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RESUMO 

 

 

A cooperação entre o teatro e ciência não é novidade e nem incomum, a opinião de que o 
teatro pode colaborar com a educação existe desde a época de Aristóteles como é afirmado 
por Courtney (1980). Nesse sentido procurou com o presente trabalho utilizar as artes cênicas, 
mais precisamente o teatro, como experiência para o ensino-aprendizagem com o propósito de 
alunos e professores assumirem o papel principal na busca do conhecimento. Para isto guiou-
se a luz da Teoria do Instrumentalismo Evolucionista proposta por Bruner (1960) a qual 
considera a aprendizagem de qualquer conteúdo como algo pleno e atingível a todos, sendo 
não obstante ao estágio de vida em que estejam. Outra grande aliada foi a Teoria dos Campos 
Conceituais de Vergnaud (1990), impulsionada por caminhos de mais reciprocidade entre 
educadores e estudantes para que assim ambos possam evoluir-se cognitivamente. Os 
estudantes nos ambientes de ensino não estão interessados em serem coadjuvantes, mas sim 
protagonistas. E qual a melhor forma de oportunizar o protagonismo de nossos alunos?  
Acredita-se que a solução desse impasse esteja na imersão destes estudantes no mundo da 
ciência através do uso de métodos que os instiguem a ocupar a posição de personagem 
principal, ou seja, de provedor da ação, e não de mero espectador que não demonstra 
iniciativa e vive em total apatia. E como seria tal ação? Talvez, uma parceria entre a física e 
as artes cênicas! Dessa forma teve-se como proposta utilizar o teatro no ensino de física como 
ponte de colaboração no processo de ensino-aprendizagem, de modo a alcançar a 
interatividade e o protagonismo de professores e alunos, instigando descobertas e 
desenvolvendo habilidades nesta área do conhecimento. A pesquisa pretendeu dinamizar o 
ensino de física, sendo que a proposta baseou-se na construção de peças teatrais que trazem 
em seus roteiros temáticas ministrados nas aulas de física. O Produto Educacional resultado 
deste trabalho foi um Caderno Didático composto de peças teatrais com os seguintes assuntos 
de física: mecânica, eletromagnetismo e física moderna, sendo que as peças teatrais 
correspondendo a esses tópicos, respectivamente, foram: As leis universais: Uma entrevista 
com Sir. Isaac Newton, História da eletricidade e magnetismo, e Relatividade restrita: O 
paradoxo das gêmeas, temas estes que foram previamente selecionados pelos alunos. 
Observou-se que por meio da construção das peças teatrais os alunos puderam compreender 
mais facilmente os conteúdos de física trabalhados e desenvolveram certas habilidades, tais 
como: oralidade, leitura, interpretação, desinibição, tolerância, trabalho em equipe, melhor 
compreensão dos acontecimentos históricos da física, além de ter oportunizado o 
protagonismo e gosto pela exploração científica do estudante. 
  
Palavras-chave: Aprendizagem; ciência; peças teatrais; protagonismo. 
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ABSTRACT 

 
 
The cooperation between theater and science is neither new nor uncommon, the opinion that 
theater can collaborate with education has existed since Aristotle's time, as affirmed by 
Courtney (1980). In this sense searched with the present work to use the performing arts, 
more precisely the theater, as an experience for teaching and learning with the purpose of 
students and teachers assuming the main role in the search for knowledge. For this, the light 
of the Theory of Evolutionary Instrumentalism proposed by Bruner (1960) was the guide, 
which considers the learning of any content as something complete and attainable to all, 
regardless of the stage of life in which they are. Another great ally was Vergnaud's 
Conceptual Field Theory (1990), boosted by paths of more reciprocity between educators and 
students, so that both can evolve cognitively. Students in teaching settings are not interested 
in being supporting actors, but protagonists. And what is the best way to provide opportunities 
to our students? It is believed that such a solution is immersed in the world of science through 
the use of methods that instigate to occupy a position of main character, that is, the provider 
of the action, and not the number of spectators who do not demonstrate the execution and live 
in total apathy. And what would such an action be like? Perhaps, a partnership between 
physics and the performing arts! Thus, it was proposed to use the theater in the teaching of 
physics as a bridge of collaboration in the teaching-learning process, in order to achieve 
interactivity and the protagonism of teachers and students, instigating discoveries and 
developing skills in this area of knowledge. The research intended to boost the teaching of 
physics, and the proposal was based on the construction of plays that bring in their thematic 
scripts taught in physics classes. The Educational Product resulting from this work was a 
Didactic Notebook composed of plays with the following subjects of physics: mechanics, 
electromagnetism and modern physics, and the plays corresponding to these topics, 
respectively, were: Universal laws: An interview with Sir. Isaac Newton, History of electricity 
and magnetism, and Special relativity: The twin paradox, themes that were previously 
selected by the students. It was observed that through the construction of theatrical plays, 
students could more easily understand the contents of physics worked and developed certain 
skills, such as: orality, reading, interpretation, disinhibition, tolerance, teamwork, better 
understanding of the historical events of the physics, in addition to providing the protagonism 
and taste for the scientific exploration of the student. 
 

Keywords: Learning; science; plays; protagonism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Quem falou que aprender física não pode ser divertido? Sobretudo, mergulhar-se no 

mundo dessa ciência, de modo a obter-se um bom resultado, torna-se possível e prazeroso a 

ambos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, se utilizarmos como caminho para 

este, as artes ciências, o teatro. O teatro nos faz raciocinar sobre os diferentes problemas que 

inquietam a essência humana, suas contradições e obstáculos. Também se justifica o uso do 

recurso cênico, por ser capaz de trazer para a realidade a temática de qualquer assunto em 

discussão, por mais polêmico que seja (HARTMANN, 2014). 

O uso das artes cênicas na educação básica de certa forma, não é tão novidade assim, 

principalmente na área das ciências humanas. A inovação é a utilização desse importante 

recurso de comunicação e expressão, proveniente do teatro, no ensino-aprendizagem de 

ciências consideradas exatas, como por exemplo, a física. Em especial, este projeto faz a 

unificação das artes cênicas para com alguns temas da física. 

Galileu, Newton, Einstein... são nomes familiares, porém distantes da nossa realidade 

enquanto alunos de ensino médio, concordam? Talvez! Pelo menos não, para os participantes 

deste projeto que uniu a física e as artes cênicas, pois eles tiveram um vigoroso contato com a 

biografia e obra desses e muitos outros “gigantes da ciência” (BRENNAN, 2000, p. 102), que 

mudaram significativamente a história da física no âmbito científico (JÚDICE; DUTRA, 

2001). A ideia partiu principalmente da necessidade de criar mecanismos que despertasse o 

interesse de estudantes do ensino médio para com essa ciência. 

Geralmente os alunos ao iniciarem seus estudos em física possuem expectativas não 

condizentes à realidade do ensino a qual estão inseridos. Com isso, muitas vezes não 

conseguem distinguir objetivamente qual o papel que a ciência dispõe ao construírem sua vida 

educacional. Por consequência, acabam adquirindo na maioria dos casos certas resistências 

em relação ao manuseio e descobertas proporcionadas pela ciência, criando assim bloqueios 

em sua associação. É evidente que ao se depararem com conteúdos ministrados em física de 

forma desconexa e não aplicável a sua realidade, tais conteúdos se tornam confusos e sem 

propósitos para eles.  

Desta maneira, o ensino de física deixa de ter o seu real valor que é formar um cidadão 

que consiga enfrentar situações que envolvam os fenômenos naturais e tecnológicos vigentes, 

fundamentado em princípios, leis e paradigmas constituídos, além da capacidade de lidar com 
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situações reais de crises de energia, problemas ambientais, manuais de aparelhos, concepções 

de universo, exames médicos, notícias de jornal, e assim por diante (BRASIL, 2002).  

Atualmente, a didática utilizada ainda é remetida, em muitos dos casos, somente em 

resoluções repetitivas de longas listas de exercícios. No campo da física, esses métodos 

tradicionais apresentam sérias insuficiências se tratando da aprendizagem em geral, pois o 

professor ao propor resoluções de problemas nesse formato peculiar promove em sua maioria 

somente resoluções lineares, ou seja, explicam a situação em questão como algo cuja solução 

é conhecida, o que não gera dúvidas e nem exige muitas tentativas, não despertando a busca e 

o interesse por parte dos alunos em investigar mais profundamente o caso até chegarem a suas 

próprias conclusões (MOREIRA, 2018).  

Contudo, tratam os problemas ilustrados como exercícios de aplicação da teoria e não 

como verdadeiros problemas, que é o que eles representam para os alunos. Diante do contexto 

atual, no qual os professores de física da rede pública de ensino estão inseridos, onde os 

recursos didáticos são poucos e com alunos apresentando falta de interesse, motivação e pré-

requisitos, se faz necessário a busca de alternativas motivacionais (MOREIRA, 2018).  

Para buscar tais motivações, se faz necessário utilizar mecanismos eficientes que nos 

permitam facilitar a construção do conhecimento aprendido no âmbito escolar em um formato 

mais ativo, ou seja, através da promoção de seu compartilhamento sempre voltado para o 

desenvolvimento crítico social e cultural desse aluno desmotivado, procurando proporcionar 

ao mesmo o alcance e o protagonismo de suas próprias descobertas enquanto cidadão 

estudante. 

Neste contexto o objetivo geral do projeto foi utilizar recursos provindos do teatro no 

ensino de física como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem na busca de alcançar a 

interatividade e o protagonismo de professores e alunos, motivando descobertas e 

desenvolvendo habilidades nesta área do conhecimento. Os objetivos específicos foram: 

Dinamizar o ensino convencional de física através do teatro; Instigar as descobertas, 

invenções e aplicações da ciência no cotidiano, possibilitando o desenvolvimento de 

habilidades como: oralidade, leitura, interpretação, desinibição, tolerância, trabalho em 

equipe, entre outros; Elaborar textos de peças teatrais utilizando conteúdos abordados na 

disciplina de física para compor um caderno didático que será disponibilizado às escolas. O 

projeto traz como Produto Educacional a elaboração de um Caderno Didático com as peças 

teatrais produzidas.  

A metodologia aplicada teve como base a inseparabilidade do ensino, pesquisa e 

extensão e priorizou a pesquisa-ação participativa na qual contribuiu na resolução de 
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problemas educacionais, transformando a sala de aula em objeto de pesquisa e os alunos 

colaboradores da mesma, em atores sociais. A utilização das chamadas metodologias 

participativas teve como propósito o desenvolvimento científico dos participantes em relação 

ao ensino e a aprendizagem dos conteúdos ministrados na disciplina de física nos ambientes 

educacionais (GIMENEZ, 2013).  

“A pesquisa ação é aquela que, além de compreender, visa intervir na situação, com 

vistas a modifica-la” (SEVERINO, 2007, p. 120). Ela, ao mesmo tempo em que é uma 

metodologia investigativa também é um processo de intervenção social, a qual congrega a 

apreciação do que é palpável (concreto) como maneira de pensamento e sensibilização do 

próprio público alvo (os estudantes do ensino médio), que no andamento do processo passam 

a ser ativos e protagonistas na participação e desenvolvimento do mesmo (GRAMSCI, 1991; 

GIMENEZ, 2013).   

Nesta pesquisa foi utilizada primordialmente a metodologia qualitativa, contudo 

também faz uma abordagem quantitativa. A abordagem qualitativa tem como base a análise 

do discurso e de textos digitalizados, questionários e entrevistas, como principais fontes 

utilizadas. Nesse sentido, os resultados se baseiam na análise e comparação das informações 

obtidas através de questionários, observações e relatos de experiências. Já a abordagem 

quantitativa trabalha com números e indicadores de quantidades, recorre a linguagem 

matemática para estimar opiniões e informações. 

Desta forma, o presente trabalho foi dividido por tópicos de apresentação, sendo que 

na seção 2 encontra-se a fundamentação teórica por meio de um breve fundamento sobre as 

Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), na sequência as teorias educacionais que 

fundamentaram a pesquisa, continuando com as artes cênicas no Brasil e finalizando com a 

fundamentação teórica da física, sendo enfatizado os conteúdos utilizados na pesquisa para a 

confecção das peças teatrais (Produto Educacional). 

Na seção 3, será apresentada a metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa 

e na confecção do Produto Educacional. Já na seção 4 faz-se menção ao Produto Educacional 

e descreve os processos de produção, aplicação, avaliação e resultados do referido produto. O 

produto tem a finalidade de utilizar a parceria entre a ciência da natureza e as artes cênicas 

como recurso alternativo de ensino-aprendizagem, no processo de construção de 

conhecimentos científicos em física, procurando torná-lo mais eficiente, dinâmico e cativante 

aos envolvidos.   



22 
 

Na seção 5 estão as considerações finais referentes à pesquisa, e por fim, na seção 6 

têm-se as referências utilizadas nesta dissertação. Após, temos os apêndices e anexos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

2.1. FUNDAMENTANDO O ENSINO POR MEIO DAS DIRETRIZES E BASES DA 

EDUCAÇÃO NACIONAL 

 

 

Para uma melhor compreensão de nosso atual sistema educacional público brasileiro 

faz-se necessário uma breve investigação histórica do mesmo, sendo assim, nesta seção será 

discorrido de maneira sucinta acerca das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) e os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM).  

A LDB, que é um conjunto de regras que procuram atender as perspectivas de nossa 

sociedade no âmbito educacional foi organizada de forma que possa proporcionar o 

desenvolvimento e crescimento tanto individual quanto coletivo do cidadão brasileiro 

(MONTEIRO et al., 2011).  

A primeira LDB (Lei nº 4.024 de 1961) foi debatida e elaborada no contexto de 

redemocratização do país logo após a queda do Estado Novo (1937-1945). O projeto durante 

o período de tramitação recebeu diversas emendas de vários ministros e comissões distintas. 

Por um período de aproximadamente 13 anos, travou-se em exorbitantes discussões, no 

âmbito do estado e da sociedade civil, entre os que defendiam a prioridade da escola pública e 

os partidários da liberdade de ensino. A lei nº 4.024 decretada no ano de 1961 foi remodelada 

em duas ocasiões, estes ensejos foram as leis: nº 5.692 de 1971 e posteriormente a lei nº 9.394 

de 1996 (CUNHA; XAVIER, 2009).  

Perante uma sociedade brasileira em constante transformação e em meio à contenção 

militar, a Lei 4.024/61 já não abrangia tão satisfatoriamente a necessidade da população 

brasileira mediante a queda do estado novo. Contudo, no ano de 1971 o sistema educacional 

brasileiro se viu sob amparo de uma nova Lei de Diretrizes, a lei n° 5.692 de 1971. Esta lei 

por sua vez, detinha como função tornar obrigatório o ensino profissionalizante, portanto ela 

não influenciou integralmente a educação brasileira, mas tornou fixa as diretrizes e bases para 

o ensino básico brasileiro (MONTEIRO et al., 2011). 

Com a escassez de recursos materiais e humanos para que pudesse manter o sistema 

educacional profissionalizante, tornou inviável implementá-lo totalmente, o que resultou em 

contingência nos conteúdos de conhecimentos relativos a ciências, letras e artes (CANALI, 

2012). Em visto disso, mediante as muitas reformas a educação brasileira no dia 20 de 
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dezembro de 1996, passou por mais uma mudança de diretrizes, a então lei n° 5.692 de 1971 

foi substituída pela LDB n° 9.394 de 1996 (BRASIL, 1996), atualmente em vigor.  

No processo de criação da lei de 1996 houve incoerências entre as lógicas que 

permeavam a legislação em vigência e a contida nos projetos iniciais desta, propostas essas 

que foram elaboradas em consenso ao contexto político-sócio-econômico brasileiro da época 

(FERNANDES et al., 1998). Sendo assim, em meio aos acalorados momentos travados no 

período, pelo qual se incluíam debates, manifestações, etc., foram então elaboradas as 

primeiras ideias em relação ao projeto da LDB atualmente em vigor, e consequentemente a 

sua aprovação. Essa nova lei, alterou o papel do estado em relação aos seus deveres para com 

a educação.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) regulamenta todo 

sistema educacional brasileiro do ensino básico ao superior sendo este público ou privado. 

Esta referida lei, ao longo dos anos, vem recebendo inúmeras alterações e, consequentemente, 

sendo atualizada anualmente, por meio de novas leis publicadas pela presidência da república. 

Essas novas leis consistem em dá nova redação aos artigos existentes, revogar alguns, ou 

ainda inserir novos artigos e parágrafos na lei 9.394, de 20 de dezembro de 19961.  

Com relação à aplicação da arte na educação básica têm-se alguns artigos inclusos na 

LDB. Por exemplo, em 2016 a lei nº 13.278 alterou o § 6º do art. 26 da lei nº 9.394, de 1996, 

referente ao ensino de arte, passando o parágrafo a vigorar com a seguinte redação "As artes 

visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente 

curricular de que trata o § 2º deste artigo." (BRASIL, 1996, p. 12).  Sendo que o § 2º do artigo 

26 da LDB passou a vigorar, a partir da lei nº 13.415 de 2017, com a seguinte redação "O 

ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular 

obrigatório da educação básica." (BRASIL, 1996, p. 12). 

A lei 13.415 de 2017, também acrescentou na LDB de 1996 o art. 35-A, cujo § 

2º afirma que "A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá 

obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia." (BRASIL, 

1996, p. 16). Outro parágrafo que menciona estudo e prática da arte no ensino médio. 

 
1 Como exemplo, aqui se faz um compilado das alterações da LDB desde a sua publicação: em 1997 foi 
publicada a lei nº 9.475; em 2003 as leis nº 10.639, nº 10.709 e nº 10.793; em 2004 a lei nº 10.870; em 2006 as 
leis nº 11.274 e nº 11.301; em 2007 as leis nº 11.525 e nº 11.632; em 2008 as leis nº 11.645, nº 11.700, nº 11.741 
e nº 11.788; em 2009 foram publicadas as leis nº 12.013, nº 12.014, nº 12.056 e nº 12.061; em 2011 as leis nº 
12.416, nº 12.472; em 2012 a lei 12.603; em 2013 a lei nº 12.796; em 2014 as leis nº 12.960, nº 13.006 e nº 
13.010; em 2015 as leis nº 13.168, nº 13.174, nº 13.184 e nº 13.234; em 2016 a lei 13.278; em 2017 as leis nº 
13.415, nº 13.478, nº 13.490 e nº 13.530; em 2018 as leis nº 13.632, nº 13.663 e nº 13.716; e as mais recentes, de 
2019, as leis nº 13.796, nº 13.803, nº 13.826, nº 13.840 e nº 13.868 (BRASIL, 1996). 
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A LDB não menciona a arte apenas nas alterações, em sua concepção já apontava 

algo, ainda que incipiente, sobre a arte como princípio importante a ser considerado no 

ensino, conforme se observa no art. 3º.  

  
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 
arte e o saber. (BRASIL, 1996, p. 1, grifo nosso). 

 
Da mesma forma tem-se no art. 24, que a educação básica, nos níveis fundamental e 

médio, será organizada de acordo com regras comuns, afirmando no inciso IV o seguinte "IV 

- poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis 

equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou 

outros componentes curriculares" (BRASIL, 1996, p. 11). Deste modo, mesmo que de forma 

sutil, a LDB garante que a arte tem que ser considerada no ensino, com estudos e práticas.  

Com a implantação da LDB, surgiu-se a necessidade da criação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) instituído como Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio, por meio da Resolução CEB nº 3, de 26 de junho de 1998 

(BRASIL, 2000), cujo objetivo era de tornar mais eficiente à organização dos trabalhos de 

ensino-aprendizagem no interior dos ambientes escolares por meio da normatização de alguns 

aspectos fundamentais concernentes a cada disciplina. Os PCNEM servem como norteadores 

para professores, coordenadores e diretores, que podem adaptá-los às peculiaridades locais.  

Com o PCNEM buscou dar significado ao conhecimento escolar, por intermédio da 

contextualização; evitar a compartimentalização, mediante a interdisciplinaridade; e 

incentivar o raciocínio e a capacidade de aprender (BRASIL, 2000). Dentre os aspectos 

defendidos pelo mesmo, destaca-se a importância da interdisciplinaridade e contextualização 

de forma integrada e articulada para que assim possa facilitar construções e ligações coerentes 

dos conhecimentos aprendidos pelos educandos, a fim de torná-los cada vez mais próximos à 

realidade vivida pelo aluno.  

Os atuais limites legais para a então oferta do ensino médio a toda população 

brasileira, correspondem na estruturação da identidade dessa última etapa da educação básica 

com um organizador. Podem-se destacar alguns aspectos importantes desta lei em questão, se 

tratando especificamente do ensino médio.  

Para tal finalidade, os PCNEM são divididos em quatro partes, bem como: parte I - 

Bases Legais; parte II - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; parte III - Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias; e parte IV - Ciências Humanas e suas Tecnologias. 
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Sendo assim, organizaram as ciências articulando-as em três grandes áreas dentre estas, 

destacará aqui apenas a denominada Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

por compreender as ciências: biologia, física, química e matemática. 

As ciências, física, química, biologia e matemática, possuem características que se 

assemelham não só por seus métodos, linguagem, investigações da natureza, mas também 

pela aproximação com as inovações tecnológicas. Contudo, ambas detêm enfoques 

específicos e diferentes objetos de estudo, o que as tornam distintas se fizer tais comparações.  

Além disso, o reconhecimento dessas ciências pela sociedade resultou na concepção 

de disciplinas escolares com o mesmo nome, se acredita que fora mais por vantagem prática e 

insigne do que propriamente um ato epistêmico (BRASIL, 1997). Contudo, será evidenciado 

aqui, de forma mais diferenciada e dinâmica, a física, que é a ciência delineada nesta 

pesquisa. 

É sabido, embora ambas estejam intimamente ligadas, que a ciência física se difere da 

então disciplina escolar chamada física, pois nos ambientes escolares essa matéria é ensinada 

de forma mais descomplicada, procurando facilitar a mesma para que os alunos a 

compreendam ao menos no geral e assim procurar tornar possível seu entendimento 

alternando-se teoria e prática. Além das explorações no campo da ciência de forma elementar 

e/ou aplicada, também devem se incluir essas técnicas no âmbito doméstico, industrial, 

ideológico, político, tecnológico, entre outros (BRASIL, 1997). 

Didaticamente falando, temas pertencentes ao currículo escolar precisaram se adequar 

ao ensino de física, passando assim por imprescindíveis transformações, cuja busca se 

primava especificamente em sua eficácia. E os PCNEM possuem a primordial função de 

auxiliar os docentes quanto a seus questionamentos, principalmente no que diz respeito à 

forma de abordagem dos conteúdos da disciplina de física aos alunos.  

Um dos grandes entraves para a então implantação desses Parâmetros Curriculares nos 

ambientes educacionais foi o entendimento das competências dos mesmos, pois é notório que 

a palavra “competências” pondera relevantes modificações nas relações de produção e 

trabalho por ser originária na formação profissional. 

Segundo o PCNEM, as ligações mutuamente relacionadas entre mestre e aprendiz, 

concentrada em interatividades e mediações ocorridas no interior dos sistemas didáticos, 

possuem influências tanto internas quanto externas. Pois, o que o aluno e professor aprendem 

dentro de um ambiente escolar, produzem aos mesmos subsídios de transposição além dos 

muros escolares sendo utilizados enfim, para a vida. E que em um momento posterior, ao 

saírem de cena o professor e a escola, espera-se que o aluno mantenha uma relação 
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independente com os saberes escolares construído, ou seja, o seu protagonismo (BRASIL, 

1997).  

Além disso, os PCNEM afirmam veemente que a física detém a principal função no 

ensino médio de proporcionar ferramentas que resgatem a habilidade investigativa, crítica e 

sonhadora dos então estudantes pertencentes a essa etapa do ensino básico, características 

essas que são adquiridas por todos durante a infância, mas que com o tempo vão se dissipando 

a medida que vai se tornando adulto. Essas aspirações precisam estar plenas de forma a 

sempre que possível instigar os indivíduos a permanecer questionador, protagonista de si 

mesmo e não um mero ser humano manipulável e sem personalidade, totalmente dependente 

de algo ou alguém para conseguir se expressar no meio social no qual está inserido (BRASIL, 

2000). 

Aliás, o principal objetivo do ensino médio segundo os PCNEM é a formação de um 

discente autossuficiente capaz de ser analítico sempre que deparado com situações que 

requerem o seu opinar, sendo que essa autonomia desenrolar-se-á em três formas distintas, 

intelectual, política e econômica. 

Entretanto, para os educadores os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e os 

PCNEM, não são um projeto pedagógico pronto para ser utilizado em sala de aula, muito pelo 

contrário, isso contradiz a sua verdadeira essência, que é a de auxiliar no desenvolvimento dos 

planos pedagógicos dos professores, planejamentos estes que consigam abranger a realidade 

escolar a qual estão inseridos, tendo para isso a liberdade de implementá-lo mediante a 

necessidade (BRASIL, 2000). De acordo com o Ministério da Educação tanto os PCNs, bem 

como os PCNEM, fornecem o conteúdo mínimo a serem ministrados nas disciplinas (NETO, 

2014).  

 

 

2.2. AS TEORIAS EDUCACIONAIS DE EMBASAMENTO TEÓRICO  

 

 

Esta pesquisa está embasada na teoria de aprendizagem do psicólogo e pedagogo 

norte-americano Jerome Seymour Bruner, chamada teoria do instrumentalismo evolucionista 

(MARQUES, 2002). Ela, por ser uma teoria de aprendizagem por descoberta, prioriza o 

protagonismo dos estudantes motivando-os na busca e desenvolvimento de seus 

conhecimentos. Esta teoria utiliza o método chamado currículo em espiral, nele o conteúdo 

vai sendo trabalhado de forma a ser repetido, e a cada reprise a complexidade deste vai sendo 
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gradualmente estendida. Bruner foi um dos mais importantes representantes do cognitivismo 

(FERREIRA; CLARA, 2011). O fato do conteúdo ser repetido, não torna o conceito 

decorado? Talvez, mas essa teoria propicia a cada retomada que o assunto seja abordado e 

compartilhado não da mesma forma, mas sim em formato e nível de complexidade cada vez 

mais elevado (BRUNER, 1960). 

Este trabalho também se guiou à luz da Teoria dos Campos Conceituais (TCC) 

elaborada pelo matemático, filósofo e psicólogo francês Gérard Vergnaud, a qual trata a 

conceituação como a supremacia do desenvolvimento cognitivo intrínseco. “Logo, deve-se 

dar toda atenção aos aspectos conceituais dos esquemas e à análise conceitual das situações 

para as quais os estudantes desenvolvem seus esquemas, na escola ou fora dela” (MOREIRA, 

2002, p. 8).  

Essa teoria do mesmo modo da anterior é cognitivista e o seu aspecto social tem como 

base a interatividade. Vergnaud acredita que a conceituação é o processo de desenvolvimento 

cognitivo que independe de operações lógicas formais, pois ao solucionar as situações-

problemas, a pessoa será capaz de conceituar e consequentemente se desenvolver 

cognitivamente. 

 

 

2.2.1. A Teoria do Instrumentalismo Evolucionista de Jerome Seymour Bruner 

 

 

A teoria do instrumentalismo evolucionista criada por Jerome Seymour Bruner se 

sustenta através do processo de ensino-aprendizagem por descoberta e para tal finalidade é 

preciso que os envolvidos, professor e estudante, apresentem uma disposição prévia para que 

a aprendizagem aconteça (SARGIANI, 2016). Ou seja, tanto os estudantes quanto os 

professores precisam estar envolvidos neste processo de ensino-aprendizagem, para que os 

conhecimentos constatados possam se inter-relacionar, adequadamente, com a estrutura 

cognitiva dos estudantes investigadores (PRÄSS, 2012). 

Cabe ao docente neste processo de ensino-aprendizagem por meio da pesquisa, 

investigação e descoberta, ser motivador de seus alunos, inspirando-os e os incentivando a 

explorarem sem receios como os conceitos estão relacionados, e assim elaborar suas 

conclusões acerca de um determinado fato por meio de diálogos, indagações e interações 

(PRÄSS, 2012). 
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Bruner investigou como diferentes experiências afetam as percepções humanas. Por 

meio de pesquisas e observações ele concluiu que o comportamento humano é continuamente 

influenciado pelo mundo e pela cultura a qual as pessoas estão inseridas, afirmava que o 

desenvolvimento cognitivo será tanto mais rápido quanto melhor for o acesso da pessoa a um 

meio cultural rico e estimulante (SARGIANI, 2016).  

Para Bruner, o objetivo de ensinar não é tão somente transmitir conhecimentos, mas 

sim proporcionar aos alunos ferramentas necessárias para que os mesmos se tornem 

protagonistas de seus próprios pensamentos, para que assim consigam criar mecanismos que 

os possibilita a resolver problemas por si mesmos. Ele criticava as metodologias expositivas, 

pois considerava que a aprendizagem das ciências ocorre melhor por meio do envolvimento 

dos alunos no processo de descoberta e no uso das metodologias científicas próprias de cada 

ciência (MARQUES, 2002).  

O caráter de desenvolvimento da teoria é mantido graças ao ponto que o mesmo insere 

como papel fundamental de equilibração, ou seja, a capacidade que cada pessoa tem de se 

auto reorganizar para que assim possa se adaptar. Essa teoria engloba de forma 

congruentemente, que é através de interações mútuas que os seres humanos organizam seus 

diferentes modos de representar a realidade que os cerca, e que para isso é utilizado métodos 

que a própria cultura, a qual está imerso, pode compartilhar. 

A figura 2.1 mostra as três fases ou etapas do desenvolvimento cognitivo, e o caminho 

a ser percorrido por cada pessoa para a promoção do conhecimento dependerá do meio 

cultural e linguístico a qual os mesmos estão inseridos (TARGINO, 2013).  

 

Figura 2.1- Fases do desenvolvimento cognitivo. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Bruner dizia que “É possível ensinar qualquer assunto, de uma maneira 

intelectualmente honesta, a qualquer criança em qualquer estágio de desenvolvimento” 

(DALIGA, 2009, p. 22). Ele outorgou eminentes contribuições em sua teoria, dentre elas 

destaca-se o conceito de prontidão, o qual diz de forma clara que o conteúdo de quaisquer 

disciplinas, por mais científica que ela seja, poderá ser ensinado de forma autêntica a qualquer 

pessoa e em qualquer idade.   

Também o conceito de aprendizagem em espiral, figura 2.2, um método de ensino que 

consiste na apresentação de conceitos básicos que são ensinados em um primeiro momento e 

depois revistos em diferentes anos sempre aumentando o nível de profundidade, assim 

qualquer ciência pode ser instruída desde que a mesma seja adaptada para qualquer pessoa e 

em qualquer idade de forma genuína (MARQUES, 2002; TARGINO, 2013; SARGIANI, 

2016). Os alunos vão continuamente modificando e reconstruindo suas representações 

mentais referentes a cada assunto abordado e trabalhado por eles (PRÄSS, 2012). 

 

Figura 2.2- Esquema do Currículo em espiral. 

 
Fonte: Adaptada pela autora com base na referência (LIMA, 2001). 

 

O esquema de currículo em espiral retratado na figura 2.2, deixa claro que para o 

aprendizado ocorrer basta adequar as estratégias de ensino às especificidades de cada pessoa, 

não recorrendo a triagem ou eliminação de conteúdo ou conceitos. Todos podem aprender 

mais sobre a construção do saber científico, de forma inesquecível e consistente saboreando a 

descoberta do conhecimento (SILVA; GOMES, 2017). 

O teatro sendo um instrumento de comunicação por excelência tem grande 

importância na formação da opinião pública, e a ciência abrange vários assuntos que ao serem 

representados de maneira divertida e agradável instiga as descobertas, invenções e aplicações 



31 
 

da mesma no cotidiano. As biografias dos cientistas mais conceituados é apenas alguns dos 

exemplos do vasto universo de temas possíveis de serem dramatizados em uma peça teatral.  

Nesse caso, o palco se torna uma espécie de ferramenta a qual nos permite a 

construção e também a ampliação de questionamentos provocando sutilmente reflexões em 

relação à ciência, pois a arte cênica é capaz de tocar a humanidade em formato cativante e 

profundo, envolvendo a todos os que a apreciam ou a executam independentemente de suas 

preocupações intrínsecas.  

Em relação à ciência e ensino das matérias científicas, Bruner defendia que seria 

necessária uma abordagem diferente no currículo escolar de tal forma que, em vez da 

exposição aos fatos, fenômenos e teorias, faz-se necessário que os alunos compreendam o 

próprio processo de descoberta científica, familiarizando-se com as metodologias das ciências 

de modo a assimilarem os princípios e estruturas das diversas ciências (MARQUES, 2002).  

Um fato curioso é que Bruner não determinou que suas ideologias fossem chamadas 

de “Teoria de Aprendizagem”, mas sim, como “Teoria da Instrução” (TARGINO, 2013). Ele 

alegava que a educação requer uma sistematização prévia elaborada, por parte do professor, 

do conteúdo que será ministrado, de forma que o mesmo seja apresentado de maneira 

eficiente e significativa a pessoa que será instruída justificando assim a inseparabilidade entre 

os processos da aprendizagem e o desenvolvimento do ensino.  

 

  

2.2.2. A Teoria dos Campos Conceituais de Gèrard Vergnaud 

 

 

Gèrard Vergnaud, doutor em Educação Matemática foi aluno de doutorado de Jean 

Piaget e recebeu o título de doutor honoris causa pela universidade de Genebra, elaborou no 

ano de 1977 a Teoria dos Campos Conceituais (TCC). Fundou juntamente com alguns 

colaboradores na década de 60, em universidades francesas o chamado Instituto de Pesquisa 

sobre o Ensino de Matemática (IREM), onde o mesmo procurava gerar as condições 

institucionais necessárias para que favorecessem a constituição da didática entendida como 

disciplina científica. Foi responsável pelo Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS) da 

França do ano de 1975 até 1995 (MOREIRA, 2002).  

Apreensivo com alguns insucessos no campo da aprendizagem das operações 

elementares, Vergnaud se propôs a buscar mecanismos que contribuíssem para mudanças 

nesse quadro de fracassos e elaborou a TCC que pode ser utilizada, sem nenhum receio, em 
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quaisquer áreas da ciência. Segundo Vergnaud, sua teoria “não tem a ambição de ser uma 

teoria didática, mas de fornecer um quadro teórico para analisar a formação e o 

funcionamento dos conhecimentos” (VERGNAUD, 1990, p. 17). No Brasil os PCNs para o 

ensino de matemática se sustentam basicamente na Teoria dos Campos Conceituais de 

Vergnaud.  

A teoria dos campos conceituais não é de uso exclusivo da matemática. Em física, 

pode-se citar exemplos de campos conceituais que necessitam ser explicados de uma maneira 

não imediata, de forma a não se considerar conceitos isolados, como o da mecânica, o da 

eletricidade e o da termologia (MOREIRA, 2002). 

Em matemática, ela é utilizada com mais frequência, por englobar, entre outras, as 

noções de Campo Aditivo e Multiplicativo. Sua teoria (TCC) por mais que seja difundida com 

maior intensidade no campo da matemática, a mesma não é de uso absoluto desta ciência 

(MAGINA et al., 2001). 

Em sua teoria (TCC), Vergnaud fala que o conhecimento discente tanto pode ser 

explícito quanto implícito. Garante que a principal atribuição à docência, segundo a sua 

teoria, seria o reconhecimento dos saberes discentes explícitos e destes observar 

minuciosamente quais os mesmos utilizam corretamente e a partir desta análise ajudá-los a 

desenvolver tais conceitos. Ele propõe analisar inicialmente o campo conceitual ao invés de 

um conceito específico, pois em qualquer que seja a situação um conceito nunca irá aparecer 

de forma isolada (MAGINA, 2005). 

Consequentemente, Vergnaud em sua teoria afirma ser primordial que os docentes 

identifiquem, a princípio, os conhecimentos prévios de seus discentes, para que após esse 

primeiro contato possam desenvolver mutuamente mecanismos que os permitam resolver 

situações-problemas e os auxiliem na busca de conexões entre a estrutura conceitual dos 

discentes (VERGNAUD, 2011). Neste ponto a teoria de Vergnaud assemelha a teoria de 

David Ausubel, pois Ausubel garante que o aspecto mais relevante para que ocorra a 

aprendizagem significativa é esse conhecimento prévio que o discente traz consigo 

(MOREIRA, 2012). 

Os discentes, com seus saberes pré-adquiridos e motivados a evoluírem 

cognitivamente, e os docentes, com suas interpretações na área científica, e também tendo 

consciência dos conhecimentos prévios de seus discentes, podem juntos elaborar situações-

problemas para que ambos se conectem em um formato mais recíproco.  

Ao observar o transcorrer do processo de ensino-aprendizagem na maioria das escolas 

de nosso país, constata-se falhas, equívocos e lacunas no andamento do mesmo. E com o 
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passar dos anos, cada vez mais, isto provoca um sentimento de desconfiança em relação ao 

uso de métodos ineficazes e ultrapassados que não evoluem tornando esse processo cada vez 

mais degradante (ROSSI, 2016). Por exemplo, as concepções prévias dos discentes vêm 

sendo consideradas, por alguns docentes inflexíveis e tradicionalistas ao extremo, como 

errôneas, ingênuas e/ou alternativas em relação à científica. Vergnaud discorda que os 

conhecimentos prévios dos discentes devem ser descartados e ainda salienta que os mesmos, 

devem ser aproveitados para que finalmente seja alcançado o desenvolvimento cognitivo.  

O teórico afirma também que um campo conceitual é um “conjunto de problemas e 

situações, que requer o domínio de vários conceitos, procedimentos e representações de 

naturezas diferentes, mas intimamente relacionados” (MOREIRA, 2002, p. 9).  

Segundo a teoria (TCC) de Vergnaud, a construção de um conceito envolve 

especificamente três conjuntos conceituais, que simbolicamente é descrito através das iniciais 

S, I e R, onde pode-se dizer que o “S” representa o conjunto de situações, que por sua vez dão 

significado ao objeto em questão; o “I” caracteriza o conjunto de invariantes, cuja função são 

as propriedades e procedimentos necessários para a definição do objeto em questão; e por fim 

o “R”, não menos importante nesse processo, como o conjunto de representações simbólicas 

que nos permite relacionar o significado desse objeto, com as suas propriedades (MOREIRA, 

2002). Pois um conceito só adquire sentido quando se tem situações criadas de conflito e 

problemas a serem solucionados, visto que o mesmo é compreendido através da situação que 

por sua vez concede ao conceito algum significado (LIMA et al., 2017). 

Para Vergnaud, o conhecimento é concebido basicamente por conceitos informais, ou 

seja, o mesmo só é identificado a partir da ação do indivíduo ao resolver um problema, 

criando-se assim um momento de aprendizagem, uma vez que não existem conceitos sem que 

haja situações que os proporcionem. Ele também deixa claro que a docência precisa abranger 

um papel muito mais amplo do que simplesmente ensinar conteúdos, embora esta seja a 

principal função da escola no ensino tradicional. Cabe aos docentes, a tarefa de ensinar os 

discentes a aprender a se descobrir como uma pessoa que raciocina.  

A verificação da teoria de Vergnaud pode ser feita através da análise dos erros, acertos 

e estratégias utilizadas, além da escolha do melhor método para uma dada situação em 

particular. Quanto aos erros cometidos, é evidente a necessidade de analisá-los de uma forma 

mais detalhada, pois isso permitirá conhecer especificamente as dificuldades enfrentadas 

pelos discentes no decorrer do processo, o que pode facilitar escolhas de métodos para tentar 

remediar tal situação que pode ser emblemática (MAGINA, 2005). “Na escola, uma das 



34 
 

características mais importantes do processo de aprendizagem é a atitude reflexiva e 

autocrítica diante dos possíveis erros” (BRASIL, 1997, p. 45).  

É relevante o conhecimento tanto de conceitos relacionados aos conteúdos ministrados 

no ambiente escolar quanto dos conhecimentos prévios. Visto que ao identificar tais vivências 

pode-se então reconhecer, nos mesmos, continuidades e rupturas entre competências de um 

ponto de vista mais claro e objetivo. Portanto, a conquista do saber discente dar-se-á por meio 

de situações e problemas com os quais ele possui alguma convivência ou lhe é familiar, pois é 

neste momento específico que é gerado o conhecimento e este possui características locais 

(NOGUEIRA; FERREIRA, 2016). 

Contudo, acredita-se que para o processo de ensino-aprendizagem ocorrer de forma 

satisfatória é primordial deter foco em aspectos sociais, e também dar ênfase principalmente 

aos seus elementos cognitivos. Uma vez que a promoção do conhecimento só é possível 

almejar se estabelecer relações de confiança entre docentes e discentes com suas respectivas 

estruturas cognitivas. “Assim, as interações realizadas entre o sujeito e os objetos ao longo do 

processo de contextualização fornecem o cenário para que os conceitos e teoremas em ação 

possam ser transformados em conceitos científicos” (CARVALHO; JUNIOR, 2015. p. 3). 

Neste sentido é importante compreender os aspectos de inserção das artes cênicas nos 

ambientes educacionais como um eficiente aparato de divulgação da ciência. Pois, desse 

modo a potencialidade inerente a essa arte pode ser aproveitada como alternativa de ensino-

aprendizagem, procurando assim o engajamento do público no universo cientifico 

(ALMEIDA et al., 2018). 

 

 

2.3. A APRENDIZAGEM E O ENSINO COM AS ARTES CÊNICAS  

 

 

É sabido que a física é necessária na formação dos cidadãos, o físico João Zanetic 

enfatiza muito bem isso ao afirmar convictamente que a física deve participar da formação 

cultural do cidadão contemporâneo independente das eventuais diferenças de interesses 

individuais e das mais variadas motivações acadêmicas e/ou profissionais (ZANETIC, 2006).  

Hoje se vive em uma época de firme influência científica, determinada principalmente 

pelas ciências da natureza, e a física se destaca por inúmeros motivos sendo que a mesma é 

capaz de explicar diversos fenômenos naturais. Ela também atua em outras áreas do 

conhecimento, neste instante incluem-se as artes (ZANETIC, 1991). 
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Levando isto em consideração precisa enxergar os alunos como cidadãos 

contemporâneos em atividade nas transformações sociais e não como indivíduos submetidos 

pela história a serem tratados como se pertencessem a uma categoria inferior. É eminente que 

a busca pelo conhecimento está em crise, não se pode ignorar tal fato. Contudo, é preciso 

considerar que estas lacunas de saberes científicos existentes tenham de algum jeito, ligação 

com a forma como os temas são abordados em sala de aula e se realmente são feitos sua 

contextualização, seja com relação ao cotidiano vivenciado por quem está sendo iniciado 

numa determinada área do saber, seja com relação à evolução do conhecimento acumulado ao 

longo da história (ZANETIC, 1991).  

De maneira resoluta o ensino de física não pode descartar a história da mesma e nem 

tão pouco as suas ligações com outras áreas da cultura e conhecimento, como por exemplo, a 

literatura, a música, o cinema, o teatro, entre outros. Dado que a ciência e a arte, assim como 

toda e qualquer realização humana, estão conectadas com as condições históricas de sua 

concretização (ZANETIC, 2006).  

Neste caso entra as artes cênicas, também conhecidas como arte performática, a qual 

inclui a prática e o estudo de todas as formas de expressão artística que abrangem 

representação no palco, tais como teatro, ópera, dança e circo. Considerando que o palco é 

qualquer local onde acontece a apresentação cênica, as expressões artísticas podem ocorrer 

em praças e ruas, ou ainda em outros locais como na escola, de modo que o palco pode ser 

improvisado (EDUCA MAIS BRASIL, 2019). 

O aspecto intrínseco da representação cênica é o gênero teatral, ele de maneira análoga 

pode ser comparado a uma bússola, por nortear e orientar os atores e demais enredados 

durante o desenvolvimento, produção e execução de uma peça de teatro. Inicialmente, o teatro 

possuía apenas três gêneros principais: trágico, cômico e sátira. Mas com o passar do tempo 

muitos outros gêneros foram destacando-se, sendo que alguns se uniram e já outros 

influenciaram os existentes, tais como: drama, farsa, melodrama, ópera, mímica, monólogo, 

musical, revista, stand-up comedy, teatro infantil, teatro invisível, teatro de bonecos, teatro de 

rua, teatro de sombras, vaudeville, circo, happening e o teatro lambe-lambe (TEBERROSKY; 

COLL, 2000). 

Dentre os gêneros teatrais existentes citados anteriormente destaca-se o gênero cômico 

e o musical, os quais foram utilizados para elaborar o Produto Educacional. O gênero cômico 

ou comédia possui a função de provocar alegria e sorrisos ao público de maneira a diverti-los. 

Porém, a criticidade social está presente neste gênero, além das situações embaraçosas e 

engraçadas, ridicularizações de costumes e atitudes exageradas. Já no gênero teatral musical, 
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há uma fusão de músicas, sequências ritmadas de passos, movimentos e interlocuções, sendo 

que a música detém a dominância no quesito expressão da emoção de cada personagem 

(TEBERROSKY; COLL, 2000).  

 

 

2.3.1. As artes cênicas no Brasil  

 

 

A primícias das artes cênicas no território brasileiro, cuja preservação das obras ainda 

persiste com o passar dos séculos, foi advinda dos jesuítas, eles utilizavam o teatro como uma 

eficiente ferramenta de catequização da população, que neste caso eram os indígenas. Os 

portugueses ao colonizarem o Brasil em meados do século XVI, trouxeram o hábito das 

performances teatrais para a então região ocupada, só que as mesmas não seguiam 

diretamente os preceitos religiosos (MAGALDI, 2004; FLEXOR, 2010).  

Em vez da catequização da população nativa por imposição de padrões europeus, o 

jesuíta José de Anchieta, nascido nas Ilhas Canárias, que elaborou e atuou nas primeiras obras 

de caráter cênicos compostas no país, simpatizou-se à cultura existente, o que o fez realizar 

obras inteiras na língua Tupi, adaptando-se a aculturação dos indígenas por parte dos 

colonizadores portugueses. Portanto, não se pode negar a importância e contribuição de 

Anchieta para com a inserção da arte cênica no Brasil (MAGALDI, 2004).  

Nas apresentações de teatro, as cenas continham normalmente uma linguagem 

plurilinguística, ou seja, seus textos de dramaturgia eram escritos e representados nas línguas: 

portuguesa, espanhola e tupi, o que contribuiu muito para miscigenação. Já os espetáculos, 

destinados apenas aos espectadores indígenas, eram apresentados somente na linguagem 

nativa, a chamada tupi, por ser mais direta a comunicação. Normalmente os intérpretes, que 

eram indígenas, se comunicavam em sua própria língua (MAGALDI, 2004; FLEXOR, 2010). 

A maioria das obras de caráter cênico eram criadas para celebrar algum acontecimento 

de natureza religiosa, como por exemplo: homenagem aos santos padroeiros e/ou datas 

comemorativas. Ao final das apresentações das peças teatrais era comum criar-se um clima de 

conversão, no qual o público que a prestigiava consentia em vivenciar os preceitos religiosos 

retratados em cena. As produções teatrais jesuíticas possuíam uma característica pitoresca e 

instigadora, a qual envolvia a todos os moradores locais.  



37 
 

A montagem dos espetáculos, assim como na idade média, recebia a colaboração da 

população. A encenação de diversos papéis ou falas eram assumidas pelos próprios indígenas, 

sendo ensaiados pelos padres jesuítas, e se concentravam nos ensinamentos catequéticos 

(MAGALDI, 2004).  

Além da função evangelizadora, as artes cênicas têm seu desenvolvimento no Brasil 

Colônia ligado às festas populares, com apresentações improvisadas em tablados montados 

em praças públicas, que incorporavam danças e o uso de fantasias. Ademais, a chegada da 

família real portuguesa conferiu novo impulso às artes cênicas. Contudo, o desenvolvimento 

das artes cênicas como uma identidade brasileira ocorreu apenas após a independência 

(BRASIL, 2019, p. 1).   

Todavia, é impossível negar-se que o Brasil presenciou o nascimento do teatro por 

intermédio das festividades religiosas, não sabendo ao certo se isto fora mera casualidade ou 

tenha se dado pelas especificidades no processo de colonização. As obras jesuíticas na área 

das artes cênicas deixaram a sua marca no país, mesmo com o passar dos séculos, possuem 

indiscutível valor histórico que ainda perduram (MAGALDI, 2004). 

Courtney (1980) afirma que desde a antiguidade, o potencial educativo proveniente do 

teatro tem sido explorado, quando relata acerca do ensino grego (por volta do século V a.C.), 

na qual tinha como base principalmente a música, esportes e literatura (HANSTED; GOHN, 

2013). “Na verdade, o teatro continuamente refletiu o momento social e os pensamentos de 

cada época” (HANSTED; GOHN, 2013, p. 200).  

Nesse sentido, é viável considerar as artes cênicas como recurso de ensino-

aprendizagem dos conceitos científicos no campo da física, pois ao utilizá-la como veículo de 

mobilização e motivação, a mesma é capaz de facilitar a busca por conhecimento de uma 

forma mais participativa e menos contemplativa, ou seja, o teatro consegue oferecer tanto ao 

estudante quanto ao professor ferramentas que os ajudam a alcançar o lado protagonista de 

ambos (MIRABEAU et al., 2011).   

Tanto a ciência quanto a arte possuem suas diferenças, no entanto, possivelmente 

pode-se prognosticar uma aproximação entre elas desde o Renascimento, não por intermédio 

da ciência como influenciadora da arte, mas pela metodologia que ambas possuem em 

comum, ou seja, a arte também pode ser pensada como uma técnica da mesma maneira que a 

ciência (CRUZ, 2004). À medida que vão acontecendo os avanços tecnológicos, desde a 

implantação das linhas telegráficas até as tecnologias digitais da atualidade, a arte não deixa 

mais de referir-se à ciência, e recorre-se a ela de forma constante.  
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A proposta de combinar a ciência e a arte de forma a expandir criativamente o ensino 

de física nos ambientes escolares é inovadora, o que oportuniza a aprendizagem e ensino 

dessa disciplina sob novas perspectivas e, quiçá esta abordagem diferenciada possa tornar 

mais próxima a relação entre a ciência e a sociedade (ROSSI, 2016). Desta maneira, espera-se 

que o projeto ajude minimizar resistências, dificuldades e temores que o aluno possa ter 

adquirido em relação à disciplina de física.  

 

 

2.4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA FÍSICA  

 

 

A física é uma ciência investigativa de fenômenos e estruturas elementares da 

natureza. Conhecimentos advindos desta área específica da ciência vêm tornando cada vez 

mais possível, ao universo científico, a compreensão de aspectos muito complexos existentes 

na natureza e, por meio destes estudos e descobertas puderam criar-se sistemas, dispositivos e 

materiais sintéticos, o que tem contribuído de forma bastante positiva para com o avanço 

tecnológico (REZENDE et al., 1987).  

A título de exemplo, tem-se a invenção de geradores e motores elétricos utilizados na 

criação de energia elétrica e produção de movimento e que possuem exorbitantes aplicações 

em nosso cotidiano, cujos resultados sucederam de investigações no campo do 

eletromagnetismo por físicos europeus em séculos anteriores. Essas mesmas explorações 

científicas propiciaram aos cientistas a descoberta da natureza eletromagnética da luz, o que 

proporcionou a invenção de diversos dispositivos sofisticados que foram e são incorporados à 

sociedade contemporânea. Alguns exemplos desses inventos são: o rádio, a televisão, o radar, 

entre outros (REZENDE et al., 1987).  

O entendimento com minúcia da estrutura atômica e partículas fundamentais da 

natureza só foi exequível no século passado, com a descoberta da mecânica quântica, o que 

proporcionou a física e outras áreas da ciência, como por exemplo: a química, a biofísica e a 

astrobiofísica, um desenvolvimento significativo. Estes conhecimentos adquiridos com a 

mecânica quântica, também ajudaram a identificar fenômenos físicos desconhecidos, sendo 

um deles, a condução eletrônica em materiais semicondutores, o que fez revolucionar a 

eletrônica através da criação de transistores e circuitos integrados (CI), abrindo caminho para 

a difusão dos computadores (CHESMAN et al., 2004).  
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“A física do século XX, denominada física moderna, tem como alicerces a 

relatividade, que fornece a estrutura teórica para a compreensão do universo em escala 

macroscópica e microscópica” (GUIMARÃES et al., 2014, p. 198). 

A partir do exposto, observa-se que as contribuições da física são vastas, pois ela está 

organizada em duas grandes áreas: a física clássica e a física moderna. Denomina-se física 

clássica todo conhecimento que foi adquirido referente à física até o fim do século XIX, já a 

física moderna abrange somente o que fora descoberto a partir do século XX em diante 

(TORRES et al., 2013). 

Dentro da física clássica existem as divisões didáticas, que são a: mecânica clássica, 

ondulatória, óptica, termologia e eletromagnetismo. Já a física moderna compreende: a 

relatividade, a mecânica quântica e a física das partículas elementares. Deste modo foi 

definido para abordar no produto dentro da física clássica os ramos: mecânica clássica, mais 

precisamente as leis de Newton, e eletromagnetismo, história da eletricidade e magnetismo. E 

na física moderna a área escolhida foi a relatividade. 

 

 

2.4.1. Mecânica 

 

 

A mecânica é a parte a física clássica que estuda o movimento dos corpos sob 

influência gravitacional, em sistemas dinâmicos presentes nos dias de hoje. Esse ramo físico 

detém forte apelo prático, embora não seja fácil determinar-se em que exato momento os seus 

princípios fundamentais foram detalhadamente descritos. 

Acerca dos movimentos dos corpos celestes o filósofo grego Aristóteles (384-322 

a.C.) acreditava que todos os movimentos seriam de natureza retilínea, circular, ou uma 

junção dos dois anteriormente citados, pois para ele trajetórias em linha reta e circulares eram 

os únicos movimentos primorosos (GASPAR, 2001; REZENDE, 2018; AGUIAR, 2019). 

Aristóteles considerava que os corpos celestes se moviam de maneira perfeita, sem 

imperfeições, como o “corpo de baile” em uma apresentação de ballet onde os passos da 

coreografia seriam executados pelos bailarinos sem chance de erros.  
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Segundo as ideias aristotélicas outros corpos distintos, como por exemplo, uma pedra 

em repouso, este seria o seu estado natural, só poderia entrar em movimento se fosse aplicado 

a ela uma força externa, e cessando tal força o objeto, que neste caso específico é uma pedra, 

retornaria novamente a seu estado natural que seria o repouso (GASPAR, 2001; TORRES et 

al., 2013; AGUIAR, 2019).  

Galileu (1564-1642) debateu as ideias aristotélicas, por meio da inclusão do 

atualmente conhecido método científico no mundo da ciência, onde nos fala que quaisquer 

que sejam os resultados obtidos por intermédio de conclusões a respeito do comportamento 

natural dos corpos, sendo eles celestes ou não, dependem de comprovações controladas de 

maneira cuidadosa por experimentos que possam facilmente ser reproduzidos, sob mesmas 

condições (YAMAMOTO; FUKE, 2010; REZENDE, 2018). Com a inclusão do método 

experimental galileano no universo científico, estudos referentes ao movimento dos corpos 

foram fundamentados por meio de observações, experimento e cálculos matemáticos 

elaborados, o que estabeleceram as bases da mecânica newtoniana nas décadas finais do 

século XVII (MALBOUISSON; SANTANA, 2014). 

As leis básicas acerca dos movimentos dos corpos por causa da ação gravitacional 

foram formuladas por Galileu, quando estudava o movimento dos planetas por meio de 

observação do céu utilizando um telescópio, e chamadas de Princípio da Relatividade de 

Galileu. Esse princípio defende ser impossível a distinção entre o estado de repouso e o 

Movimento Retilíneo Uniforme (MRU). Por exemplo, ao observar um indivíduo no porão de 

um navio que esteja navegando calmamente e mantendo constância em sua velocidade, 

provavelmente seria impossível que o indivíduo, sem olhar pela escotilha, identificasse seu 

estado de movimento ou de repouso (YAMAMOTO; FUKE, 2010; REZENDE, 2018; 

AGUIAR, 2019). Johannes Kepler (1571-1630), astrônomo imperial sucessor de Tycho Brahe 

(1546-1601), também buscou descrever da forma mais simples possível o movimento dos 

planetas. Kepler ao tentar explicar a dinâmica do movimento planetário através de equações 

matemáticas e dados astronômicos herdados de Brahe, criou três leis relacionadas ao 

movimento dos planetas, onde a primeira diz que a órbita de translação planetária é elíptica 

tendo o Sol ocupando um dos focos, já a segunda fala que “a velocidade orbital de um planeta 

varia de tal modo que uma linha que o ligue ao Sol varre áreas iguais em intervalo de tempos 

iguais” (MOSLEY; LYNCH, 2010, p. 33; GARMS; CALDAS, 2018, p. 1; AGUIAR, 2019, p. 

32); e por fim a terceira lei discorre que “o quadrado do período orbital dos planetas é 

proporcional ao cubo do semieixo maior de sua órbita.” (MOSLEY; LYNCH, 2010, p. 33; 

GARMS; CALDAS, 2018, p. 1; AGUIAR, 2019, p. 32).   
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Voltando as descobertas de Galileu, a ligação observada por ele entre o repouso e o 

MRU atinge a teoria proposta por Aristóteles, entrando assim ambas as teorias tanto a 

galileana quanto a aristotélica em contradições. Visto que a teoria de Aristóteles se referia ao 

estado natural dos corpos, enquanto a de Galileu enfatizava que seria necessária a aplicação 

constante de forças para que um corpo possa estar em repouso ou movimentar-se linearmente 

com velocidade inalterada (ZYLBERSZTAJN, 1988; REZENDE, 2018; AGUIAR, 2019). 

Muito tempo depois, um físico, astrônomo e matemático inglês chamado Isaac 

Newton (1643-1727), encontrou uma solução para a então discordância entre as teorias 

aristotélica e galileana.  Para solucionar a situação, Newton utilizou as grandezas físicas: 

massa, quantidade de movimento, inércia e aceleração. Ele também discutiu conceitos, como 

o espaço e o tempo, considerados até então como plenos. A partir disto Isaac Newton 

enunciou suas três leis as quais são à base da mecânica clássica. A ideia de conservação do 

movimento dos corpos como estado natural ou a sua variação como consequência de forças 

interativas constrói a base da mecânica newtoniana. Ainda que tenham sido reestruturadas por 

Lagrange, Hamilton e outros essas leis são úteis na época atual, pois são fundamentais em 

situações não relativísticas e não quânticas (VILLAR, 2015; REZENDE, 2018; AGUIAR, 

2019). 

O espaço na mecânica clássica é tratado como absoluto, homogêneo e isotrópico. 

Esses atributos que se referem ao espaço expressam que medir a distância entre dois pontos 

quaisquer independe da posição do observador que as efetua, teoria não relativística. Já o 

tempo, também tratado como absoluto e uniforme, foi definido por Newton em sua obra 

Principia (Princípios Matemáticos da Filosofia Natural) publicada em 1687, como “absoluto, 

verdadeiro e matemático, por si só e por sua própria natureza, flui uniformemente, sem 

relação com nenhuma coisa externa, e é também chamado de duração” (NUSSENZVEIG, 

2002, p. 21; AGUIAR, 2019, p. 3).  

Da mesma forma na mecânica clássica é importante definir um sistema de referência 

(SR), ele serve para mensurar e registrar grandezas físicas, como: posição, velocidade, 

aceleração, entre outros. Para isso, cada observador necessita escolher um referencial e assim, 

realizar suas medições, e posteriormente criar suas teorias referentes aos dados obtidos com a 

investigação científica (GARDELLI, 1999, p. 46; AGUIAR, 2019). 
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Contudo, precisa-se ter bem claro que o SR não é sinônimo de sistemas de 

coordenadas, já que este mencionado por último é diverso, como por exemplo, podem-se citar 

as coordenadas cartesianas, esféricas e parabólicas. Expõe-se como exemplo de sistema de 

referência, um laboratório preso ao solo ou fixado em relação a uma estação espacial que está 

se movendo na órbita de um planeta qualquer (AGUIAR, 2019).  

As leis da mecânica newtoniana possibilitaram a solução de problemas básicos da 

física, como a obtenção da trajetória de qualquer corpo em movimento, uma vez que tenha 

conhecimento das forças que agem sobre ele. Lembrando, que esse conjunto de leis propostas 

por Isaac Newton, que governam de maneira fundamental grande parte dos fenômenos da 

mecânica que porventura podem ser observados, foi publicado em 1687 na obra chamada 

Principia (PORTO; PORTO, 2008).  

A primeira das leis de Newton é chamada de princípio fundamental da inércia e diz 

que “um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme permanecerá nesse estado, se 

a resultante das forças que nele atuam for nula” (SILVA; FILHO, 2010, p. 169; HALLIDAY 

et al., 2016, p. 92).  

A grandeza força é toda ação imposta a um corpo, cujo intuito seja modificar o estado 

de movimento deste. O conceito de força pode ser considerado intuitivo e um dos impasses da 

física seria identificar quais as forças que atuam em um corpo, e como elas se comportam em 

função de parâmetros diversos.  

Com efeito, o Princípio Fundamental da Dinâmica determina que a resultante das 

forças que atuam sobre uma partícula é proporcional à aceleração obtida por ela, sendo que o 

fator de proporcionalidade é fornecido pelo inverso da massa inercial desse corpo. Tal força é 

uma grandeza vetorial (�⃗�), pois possui direção e sentido, cujo módulo é definido em termos 

da aceleração (�⃗�) que reproduziria a uma massa (m) de um quilograma, esta relação está 

descrita na equação 2.1 (ARAÚJO, 2013). Ou seja, a propriedade que relaciona a aceleração 

de um corpo ou partícula à força responsável por essa aceleração é a grandeza escalar massa, 

e esta é a segunda lei de Newton. 

 Equação 2.ton.  

 
�⃗� = 𝑚�⃗� 

(2.1) 

   

Onde a aceleração �⃗� também é um vetor, pois possui direção e sentido.  
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A terceira lei de Newton é satisfeita pelas interações entre os corpos, em que a 

resultante das forças internas que atuam neste mesmo corpo é nula. Entretanto, a força 

resultante pode não ser nula na interação de um sistema com a sua vizinhança (ARAÚJO, 

2013).  

Quando um corpo é puxado ou empurrado por outro corpo se diz na física que surge 

uma interação entre eles, ou seja, cada corpo exerce uma força sobre o outro quando entram 

em contato. Caso análogo pode ser visto na figura 2.3, onde se tem um livro apoiado em uma 

caixa (HALLIDAY et al., 2016).  

 
Figura 2.3- Esquema da terceira Lei de Newton. 

 
Fonte: (HALLIDAY et al., 2016). 

 

Diante disso, tanto o livro quanto a caixa interagem, ou seja, ao mesmo tempo que a 

caixa executa uma força horizontal sobre o livro, este também exerce uma força horizontal de 

mesma intensidade sobre a caixa. Esse par de forças é mostrado na figura 2.4. Este é o 

princípio da terceira lei de Newton que afirma “Quando dois corpos interagem, as forças que 

cada corpo exerce sobre o outro são iguais em módulo e têm sentidos opostos” (HALLIDAY 

et al., 2016, p. 102). 

Figura 2.4- Terceira Lei de Newton- Pares de forças.  

 
Fonte: (HALLIDAY et al., 2016). 

 

Logo, onde existirem forças de interação entre corpos, a terceira lei de Newton estará 

presente. Tanto o livro, quanto a caixa na figura 2.3 estão em repouso, contudo essa lei ainda 

seria válida mesmo que ambos estivessem em movimento uniforme ou acelerado 

(HALLIDAY et al., 2016).  
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A lei da gravitação universal formulada por Newton será tratada na subseção 2.4.2, a 

seguir. Esta lei em particular, fala da atratividade entre corpos devido ao fato deles possuírem 

massa, mas não fala sobre como se originam essas forças, o que só foi explicada de fato 

posteriormente pela teoria da relatividade geral de Einstein (ARAÚJO, 2013). Ela juntamente 

com as outras leis de Newton anteriormente abordadas, forneceu a base para elaborar uma das 

peças teatrais do Produto Educacional. 

 

 

2.4.2. Eletromagnetismo 

 

 

Fenômenos magnéticos são observados desde a Grécia antiga e tiveram o seu 

surgimento através da identificação na natureza, da presença de um tipo de pedra que possuía 

a capacidade de atrair objetos feitos de ferro. Ademais, quando se deixava próximo a esta 

pedra, pedaços de ferro, estes acabavam por adquirir em um curto espaço de tempo, a 

capacidade de atrair outros objetos constituídos de ferro. Esse mineral magnético era 

facilmente encontrado na região da Magnésia, que em grego antigo significa “pedras 

mágicas", surgindo daí o nome magnetita para este minério provedor de atrações e repulsões 

magnéticas (SOUZA, 2005).   

Sabe-se hoje, que essas pedras são chamadas de ímãs naturais e sua composição 

química é basicamente um tipo de óxido de ferro. A descoberta sobre os ímãs naturais tornou 

possível a compreensão e registros de diversos fenômenos físicos, agora ditos magnéticos 

(SOUZA, 2005).  

As primícias de estudos que envolveram as propriedades elétricas e magnéticas se 

sucederam pelos antigos filósofos gregos que ao atritar um fragmento de âmbar, uma espécie 

de resina, com um pedaço de pele de animal, essa resina os atraiu para si imitando um ímã 

(HALLIDAY et al., 2012). Menciona-se que em território grego o filósofo e cientista 

experimental Tales de Mileto, que viveu no período compreendido entre o final do século VII 

e meados do século VI a.C., teria descoberto fenômenos elétricos relacionados ao âmbar, bem 

como fenômenos magnéticos associados a magnetita, minério facilmente encontrado na região 

de Magnésia (SERWAY; JEWETT JR; 2014). Aristóteles foi o primeiro a mencionar Tales e 

os fenômenos magnéticos em um documento chamado “Tratado sobre a alma” 

(TONIDANDEL et al., 2018). 
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O primeiro instrumento criado cuja funcionalidade era advinda de propriedades 

magnéticas, a então chamada bússola, foi uma das inúmeras invenções criada pelos chineses 

sendo que sua utilização só começou de fato, aproximadamente 500 anos após o seu invento, 

a qual ela servia como ferramenta de localização em navegações, por volta do século XII 

(BORGES, 2009).  

Existem ímãs de diversos formatos e tamanhos e eles podem ser tanto natural quanto 

artificial, entretanto algumas propriedades básicas deste tipo de material são sempre 

conservadas. Uma delas é que um ímã possui dois polos magnéticos: o polo norte (N) e o polo 

sul (S). Algo surpreendente é a impossibilidade de obter-se monopolos magnéticos, já que os 

ímãs são dipolos magnéticos por natureza, mesmo que o quebrem em diversos pedaços, ainda 

assim cada fragmento deste teria dois polos magnéticos (SOUZA, 2005).  

Na verdade, isso ocorre pelo fato de que as linhas que formam o campo magnético são 

fechadas, o que torna impossível isolar os polos norte e sul magnéticos dos ímãs. A atração e 

repulsão magnética exercida pelos ímãs é outra importante propriedade magnética. Ao 

aproximar dois polos magnéticos iguais, ou seja, polo norte (N) com norte (N) ou, polo sul (S) 

com sul (S), terá uma repulsão magnética (JEWETT JR; SERWAY, 2011; SERWAY; 

JEWETT JR; 2014), conforme mostrado na figura 2.5.  

 

Figura 2.5- Repulsão magnética (polaridades iguais). 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Caso contrário, ao colocarem-se dois polos magnéticos diferentes próximos ocorrerá a 

atração magnética dos ímãs (JEWETT JR; SERWAY, 2011; SERWAY; JEWETT JR; 2014), 

como apresentado na figura 2.6.  

 

Figura 2.6- Atração magnética (polaridades diferentes). 

  

Fonte: Elaborada pela autora. 
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A fim de ampliar ainda mais o conhecimento e experiência acerca da história do 

magnetismo, o francês Pierre de Maricourt (1220-1290), fez uma publicação no ano de 1269 

de seus experimentos sobre a bússola e os magnetos, atualmente conhecidos com ímãs. Em 

seu trabalho publicado Pierre inseriu o termo polos “norte e sul magnéticos” (BORGES, 

2009, p. 11), quando se referia às extremidades da agulha de uma bússola, como exposto na 

figura 2.7. 

 
Figura 2.7- Polos magnéticos (norte e sul) da agulha de uma bússola. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Um conjunto de livros chamado De Magnete, escrito e publicado pelo físico e médico 

inglês William Gilbert (1540-1603) no ano de 1600, foi o primeiro material de consulta que 

retratava sobre os ímãs e o grande ímã terrestre. Contudo, seu estudo foi somente difundido 

no século XIX quando a descoberta de Hans Christian Oersted relacionou os estudos dos 

ímãs, o magnetismo, com o das cargas elétricas, a eletricidade, surgindo então dessa junção de 

fenômenos elétricos e magnéticos, o eletromagnetismo (SOUZA, 2005; SERWAY; JEWETT 

JR; 2014). 

Na figura 2.8, está apresentado um esquema simplificado do modelo Terrella, criado 

por Gilbert a fim de representar da maneira mais visual possível a localização aproximada dos 

polos magnéticos e geográficos do nosso planeta Terra (JEWETT JR; SERWAY, 2011).  

 

Figura 2.8- Polos magnéticos e geográficos do planeta Terra (modelo Terrella). 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Gilbert concluiu que a Terra era como um ímã gigante e possuía dois polos 

magnéticos, o norte e o sul, próximos a seus polos norte e sul geográficos, e que o 

comportamento da agulha imantada de uma bússola, a qual sempre aponta para norte 

geográfico do planeta, torna válida tal informação (BORGES, 2009).  

Aproximadamente no ano de 1660, um cientista alemão conhecido por estudar de 

maneira mais aprofundada o vácuo, criou um equipamento que gerava cargas elétricas através 

da fricção. Essa máquina de fricção construída por Otto Von Guericke (1602-1686) possuía 

uma esfera de enxofre que girava, no entanto, as centelhas da eletricidade estática eram 

produzidas ao atritar essa esfera com as mãos (MOSLEY; LYNCH, 2010).  

Francis Hauksbee, um aprendiz de Isaac Newton, descobriu que poderia melhorar o 

experimento de Guericke, substituindo a esfera giratória de enxofre da máquina de fricção, 

por um globo de vidro. Com a troca do material dessas esferas, foi possível gerar de forma 

regular, uma quantidade de cargas elétricas suficientes para se trabalhar com elas. A 

divulgação dos experimentos fisiomecânicos de Hauksbee no ano de 1709, foram na prática 

inúmeras exposições públicas e privadas de experiências nas quais envolviam o 

funcionamento da máquina de fricção melhorada de Guericke e choques elétricos (MOSLEY; 

LYNCH, 2010, p. 154).  

Na sequência, Stephen Gray (1666-1736), um ex-tintureiro, também iniciou suas 

investigações no campo da eletricidade, realizando experiências de forma metódica, 

aprimorando procedimentos que facilitavam a fluidez e a passagem da corrente elétrica, por 

longos cabos e filamentos e, ao categorizar os mais distintos materiais, os classificava em 

condutores ou isolantes de cargas elétricas. “Numa de suas demonstrações mais 

impressionantes, Gray suspendia um menino pequeno por fios de seda presos ao teto, 

carregava-lhe os pés com a máquina de fricção e fazia com que a criança atraísse fragmentos 

metálicos pela ponta dos dedos” (MOSLEY; LYNCH, 2010, p. 154). Dessa forma os 

geradores de centelhas se tornaram rapidamente o sonho de consumo de muitas pessoas. Eles 

eram utilizados principalmente como forma de entretenimento em jantares, festas ou reuniões. 

A principal contribuição para com os estudos da eletricidade feita pelo químico 

francês Charles François de Cisternay Du Fay (1698 – 1739), foi a classificação desta em dois 

tipos diferentes. Segundo Du Fay quando um objeto de vidro era friccionado ele adquire uma 

forma de eletricidade chamada vítrea, que hoje é a carga positiva, mas se fosse atritado com 

um pedaço de âmbar a eletricidade obtida seria a resinosa, que atualmente é a carga negativa. 

Já corpos que têm cargas elétricas positiva e negativa em quantidades iguais são considerados 

neutros (BORGES, 2009; HALLIDAY et al., 2012).  
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A carga elétrica é uma propriedade intrínseca das partículas fundamentais de que é 

feita a matéria, em outras palavras é uma propriedade associada à própria existência dessas 

partículas (HALLIDAY et al., 2012). Corpos carregados eletricamente interagem-se 

exercendo forças uns sobre os outros. Eles podem ser eletrizados por três processos diferentes, 

que são: atrito, contato e indução. Uma ilustração do processo de eletrização por atrito está 

mostrada na figura 2.9, nela um bastão cilíndrico de vidro e um pedaço de lã, que estão 

inicialmente neutros, são então atritados resultando ao final desta ação a eletrização positiva 

do bastão e negativa da lã, ou seja, ambos ficaram eletrizados mas com cargas opostas 

(SERWAY; JEWETT JR; 2014). 

 

Figura 2.9- Processo de eletrização por atrito. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Já uma representação do processo de eletrização por contato está mostrada na figura 

2.10, nela ocorre algo diferente, inicialmente existem dois corpos distintos, um neutro (corpo 

A) e o outro carregado (corpo B). O corpo B é posto em contato direto com o corpo A e após 

isto são afastados resultando-se na eletrização do corpo anteriormente neutro, ou seja, ambos 

os corpos ficaram eletrizados, mas com cargas de mesmo sinal (SERWAY; JEWETT JR; 

2014). 

 

Figura 2.10- Processo de eletrização por contato. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Na figura 2.11 segue uma representação do processo de eletrização por indução. Neste 

processo a princípio existem dois corpos distintos, um neutro (corpo B) e outro carregado 

(corpo A). O corpo A, chamado de indutor, é somente aproximado do corpo B, chamado de 

induzido. No instante da aproximação deles o corpo B rapidamente é induzido pelo corpo 

indutor A ficando momentaneamente carregado. No caso do corpo B, ele se eletriza porque as 

suas cargas internas são induzidas a se separarem causando esse tipo de eletrização 

momentânea, mas se o corpo indutor A for afastado do corpo induzido B, como não houve 

contato direto entre eles, o corpo B volta a seu estado inicial (SERWAY; JEWETT JR; 2014). 

 

Figura 2.11- Processo de eletrização por indução. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Em meados da década de 1740, um dispositivo que armazenava as cargas elétricas e as 

conservava até que fossem intencionalmente liberadas foi criado pelo médico holandês e 

professor de matemática da universidade de Leiden, Pieter Van Musschenbroek. Este 

dispositivo chamado garrafa de Leiden, uma espécie de capacitor, era basicamente um 

recipiente de vidro, parcialmente cheio de água em seu interior e possuía a tampa transpassada 

por um cabo metálico (MOSLEY; LYNCH, 2010). O uso deste capacitor se tornou comum na 

eletrostática. 

Adicionando-se a tudo o que fora descoberto anteriormente em relação aos fenômenos 

eletrostáticos e magnetostáticos, Joseph Priestley (1733- 1804) em 1767, John Robison (1739-

1805) em 1769, John Michell (1724-1793) e Charles Augustin de Coulomb (1738-1806) em 

1785, divulgaram para a força eletrostática a lei do inverso do quadrado (CHAIB; ASSIS, 

2007). Também no mesmo ano de 1785, Coulomb propôs uma lei semelhante para a força 

eletrostática chamada lei de Coulomb, equação 2.2, a qual permite calcular a força exercida 

por partículas carregadas (HALLIDAY et al., 2012). 
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Benjamin Franklin (1706-1790) ampliou sua fama de intelectual ao realizar o seu 

experimento no qual retirava de um relâmpago, cargas elétricas, o que serviu para promover o 

seu condutor de raios patenteado, o atualmente conhecido como para-raios (MOSLEY; 

LYNCH, 2010).  

Para Franklin, a eletricidade não poderia ser criada e nem destruída, mais sim 

transferida, sendo que a sua quantidade de cargas teria que ser mantida com constância. Ele 

nomeou de forma aleatória os tipos de cargas elétricas, sendo que a eletricidade vítrea passou 

a ser chamada de eletricidade positiva e a eletricidade resinosa passou a ser chamada de 

eletricidade negativa (BORGES, 2009). “Cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais 

opostos se atraem” (HALLIDAY et al., 2012, p. 2; SERWAY; JEWETT JR; 2014, p. 33). Na 

figura 2.12, encontra-se um esquema simplificado das demonstrações de repulsão e atração 

entre cargas elétricas. 

A força de afastamento ou aproximação alusiva a carga elétrica das partículas é 

denominada força eletrostática. A lei que fundamenta o cálculo do valor dessa força de 

natureza eletrostática é a chamada Lei de Coulomb em homenagem a quem a propôs, a qual 

demonstra que a força eletrostática (�⃗�) é diretamente proporcional ao produto das cargas 

elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância (r) que as separam, a equação 

2.2 descreve matematicamente essa lei (HALLIDAY et al., 2012). 

 

Figura 2.12- Esquema de repulsão e atração entre cargas elétricas. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 Equação 1.2 - Lei de Coulomb.  
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 �⃗� = 𝑘
𝑞 𝑞

𝑟
𝑟 (2.2) 

   

Na equação 2.2, tem-se que 𝑘 é a constante de Coulomb ou constante eletrostática; 𝑞  

e 𝑞  são as cargas que se interagem; 𝑟  é a distância que separa as cargas elétricas elevadas ao 

quadrado; e �̂� um vetor unitário na direção da reta que liga as duas partículas e não possui 

uma unidade de medida, ele serve para indicar uma orientação no espaço (SERWAY; 

JEWETT JR; 2014).  

Curiosamente, a equação 2.2 tem a mesma forma da equação 2.3 de Newton para força 

gravitacional entre dois corpos de massas 𝑚  e 𝑚 , separados por uma distância 𝑟, onde 𝐺 é a 

constante gravitacional, sendo esta a lei da gravitação universal de Newton (HALLIDAY et 

al., 2012). 

 
Equação 2.2- Lei da Gravitação Universal.  

 
�⃗� = 𝐺

𝑚 𝑚

𝑟
𝑟 (2.3) 

   

As cargas elétricas modificam o espaço a sua volta, gerando uma grandeza física 

vetorial chamada campo elétrico �⃗�. Em qualquer ponto localizado no espaço �⃗� pode ser 

mensurado, para isto basta utilizar uma carga de prova ou carga teste 𝑞 , que por convenção 

deve ser puntiforme e positiva exatamente no local de atuação da força eletrostática. Logo, o 

campo elétrico �⃗� em um ponto do espaço pode ser determinado ao medir a força eletrostática 

�⃗� que age sobre a carga de teste 𝑞  positiva, como definido pela equação 2.4 (GRAÇA, 2012; 

HALLIDAY et al., 2012; SERWAY; JEWETT JR; 2014). 

 Elétrico.  

 
�⃗� =

�⃗�

𝑞
 

(2.4) 

   

O campo elétrico é uma grandeza vetorial e por isso, se tiver várias cargas elétricas em 

uma determinada região do espaço a soma vetorial de todos os campos gerados, produzirá um 

campo resultante da situação hipotética descrita no ponto mencionado (GRAÇA, 2012). 

As ciências da eletricidade e do magnetismo apesar de sua origem despretensiosa ter se 

iniciado na Grécia antiga, ambas se aperfeiçoaram de forma independente por um longo 
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tempo. Somente no ano de 1819, o físico e químico Dinamarquês, Hans Christian Oersted 

(1777-1851), fez uma descoberta que mudou completamente a visão de independência que se 

cultivava em relação aos fenômenos elétricos e magnéticos (SERWAY; JEWETT JR; 2014).  

Curiosamente, Oersted identificou que havia ligação entre o magnetismo e a eletricidade 

enquanto preparava uma aula demonstrativa a seus alunos de física (JEWETT JR; SERWAY, 

2011). Este experimento demonstrou na prática que um fio percorrido por uma corrente 

elétrica tem a capacidade de modificar a direção da agulha imantada de uma bússola, ao 

aproximá-la deste. A figura 2.13 mostra um esquema simplificado do experimento de Oersted 

(HALLIDAY et al., 2012). 

Oersted acreditava que os efeitos magnéticos e elétricos possuíam uma certa 

semelhança e, com base nesse palpite, buscava respostas por meio de experimentos na relação 

estabelecida entre uma agulha imantada e o conflito elétrico. Não pode negar-se que o 

trabalho de Oersted, juntamente com todos os outros que o antecederam, contribuiu 

vastamente para a evolução do estudo na área do eletromagnetismo e consequentemente para 

a ciência (CHAIB; ASSIS, 2007).  

 
Figura 2.13- Esquema simplificado do experimento de Oersted. 

 

Fonte: Elaborada pela autora.  
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Estudado por cientistas de várias nacionalidades o eletromagnetismo se difundiu 

rapidamente pelo mundo. Um dos mais atuantes acerca dos estudos sobre os fenômenos 

eletromagnéticos nessa época foi o cientista experimentalista Michael Faraday (1791-1867). 

Na segunda metade do século XIX, o escocês James Clerk Maxwell (1831-1879) criou 

equações matemáticas utilizando as ideias de Faraday, que juntamente com as próprias, 

estabeleceu assim uma base teórica concreta para o eletromagnetismo (HALLIDAY et al., 

2012).  

Um dos maiores físicos de todos os tempos no campo do eletromagnetismo foi o 

Maxwell, ele teve como base as teorias de Carl Friederick Gauss (1777-1855), André-Marie 

Ampère (1775-1836) e Michael Faraday para assim, elaborar as quatro equações 

fundamentais que descrevem todos os fenômenos de natureza eletromagnética (SERWAY; 

JEWETT JR; 2014).  

Esse conjunto de equações matemáticas criado por Maxwell, equações 2.5 a 2.8 

abaixo, estabeleceram efetivamente as relações existentes entre a eletricidade e o magnetismo. 

Apesar de todos os esforços de Maxwell, em tentar comprovar as suas teorias de forma 

experimental, ele faleceu antes desse feito. Suas teorias de fato foram validadas de forma 

empírica por Heirinch Hertz no ano de 1887 (TEIXEIRA, 2014).  

As equações de Maxwell ditam como cargas e correntes elétricas geram os campos 

elétricos e magnéticos. A seguir, estão apresentadas as equações fundamentais para o estudo 

do eletromagnetismo em sua forma integral, equações 2,5, 2.6, 2.7 e 2.8 (LIMA, 2012). 

   

 Φ = ∮ �⃗� . 𝑑𝑆 = ,   Lei de Gauss (Eletricidade) (2.5) 

 .  

 Φ = ∮ 𝐵 . 𝑑𝑆 = 0,   Lei de Gauss (Magnetismo) (2.6) 

   

 ∮ �⃗� . 𝑑𝑙 = − ,   Lei de Faraday (2.7) 

   

 ∮ 𝐵 . 𝑑𝑙 = + 𝜇 𝜖 ,   Lei de Ampère (2.8) 

   

Onde S é uma superfície fechada e 𝑑𝑆 é um vetor perpendicular a S; 𝐶 é uma curva fechada e 

𝑑𝑙 é um vetor paralelo e tangencial a 𝐶; �⃗� é o campo elétrico; 𝐵 é o campo magnético; Φ  é o 

fluxo elétrico que atravessa 𝑆; Φ  é o fluxo magnético que atravessa 𝑆; 𝑞  é a carga elétrica 
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que atravessa 𝐶; 𝑖 =   é a corrente elétrica que atravessa C, onde q é a carga e t o tempo; 

Φ  é o fluxo elétrico; Φ  é o fluxo magnético; 𝜖  = 8,85×10-12 C2/N.m2  é  a permissividade 

no vácuo; e 𝜇  = 4×10-7  =  1,26×10-6 T.m/A é a permeabilidade magnética no vácuo (LIMA, 

2012).  

O quadro 2.1, a seguir, evidencia as quatro leis que fundamentam o eletromagnetismo 

mostradas, respectivamente, nas equações 2,5, 2.6, 2.7 e 2.8 (TEIXEIRA, 2014). 

 

Quadro 2.1- Leis Fundamentais do Eletromagnetismo. 

Ord. Leis O que aborda 

1ª  
Lei de Gauss 
(eletricidade) 

Estabelece a relação entre carga elétrica e campo elétrico, dizendo 
que “o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada 
no vácuo é igual a soma das cargas internas à superfície dividida 
pela permissividade elétrica do vácuo” (TEIXEIRA, 2014, p.1). 

2ª  
Lei de Gauss 
(magnetismo) 

Deixa clara a impossibilidade de se obter polos magnéticos isolados, 
pois as linhas de campo magnético são ininterruptas, afirmando que 
“o fluxo magnético resultante no interior de uma superfície fechada 
é zero” (TEIXEIRA, 2014, p. 1). 

3ª  
Lei de 
Faraday 

Determina a relação entre os campos magnéticos e elétricos, 
exprimindo que “a variação do fluxo do campo magnético gera um 
campo elétrico” (TEIXEIRA, 2014, p.1). 

4ª  
Lei de 
Ampère 

Relaciona o movimento das cargas ou corrente elétricas com o 
campo magnético, frisando que “uma corrente elétrica de 
intensidade i ou a variação de fluxo do campo elétrico podem dar 
origem a um campo magnético” (TEIXEIRA, 2014, p.1). 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Complementando, Ampère descreveu em sua lei que existem duas formas de se gerar 

um campo magnético circundante. Ele pode ser por meio de correntes elétricas ou por um 

fluxo magnético de variabilidade temporal. No entanto, cargas de prova 𝑞 com velocidade �⃗� 

sofrem forças eletromagnéticas descritas pela força de Lorentz, ao estarem imersas nestes 

campos de natureza magnética, como visto na equação 2.9 (LIMA, 2012, p. 86).  
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 �⃗� = 𝑞�⃗� + 𝑞�⃗�. 𝐵 (2.9) 

   

Essas equações unidas exprimem os fenômenos eletromagnéticos difundidos em sua 

totalidade. Atualmente, por todos os lados notam-se equipamentos que para funcionarem 

necessitam da física do eletromagnetismo. Portanto, a partir da história da eletricidade e do 

magnetismo foi desenvolvida uma peça teatral, em forma de musical, que integrará o Produto 

Educacional deste projeto. 

 

 

2.4.3. Física moderna 

 

 

O século XX foi marcado por duas relevantes e memoráveis transformações no campo 

da física, a teoria da relatividade e a mecânica quântica, que subsidiaram avanços 

inimagináveis no universo cientifico. A primeira, proposta por Albert Einstein (1879-1955), 

revelou que conceitos como tempo e espaço, tidos como absolutos na física clássica, não 

explicavam satisfatoriamente o comportamento de partículas, quando se moviam com 

velocidade próxima a da luz (HALLIDAY et al., 2012).  

Einstein, portanto, concluiu que grandezas físicas como o tempo e o espaço teriam de 

ser relativas por serem dependentes do estado e movimento dos corpos. Ademais, as ideias 

propostas por Einstein possibilitaram a obtenção da quantidade de energia a partir da matéria, 

abrindo caminho para os processos de geração de energia proveniente da fissão nuclear 

atômica. Lamentavelmente, todo esse conhecimento inovador revelou-se desastroso com a 

criação de bombas atômicas (SANT’ANA et al., 2010).   

Já a segunda revolução, ocorrida quase ao mesmo tempo em que a primeira, foi 

fomentada por estudos dos físicos Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858-1947), Niels Henrick 

David Bohr (1885-1962) e Werner Karl Heisenberg (1901-1976), ela também discorreu de 

outro limite posto pela física clássica, o das escalas (SANT’ANA et al., 2010). Este novo 

conhecimento adquirido pela mecânica quântica, permitiu aos cientistas investigarem com 

minúcia a composição da matéria.  

Dentre estas duas importantes revoluções citadas anteriormente, nos atentaremos à 

primeira, chamada de teoria da relatividade de Einstein. Embora ela tenha ligação em quase 

todos os campos da ciência e da tecnologia, ela se ramificou do eletromagnetismo. Além de 
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solucionar não só conflitos entre o eletromagnetismo e a relatividade de Galileu, também 

revolucionou conceitos referente às grandezas físicas espaço, tempo, massa e energia.  

Einstein a chamou de relatividade restrita, uma vez que tratava apenas de referenciais 

inerciais. A teoria especial da relatividade de Einstein é fundamentada em dois postulados: o 

primeiro chama-se princípio da relatividade, e diz que “as leis da física são as mesmas em 

todos os referenciais inerciais” (TORRES et al., 2013, p. 218), já o segundo, é nomeado de 

princípio da constância da velocidade da luz onde refere que “a velocidade da luz no vácuo 

vale 𝑐 =  300.000 𝑘𝑚/𝑠 em todos os referenciais inerciais, independentemente do 

movimento da fonte em relação ao observador” (TORRES et al., 2013, p. 218).  

O princípio da constância da velocidade da luz para qualquer referencial inercial 

implicou na necessidade de fazer algumas alterações nas transformações propostas por 

Galileu. O surgimento dessa necessidade mencionada anteriormente se dava ao examinar as 

equações que fundamentam o estudo do eletromagnetismo, as ditas equações de Maxwell. 

Diante disso, revelava-se que quando essas equações eram escritas com outro referencial 

inercial utilizando as transformações de Galileu, atingia uma situação de incoerência.  

Havia situações em que a relatividade galileana somente era válida para a mecânica 

newtoniana, em outras a relatividade galileana servia tanto para as equações da mecânica 

newtoniana quanto para as equações de Maxwell, mas elas precisavam ser adaptadas. Em 

outros casos as equações de Maxwell mantinham-se válidas, mas as transformações de 

Galileu careceriam mudanças (SILVA; FILHO, 2010). 

Esses postulados levaram a certas consequências que são contrárias ao senso comum, 

dentre elas, destaca-se aqui: a relatividade da simultaneidade, a dilatação do tempo e a 

contração do espaço (TORRES et al., 2013). A relatividade da simultaneidade é um conceito 

o qual define como simultâneos dois eventos em um referencial inercial, se a radiação 

eletromagnética emitida por esses eventos for observada por um observador fixo em um ponto 

equidistante dos dois eventos de maneira simultânea.  

Na relatividade de Galileu-Newton, o tempo é tido como absoluto e independente do 

referencial em que o mesmo é mensurado. Todavia, ao assumir a constância da velocidade da 

luz proposta na teoria da relatividade restrita, é forçado a concordar com a dilatação temporal, 

nesse caso o tempo deixa de ser considerado absoluto e passa a ser encarado como relativo 

(TORRES et al., 2013). Entretanto, a dilatação temporal provoca a contração do espaço. O 

encurtamento do comprimento não tem relação com efeitos de compressão nas dimensões de 

um corpo devido ao seu movimento, ele é um efeito provocado pela não simultaneidade na 
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determinação das coordenadas nos extremos desse corpo ao ser medido. Essa contração só 

ocorre na direção do movimento (SANT’ANA et al., 2010). 

A dilatação temporal é uma “consequência direta do princípio da constância da luz e 

da cinemática elementar” (GASPAR, 2011, p. 305), pois as distancias percorridas por um 

ponto material são dependentes do referencial adotado e a luz por ter uma velocidade 

invariável não possui essa dependência. Exemplificando, para medir o tempo 𝑡  de uma 

oscilação completa de um pêndulo dentro de um trem (referencial 𝑆’) basta um relógio, 

porque a posição tanto inicial quanto final da oscilação desse pêndulo em relação ao trem é 

igual. Esta situação está exemplificada na figura 2. 14 (GASPAR, 2011). 

 

Figura 2.14- Oscilação de um pêndulo no vagão de um trem em movimento. 

 
Fonte: Adaptada pela autora com base na referência (GASPAR, 2011).  

 

Agora, para medir o tempo ∆𝑡 de uma oscilação completa de um pêndulo da 

plataforma da estação (referencial 𝑆), figura 2.15, é necessário usar dois relógios, pois as 

posições inicial e final da oscilação em relação à plataforma não são iguais (GASPAR, 2011).  

 

Figura 2.15- Oscilação de um pêndulo no vagão de um trem em movimento com dois observadores. 

  
Fonte: Adaptada pela autora com base na referência (GASPAR, 2011). 

 

Sabe-se que no intervalo de tempo medido pelo observador 𝑂’ (figura 2.14) as 

posições final e inicial do pêndulo são as mesmas em relação ao trem (referencial 𝑆’) e podem 
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ser feitas com apenas um relógio. Com isso, subentende-se que a medida do tempo de um 

mesmo evento físico segundo a relatividade restrita, pode ser diferente por ela ser dependente 

do referencial em que o evento é mensurado, sendo que o intervalo de tempo de um evento 

medido no referencial em que ele ocorre, chama-se tempo próprio, 𝑡  (GASPAR, 2011, p. 

306). 

Contudo, isto não ocorreria para o intervalo ∆𝑡 (figura 2.15), mensurado por dois 

observadores 𝑂  e 𝑂  na plataforma (referencial 𝑆 estacionário), haja vista que o pêndulo não 

está localizado no referencial de medida de tempo, sendo que suas posições inicial e final, em 

relação ao referencial 𝑆 são diferentes, por isso a necessidade de utilizar dois relógios para 

efetuar-se tal medição (GASPAR, 2011). 

As discrepâncias mencionadas acima são consequências dos diferentes métodos 

exigidos nos diferentes referenciais adotados. No entanto, a medida do tempo em que ocorre 

um evento em um referencial é sempre maior se ela é feita de outro referencial que se move 

em relação ao primeiro evento. Isto resulta na equação 2.10 (GASPAR, 2011), onde v é a 

velocidade do pêndulo e vagão. Um mesmo fenômeno físico pode possuir valores diferentes 

de tempo, dependendo do referencial adotado. 

Equação 2.3- Equação da Dilatação Temporal (Relatividade Restrita). 

 
𝑡 =

𝑡

1 −
𝑣
𝑐

 
(2.10) 

 

Einstein concluiu que o único modo de dois observadores, em deslocamento relativo 

entre si, obterem igual valor para a velocidade da luz seria se um deles achasse que a régua e 

o relógio do outro não estaria coincidindo com o seu. A vista disso, o segundo observador ao 

dividir o espaço que o raio de luz percorreu pelo tempo gasto no processo, poderia ele obter o 

mesmo resultado para a velocidade da luz que o primeiro. “A relatividade é em essência uma 

teoria do chamado espaço-tempo” (LUZ; ÁLVARES, 2011, p. 339). 

A relatividade é uma teoria que deve ser compreendida em quatro dimensões: as três 

dimensões do espaço (comprimento, largura e altura), mais o tempo. Esse tipo de geometria 

quadrimensional é nomeado de espaço-tempo (LUZ; ÁLVARES, 2011). 

Como anteriormente citado, uma das consequências dos postulados da teoria da 

relatividade especial é o tempo não absoluto, ou seja, dois observadores em movimento 

relativo podem obter valores diferentes para a duração de um mesmo fenômeno. Logo, a 

duração de um intervalo de tempo de um evento é influenciada pela velocidade relativa entre 
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o observador e esse evento. Na sequência, tem-se um exemplo dessa consequência descrita 

nos postulados de Einstein.  

Considerando que fora fixada uma fonte luminosa (lâmpada) na parte inferior (piso) de 

um móvel (carrinho) que se movimenta a uma velocidade �⃗� em relação ao solo, essa fonte 

emite um feixe luminoso que atinge uma superfície plana refletora (espelho plano) localizada 

na parte superior (teto) do móvel, esse raio luminoso reflete e retorna ao seu ponto de origem. 

Um observador dentro do móvel cronometra o intervalo de tempo Δ𝑡  gasto entre a emissão 

do raio luminoso (primeiro fenômeno) e o retorno deste (segundo fenômeno) após a sua 

reflexão na superfície refletora (GUIMARÃES et al., 2014). A figura 2.16 a seguir, ilustra a 

situação descrita anteriormente. 

 
Figura 2.16- Pulso luminoso refletindo no espelho visto por um observador no móvel. 

 
Fonte: Adaptada pela autora com base na referência (GUIMARÃES et al., 2014). 

 

Como a velocidade do raio luminoso é constante e igual a 𝑐, o intervalo de tempo 𝑡  

é dado pela equação 2.11 (GUIMARÃES et al., 2014), onde 𝑑 é a distância entre a fonte 

luminosa e a superfície refletora plana. Percebe-se que os dois fenômenos, emissão e retorno 

do raio luminoso, acontecem no mesmo lugar, e são mensurados pelo mesmo relógio.  

Equação 2.4- Intervalo de tempo do primeiro fenômeno (emissão do raio luminoso). 

 
𝑡 =

2. 𝑑

𝑐
 

(2.11) 

   

Agora considere que o intervalo de tempo entre os mesmos fenômenos, emissão e 

retorno do raio luminoso, seja medido por um segundo observador que se encontra fora do 

móvel. O comportamento do raio luminoso para este segundo observador agora é descrito na 

figura 2.17 (GUIMARÃES et al., 2014). 
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Figura 2.17- Pulso luminoso refletindo no espelho visto por um observador fora do móvel. 

 
Fonte: adaptada pela autora com base na referência (GUIMARÃES et al., 2014). 

 

Para o observador fora do móvel o raio luminoso percorre a distância L para ir da fonte 

até a superfície refletora plana presa na parte superior do móvel e voltar para a sua origem. 

Nesta situação, a demonstração matemática do intervalo de tempo 𝑡  entre os dois 

fenômenos é descrito pela equação 2.12 (GUIMARÃES et al., 2014, p. 202).  

Equação 2.5-Intervalo de tempo entre dois fenômenos. 

 
𝑡 =

𝐿

𝑐
 

(2.12) 

   

 

Ao comparar as equações anteriores 2.11 e 2.12, nota-se que 𝐿 >  2𝑑, como resultado 

tem-se a equação 2.13 (GUIMARÃES et al., 2014). 

Equação 2.6- Relação das euações 2.11 e 2.12, anteriores. 

 𝑡  >  𝑡  (2.13) 

   

É possível visualizar na equação 2.13, que o tempo é mais lento para um observador 

que está em movimento dentro do móvel, como na situação da figura 2.16, pois ∆𝑡  é maior 

que o ∆𝑡 . Nesse caso, o intervalo de tempo próprio ∆𝑡  é igual ao intervalo de tempo do 

primeiro fenômeno ∆𝑡 . A medida própria ∆𝑡  é o tempo gasto por um observador 

relacionado ao seu objeto de medida que está em repouso, tal igualdade está expressa na 

equação 2.14 (GUIMARÃES et al., 2014). 

Equação 2.7- Relação de igualdade entre o tempo t1 e t0. 

 𝑡 =  𝑡  (2.14) 

   

Agora, ao calcular-se ∆𝑡  o observador fora do móvel, para qual a fonte luminosa está 

se movimentando como exemplificado na figura 2.17, necessita de dois registros: um do 
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primeiro e o outro do segundo fenômeno. Observa-se na equação 2.15 a medida relativa 𝑡 

desses fenômenos (GUIMARÃES et al., 2014). 

Equação 2.8- Relação de igualdade entre o tempo t2 e t. 

 𝑡 =  𝑡 (2.15) 

   

A relação entre o tempo relativo 𝑡 e o intervalo de tempo próprio 𝑡 , é dependente 

da velocidade �⃗� com que a fonte luminosa se movimenta e da velocidade da luz c. Esta 

relação é dada na equação 2.16 (GUIMARÃES et al., 2014). 

Equação 2.9- Relação entre o tempo relativo e o tempo próprio. 

  

∆t =  
Δ𝑡

1 −
𝑣
𝑐

 

(2.16) 

   

A figura 2.18 a seguir retrata o caminho percorrido da fonte luminosa para os dois 

observadores dos fenômenos (GUIMARÃES et al., 2014). 

 

Figura 2.18- Caminho do pulso luminoso para os dois observadores. 

 

Fonte: Adaptada pela autora com base na referência (GUIMARÃES et al., 2014). 

 

Um exemplo hipotético de ilustração da dilatação temporal é o paradoxo dos gêmeos. 

Esse experimento foi realizado com relógios atômico fixos em satélites artificiais que giravam 

em torno do planeta e ficou comprovado que o tempo passou mais lentamente para o relógio 

que se moveu junto com o satélite do que para um relógio que ficara na Terra (GUIMARÃES 

et al., 2014). Este paradoxo será abordado em uma das peças teatrais do Produto Educacional. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Nesta seção será descrita a metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa 

aplicada, e consequentemente do Produto Educacional, que apresenta uma sugestão lúdica e 

um tanto ousada, de aprendizagem, sendo utilizar o teatro como metodologia para o ensino de 

física. Este método se utiliza de recursos advindos das artes cênicas, como por exemplo: a 

autonomia, a interpretação, a construção, a pesquisa, o protagonismo, a oralidade, o trabalho 

em equipe, a criticidade, dentre outros, para apresentar aos estudantes do ensino médio 

conteúdos científicos acerca de ramos pertencentes à física. As áreas provenientes a esta 

ciência selecionados para serem abordados neste projeto de pesquisa foram: a mecânica, o 

eletromagnetismo e a física moderna.  

Como a autora tinha o desejo de utilizar o teatro como recurso didático na disciplina 

de física seguindo a orientação sugerida nos PCNs, então se fez uma busca por material 

pedagógico relacionado ao tema e verificou a pequena disponibilidade desse material 

compatível com os PCNs, o que tornaria difícil a adaptação da prática docente a uma 

reformulação que atinge não apenas os conteúdos, mas também os enfoques e formas de 

apresentação. Logo, a partir dessa dificuldade surgiu a proposta de utilização de recursos 

provenientes do teatro como ferramenta didática de ensino-aprendizagem na disciplina de 

física. 

O emprego do teatro no universo técnico-científico, em tese serve para alicerçar o 

conhecimento sobre a natureza da ciência e mostrar que existem várias formas entrelaçadas de 

aprendizagem, não somente aqueles que participam ativamente da montagem das peças, mas 

também a plateia. 

O Produto Educacional foi desenvolvido no formato de um Caderno Didático 

composto por textos de peças teatrais que apresentam em seus roteiros de dramaturgia temas 

da física clássica e moderna. 

Esta pesquisa foi fundamentalmente de caráter qualitativa relacionada ao levantamento 

de dados sobre motivações do público alvo, na compreensão e interpretação de determinados 

comportamentos, também na opinião e expectativas dos indivíduos pertencentes à população 

envolvida. Todavia, ela também se utiliza da abordagem quantitativa. A pesquisa de 

abordagem qualitativa de acordo com Minayo (2011, p. 21), salienta: “[...] universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes”. Com 
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relação ao tratamento quantitativo é uma pesquisa que se traduz em números e indicadores de 

quantidades a partir da coleta de dados (DUARTE, 2009). 

É sabido que para a pesquisa qualitativa a entrevista semiestruturada é uma ferramenta 

para coleta de dados importantíssima, sendo a mesma descrita na forma de um questionário 

semipronto, no qual são estipulados alguns itens e outros ficam em aberto para que o 

participante da entrevista tenha liberdade de falar, dar sua opinião e também debater suas 

constatações sem precisar cumprir certo modelo de maneira inflexível (MANZINI, 2003). 

Logo, para o desenvolvimento do Produto Educacional do projeto, fez-se necessário à 

aplicação de questionário e/ou entrevistas semiestruturadas para o levantamento de dados.  

O processo de coleta de informações que daria os subsídios necessários para a 

pesquisa e confecção do Produto Educacional proposto, iniciou-se com um levantamento 

junto aos professores, supervisores, orientadores e diretores do quantitativo de alunos 

pertencentes às turmas de ensino médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

(E.E.E.F.M.) Gonçalves Dias, localizada na cidade de Ji-Paraná/RO.  

Em seguida, aplicou aos alunos o questionário I (Apêndice D), de caráter fechado, 

para levantar quais temas da física os alunos gostariam de trabalhar nas peças teatrais, assim 

como indicar quais gêneros teatrais seguir na escrita das mesmas. Esse questionário foi 

composto de oito questões de múltipla escolha. 

Na sequência mais informações foram obtidas com a aplicação de entrevistas 

(Apêndices E, F e G) de caráter aberto em relação aos conhecimentos prévios dos alunos 

acerca dos conteúdos escolhidos no questionário I. A entrevista foi realizada somente com os 

alunos que colaborariam com o projeto. E para finalizar foi aplicada uma segunda entrevista 

(Apêndice H), cujo intuito era a avaliação do projeto pelos alunos participantes. 

 

 

3.1. LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

 

A pesquisa foi realizada com os alunos de ambos os sexos, estudantes do ensino médio 

da escola E.E.E.F.M. Gonçalves Dias, localizada no município de Ji-Paraná/RO. Inicialmente 

foram convidados a participar deste projeto todos os alunos das turmas de ensino médio de 1ª, 

2ª e 3ª séries, sendo que estes estudantes pertenciam as turmas do período matutino e 

vespertino, mediante apoio dos professores, supervisores, orientadores e diretores 

responsáveis por essas turmas. 
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A escola possui boa estrutura física e está equipada com várias salas com ar 

condicionado, sendo uma delas utilizada para a realização do trabalho. A comunidade escolar 

que pôde concretizar de fato a proposta dessa pesquisa foi apenas as turmas de ensino médio 

do período matutino, uma vez que só havia disponibilidade de sala para a realização dos 

ensaios no período vespertino, em virtude destes terem de ser efetuados no contraturno das 

aulas. Os encontros, ensaios e reuniões para a confecção de elementos de cena e cenário, com 

os alunos participantes, da mesma forma teriam que ser no contraturno das aulas. 

 

 

3.2. SOBRE O PRODUTO EDUCACIONAL E SUA APLICAÇÃO 

 

 

A proposta do projeto foi utilizar recursos provenientes do teatro no ensino de física, 

como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem por meio da construção de peças 

teatrais, sendo isto realizado em um formato participativo e colaborativo por todos que 

fizerem parte do mesmo. Essas peças trouxeram em seus roteiros os conteúdos que são 

normalmente ministrados nas aulas da disciplina de física, pois é sabido que o uso de métodos 

diferenciados como o teatro dinamiza qualquer assunto possibilitando o desenvolvimento e 

surgimento de habilidades. 

Este Produto Educacional foi desenvolvido para que educadores o utilizem como um 

recurso didático alternativo e inovador, de compartilhamento dos conhecimentos científicos 

para com os seus estudantes não só em ambientes escolares, mas também em qualquer lugar 

que necessitem. Pretende-se que o mesmo facilite a aprendizagem oportunizando aos 

envolvidos no processo alcançar o protagonismo de forma recíproca e lúdica, procurando 

minimizar possíveis defasagens e a falta de interesse no que se refere à física.  

O projeto foi submetido à Plataforma Brasil, sendo aprovado pelo Comitê de Ética: 

CAAE 82886217.5.0000.5300, sob número do parecer 2.631.540. Bem como a pesquisadora 

firmou compromisso de devolutiva à plataforma (Anexo A) e de divulgação dos resultados 

aos participantes (Anexo B), tendo autorização da escola para desenvolvimento da pesquisa 

(Anexo C), e os discentes e responsáveis consentiram com a participação ao assinarem os 

termos de compromissos, conforme modelos disponíveis nos Apêndices B e C.  

Foi assegurado a todos os alunos participantes a não obrigatoriedade de sua 

participação e permanência no mesmo, de acordo com o prescrito na Resolução nº 

510/CNS/2016 do Conselho Nacional de Saúde, garantindo por meio dos procedimentos 
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éticos a privacidade, o sigilo e a confidencialidade na preservação de qualquer informação 

obtida durante o processo de coleta de dados.  

Todos os envolvidos tiveram a liberdade de escolher como seria a colaboração para 

com o projeto, sendo que a participação poderia ser feita diretamente ou indiretamente 

durante as etapas de organização, pré-produção, elaboração e execução do mesmo.  

As contribuições que possibilitaram a criação do produto foram de diversas formas, 

enfatiza-se que as mesmas se efetivaram por intermédio dos processos de seleção das 

temáticas físicas trabalhada nas peças teatrais (entrevista e/ou questionário aplicado aos 

alunos), assim como nas pesquisas para a elaboração dos roteiros de dramaturgia, também na 

confecção dos elementos utilizados para a composição dos cenários e figurinos (roupas 

utilizadas pelos atores em cena), do mesmo modo nos ensaios e apresentação das peças 

teatrais de cunho científico.  

Grande parte dos autores adotam diversas etapas no processo de elaboração da 

pesquisa participante, as quais são classificadas em: etapa inicial de partida, que seria uma 

investigação prévia, também chamada de desenho da pesquisa; diagnóstica, nesta etapa seria a 

formação das equipes de trabalho de campo; retorno dos resultados obtidos através do 

diagnóstico; oficinas participativas e proposta do projeto; e por fim a execução, avaliação, 

monitoria e replanejamento do mesmo (LOPES, 1994). Sendo assim, a aplicação do Produto 

Educacional ocorreu empregando as seguintes etapas:  

1ª etapa: Aplicação do questionário I a todos os alunos pertencentes às turmas de ensino 

médio para a escolha dos temas da física e o gênero teatral a seguir na elaboração das peças; 

2ª etapa: tabulação e análise dos dados colhidos na primeira etapa; 

3ª etapa: identificação da escolha dos temas da física e os gêneros teatrais obtidos na segunda 

etapa; 

4ª etapa: pesquisa aprofundada dos temas da física selecionados na terceira etapa; 

5ª etapa: elaboração das peças teatrais seguindo o tema e o gênero proposto pelos alunos; 

6ª etapa: divulgação dos resultados dos temas escolhidos e convite aos alunos para 

participarem do projeto (atores e auxiliares); 

7ª etapa: ensaios das peças teatrais criadas e encontros para a confecção dos elementos de 

cena e cenário; 

8ª etapa: apresentação da peça teatral pelos alunos e a realização das entrevistas de avaliação 

do produto. 
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A pesquisa deu origem a muitos dados, sendo estes de extrema importância para que 

fosse possível a efetivação desse projeto, a análise das informações foi organizada e 

compilada de acordo com objetivos previamente definidos. 

Os resultados do Produto Educacional serão divulgados integralmente por meio de um 

Caderno Didático aos participantes e ao público em geral da escola E.E.EF.M. Gonçalves 

Dias e também no site institucional do Polo 05 do Mestrado Nacional Profissional em Ensino 

de Física, por meio do QR CODE (Quick Response Code) o qual encontra-se na figura 3.1, e 

do link: <https://drive.google.com/file/d/1OcmUvuM875I-LeG1B8FrCwRWIkkHGIoF/view? 

usp=sharing> (ambos também no Apêndice A). Estes métodos de divulgação são de livre 

acesso de todas as pessoas interessadas em conhecê-lo e aplicá-lo.  

 

Figura 3.1- QR CODE para acessar o conteúdo do Produto Educacional. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 

3.2.1. Aplicação dos questionários e entrevistas 

 

 

Inicialmente, foi aplicado aos alunos o questionário I (Apêndice D) e a partir da 

análise das informações obtidas foi definido que os temas das peças seriam: mecânica, 

eletromagnetismo e física moderna, e os gêneros teatrais eleitos pelos estudantes foram: 

cômico e musical. O detalhamento dos resultados da aplicação deste questionário será 

apresentado na subseção 4.1.1.  

Na sequência, com os temas da física tabulados e escolhido pelo questionário I e os 

alunos convidados, foi realizada com os participantes uma entrevista para levantamento dos 

conhecimentos prévios dos mesmos acerca dos assuntos selecionados, ou seja, verificar o que 

eles já traziam consigo sobre os conceitos que seriam trabalhados, sendo aplicada uma 
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entrevista para cada tema: mecânica (Apêndice E), eletromagnetismo (Apêndice F) e física 

moderna (Apêndice G). O detalhamento dos resultados da entrevista também será abordado 

na subseção 4.1.1. 

Quanto à elaboração do questionário e entrevistas semiestruturadas, estas ocorreram 

de forma cuidadosa e atenta para não apenas obter informações sobre questões de interesse, 

mas também tornar possível as análises, buscando facilitar a execução dos assuntos a serem 

considerados na pesquisa para sustentar a validação dos resultados.  

Todas as informações obtidas por meio do questionário e entrevistas semiestruturadas, 

e também oriundos das observações durante a elaboração do Produto Educacional, foram 

colhidas de forma a não identificar os participantes que por ventura o respondeu, pois essas 

informações são de grande relevância na obtenção de subsídios para avaliação precisa do 

trabalho desenvolvido. Portanto, os alunos que participaram do projeto serão identificados 

pela letra A (aluno) seguida de uma numeração, por exemplo, A1 para denominar o estudante 

1, deste modo ordenadamente. Neste caso, frisa-se que não são os alunos que estão ordenados 

através da numeração crescente, mas sim as respostas, sendo que as mesmas foram 

organizadas de forma a impossibilitar a identificação dos participantes, de modo que nem a 

própria pesquisadora consegue fazer a ligação das respostas coletadas aos seus devidos 

colaboradores.   

 

 
3.2.2. Elaboração e ensaio das peças teatrais 

 

 

Como anteriormente mencionado, participaram ativamente da elaboração das peças 

teatrais somente os estudantes do ensino médio (1ª, 2ª e 3ª séries) do período matutino. Estes 

alunos foram devidamente autorizados por seus pais e/ou responsável e foi dito no momento 

do convite, a participar do projeto, que ficassem à vontade para aceitar o pedido aqueles que 

gostassem dos desafios que as artes cênicas juntamente com a física, poderiam lhes 

proporcionar.  

Após escolhido os temas das peças pelo questionário I a pesquisadora estudou de 

forma aprofundada os temas escolhidos da física e após várias pesquisas elaborou as peças 

teatrais, sendo elas: As leis universais: Uma entrevista com Sir. Isaac Newton, História da 

eletricidade e magnetismo, e Relatividade restrita: O paradoxo das gêmeas. A pesquisadora 

confeccionou a maioria dos vestuários que foram usados na apresentação, além disso, por 



68 
 

entender um pouco da área musical compôs a melodia da peça teatral musical intitulado: 

História da eletricidade e magnetismo, e da mesma forma elaborou as partituras da mesma 

utilizando o software de edição e composição de partituras livre MuseScore2. 

Para a confecção de obras cênicas, como as peças teatrais, faz-se necessário seguir 

algumas etapas importantes, como: 

1º) Escolher um tema ou assunto que seja de interesse tanto do educador quanto do 

educando em aborda-lo no formato teatral. Tendo em mente o assunto escolhido é 

imprescindível uma definição clara do objetivo que deseja alcançar com o projeto, pois a 

construção do texto teatral em questão terá que atingir tal propósito. 

2º) Estudar e se aprofundar na temática escolhida, pois, quanto mais o assunto elegido 

for enfatizado e compreendido pelo autor da peça teatral, ou texto cênico, mais facilidades ele 

terá em sua escrita. 

3º) Selecionar um gênero teatral de seguimento que torne a obra cênica a ser produzida 

interessante aos envolvidos no processo de criação da mesma. Exemplo: cômico, musical, 

drama, dentre outros. 

4º) Definir um formato para confeccionar a obra cênica. Por exemplo: talk show, 

musical, entrevistas, utilização de fantoches, etc. É o momento em que o autor deixa fluir suas 

ideias, inspirações e criatividade. 

5º) Determinar o público alvo. Para que a meta possa ser atingida, faz-se necessário 

desenvolver um estudo de campo com o grupo selecionado para participar da apresentação da 

peça. As informações obtidas com este estudo farão com que o autor adquira subsídios que o 

auxiliem na concretização dos objetivos da pesquisa. Além do mais, o grupo alvo se tornará 

mais acessível e propenso em colaborar com o projeto. 

6º) Escolher um cenário de referência, ou seja, o local cenográfico onde ocorrerá a 

apresentação da peça teatral (este cenário também servirá de inspiração para a escrita do texto 

cênico). 

7º) Decidir os personagens da peça teatral (delimitar a quantidade de personagens que 

irão compor a obra cênica). 

8º) Estabelecer, aproximadamente, o tempo necessário para que a obra cênica 

desenvolvida seja apresentada ao público (duração da apresentação).  

9º) Determinar os adereços, figurinos e objetos cenográficos que cada personagem irá 

utilizar em cena e providenciá-los (a confecção dos objetos cenográficos pode ser feito com a 

ajuda dos alunos colaboradores do projeto). 
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10º) Escrever a peça teatral de forma a eleger personagens protagonistas, 

coprotagonistas, antagonistas, oponentes, coadjuvantes, figurantes, dentre outros. O 

personagem pode ser: real ou histórico (retrata alguém que existe ou já existiu), fictício ou 

ficcional (é um personagem criado pela imaginação do autor ou podem ser inspirados em 

pessoas reais), real-ficcional (personagem real, mas com personalidades fictícias), ficcional-

ficcional (são personagens totalmente fictícios e com características que são possíveis 

somente na ficção). Fazer a leitura, inúmeras vezes, do texto teatral criado e caso haja 

dificuldades na escrita e/ou organização, convidar profissionais da área cênica para ajudá-lo 

na lapidação do mesmo. As falas dos personagens precisam ser claras e objetivas, de forma 

que o público possa compreender facilmente o assunto abordado pela obra cênica construída. 

11º) Baseado na obra escrita, definir quais os elementos de cenário serão necessários 

para a execução da peça teatral e providenciá-los. Primeiramente você precisa definir o 

cenário (que pode ser uma paisagem geográfica, uma sala de estar, uma sala de aula, uma 

coletiva de imprensa, uma praça pública, um palco, um laboratório) e ao defini-lo você só terá 

que providenciar os elementos que o compõe.  

Com as peças elaboradas foi feito o convite aos alunos para participar das mesmas, a 

partir do momento que aceitaram seguiu o próximo passo que foram os ensaios. Quanto aos 

ensaios, eles aconteceram entre fevereiro e maio de 2019, sendo que começavam às 14:00h e 

terminavam às 17:00h, todas as terças-feiras e quartas-feiras, portanto seis horas semanais. Às 

terças-feiras eram os ensaios e as quartas-feiras a equipe se reunia para confeccionar os 

elementos de cenário.  

Inicialmente, todos os participantes receberam um bilhete informativo com todas as 

datas e horários dos ensaios que aconteceriam duas vezes por semana no contraturno das 

aulas. O material escrito das peças também foi disponibilizado aos interessados 

antecipadamente para que eles pudessem pesquisar e entender melhor os personagens e suas 

atribuições.  

Todas as três peças construídas seriam encenadas, mas devido as desistências de 

alguns alunos durante o processo de execução do projeto surgiu a necessidade de eleger 

apenas uma das três peças elaboradas para ensaios e apresentação. A peça escolhida pelos 

participantes foi a que trazia em seu texto de dramaturgia o conteúdo da física chamado 

mecânica. 

Os alunos colaboradores do projeto foram responsáveis pela produção e idealização de 

grande parte dos elementos de cena e cenário, também dos adereços e figurinos que foram 

utilizados em cena, sempre sob a supervisão da pesquisadora, utilizando para a confecção do 
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mesmo, materiais comprados pela idealizadora do projeto (exemplo: Tecido Não Tecido - 

TNT, cola instantânea, isopor, papel cartão, resma de papel sulfite, peruca, maçã cenográfica, 

Espuma Vinílica Acetinada - EVA, tinta de tecido, cola branca, fita adesiva, linha para 

costura, aviamentos, dentre outros), sendo que alguns aparatos foram doados pelos próprios 

participantes (exemplo: papelão, TNT, cabo de vassoura, etc.).   

A pesquisa recebeu uma doação de cunho financeiro no valor de R$ 250,00 (duzentos 

e cinquenta reais) da professora orientadora do projeto, para que assim a pesquisadora 

pudesse da melhor forma possível o empregar no projeto. Os participantes não foram 

incentivados em nenhum momento a colaborarem financeiramente com esta pesquisa, haja 

vista que não era objetivo da mesma obter este tipo de ajuda por parte de seus colaboradores. 

Para organizar os ensaios e a confecção dos elementos de cenário como, por exemplo: 

personagens, cenário, figurino, sonoplastia, entre outros, foi sistematizado um controle de 

frequência (quadro 3.1), um cronograma organizacional (quadro 3.2) e também criado dois 

grupos de WhatsApp (figura 3.3). 

O quadro 3.1 mostra o esquema do controle de frequência dos alunos participantes 

elaborado de forma a sistematizar o desenvolvimento e execução do projeto. Nele havia o 

nome de todos os participantes (auxiliares e atores); datas, dos encontros que ocorreriam os 

ensaios, da apresentação da peça teatral escolhida, e também das reuniões feitas com o grupo 

de apoio para a confecção de elementos de cena e cenário.  

 

Quadro 3.1- Controle de frequência dos participantes do projeto (atores e auxiliares).  

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O quadro 3.2 apresenta o esquema organizacional da peça teatral selecionada. Ele foi 

criado para organizar os ensaios e a apresentação da peça teatral, sendo que no mesmo contém 

informações, tais como: turma, nome, personagem, atribuição e elementos de cena (objetos de 

cena, caracterização e vestimenta) de cada participante. Também nele são registrados os 

elementos necessários para decorar o cenário onde ocorrerá a apresentação. 
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Faz-se necessário enfatizar que alguns dos alunos participantes nas peças teatrais 

tinham mais de uma atribuição, ou seja, atuaram, participaram da confecção dos elementos de 

cenário, ajudaram na montagem do cenário, foram sonoplasta, contrarregras, entre outras.  

 

Quadro 3.2- Esquema organizacional da peça teatral selecionada. 
ORGANIZAÇÃO DE EXECUÇÃO PARA A PEÇA TEATRAL 

Peça teatral (MECÂNICA) – As leis Universais: uma entrevista com Sir. Isaac Newton 

Turma Nome  Personagem Atribuição Elementos de cena para os personagens 

1ª série A aluno A1 Narradora Atriz Obs.: Vestimenta formal 

2ª série B aluno A2 - Auxiliar/ apoio 
Obs.: Contrarregra, não necessita de uma 

vestimenta pré-estabelecida. 

1ª série C aluno A3 Isaac Newton Ator Obs.: Usará capa, peruca, maçã, livros, (...) 

 

(...) 

 

Elementos necessários para o cenário 

● Cortinas; 

● Uma mesa; 

● Duas cadeiras para que os personagens: Apresentadora e Isaac Newton pudessem sentar-se; 

● No mínimo seis microfones cenográficos, situados em cima da mesa simbolizando várias 
emissoras de rádio e televisão, como em uma coletiva de imprensa; 

● Uma jarra com água e duas taças em cima da mesa.  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A figura 3.2 exibe os dois grupos de WhatsApp formados cuja função era estritamente 

de comunicação entre os alunos e a pesquisadora. Um desses grupos ficava para comunicação 

dos ensaios com os participantes atores e o outro para diálogo com os colaboradores de apoio.  

À vista disso, ressalta-se que a peça teatral foi desenvolvida pela pesquisadora com o 

auxílio dos alunos e foram compostas por elementos básicos de uma peça, como: trama, 

personagens, cenários, adaptação, sonoplastia, iluminação, contrarregra, dramaturgia e 

atuação, destacando ainda que os alunos atores que atuaram nas peças teatrais fizeram o uso 

de máscaras e/ou tiveram seus rostos cobertos, na apresentação, com uma maquiagem para 

não serem identificados.  
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Figura 3.2- Foto dos grupos de WhatsApp criados para facilitar a comunicação. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os ensaios eram conduzidos pela pesquisadora que os ajudava na interpretação dos 

textos teatrais, na entonação da voz, postura corporal, enquadramento de cena, sempre 

procurando deixá-los tranquilos para interagirem e atuarem sem serem pressionados. Ao 

chegar no ambiente de ensaio a pesquisadora primeiro acolhia os participantes, após essa 

acolhida fazia o controle de frequência e depois os envolvidos seguiam com uma breve leitura 

inicial de todo o texto teatral. Após essa leitura, os atores se posicionavam e começavam os 

ensaios já com expressões gestuais e entonação de voz, quando necessários, e 

aproximadamente a cada hora 60 minutos eram feitas pausas para que os colaboradores 

tivessem o seu momento de descontração, geralmente passos de dança, e descanso.  

Todos os participantes, sem exceções, eram incentivados pela pesquisadora a 

estudarem a fundo a biografia e obra de cada personagem histórico para entendê-lo e 

interpretá-lo da forma mais natural possível e com isso aprender um pouco mais sobre esses 

personagens reais. 

Foi realizada pelos alunos, no final do projeto, uma avaliação na qual eles expressaram 

de forma livre as concepções e avaliações em relação ao projeto, ou seja, o que sentiu ao 

participar do projeto, se a exposição dos conteúdos de física por intermédio de peças teatrais 

facilitou ou não o aprendizado deles durante ou após a elaboração da mesma, além de avaliar 

a relevância do projeto e fazer sugestões de melhoria para o Produto Educacional 

desenvolvido. Os resultados dessa avaliação serão apresentados na subseção 4.2.  

  



73 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO PRODUTO  

 

 

4.1.1. Resultados do questionário e entrevista 

 

 

O questionário I foi aplicado a 11 turmas de ensino médio juntando os períodos 

matutino e vespertino, sendo três turmas da 1ª série, quatro turmas da 2ª série e quatro da 3ª 

série e obteve os resultados descritos a seguir no gráfico 4.1. 

 

Gráfico 4.1- Idade dos alunos que responderam ao questionário I.  

 
Fonte: Elaborada pela autora.  

 

O gráfico 4.1 identifica a idade aproximada dos alunos participantes e a quantidade 

dos mesmos, sendo que todos tinham idade acima de 13 anos, estando três alunos com idade 

de 13 a 15 anos incompletos (1%), 164 alunos com idades de 15 a 17 anos incompletos 

(64%), 78 alunos com idade de 17 a 18 anos incompletos (31%) e por fim 10 alunos com 18 

anos ou mais (4%). 

Por meio da análise dos dados do questionário I, obteve que o total de alunos, por série 

do ensino médio, foi de 107 estudantes pertencentes a 1ª série (31%), outros 132 estavam na 

2ª série (39%) e 104 estudavam na 3ª série (30%). Este quantitativo de alunos por série é 

mostrado no gráfico 4.2.  
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Gráfico 4.2- Total de alunos por séries do ensino médio. 

  
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Considerando o momento de aplicação do questionário, que ocorreu no período 

matutino e vespertino, nessa ocasião a escola tinha 343 estudantes de ensino médio 

matriculados, deste quantitativo somente 255 alunos responderam ao questionário (74%), pois 

os demais (26%) não estavam na escola no momento da pesquisa. Em relação ao total por 

período, foram 181 alunos do matutino (71%) e 74 alunos do vespertino (29%).  

No gráfico 4.3, é possível observar a relação entre a quantidade de alunos por série do 

ensino médio comparado com o quantitativo de estudantes que responderam ao questionário I. 

Ainda, no gráfico 4.3, a palavra “alunos” corresponde ao total de estudante na série do ensino 

médio, já “alunos R” refere-se a quantidade de alunos que responderam ao questionário 

proposto e “alunos R%” diz respeito a esse mesmo quantitativo porém em percentual.  

 

Gráfico 4.3- Alunos por série do ensino médio versus alunos que responderam ao questionário I. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Logo, do total de 107 alunos pertencentes a turma da 1ª série somente 70 responderam 

(65%), da 2ª série do total de 132 alunos 81 (61%) deles responderam ao questionário e da 3ª 

série todos os 104 alunos responderam (100%). 
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No questionário I também foi perguntado ao aluno se ele simpatizava/gostava de 

estudar os conteúdos que são ministrados na disciplina de física e identificou que 199 alunos 

entrevistados disseram que “às vezes” simpatizam com a disciplina de física (78%), já outros 

44 alunos afirmaram que “sempre” (17%), nove responderam que “nunca” gosta da disciplina 

de física (4%) e três não souberam ou não quiseram responder (1%). A tabela 4.1 resume as 

respostas obtidas. Nota-se que há um grande número de alunos que possuem uma visão 

positiva acerca desta ciência. 

 

Tabela 4.1- Preferência dos alunos em relação à disciplina de física. 

Quantitativo Às vezes Sempre Nunca 
Não souberam ou não 

responderam 
Total 

Alunos  199 44 9 3 255 

Alunos% 78 17 4 1 100 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Igualmente foi indagado aos alunos no questionário I se simpatiza/gosta das artes 

cênicas, peças teatrais. As repostas foram 134 alunos disseram que “às vezes” gostam das 

artes cênicas (52%), já 61 alunos expressaram que “sempre” simpatizam com o teatro (24%), 

58 dos entrevistados afirmaram que “nunca” gostaram desse tipo de arte (23%) e apenas dois 

não souberam ou não quiseram responder acerca do assunto (1%). Estes valores estão 

dispostos na tabela 4.2. Nota-se que os percentuais de alunos que possuem uma visão positiva 

e negativa acerca das artes cênicas são muito próximos. 

 

Tabela 4.2- Preferência dos alunos em relação a as artes cênicas.  

Quantitativo Às vezes Sempre Nunca 
Não souberam ou não 

responderam 
Total 

Alunos 134 61 58 2 255 

Alunos% 52 24 23 1 100 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Foi indagado aos entrevistados se a junção da física com as artes cênicas facilitaria o 

ensino-aprendizagem, 141 responderam que “talvez facilitasse” (55%), outros 51 afirmaram 

que “facilitaria” o aprendizado (20%) e por fim, apenas 63 não souberam e/ou não quiseram 

responder acerca do assunto (25%).  

Estes dados estão na tabela 4.3, onde se vê que uma grande quantidade de alunos, 

aproximadamente 75% deles, possuem uma visão positiva acerca de abordar a física de forma 
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mais diferenciada, transformando a mesma em peças teatrais, ou seja, utilizando recursos 

provindos das artes cênicas como ferramenta de ensino-aprendizagem. 

 

Tabela 4.3- Aprendizagem na visão do aluno com a junção da física com as artes cênicas. 

Quantitativo Talvez facilitasse  Facilitaria 
Não souberam ou não 

responderam 
Total 

Alunos 141 51 63 255 

Alunos% 55 20 25 100 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Todavia, ao constatar-se que houve uma abertura positiva para com esta forma de 

ensinar e aprender de maneira mais lúdica, o próximo passo seria definir qual gênero teatral 

seguir. Em relação a escolha do gênero teatral, dos cinco existentes no questionário I (trágico, 

dramático, cômico, dança e musical), os dois mais votados por eles foram o cômico e o 

musical, todavia dramático e trágico ficaram empatados. A tabela 4.4 mostra estes resultados 

ocorrendo que 92 alunos elegeram o gênero cômico (36%), 75 deles preferiram o gênero 

musical (29%), 51 dos entrevistados selecionaram o gênero trágico (20%) e também outros 51 

escolheram o gênero dramático (20%), e os demais 46 alunos o gênero dança (18%). Eles 

poderiam escolher mais de uma opção, por isso a soma das percentagens foi superior a 100%. 

 

Tabela 4.4- Gêneros teatrais escolhidos.  

Quantitativo Trágico Dramático Cômico Dança  Musical 

Alunos  51 51 92 46 75 

Alunos% 20 20 36 18 29 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Agora, em relação a escolha do tema da física para trabalhar em formato de peças 

teatrais, dos seis existentes no questionário I (mecânica, termologia, óptica, ondulatória, 

eletromagnetismo e física moderna), os três favoritos foram: mecânica, eletromagnetismo e 

física moderna. O resultado detalhado da preferência foi: 114 entrevistados elegeram 

mecânica (45%), outros 103 escolheram o tema eletromagnetismo (40%), 52 entrevistados 

selecionaram o tema óptica (20%), 68 alunos definiram o tema física moderna (27%), já 48 

entrevistados preferiram o tema termologia (19%), e por fim 23 alunos apontaram o tema 

ondulatória (9%) dados mostrados na tabela 4.5. Lembrando que eles poderiam escolher mais 

de uma opção, por isso a soma das porcentagens na tabela 4.5 é maior que 100%. 
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Tabela 4.5- Temas da física escolhidos. 

Quantidade Mecânica Termologia Óptica Ondulatória 
Eletro 

magnetismo 
Física 

moderna 

alunos 114 48 52 23 103 68 

alunos% 45 19 20 9 40 27 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Com base nos dados obtidos do questionário I foi possível a escolha do tema da física 

e também do gênero teatral a ser seguido para a então confecção do Produto Educacional. A 

partir dos três temas da física de preferência dos alunos foi elaborado para cada tema uma 

peça teatral distinta utilizando os dois gêneros teatrais mais eleitos pelos entrevistados, 

respeitando assim a escolha dos participantes que colaboraram com a pesquisa nesta primeira 

etapa. O quadro 4.1 identifica como ficou a divisão dos temas da peça com os gêneros 

teatrais. 

 

Quadro 4.1- Esquema das peças teatrais confeccionadas. 
Peça teatral Gênero teatral Ramo da física 

As leis Universais: uma entrevista 
com Sir. Isaac Newton. 

Cômico Mecânica 

História da eletricidade e 
magnetismo 

Musical Eletromagnetismo 

O paradoxo das gêmeas Cômico Física moderna 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A etapa seguinte foi a pesquisa aprofundada acerca dos três ramos da física mostrado 

no quadro 4.1. Pesquisas minuciosas realizadas e Produto Educacional desenvolvido, a 

próxima fase foi o convite para que os alunos participassem do projeto de uma forma mais 

ativa e protagonista, como: atores, cenógrafos, organizadores, contrarregras, dentre outros. 

Recordando que foram eleitos apenas os alunos do período matutino para participar 

das peças teatrais, pois a escola não tinha sala disponível nos dois turnos, porém esses alunos 

não compareceram aos ensaios no segundo semestre do ano de 2018, pelo fato de ser uma 

escola estadual pública e ter ocorrido greve ao longo do segundo semestre e quando as aulas 

retornaram os alunos tiveram que utilizar o contraturno para as reposições de aula, 

inviabilizando a execução do projeto no ano letivo de 2018. 

Tendo em vista a não execução do projeto no ano de 2018, a segunda etapa do mesmo 

foi retomada no primeiro semestre do ano seguinte, 2019/1, realizando, novamente, o convite 

aos estudantes de todas as turmas do ensino médio do período matutino, de maneira que 

houve um grande número de interessados. De tal maneira que os ensaios começaram com um 
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número de 40 participantes, sendo que 25 pertenciam a 1ª série do ensino médio (62%), já seis 

estudavam na 2ª série (15%) e nove estavam na 3ª série (23%). Estes dados estão 

apresentados no gráfico 4.4. 

 

Gráfico 4.4- Gráfico do total de alunos p/ série do ensino médio que aceitaram participar do projeto. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O gráfico 4.4 expressa que houve a princípio, por parte dos alunos, grande interesse 

em participar deste projeto. Mas, quando começaram os ensaios tiveram muitas desistências e 

o número de participantes reduziu significativamente. Os motivos foram diversos: alguns 

mudaram de escola, outros os pais não permitiram, uns adoeceram, outros simplesmente não 

compareceram, com isso dos 40 colaboradores iniciais apenas 13 resistiram, reduzindo para 

33% de alunos do total inicial.  

Devido às desistências anteriormente mencionadas fez-se necessário escolher qual 

peça teatral seria apresentada e por meio de sorteio a eleita foi o enredo cuja temática da física 

era mecânica a qual possui o título "As leis universais: uma entrevista com Sir. Isaac 

Newton".  

Após os alunos participantes da peça terem sido definidos aplicou uma entrevista a fim 

de levantar os dados acerca dos conhecimentos prévios dos mesmos em relação aos ramos da 

física escolhidos no questionário I. A entrevista poderia ser respondida com tranquilidade em 

casa e ser entregue na semana posterior, sendo este o procedimento realizado por todos os 

participantes. Juntamente com a entrevista os alunos levaram para casa os termos de 

consentimento (Apêndice B) e assentimento (Apêndice C) para que eles e os pais ou 

responsável pudessem assinar o mesmo.   

Na entrevista foi solicitado aos alunos que expusessem por meio de uma redação o que 

conhecia, ou se lembravam referente ao conteúdo de mecânica (Apêndice E). Dos 13 

questionários entregues apenas 10 alunos devolveram respondidos. Sendo assim, dos alunos 
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que responderam ao questionário 64% disseram que a mecânica consiste no estudo dos 

movimentos e leis de Newton. Já 12% explicaram que não tinham certeza acerca do assunto, 

outros 12% que esperavam aprender com o teatro, com os ensaios e apresentação das peças 

teatrais, e por fim os demais 12% expuseram que o ramo da mecânica são coisas de 

antigamente tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6- Conhecimentos prévios dos alunos em relação a mecânica.  
MECÂNICA 

Repostas dos alunos 
Estudo dos 

movimentos e leis 
de Newton 

Não tem certeza 
Espera aprender 

com o teatro 
Coisas de 

antigamente 

Respostas em 
percentagem (%) 

64% 12% 12% 12% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A tabela 4.6, deixa claro que a maioria dos alunos tem certo conhecimento do assunto 

no que se refere à mecânica. Na sequência está descrito algumas respostas na íntegra dos 

alunos participantes. Por exemplo, o aluno A1 disse que “é a física que estuda os movimentos 

das coisas”. Já o aluno A2 reconheceu que as leis de Newton são as três principais leis da 

mecânica. E o aluno A3 enfatizou que a “mecânica é o ramo da física responsável pelo estudo 

do movimento dos corpos, um estudo de muita importância e com inúmeras aplicações 

cotidianas”.  

Na figura 4.1 têm-se a resposta do aluno A4, o qual menciona que o ramo da física 

chamado mecânica é subdividido em três partes: cinemática, dinâmica e estática. Ele também 

enfatiza que a mecânica estuda os movimentos e suas causas, mostrando assim um bom 

conhecimento acerca do assunto. 

 

Figura 4.1- Referente ao estudo da mecânica: resposta do aluno A4. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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A figura 4.2 evidencia que o aluno A5 ainda está em busca de conhecimentos acerca 

do assunto, pois não tem certeza do que se trata a mecânica.  

Enquanto que o aluno A6, figura 4.3, informa que recém entrou no ensino médio, 

salienta ter pouco conhecimento acerca da mecânica, espera aprender mais sobre o assunto 

por meio da participação no teatro e que as artes cênicas possam desencadear nele 

aprendizado escolar sensacional. 

 

Figura 4.2 - Referente ao estudo da mecânica: resposta do aluno A5. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Figura 4.3 - Referente ao estudo da mecânica: resposta do aluno A6. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Em contrapartida o aluno A7 acha que a mecânica é o ramo da física que estuda as 

coisas de antigamente, que “(...) era tudo em branco e preto (...)” e também relata alguma 

influência da química para com a mesma ao dizer que “(...) envolve a química também.”, tais 

argumentos estão mostrados na figura 4.4. 

 
Figura 4.4 - Referente ao estudo da mecânica: resposta do aluno A7. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Também foi solicitado aos alunos que redigissem o que sabiam a respeito do 

eletromagnetismo (Apêndice F). Dos alunos que responderam ao questionário somente 14% 

conseguiram dizer que ele consiste no estudo da eletricidade e ímãs, ao mesmo tempo em que 

86% disseram que não sabiam e/ou não tinham certeza do que se tratava, resultados expostos 

na tabela 4.7. Dessa forma percebe-se que a maioria dos alunos não possuíam conceitos 

prévios bem definidos referente ao eletromagnetismo. Tais respostas também podem ser pelo 

fato de que os alunos que responderam a entrevista foram apenas os de 1ª e 2ª série do ensino 

médio.  

 

Tabela 4.7- Conhecimentos prévios dos alunos em relação ao eletromagnetismo.  
ELETROMAGNETISMO 

Resposta dos alunos Estuda a eletricidade e ímãs 
Não tem certeza e/ou não 

souberam responder 

Respostas em percentagem (%) 14% 86% 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A seguir serão apresentadas algumas respostas dadas pelos alunos nas entrevistas. Para 

ilustrar segue a explicação do aluno A8 sobre o que é magnetismo, figura 4.5. Portanto, 

verifica-se que o aluno A8 tem noção do que se trata o estudo do eletromagnetismo.  

 

Figura 4.5- Referente ao estudo do eletromagnetismo: resposta do aluno A8. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Já aluno A9 disse que o eletromagnetismo chegou a ser mencionado em sala de aula, 

mas não entendeu direito do que se tratava, permanecendo assim as dúvidas e por conta disso 

não sabia muita coisa, mas acreditava que estava relacionado a eletricidade e o magnetismo 

(ALUNO A9, 2019). Por fim, o aluno A10 simplesmente escreveu “não sei nada”, deixando 

de maneira óbvia que desconhecia esse ramo da física.  

Da mesma forma os alunos responderam a entrevista sobre o que sabiam a respeito de 

física moderna (Apêndice G), sendo que destes somente 14% conseguiram dizer que ela está 

relacionada com o estudo da relatividade. Já 86% manifestaram não saber ou não tinham 

certeza do que se tratava. A tabela 4.8 resume estes resultados. 
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Tabela 4.8- Conhecimentos prévios dos alunos em relação a física moderna.  
FÍSICA MODERNA 

Repostas dos alunos Citou a teoria da relatividade 
Não tem certeza e/ou não 

souberam 
Respostas em percentagem (%) 14% 86% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A partir dos dados da tabela 4.8 percebe-se que a maioria dos alunos não sabem sobre 

o que se refere especificamente a física moderna. Do mesmo modo verifica que a 

porcentagem de alunos que não souberam sobre esse tema são exatamente as mesmas que 

disseram não conhecer sobre o eletromagnetismo (tabela 4.7). Consequentemente, os que 

sabiam, mesmo que vagamente, sobre física moderna são os que disseram entender o que é 

eletromagnetismo. Em vista disso, nota-se uma semelhança, em relação aos dados obtidos nas 

tabelas 4.7 e 4.8, referentes aos conhecimentos prévios dos alunos acerca dos assuntos 

eletromagnetismo e física moderna.  

Segue abaixo algumas das respostas dadas pelos alunos com relação a física moderna. 

Na figura 4.6, vê-se que o aluno A11 reconhece apenas a teoria da relatividade como exemplo 

de conteúdo em física moderna. A partir dessa compreensão nota-se que a física moderna é 

pouco entendida no ensino médio, pois o aluno A11 só menciona a teoria da relatividade 

proposta por Albert Einstein, ou pode ser que eles não tenham um bom entendimento do 

assunto devido ao fato de não estarem na série que estuda este conteúdo programático.   

 

Figura 4.6- Referente ao estudo da física moderna: resposta do aluno A11. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Já aluno A12 respondeu o seguinte “Estou sendo bem sincero ainda não sei sobre este 

conteúdo ainda em física”, figura 4.7.  Ele expressa de maneira enfática que não sabe do que 

se trata o assunto da física moderna. 
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Figura 4.7- Referente ao estudo da física moderna: resposta do aluno A12. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Ressalta-se aqui que os alunos da 3ª série do ensino médio se inscreveram para 

participar do projeto, mas nenhum dessa série respondeu a entrevista sobre os temas a serem 

trabalhados nas peças teatrais. Portanto, dos que responderam foi aceitável que os mesmos 

não soubessem profundamente a respeito dos temas eletromagnetismo e física moderna, pois 

os mesmos são estudados mais detalhadamente somente na 3ª série do ensino médio. 

 

 

4.1.2. Execução e apresentação da peça teatral 

 

 

As peças teatrais foram desenvolvidas para serem apresentada em sala de aula ou em 

feiras de ciências, sarais, dentre outros espaços, uma vez que possuem uma linguagem mais 

acessível para que os espectadores compreendam mais claramente os temas da física 

abordados, proporcionando assim um maior aproveitamento por parte de seus executores e 

espectadores.  

Alguns dos alunos foram designados a atuarem na peça, outros se responsabilizaram 

pelos figurinos, cenários, sonoplastia, etc. Assim toda a turma se envolveu de uma forma ou 

de outra, despertando a criatividade de ambos no decorrer do processo. O projeto contava com 

alunos que residiam tanto na área urbana quanto na rural e mesmo assim todos eram assíduos, 

dificilmente eram anotadas ausências por parte deles. 

As figuras as seguir mostram os processos de: confecção de elementos de cenário 

(figura 4.8 e 4.9), teste de caracterização (figura 4.10), ensaios (figuras 4.11, 4.12 e 4.13), 

momentos de descontração dos alunos (figura 4.14), convite enviado para prestigiar a peça 

(figura 4.15), caracterização dos personagens para a apresentação da peça (figura 4.16), 

cenário (figura 4.17) e apresentação final da peça teatral (figuras 4.18 e 4.19).  
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As figuras 4.8 e 4.9 mostram os alunos colaboradores participando da confecção dos 

elementos de cenário. Nestes momentos eles sempre desempenhavam suas tarefas de forma 

concentrada e disposta. A maioria dos participantes chegava antes do horário estipulado para 

aguardar a pesquisadora. Divertiam-se na produção dos elementos cenográficos e na ânsia de 

continuar as atividades queriam, quase sempre, permanecer além do horário programado para 

continuar o trabalho. Alguns diziam em vários momentos nunca terem imaginado que seria 

tão legal e gratificante trabalhar com teatro, não só na atuação, sendo atores e atrizes, mas 

principalmente nos bastidores, na preparação e confecção de objetos do cenário. Todos se 

envolviam de forma comprometida com as suas funções, cooperando de forma harmoniosa.   

A figura 4.8, mostra os alunos construindo os microfones cenográficos que seriam 

utilizados em cena e no cenário para a peça teatral Leis Universais: uma entrevista com Sir 

Isaac Newton. Esses elementos comporiam o cenário, coletiva de imprensa, e a cena na qual 

os personagens jornalistas teriam que utiliza-los para compor seu personagem.  

 

Figura 4.8- Confecção dos elementos de cenário 1. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na figura 4.9 têm-se alguns alunos de apoio juntamente com a pesquisadora 

trabalhando na confecção de elementos que seriam utilizados na montagem do cenário para 

apresentação da peça teatral escolhida. Nota-se, que eles estão compenetrados para realizarem 

suas tarefas da melhor forma possível e que a pesquisadora conseguiu cativa-los com o 

projeto. 
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Figura 4.9- Confecção dos elementos de cenário 2. 

 
Fonte: própria autora. 

 

A pesquisadora preocupada com a saúde de seus colaboradores realizou testes de 

maquiagem em todos os participantes (figura 4.10), cujo intuito era a identificação de 

possíveis alergias e evitar eventuais transtornos quanto a isso.  

 
Figura 4.10- Teste de caracterização (maquiagem). 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Ressalta-se aqui que os participantes gostaram tanto do resultado deste teste que 

saíram desfilando pelo pátio da escola E.E.E.F.M. Gonçalves Dias, maquiados e vestidos com 

alguns dos figurinos e adereços da peça. Todos os envolvidos e até mesmo a pesquisadora, 

divertiram-se muito nesta ocasião. Foi um dos momentos mais divertidos, pois os 

participantes se entregaram completamente ao projeto.  

As figuras 4.11, 4.12 e 4.13 a seguir, exibem os momentos de ensaio da peça teatral. 

Nesses momentos os alunos se empenhavam em decorar suas falas, gestos e também se 

ajudavam mutuamente e incondicionalmente. Quando ocorriam ausências de atores, o que foi 

raro acontecer, rapidamente um participante se disponibilizava para substituí-lo passando as 

falas, para que o andamento dos ensaios não ficasse comprometido, era sempre uma grande 

parceria. Muitos talentos artísticos foram revelados com esse projeto. Similarmente, muitas 

amizades foram geradas e fortalecidas.  

 

Figura 4.11- Momento de ensaio 1. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

A pesquisadora auxiliava os atores e atrizes quanto à entonação de voz e postura como 

personagens, conforme retratado na figura 4.12. Eles recebiam as orientações referentes à 

atuação na peça, sendo possível observar pela figura o interesse deles em ouvir o que era dito 

e sugerido. Era nítida a empatia dos alunos. 
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Figura 4.12- Momento de ensaio 2. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na figura 4.13, visualiza uma imagem onde os participantes atores fazem, de maneira 

divertida, a demonstração da segunda lei de Newton, utilizando um brinquedo. Este brinquedo 

foi chamado de vai e vem e confeccionado pelos colaboradores do projeto a partir de material 

reciclado. Essa demonstração é uma das cenas da peça teatral em questão, no qual expõem 

visivelmente o conceito da segunda lei de Newton a qual diz que a força resultante que age 

sobre um corpo é proporcional ao produto da massa do corpo pela aceleração por ele 

adquirida. Eles puderam compreender conteúdo da física na prática, ao passo que se 

divertiam, brincavam e aprendiam. 

Ainda na figura 4.13, os personagens Super Newton (SN) e jornalistas estão com os 

figurinos que seriam utilizados na apresentação da peça teatral, alguns estão utilizando as 

máscaras que seriam usadas no dia da peça, para a não identificação, por serem menores de 

idade. Os últimos ensaios já eram com os figurinos, elementos de cena e cenário, para facilitar 

a compenetração dos personagens. Destaca-se que todos os figurinos confeccionados foram 

pensados e criados especialmente para cada personagem. 
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Figura 4.13- Momento de ensaio 3. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Durante os ensaios da peça havia momentos para descanso, instantes estes que eram 

minutos de relaxamento e descontração, a figura 4.14 evidencia isto. Com base na figura é 

possível observar que os alunos estavam felizes, descontraídos, dançando e fazendo pose para 

fotos. Nesse dia, também ocorreu uma confraternização organizada pela pesquisadora por se 

tratar do último ensaio antes da apresentação da peça. 

 

Figura 4.14- Momentos de descontração e relaxamento. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A apresentação da peça teatral eleita chamada: Leis universais – uma entrevista com 

Sir. Isaac Newton, ensaiada durante o período de fevereiro a maio de 2019, ocorreu no dia 10 

de maio de 2019, sendo este dia considerado o dia de todos os físicos. Foi feito um convite 
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virtual e enviado ao público via WhatsApp para que as pessoas pudessem apreciar a peça. A 

figura 4.15 mostra o convite elaborado e enviado.  

 

Figura 4.15- Foto do convite para apresentação da peça enviado ao público. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Chegado o dia da apresentação da peça os alunos estavam eufóricos para a tão 

esperada hora. Prontamente, iniciou a caracterização dos personagens e os participantes 

ajudaram mutuamente nessa etapa fazendo a maquiagem dos atores e a se vestirem. A figura 

4.16 revela este momento. Eles estavam muitos ansiosos com o momento da apresentação, 

mas, ao mesmo tempo estavam entusiasmados em fazer algo diferente, brincavam com os 

figurinos, personagens, estava realmente aproveitando da melhor forma aquele momento.  

 

Figura 4.16- Caracterização dos personagens para a apresentação da peça. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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A figura 4.17 revela o cenário da apresentação da peça teatral referente às leis 

universais da física. O cenário era composto por uma mesa, duas cadeiras, microfones 

cenográficos e os verdadeiros, um cartaz demonstrativo das leis keplerianas e cortinas 

vermelhas. Tal cenário representava uma coletiva de imprensa onde Isaac Newton seria 

entrevistado por quatro jornalistas, que de propósito, estavam no meio do público para os 

ligarem à cena. Dessa forma os espectadores também participariam mesmo que de forma 

involuntária. Quanto à montagem do cenário foi rápida porque muitos ajudaram neste quesito, 

inclusive convidados que não eram estudantes da escola. 

 
Figura 4.17- Cenário da peça teatral. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A apresentação iniciou com uma música gospel cantada e tocada pela pesquisadora, 

enquanto os personagens se preparavam nos bastidores para logo mais entrarem em cena. Ao 

finalizar a música estreou a peça teatral.  

Na figura 4.18 tem-se a cena em que o personagem Isaac Newton está mencionando 

uma de suas obras primas: o livro escrito em latim intitulado “Philosophiae Naturalis 

Princípia Mathematica” que traduzido é “Princípios Matemáticos da Filosofia Natural”, a sua 

direita está a personagem apresentadora que apesar da sua timidez, atuou muito bem.  
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Figura 4.18- Apresentação da peça teatral. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Alguns atores se destacaram como foi o caso do aluno que interpretou o ilustre Isaac 

Newton, esse personagem tinha muitas falas no decorrer da peça teatral e mesmo assim, ele 

conseguiu decorar todas elas e atuou de forma memorável. Outro personagem de destaque na 

opinião da pesquisadora foi o Super Newton, que mesmo sem fala no texto da peça teatral 

encenada ele roubava a cena, pois todas as vezes que aparecia segurando um cartaz sobre as 

leis de Newton, vestido com um figurino exclusivo de super-herói, todos ficaram encantados 

com a atuação dele. A personagem apresentadora encontrava elegante em cena, vestia longo e 

atuava com propriedade e delicadeza. Os personagens jornalistas, que eram quatro, estavam 

munidos de dupla função além da atuação cativante também eram o elo entre o público e a 

peça teatral encenada. 

Na figura 4.19, tem-se a foto ao final do evento, nela estão todos os alunos 

colaboradores do projeto junto com a pesquisadora. Neste momento os participantes do 

trabalho diziam que foi algo mágico e inesquecível. Um personagem em particular perguntou 

a pesquisadora se poderia levar de recordação o figurino que usou na apresentação, outros 

simplesmente não devolveram. É compreensível querer guardar algo especial. 

É importante ressaltar na execução da pesquisa a necessidade de readaptação da 

mesma à medida que ela ia ocorrendo, seja pela disponibilidade dos alunos a participarem dos 

ensaios, ou ainda pelas necessárias paradas para pesquisadora e colaboradores estudarem e 

revisarem o conteúdo, tema da peça, a fim de que os alunos pudessem incorporar o 

personagem com mais veracidade. 
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Figura 4.19- Apresentação da peça teatral 2. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Destaca-se que os alunos se sentiram realizados e felizes em participar do projeto, 

foram unânimes em dizer que gostariam que o mesmo tivesse continuidade. Sem a pretensão 

de enaltecer o trabalho, não houve reclamações em relação ao mesmo, somente 

parabenizações por parte dos alunos e professores da área de física que prestigiaram o evento, 

conforme será observado na subseção 4.2. Todas as expectativas quanto à apresentação foram 

superadas. A alegria e sensação de sonho concretizado estavam estampadas no rosto de todos 

os envolvidos, mesmo aqueles que não atuaram e ficaram apoiando nos bastidores 

encontravam-se entusiasmados. 

Para a pesquisadora foi muito gratificante realizar este projeto diferenciado. A mesma 

sentiu honrada em ver uma obra de sua autoria ser executada com tanto carinho, dedicação e 

com o mesmo zelo que a construíra. Na figura 4.20, encontra-se uma foto dos colaboradores, 

a pesquisadora e a orientadora do projeto.  

Aponta-se que foi perceptível durante a produção, ensaios e encenação da peça teatral 

os alunos terem mais facilidade em solucionar problemas através da investigação. Eles 

aprenderam as teorias e leis que envolvem a física de uma forma mais divertida, 

compreendendo que os cientistas são pessoas que em muitos casos se dedicam 

incansavelmente à procura de explicações referentes aos fenômenos que acontecem a todo o 

momento a nossa volta e nem nos atentamos. Ademais, tal atividade os ajudou a se tornarem 

mais críticos auxiliando-os na resolução de eventuais problemas no âmbito das ciências.  
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Figura 4.20- Colaboradores do projeto. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Portanto, a partir da implantação do Produto Educacional os alunos tiveram a 

oportunidade de se desenvolver cientificamente de maneira imersa, tornando-se protagonistas 

em diversas situações em relação aos conteúdos vistos, dinamizando a disciplina de física, 

utilizando o teatro para tal finalidade.  Além do mais instigou novas descobertas e possibilitou 

o desenvolvimento intelectual em caráter coletivo e habilidades como: oralidade, leitura, 

interpretação, desinibição, tolerância, trabalho em equipe, entre outros. Esta metodologia 

apresentou o teatro como inspiração para a promoção desta aproximação entre o racional e o 

humano, expressou a ciência de uma forma lúdica e mais cativante do que as aulas de física o 

fazem.  

Corroborando os resultados cita-se Gramsci (1991), para o qual a pesquisa participante 

ao mesmo tempo em que é uma metodologia investigativa também é um processo de 

intervenção social, a qual congrega sensibilização do próprio público alvo, no caso do projeto 

os estudantes do ensino médio, que no andamento do processo passam a ser ativos e 

protagonistas na participação e desenvolvimento do mesmo.   

É evidente que a física é parte interveniente da atualidade cultural, a qual não está 

presa às quatro paredes das salas de aula pertencentes às instâncias escolares, se pode 

reconhecê-la nos mais diversos níveis e ambientes, por exemplo, pode-se citar sua inegável 

presença: nas manifestações literárias e/ou artísticas, nas artes cênicas através das peças 

teatrais, dentre outras situações.  
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Assim sendo, espera-se que a forma de ensino-aprendizagem proposta no projeto ajude 

a minimizar resistências, dificuldades e temores em relação à disciplina de física e os alunos, 

com o apoio dos professores, alcancem o protagonismo do seu aprendizado.  

 

 

4.2. AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL  

  

 

A avaliação do Produto Educacional foi por meio das observações dos relatos de 

experiência por parte dos alunos colaboradores do projeto. De modo a complementar a 

avaliação qualitativa, foi aplicada aos alunos uma segunda entrevista (Apêndice H) para que 

eles fizessem a exposição do sentimento de participação no projeto, com intuito de verificar a 

eficácia do mesmo sob a visão deles enquanto sujeitos participantes. A seguir têm-se algumas 

dessas avaliações. 

Como exemplo, o aluno A13 relatou o quão feliz e entusiasmado ficou ao participar do 

projeto, figura 4.21. Ele enfatiza o quanto foi incrível fazer parte da criação dos elementos de 

cenário, também diz que fez novos amigos durante o processo e que gostaria de participar de 

mais projetos como esse. O participante se sentiu parte do projeto, de forma ativa atingindo 

assim o seu protagonismo. 

Figura 4.21- Avaliação do projeto feita pelo aluno A13. 

 
Fonte: própria autora. 
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Já o aluno A14 descreveu em sua avaliação que o projeto deu a ele a oportunidade de 

relembrar os conteúdos referente a disciplina de física, e não só a ele como também aos 

espectadores, e que o mesmo foi produtivo, um sucesso, figura 4.22. Ele ainda ressaltou que 

se sentiu realizado e observou que os professores e familiares, da plateia, estavam felizes em 

ver a determinação de todos os que colaboraram com a iniciativa. 

 
Figura 4.22- Avaliação do projeto feita pelo aluno A14. 

 
Fonte: própria autora. 

 

Vejam a fala do aluno A15 ao avaliar o projeto.  

 
Eu me senti honrado em poder participar dessa produção teatral. Eu achei muito 
legal poder explorar o meu lado criativo e artístico, se eu pudesse eu com certeza 
participaria de novo pela experiência. Eu fiquei feliz, animado, ansioso e alegre em 
participar de coisas assim e eu espero que a professora consiga completar seu 
mestrado em física. Obrigado por tudo Prof. (aluno A15, 2019). 

Dessa maneira, o aluno A15 enfatiza que o projeto serviu para que ele pudesse 

desenvolver o seu lado criativo e artístico, também deixa claro que gostaria de participar de 

outras iniciativas como essa. Observa-se que o mesmo se sentiu grato em colaborar com essa 

proposta inovadora de ensino-aprendizagem em física, por meio da parceria entre a mesma e 

as artes cênicas. 

Agora o aluno A16 declarou “Eu não pude ajudar muito, mas eu achei que o teatro 

passou uma boa mensagem para quem o viu. O povo tava bastante empenhado no que fazia”. 
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Ele reconhece a dedicação e compromisso dos colegas de turma para com o projeto, também 

menciona que não pôde ajudar muito, pelo fato de residir em uma localidade bem afastada da 

escola e estar ausente em algumas reuniões e ensaios. 

Logo adiante, na figura 4.23, tem-se a avaliação na íntegra de outro colaborador, o 

aluno A17. Segundo ele aprendeu o conteúdo de física brincando, ou seja, de forma lúdica. 

Ele também diz que não se esquecerá do aprendizado através do projeto e reconhece que o 

uso de atividades diferenciadas como o teatro facilita a aprendizagem. O aluno A17 cita que 

participar no projeto foi uma experiência muito gratificante, destaca a dedicação da 

pesquisadora e a elogia dizendo que gostou muito da forma como a mesma trabalhou com a 

turma. 

 
Figura 4.23- Avaliação do projeto feita pelo aluno A17.

 
Fonte: própria autora. 

 

O aluno A18 contou que foi ótima a experiência em participar, se divertiu e aprendeu 

o conteúdo da disciplina de física de uma forma bastante prazerosa. Sentiu-se acolhido e 

tratado com carinho e amor. Ele se pôs no lugar da pesquisadora e persistiu até findar o 

projeto, pois observou o quanto o mesmo era importante para ela.  

Na figura 4.24, vê-se a declaração do aluno A19, este é outro aluno a enfatizar que seu 

aprendizado, em relação ao conteúdo da disciplina de física, se deu de forma divertida e 

alegre. Ele destacou que melhorou quanto à narração e argumentação, e assim como outros 

alunos mencionou a dedicação e compromisso da pesquisadora para com eles durante os 

ensaios e reuniões. 
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Figura 4.24- Avaliação do projeto feita pelo aluno A19. 

 
Fonte: própria autora. 

 

A avaliação do projeto segundo o aluno A20 foi a seguinte:  

 

Foi um projeto lindo, onde nossa professora se dedicou muito em nos ajudar, foi 

paciente com nossas dificuldades e muito legal. Foi um prazer participar e aprender 

coisas que ainda não sabia, foi divertido e interessante, ficamos muito mais 

próximos, brincamos e aprendemos e como viram, saiu uma ótima apresentação 

(aluno A20, 2019).   

 

Nota-se a partir da avaliação do aluno A20 que ele considerou um projeto lindo e que 

o aprendizado com o mesmo foi de forma agradável. Ele testemunhou que a apresentação da 

peça teatral foi ótima. O aluno A21, depoimento na figura 4.25, salienta que participar do 

projeto foi maravilhoso e que mesmo com eventuais nervosismos no início da apresentação se 

divertiram muito, e que o teatro o motivou a começar a gostar da disciplina de física. Dessa 

maneira, nota que as artes cênicas ajudam a desenvolver e resgatar nos envolvidos o seu 

protagonismo e o gosto pela ciência. Ele também agradeceu a oportunidade de colaborar com 

essa proposta de ensino-aprendizagem.  
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Figura 4.25- Avaliação do projeto feita pelo aluno A21. 

 
Fonte: própria autora. 

 

Prosseguindo com as avaliações, segue a opinião na íntegra do aluno A22 a respeito da 

participação dele “Foi muito bom pra mim, gostei muito da experiência, o bom que agora eu 

sei como fazer um teatro, e principalmente a prof é ótima, amei tudo como faz. Eu imaginei 

uma coisa e era outra e ficou muito bom mesmo, gostei muito”. Este depoimento fala por si 

só, e sem querer parecer pretensiosa, é perceptível que o aluno gostou muito de tudo.  

E para finalizar as avaliações pelos alunos traz-se agora a declaração, na íntegra, do 

aluno A23 o qual escreve “Uma ótima oportunidade de ver um lado legal da física, achei 

muito maravilhoso, parabéns a professora pelo desempenho, compaixão, amor, carinho, etc. 

Agradecemos pelo seu trabalho, gostamos, muito obrigado e venha mais vezes”.  

A título de complementar o que já foi posto, a pesquisadora considerou interessante 

acrescentar aqui outro depoimento do aluno A24, o qual foi enviado pelo Whatsapp à 

professora orientadora, onde ele agradece por terem os escolhidos e destaca o ótimo trabalho 

realizado por todos os envolvidos. A declaração encontra-se mostrada na figura 4.26.  
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Figura 4.26- Agradecimento à pesquisadora e a orientadora do projeto feito pelo aluno A24. 

 
Fonte: própria autora.  

 

Em síntese ressalta-se que as avaliações dos alunos quanto à realização do projeto 

foram positivas, eles consideraram o projeto muito bom, o teatro foi divertido e promoveu 

interatividade entre eles, ademais aprenderam de forma prazerosa. Tais alunos passaram a 

gostar da física a partir da experiência vivenciada, que a maioria considerou maravilhosa, e 

isto ajudou a entender ou relembrar os conteúdos de física. 

Portanto, a partir das considerações dos participantes, aventura-se a dizer que esta 

proposta de projeto é possível, pois os alunos aprenderam a enxergar a física de um jeito mais 

agradável, eles se envolveram de tal forma e isto possibilitou várias descobertas de forma 

prazerosa. Eles imergiram no mundo dessa ciência brincando e se divertindo, de maneira leve, 

sentiram-se protagonistas.  

O lúdico é desafiador, algo surpreendente e que não pode ser controlado o que o deixa 

mais interessante e instigante impulsionando a repetir o processo várias vezes não de forma 

obrigatória, mas sim prazerosa. E por não se ter o controle absoluto do processo, isso faz com 

que o torne mais próximo da realidade e esse aparente descontrole atiça a curiosidade dando 
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sentido e motivação necessários para se investigar, descobrir e expressar seus sentimentos e 

ações sem julgamentos (MACEDO et al., 2005). 

Ainda neste contexto Macedo, Petty e Passos (2005, p. 18) dizem que: 

 
O espírito lúdico refere-se a uma relação da criança ou do adulto com uma tarefa, 
atividade ou pessoa pelo prazer funcional que despertam. A motivação é intrínseca; 
é desafiador fazer ou estar. Vale a pena repetir. O prazer funcional explica por que 
as atividades são realizadas não apenas como meios para outros fins (ler para obter 
informações, por exemplo), mas por si mesmas (ler pelo prazer ou desafio de ler). O 
interesse que sustenta a relação é repetir algo pelo prazer da repetição. 
 

Sendo assim, o teatro é capaz de despertar um interesse genuíno por parte dos 

estudantes do ensino médio à disciplina de física, suscitando o alcance da interatividade e o 

protagonismo tanto dos professores quanto dos alunos, motivando-os as descobertas e por 

consequência de tal ação fazer com que ambos possam desenvolver habilidades nesta área 

específica do conhecimento.  

À vista disso, considera-se que o Produto Educacional desenvolvido foi produtivo, 

pois o mesmo proporcionou aprendizagem e tornou o ensino muito mais instigante. Os 

participantes atuaram como protagonistas e tiveram a oportunidade de desenvolver 

habilidades tanto no campo das artes cênicas quanto no da física.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao tentar impulsionar o ensino convencional de física através de sua parceria com as 

artes cênicas proporcionou ao mesmo a sua dinamização, o que criou oportunidades reais aos 

participantes instigando-os para descobertas, invenções e aplicações dessa ciência da natureza 

no cotidiano. Essas possibilidades deram aos envolvidos mecanismos que os fizeram 

desenvolver habilidades, tais como: a oralidade, a leitura, a interpretação, a desinibição, a 

tolerância, o trabalho em equipe, a pesquisa, assim como, constatações sobre os temas da 

física abordados nas peças teatrais. 

Logo, acredita-se que o objetivo geral deste projeto foi alcançado, visto que utilizando 

o teatro de forma dinâmica os ensinamentos foram compartilhados e proporcionaram aos 

envolvidos uma maior interatividade. Além de provocar em ambos, motivações que levaram a 

um comportamento protagonista desenvolvendo competências na área da investigação 

científica. 

 A partir da confecção do Produto Educacional com temas da física os alunos foram 

imersos no assunto de forma prática, com a elaboração de materiais relacionados ao tema da 

física para o cenário, além da maneira teórica, analisando de maneira aprofundada a letra da 

peça teatral. Isto despertou neles um gosto especial para a disciplina de física.  

Como proposto no objetivo, as peças teatrais foram criadas, utilizando os conteúdos 

abordados na disciplina de física, e as mesmas compõem um Caderno Didático 

disponibilizado a todos os interessados sem nenhum custo por meio do link: <https://drive.go 

ogle.com/file/d/1OcmUvuM875I-LeG1B8FrCwRWIkkHGIoF/view?usp=sharing>, ou ainda 

através do QR CODE disponível no Apêndice A. 

Todos os envolvidos se outorgaram de tal forma desta pesquisa que possibilitou a 

exploração da física em um formato completamente diferente, proporcionando aos mesmos o 

papel principal na busca pelo conhecimento.  

Descobertas relevantes quanto as situações de priorização à dimensão investigativa 

foram ocasionadas por esta pesquisa. Nota-se que tal relevância fora atingida no instante em 

que os participantes deste projeto deram início a pesquisas em relação aos temas escolhidos 

no campo da física, por intermédio do Produto Educacional desenvolvido. Portanto, os 

colaboradores ao buscarem por respostas alusivas às suas indagações na área da ciência 

abordada, tornaram-se parte do projeto e deram preferência a investigações. Este projeto 
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também propiciou aos seus integrantes, condições que os instigassem à criatividade de forma 

intrínseca e genuína, especialmente nos momentos de ensaios e apresentação da peça teatral. 

Considera-se que os resultados obtidos com este projeto foram, de certa forma, 

satisfatórios, pois proporcionaram aos envolvidos subsídios eficientes de estruturações 

cognitivas específicas no campo investigativo e criativo. Haja vista, que o mesmo amparou-se 

em recursos provenientes das artes cênicas no âmbito da ciência da natureza, sendo que desses 

recursos destacam-se a atratividade e a autonomia no então processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse caso, o produto facilitou o estudo de conteúdos ministrados em sala de aula na 

disciplina de física por intermediação do teatro, dispondo aos envolvidos neste processo de 

ensino-aprendizagem a oportunidade de conhecer essa ciência de maneira divertida e 

agradável.  

Cada local possui sua historicidade, que incluem subsídios para a promoção dos 

saberes que são inseridos no cotidiano de uma cidade ou região com seus próprios 

protagonistas. Sendo assim, sugere-se aos professores de física que coloquem no plano de 

trabalho da escola a apresentação de uma peça teatral, a toda comunidade escolar, com temas 

relacionados à física. Pois, a física possui um contexto histórico riquíssimo, que não se pode 

ignorar tanto em ambientes escolares quanto nos demais, uma vez que é através do 

conhecimento do passado que podemos compreender melhor o presente e nos preparar para o 

futuro.  

Portanto, entende que o Produto Educacional desenvolvido foi um instrumento que 

proporcionou efeito no ensino-aprendizagem tanto no âmbito científico quanto nas relações 

interpessoais, pois ao combinar o teatro com a física despertou nos alunos o interesse por esta 

ciência de forma cativante e prazerosa. 
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APÊNDICE A – PRODUTO EDUCACIONAL 
 

Para ter acesso ao conteúdo do Produto Educacional (peças teatrais) desenvolvido nesta 

pesquisa, basta colocar a câmera do seu aparelho celular em frente ao QR CODE abaixo. 

 

 

 

O Produto Educacional também está disponível no link abaixo. Copie-o e cole no browser 

(navegador) do computador. 

 

<https://drive.google.com/file/d/1OcmUvuM875I-LeG1B8FrCwRWIkkHGIoF/view?usp=sha 
ring> 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO/ 

RESPONSÁVEL 
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que o(a) senhor(a) queira deixá-lo(a) participar agora, o(a) senhor(a) poderá voltar atrás e parar 
a participação a qualquer momento. A participação dele(a) é voluntária e o fato em não o(a) 
deixar participar não vai trazer qualquer penalidade ou mudança na forma em que ele(a) será 
atendido(a). Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. O nome ou 
o material que indique a participação do(a) menor não será liberado sem a permissão do(a) 
senhor(a). O(A) menor não será identificado(a) em nenhuma publicação. Para participar desta 
pesquisa, o(a) menor sob sua responsabilidade e o(a) senhor(a) não irão ter nenhum custo e nem 
receberão qualquer vantagem financeira. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), será impresso em duas vias originais, sendo que uma será arquivada pela pesquisadora 
responsável Elicéia Silva e a outra será fornecida ao(a) senhor(a). Os dados coletados na 
pesquisa ficarão arquivados com a pesquisadora responsável Elicéia Silva por um período de 5 
(cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. A pesquisadora Elicéia Silva tratará a 
identidade do(a) participante com padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação 
brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando as informações 
somente para os fins acadêmicos e científicos. 

4. Quanto aos benefícios e riscos: A realização deste estudo poderá trazer como benefício uma 
produção teórica para o ensino de física dinamizando o ensino convencional de física, por meio 
de peças teatrais, instigando descobertas, invenções e aplicações da ciência no cotidiano de 
forma lúdica, de maneira a proporcionar um ensino mais interativo e dinâmico; elaborando 
peças teatrais que comporão um caderno que será disponibilizado a escolas. O risco que 
porventura o(a) participante poderá ter, é o de se sentir constrangido(a) ao responder os 
questionários e entrevistas (lembrando que o mesmo não é obrigado a responder se não quiser 
fazê-lo), e também na apresentação das peças teatrais (ressaltando que o(a) participante 
ator/atriz utilizará máscara nas apresentações para não serem identificados, para assim 
procurarmos evitar possíveis constrangimentos). A pesquisadora Elicéia Silva se compromete 
a manter ampla e completa discrição, além do total anonimato dos voluntários (sujeitos 
participantes) da pesquisa como medida para amenizar esses riscos. Assim, a pesquisadora irá 
tratar a sua identidade com padrões profissionais de segredo ao utilizar os dados coletados na 
pesquisa para produção de uma dissertação de mestrado, bem como para a produção de um 
produto educacional e publicação de artigos técnicos e científicos resultantes da pesquisa. 

5. Esse projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal de Rondônia, que está localizado na Rodovia BR 364, Km 9,5, 76801-059, Porto 
Velho/RO, Telefone (69)2182-2100. 

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, entrar em contato com a pesquisadora Elicéia Silva, e-
mail: eliceiaulbracac@gmail.com. 

Após estes esclarecimentos, solicito o seu consentimento livre, de modo que permita sua 
participação nesta pesquisa. 

Agradecemos por sua participação e colaboração. 

6. Eu_____________________________________________________________responsável 
pelo(a) menor___________________________________________ declaro que concordo em 
deixá-lo(a) participar da pesquisa intitulada O USO DA METODOLOGIA DO TEATRO NO 
ENSINO DA FÍSICA NO ENSINO MÉDIO e que me foi dada à oportunidade de ler e 
esclarecer a todas as minhas dúvidas. 

Ji-Paraná, ____ de ____________________ de 20___.

__________________________________ 

Assinatura do(a) responsável pelo(a) menor 
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APÊNDICE C – TERMO DE ASSENTIMENTO/CONSENTIMENTO 
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Para participar desta pesquisa, o responsável por você deverá autorizar e assinar um termo 
de consentimento. Para participar deste estudo você não vai ter nenhum custo, e nem receberá 
qualquer vantagem financeira. Você terá todas as informações que quiser sobre esta pesquisa e 
estará livre para participar ou recusar-se a participar. Mesmo que você queira participar agora, 
você pode voltar atrás ou parar de participar a qualquer momento. A sua participação é 
voluntária e o fato de não querer participar não vai trazer qualquer penalidade ou mudança na 
forma em que você é atendido (a). A pesquisadora Elicéia Silva não vai divulgar seu nome. Os 
resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que 
indique sua participação não será liberado sem a permissão do responsável por você.  

Você não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar. O responsável 
por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma 
será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida a você. Os dados coletados 
na pesquisa ficarão arquivados com a pesquisadora responsável Elicéia Silva por um período 
de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. A pesquisadora Elicéia Silva tratará a 
sua identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução 
Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando as informações somente para os fins 
acadêmicos e científicos.  

Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o meu responsável 
poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu 
responsável já assinado, declaro que concordo em participar da pesquisa e que me foi dada à 
oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.  

Eu___________________________________________________declaro que fui 
informado(a) sobre todos os procedimentos da pesquisa de mestrado intitulada O USO DA 
METODOLOGIA DO TEATRO NO ENSINO DA FÍSICA NO ENSINO MÉDIO e que recebi 
de forma clara e objetiva todas as explicações pertinentes ao projeto, e que será garantido o 
sigilo quanto ao meu nome e aos meus dados pessoais. Eu compreendo que neste estudo serão 
aplicados questionários e entrevistas para a escolha dos temas das peças teatrais, e auxiliarei na 
elaboração e execução (possível autor) das peças teatrais, sendo que fui informado(a) que posso 
me retirar do estudo a qualquer momento. Declaro também que me foi dada à oportunidade de 
ler e esclarecer a todas as minhas dúvidas. 
 
 

Ji-Paraná, ____ de ____________________ de 20___.
 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do(a) menor 

__________________________________ 
Assinatura da pesquisadora responsável
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO DO ALUNO I 

 
 
 

  

Física Moderna (os principais focos de estudo são a Teoria da Relatividade 
e a Física Quântica) 
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APÊNDICE E – ENTREVISTA AOS ALUNOS - MECÂNICA 
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APÊNDICE F – ENTREVISTA AOS ALUNOS - ELETROMAGNETISMO 
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APÊNDICE G – ENTREVISTA AOS ALUNOS - FÍSICA MODERNA 

 

 
MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM  

ENSINO DE FÍSICA (MNPEF) 
POLO DE JI-PARANÁ/UNIR – PJIPAMNPEF      

 

APÊNDICE G 

 

ENTREVISTA AOS ALUNOS – FÍSICA MODERNA 

Exponha através de uma simples redação, o que conhece e/ou se lembra referente ao 

conteúdo Mecânica, ministrado na disciplina de física? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ji-Paraná/RO, ____ de ____________________ de 20______.
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APÊNDICE H – ENTREVISTA - AVALIAÇÃO DO PROJETO FEITA PELOS 
ALUNOS COLABORADORES DO PROJETO 

 

 
MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM  

ENSINO DE FÍSICA (MNPEF) 
POLO DE JI-PARANÁ/UNIR – PJIPAMNPEF      

 

APÊNDICE H 

ENTREVISTA - AVALIAÇÃO PELOS ALUNOS 

 

  

Exponha através de uma simples redação, o que você sentiu ao participar deste projeto? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ji-Paraná/RO, ____ de ____________________ de 20______.
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ANEXO A – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DA PESQUISADORA I  
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ANEXO B – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DA PESQUISADORA II 
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ANEXO C – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DA DIRETORA ESCOLAR 
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ANEXO D – TEMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 
E PRODUTO EDUCACIONAL 

 


