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INTRODUÇÃO

O teatro sempre esteve relacionado à história da humanidade e, através dele, o homem  expressou seus 

sentimentos,  narrou  suas  histórias,  e  inalteceu  seus  deuses.  

Ao certo quando ele surgiu, não se sabe. Provavelmente sua gênese  tenha vindo da  curiosidade do 

homem  das cavernas que, de tanto observar os animais, conseguiu imitá-los facilitando assim suas 

caçadas. 

Na Grécia, a origem do teatro vem das cerimônias e rituais  como as Dionisíacas que eram celebrações 

de caráter religioso ao deus Dionísio, conhecido como  deus do vinho, do entusiasmo, da fertilidade e 

do teatro. Os deuses gregos eram semelhantes aos homens, uma vez que eram dotados de  vontades e 

humores. Nas encenações apenas os homens  atuavam, uma vez que as mulheres não eram  tidas como 

cidadãs  e,  por  essa  razão  as  peças  eram  em  geral  encenadas  fazendo-se  o  uso  de  máscaras.

Na Grécia também surgiu a dramaturgia com Téspis representando pela primeira vez o deus Dionísio e  

criando  assim  o  ofício  de  ator.  Surgiram  também  os  gêneros  da  Tragédia  e  da  Comédia.

Nas tragédias   os  temas estavam relacionados  às  leis,  à  justiça e  ao destino.  Nesse gênero eram 

contadas  histórias  que invariavelmente  terminavam com a morte  do herói.  Os autores  famosos da 

tragédia  grega  foram Ésquilo,  Sófocles  e  Eurípedes.  No  caso  das  comédias,  as  histórias  estavam 

voltadas ao riso do espectador,  versavam sobre  formas engraçadas de perceber a vida,  chamadas 

sátiras. Aristófanes foi um grande autor de comédia grega. Todos esses autores influenciaram muito o 

teatro  e suas peças são encenadas até hoje. As peças gregas passaram a ser representadas em espaços 

especiais, parecidos com os teatros atuais. Eram construções em forma de meia-lua, cavadas no chão, 

com bancos parecidos com arquibancadas, chamados de teatros de arena.

Na Roma antiga o teatro toma novo rumo, ele  perde o caráter de sagrado e mira para a  diversão e  

prazer,  a comédia toma o lugar da tragédia.  Os espetáculos de circo romanos tornam-se violentos, 

baseados  em  competições  entre  os  romanos  e  cristãos,  que  muitas  vezes  eram  sacrificados 

publicamente no final do espetáculo.

Na idade média, caracterizada pela intensa atividade católica, as peças foram para as praças públicas 

surgiram as comédias bufas envolvendo  temas políticos e sociais e os Saltimbancos, companhias de 

teatro que viajavam de cidade em cidade apresentando seus espetáculos. 

Entre o final da Idade Média e início do Renascimento, surge na iItália a Commedia Dell'Arte, baseada 



em espetáculos teatrais populares, encenado nas ruas, a base de textos improvisados e personagens de 

destaques  como  Arlequim,  Pierrot,  Colombina,  Polichinelo,  Pantaleão,  Briguela.  

Na Ingleterra, a rainha Elizabeth I deu proteção ao teatro da época pois apreciava muito os espetáculos 

populares. Contava com a ajuda de alguns dramaturgos ingleses para contar a história de seus heróis 

reforçando o sentimento do nacionalismo. O principal deles era William Sheakespeare. Vale também 

destacar o francês Moliére, patrono dos atores franceses. Moliére foi um comediógrafo, ou seja, se 

dedicou a escrever comédias e, em suas histórias, retratava as fraquezas e ridículos do ser humano. 

Nos séculos XVIII e XIX a Europa foi marcada pelas revoluções. Nesse período, a burguesia tem uma 

ascensão e o teatro carrega as infuências, o drama substitui a tragédia e a comédia se desenvolve, o 

foco do teatro se torna muito mais individual e não é mais social. O  teatro volta-se para o ser humano, 

as peças falam sobre emoção, e surge o melodrama. Liberdade, fraternidade e igualdade são os lemas 

desse período.

A partir do realismo e naturalismo o teatro evolui e se torna um instrumento de discussão e crítica da 

sociedade, mesmo com a falta de preocupação da reprodução da realidade nos cenários e figurinos, os 

temas tratados ilustram a realidade social. O teatro nessa época trabalha questões políticas e questões 

que refletem criticamente aspectos da sociedade vigente. 

Com tantas influências, o teatro de hoje é uma arte muito rica. Existe a ópera, o teatro de bonecos, os 

musicais, o teatro feito em espaços alternativos, entre outros. Quando o cinema despontou, há mais de 

cem anos, muita gente preconizou o fim do teatro. Falavam que o cinema iria substituí-lo, porque podia 

criar histórias com muito mais semelhança com a realidade entretanto tal profecia  não foi concretizada 

e o teatro segue forte com uma legião cada vez maior de seguidores.



O  TEATRO E A CIÊNCIA

Ao longo da história a teatralidade já foi usada  como forma de expressão dos conteúdos 

científicos e  filosóficos. Platão  escreveu diversos diálogos para expor suas ideias, e Galileu 

Galilei, também seguiu o exemplo do filósofo grego e expôs seu pensamento  através de 

personagens.  Outros cientistas  por terem características  peculiares e marcantes, foram 

transformados em personagens de teatro, como por exemplo:  Einstein,  Niels Bohr - 

Heisenberg, Richard P. Feynman , Kepler - Galileu,  Newton – Leibniz  e Lavoisier.  Em geral 

as peças que abordam a ciência não são escritas por cientistas, mas por dramaturgos 

conhecedores da arte do teatro  por exemplo,  Bertolt Brecht (Alemanha)  e Osvaldo Mendes 

(Brasil). Talvez por essa razão, estes geralmente abordam o tema predominantemente na 

perspectiva do cientista e não apenas no campo das  ideias científicas.  Entretanto, existem 

textos  que, encenados de forma simples, lúdica e agradável,  transmitem ideias sobre a 

natureza da ciência e  permitem uma reflexão do público sobre o papel social da ciência. 

Assim, o teatro científico deve ser encarado como uma possibilidade de ampliar e cativar o 

grande público, para assuntos científicos, com as constantes dúvidas, provocações e reflexões 

inerentes a arte. 

O  TEATRO COMO FERRAMENTA DE ENSINO

 O teatro como ferramenta de ensino tem sido abordado por alguns autores., por exemplo: 

Elaine Cristina Coelho Rodrigues  aponta  para  o educador (pais ou professores)  o Teatro 

como  Ferramenta Pedagógica no Ensino Fundamental (Editora Corifeu) . Esta ferramenta 

poderá  auxiliá-los na tarefa de desenvolver o imaginário criativo e a expressão comunicativa 

de seus pequenos. Em seu livro  Elaine indica  sugestões de exercícios incorporando também 

dez (10 ) peças teatrais em que são abordadas o folclore, e por meio dele, o universo da 

imaginação e da fantasia são explorados. Medina M e Braga M, em  Cad. Bras. Ens. Fís., v. 27, 

n. 2: p. 313-333, ago. 2010),  narram sua experiência de trabalho com os alunos ocorrida em 



um colégio da rede particular, na cidade do Rio de Janeiro e depois repetida num colégio 

público da rede federal, na cidade de Niterói – RJ.  “ A primeira etapa daquele projeto 

constituiu-se na discussão da proposta com os demais professores. Todos tinham clareza da 

importância da liberdade de duvidar, que é essencial para o  desenvolvimento das ciências. 

Esse fato levou-os a pensar numa peça de teatro, que retratasse a luta contra o dogmatismo. 

Logo, veio à mentede todos a peça “A Vida de Galileu” de Bertolt Brecht. Sendo o texto 

bastante extenso e com muitos personagens, coube ao professor de Física adaptar a peça 

utilizando uma linguagem simples”. 
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E como nós professores tradicionais da disciplina de Física podemos usufruir do teatro 

científico para tornar nossas aulas mais atraentes? Sabemos que as ciências apresentam uma 

gama  de fatos e personalidades potencialmente capazes  de serem transformados em temas e 

personagens no teatro.  

A proposta do presente trabalho consiste em fazer uso do teatro científico para encenar 

alguns fatos marcantes da História da Física.  O projeto  envolve a Universidade Federal de 

Lavras e o público-alvo  é a  rede pública de ensino de Lavras.  A Escola Estadual Dr  João 

Batista Hermeto fará o papel de escola-piloto no projeto.  A equipe será composta pelo 

coordenador do projeto,  pelo Prof. Dr. Gilberto Lage, professor do DEX, cinco (05)  alunos 

bolsistas (PIB LIC)  do curso de graduação em licenciatura em Física da UFLA, da Professora 

Eliane Gualberto da Escola Estadual Dr  João Batista Hermeto e de alunos voluntários 

daquela escola.  O material desenvolvido no projeto inicialmente será apresentado aos alunos 

da escola-piloto e posteriormente apresentados a outras escolas da rede pública de Lavras. 

Esperamos não apenas atingir um público relevante  mas também motivar  os professores da 

rede a replicar o uso dessa ferramenta como suporte à  suas atividades didáticas.



EQUIPE DO PROJETO
A equipe será composta pelo coordenador do projeto,  cinco (05)  alunos bolsistas (PIB LIC) 

do curso de graduação em licenciatura em Física da UFLA, da Professora Eliane Gualberto da 

Escola Estadual Dr  João Batista Hermeto e de alunos voluntários daquela escola.

OBJETIVO GERAL

A disciplina de Física exerce um papel relevante  no cotidiano das pessoas, uma vez que está

diretamente relacionada ao desenvolvimento tecnológico da sociedade. Apesar desse apelo

tecnológico, ao longo dos anos tem sido observado que muitos alunos não conseguem

 associar os conteúdos aprendidos na escola com os fenômenos físicos  que presenciam no seu

dia a dia. Essa falta de conexão proporciona  a desmotivação observada em sala de aula com

respeito as aulas de Física. Sem a motivação esperada , o aluno não consegue um bom

rendimento na escola. O teatro cientifico pode ser uma alternativa interessante neste cenário

funcionando como elemento motivador no ensino de Física. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Apoiar   as aulas de Física do ensino médio através do uso do teatro científico.

b) Criação de roteiros teatrais capazes de serem encenados em diferentes escolas da rede 
pública de Lavras.

c) Convencer e fornecer ao educador mais uma ferramenta para facilitar o seu árduo trabalho 
em ensinar, principalmente quando a disciplina lecionada é na área das ciências exatas.



JUSTIFICATIVA

O curso de Licenciatura em Física da UFLA tem a missão de formar professores para

fomentar a carente área de profissionais que atuam na rede pública. Através de diferentes

projetos desenvolvidos pelos professores do núcleo de Física da UFLA nossos alunos são

envolvidos e tem tido contato, desde os semestres iniciais no curso, com a escola púlica em

diferentes atividades.  A ação do presente projeto é mais uma forma de inserir os alunos

bolsistas do curso de Licenciatura em Física à realidade da escola pública. A ação, acima

mencionada, não é canônica  mas seu objetivo é universal: Ensinar conceitos físicos associados

ao panorama da História da Física através do teatro científico.  

IMPACTO DA PROPOSTA

O presente trabalho consiste em fazer uso do teatro científico para encenar alguns fatos 

marcantes da História da Física.  O projeto  envolve a Universidade Federal de Lavras e o 

público-alvo  é a  rede pública de ensino de Lavras.  A Escola Estadual Dr  João Batista 

Hermeto fará o papel de escola-piloto no projeto.  O material desenvolvido no projeto 

inicialmente será apresentado aos alunos da escola-piloto e posteriormente apresentados a 

outras escolas da rede pública de Lavras. Esperamos não apenas atingir um público relevante 

mas também motivar  os professores da rede a replicar o uso dessa ferramenta como suporte 

à suas atividades didáticas.



METODOLOGIA

Uma vez definida a equipe de bolsistas haverá  a seleção dos alunos voluntários da escola-

piloto. Completada a equipe de trabalho as ações  serão definidas: a) O  ponto de partida será 

a leitura do trabalho de  MOURA, D. A  e TEIXERA , R., R., L no qual os autores relatam  e 

analisam uma experiência didática  envolvendo o teatro científico e o ensino de Física. Neste 

trabalho é apresentado  uma discussão a respeito do uso da  História da ciência no ensino de 

Física. Também é discutido  nesse texto as possibilidades que o denominado teatro científico 

pode proporcionar como um fator motivador para a aprendizagem de temas relacionados à 

ciência. b) Feita a leitura do texto a equipe será dividida em dois  grupos  tendo como objetivo 

fazer uma pesquisa bibliográfica de peças teatrais simples disponíveis na literatura.  c) 

Selecionada as peças o primeiro passo é  discutir e entender os conceitos físicos tratados em 

cada uma delas situando cada personagem no contexto da  História da Física. d) O passo 

seguinte consiste em encenar as peças selecionadas. Essas atividades denominaremos de 

oficinas teatrais. Como  sugestão para a primeira oficina propõem-se a peça: “ Meu Céu de 

Estrelas” contida nos anexos do trabalho de   MOURA, D. A  e TEIXERA , R., R., L.  e) A 

partir da experiência adquirida nas peças encenadas será proposto ao grupo reescrever  os 

diálogos dos personagens de alguma dessas peças inserindo novos elementos ao contexto da 

peça original.  f) Executado o item e)  o grupo tem agora a sua “própria  peça” que deverá ser 

encenada. Esse material  chamaremos de permanente  pois será ele  o produto final do 

material didático produzido nesse projeto. 
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PLANO DE TRABALHO DOS 05 BOLSISTAS 

SELECIONADOS

Os bolsistas envolvidos noprojeto irão desenvolver suas atividades de forma integrada. 

Todos deverão executar as mesmas etapas haja visto que o trabalho é coletivo. A única 

diferença ficará por conta da escolha e atuação dos personagens que irão desenvolver e 

encenar nas oficinas teatrais.  Portanto o conjunto das etapas de trabalho de cada bolsista no 

projeto envolve: a) Participação no processo seletivo   dos alunos voluntários da escola-piloto. 

b)  Leitura de textos com enfoque especial ao  trabalho de  MOURA, D. A  e TEIXERA , R., R., 

L no qual os autores relatam  e analisam uma experiência didática  envolvendo o teatro 

científico e o ensino de Física.  c)  Pesquisa bibliográfica de peças teatrais simples disponíveis 

na literatura.  d)  Fórum de discussão e entendimento dos conceitos físicos tratados em cada 

uma delas situando cada personagem no contexto da  História da Física. e)  Encenação da 

peça: “ Meu Céu de Estrelas” contida nos anexos do trabalho de   MOURA, D. A  e TEIXERA , 

R., R., L.  f)  Reescrever  os diálogos dos personagens de alguma dessas peças inserindo novos 

elementos ao contexto da peça original.  f) Encenação de cada peça reescrita pelo grupo. 



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Primeiro semestre do Bolsista: Jullho 2013 – Dezembro 2013

 Carga horária semanal no projeto 12 horas
 

                        MÊS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

JULHO Ciência dos objetivos do projeto, 
apresentação da equipe e processo seletivo 
dos alunos voluntários

AGOSTO Leitura dos textos indicados e discussão

SETEMBRO Pesquisa bibliográfica de peças teatrais 

simples disponíveis na literatura.  

OUTUBRO Fórum de discussão e entendimento dos 

conceitos físicos tratados em cada uma 

das peças selecionadas.

NOVEMBRO Encenação da peça: “ Meu Céu de 

Estrelas”

DEZEMBRO Encenação da peça: “ Meu Céu de 

Estrelas”

 

 



Segundo semestre do Bolsista: Janeiro 2014 – Junho 2014
 Carga horária Semanal no Projeto 12 horas
 

                        MÊS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

JANEIRO Reescrever  os diálogos dos personagens 

de uma  peças selecionada inserindo 

novos elementos ao contexto da peça 

original.  Chamaremos a peça reescrita 

de peça I.

FEVEREIRO Encenação da peça I

MARÇO Reescrever  os diálogos dos personagens 

de uma  segunda peça selecionada 

inserindo novos elementos ao contexto 

da peça original.  Chamaremos a peça 

reescrita de peça II.

ABRIL Encenação da peça II

MAIO Encenação das peças I e II na rede pública

JUNHO Avaliação do projeto e Redação do relatório 
final das atividades do bolsista.
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