Dr. Ótom Anselmo de Oliveira (UFRN) e co-orientado pelo professor Dr. Luiz Di 

Souza (UERN) e a professora Dra. Fabiana R. Gonçalves e Silva Hussein (UTFPR).  O 

objetivo desse projeto é investigar e discutir a influência do Teatro Científico na 

formação acadêmica e pessoal de licenciandos em Química. Ao concordar em participar 

da pesquisa você responderá uma entrevista. Os dados obtidos com a pesquisa serão 

utilizados somente para fins acadêmicos, garantidos o sigilo e a privacidade de suas 

respostas. 

 

 

 

 

Grato pela sua participação, 

Francisco Souto de Sousa Júnior (Doutorando) 

Ótom Anselmo de Oliveira (Orientador) 
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 

 

 

 

Eu _______________________________________, abaixo qualificado, declaro-me 

esclarecido sobre a participação como voluntário na pesquisa Química em Cena: Uma 

Proposta para Formação Inicial de Professores de Química. 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

RG:___________________________________ CPF:________________________ 

Endereço:______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Telefone:_____________________ 

 

 

 

 

Natal-RN _____/______/______ 

 

 

__________________________________________ 

 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



241 

 

CARACTERIZAÇÃO 

1 – Sexo. 

2 – Idade.  

3 - Estado Civil.   

4 - Quanto tempo atua em sala de aula? 

5 – Em escola pública ou privada?  

6 – Qual ano participou do grupo de teatro? 

7 – Qual sua carga horaria semanal? 

 

Algumas perguntas:  

1 – O Teatro Científico aliado à experimentação contribuiu de alguma forma para sua 

atuação em sala de aula? 

2 – Você utiliza o Teatro Científico aliado a experimentação como estratégia de ensino 

na sala de aula? 

3 – Qual a importância de trabalhar com o Teatro científico aliado a experimentação na 

sala de aula.  
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