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RESUMO 

 

Neste trabalho, buscou-se investigar o quanto os Jogos Teatrais aliados ao Ensino da 

Construção Histórica do Conhecimento sobre os Modelos Atômicos podem ser alternativas 

para que as aulas de Ciências se tornem mais dialógicas e que os professores possam 

compreender o desenvolvimento do pensamento por conceitos em adolescentes do último ano 

do Ensino Fundamental (EF). Para isso, a pesquisa qualitativa com observação participante 

revelou-se mais adequada, tendo a pesquisadora um contato direto com pequenos e grandes 

grupos de alunos por seis meses em uma escola municipal de Goiânia-Goiás. Utilizou-se 

como referencial teórico Viola Spolin, por ter idealizado os Jogos Teatrais como metodologia 

de ensino, e Lev S. Vygotsky, por contribuir muito na análise do processo de 

desenvolvimento do pensamento por conceitos do adolescente por meio da aprendizagem 

dialógica. Os resultados apontam para a necessidade de um ensino voltado à formação 

integral dos alunos, maior dialogicidade nas aulas de Ciências, apresentação qualitativa dos 

conteúdos, evitando o excesso de verbalismo e as visões errôneas sobre a natureza do 

conhecimento científico, além dos cuidados específicos quanto ao uso de metáforas e 

analogias no ensino de Ciências. Com isso, espera-se contribuir com professores das áreas 

científicas, especialmente com professores de Ciências do último ano do EF. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Jogos Teatrais. História da Ciência. Modelos Atômicos. Formação de 

Conceitos Científicos na Adolescência.
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ABSTRACT 

 

In this work, we seek to investigate how the Games allies to Teaching Theatre Historical 

Building Knowledge about Atomic Models may be alternatives to the science classes become 

more dialogical and teachers to understand the development of concepts for thought teenagers 

in the last year of elementary school (EF). For this qualitative research involved participant 

observation proved more suitable, taking the researcher direct contact with large and small 

groups of students for six months in a municipal school in Goiania-Goiás. It was used as a 

theoretical, Viola Spolin, for having conceived the Games Theatrical such as teaching 

methodology and Lev S. Vygotsky, for contributing much in the analysis of the development 

process of thinking through concepts teenager through dialogic learning. The results point to 

the need for an education focused on the education of students, larger classes dialogicity of 

Sciences, qualitative presentation of content, avoiding excess verbiage and erroneous views 

about the nature of scientific knowledge, as well as to the specific care use of metaphors and 

analogies in science teaching. With this, we hope to contribute to science teachers, especially 

science teachers from last year's EF. 

 

 

 

 

Keywords: Theatre Games. History of Science. Atomic Models. Scientific Concept Formation 

in Adolescence.
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INTRODUÇÃO 

 

Desde meados do século XX até a atualidade, a sociedade brasileira encontra-se cada 

vez mais assolada pela força midiática dos veículos de comunicação. Passamos do rádio e do 

cinema norte-americano para a televisão e a para a Internet. Com essa transição, as pessoas, 

especialmente os adolescentes, tornaram-se cada vez mais influenciáveis em suas escolhas e 

até mesmo em suas condutas. Esses novos meios de comunicação supervalorizam padrões 

estéticos que estimulam práticas consumistas alheias à realidade planetária e que, muitas 

vezes, também não condizem com a realidade vivida pelo jovem e pela sua família.  Diante 

disso, os adolescentes refletem nas escolas as características da “tribo” a que pertencem, 

perdendo a individualidade a favor daquilo que esteja na moda. Nessa realidade, aqueles que 

se expressam de maneiras mais autênticas são alvos de críticas, de modo que, qualquer 

comportamento que personifica o indivíduo pode ser de antemão rejeitado pelo grupo. 

Nesse contexto, estudar Ciências pode ser visto como um desses comportamentos fora 

de moda, que chega até mesmo a ser considerado, por alguns, um conhecimento inútil por não 

trazer retorno imediato. Assim, o que se observa é o visível desinteresse dos estudantes pelos 

temas relacionados às Ciências, que pode ser atribuído, em parte, à informatização, pois diante 

da facilidade de acesso à informação e às novas tecnologias, consideram que pouco importa o 

entendimento dos mecanismos das máquinas ou do universo, desde que saibam utilizar, por 

exemplo, um novo “game” ou dispositivo eletrônico ou um software de uma rede social. 

Porém, sabemos que essa não é a única causa desse desinteresse, pois as pesquisas em Educação 

nos revelam que os problemas são variados e que trazem muita inquietação aos professores.  

Esse problema se agrava, quando observamos que a escola, atualmente, prioriza a 

formação de um indivíduo racional, relegando ao mero esquecimento os fatores emocionais, 

éticos, estéticos, comunicacionais e outros aspectos da constituição do ser humano. Em 

resumo, ainda propaga-se na escola o que Freire (1975) chamou de educação bancária.  

Assim é que, enquanto a prática bancária, como enfatizamos, implica numa espécie 

de anestesia, inibindo o poder criador dos educandos, a educação problematizadora, 

de caráter autêntico reflexivo, implica num constante ato de desvelamento da 

realidade. A primeira pretende manter a imersão; a segunda, pelo contrário, busca a 

emersão das consciências, de que resulte sua inserção crítica na realidade. (FREIRE, 

1975, p. 80). 

 

Ao percebermos que a prática da educação bancária persiste até os dias de hoje em 

muitas salas de aulas, produzindo um distanciamento entre professor e aluno e acentuando os 

efeitos da perda da individualidade na sociedade moderna, buscamos resistir a esse estado de 

coisas. E essa resistência consiste em trabalhar com o aluno de maneira a resgatar o que é 
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próprio de cada um, aquilo que o distingue dos outros, sua maneira própria de ver e 

compreender o mundo. As palavras de Paulo Freire convergem para uma concepção dialógica 

da educação, na qual professores e alunos tenham direitos iguais quanto ao uso da palavra 

como veículo de libertação do indivíduo no sentido de promover reflexões e ações que 

possam ajudar no processo de humanização, tanto do aluno quanto do professor.  

Percebemos a atualidade das ideias de Theodor W.  Adorno, filósofo da primeira 

metade do século XX que expõe sobre o quanto a indústria cultural constrói uma pseudo-

individualidade, retirando do “ser” a subjetividade e a autenticidade a favor do comércio de 

produtos, que são incessantemente propagados pelos meios de comunicação em massa. 

Segundo Adorno & Horkheimer (1985), com a nova racionalidade ocidental que veio se 

constituindo desde a Revolução Industrial, o ser humano criativo emocional e reflexivo 

passou a representar uma fraqueza para o sistema, e por isso, ele vem sendo gradativamente 

suprimido a favor da constituição de um “ser tecnológico”.   

Assim, podemos vislumbrar que a atitude correta seria buscar compreender as 

múltiplas situações que fazem da escola o reduto no qual se abrigam os reflexos dessa 

sociedade contemporânea e considerar a proposta de Adorno (2006), relativa à educação, em 

que a emancipação do ser humano tem como princípio a autorreflexão crítica. Nas 

considerações desse autor, a Educação Estética, que definiremos melhor no Capítulo 2, é 

apontada como uma possibilidade de resgatar a subjetividade do indivíduo e resistir à 

excessiva ênfase dada à racionalidade técnica na sua formação. As várias formas de expressão 

do indivíduo, sejam elas por meio de redações, poesias, músicas, contação de histórias, 

exposições orais ou teatro são recursos estimulados pela Educação Estética. 

Trazendo sempre para primeiro plano o aluno e a suas necessidades como indivíduo e 

ser social, a Educação Estética pode ser considerada favorecedora de uma aprendizagem 

dialógica. Nessa perspectiva, o professor pode conhecer melhor o processo de aprendizagem 

dos alunos, e o ambiente da aula torna-se acolhedor, podendo facilitar a exposição das dúvidas e 

inquietações dos alunos ao favorecer um desenvolvimento satisfatório por meio do diálogo.  

Assim, neste trabalho, buscamos nos apropriar de elementos da Educação Estética por 

meio de Jogos Teatrais. Essa apropriação não se deu por acaso, pelo contrário, surgiu de um 

acontecimento real provocado pelos próprios alunos em uma sala de aula de Ciências: um 

grupo de estudantes de um último ano do Ensino Fundamental (EF) se propôs a apresentar o 

tema “separação de misturas” por meio de um esquete teatral
1
, substituindo arbitrariamente a 

                                                           
1
 Esquete teatral – pequena peça teatral com objetivo didático. 
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proposta inicial da professora de uma apresentação na forma de seminário. Na ocasião, a 

iniciativa daquele grupo foi um sucesso. No entanto, quando a proposta dos jogos teatrais foi 

apresentada a outros grupos de alunos, nem sempre causou o efeito esperado.  

Além disso, minha experiência por mais de quinze anos como docente de Ciências na 

segunda fase do EF fez com que eu percebesse a necessidade do aprofundamento na discussão 

de um tema muito abrangente: O Ensino de Química e Física na segunda fase do Ensino 

Fundamental (EF). Alguns fatores se somaram como motivadores à busca de possíveis 

respostas relativas a esse assunto. Um desses fatores é que, nas salas de aulas de Ciências do 

último ano do EF, comumente os temas pertinentes à Química e à Física são preteridos em 

favor dos temas das Ciências Biológicas, mesmo quando esses mostram estreita ligação. 

Outros fatores agravantes são o visível o desinteresse dos alunos pelas aulas, as dificuldades 

na compreensão de conceitos e a timidez em se expressarem. Diante desses impasses, comecei 

a buscar elementos didático-metodológicos diversos, entre eles, os jogos teatrais.  

Desse modo, surgiu uma pergunta legítima que direcionou essa pesquisa com alunos 

do Ensino Fundamental (Terceiro Ciclo) na disciplina de Ciências. 

 

 Os Jogos Teatrais no ensino da construção histórica do conhecimento sobre os 

Modelos Atômicos seriam ou não uma alternativa para que as aulas de Ciências se 

tornassem mais dialógicas e promovessem a formação de conceitos científicos? 

 

Ao delimitar o tema “Estudo da Construção Histórica dos Modelos Atômicos” três 

aspectos foram levados em conta pela. O primeiro aspecto, de característica pedagógica, se 

refere à relevância do conceito átomo como fundamento básico para o entendimento de 

conceitos de Química e Física, que são posteriormente estudados. E por também ser um tema 

que, especialmente quando trabalhado com alunos iniciantes no estudo dessas disciplinas, 

revela a particularidade de requerer um alto grau de abstração por parte dos alunos, que 

mesmo com idades acima de quinze anos não demonstram esse nível de entendimento. Para 

bem exemplificar a necessidade desse estudo, lembramos uma frase de um aluno, no final de 

um ano letivo, em uma turma do último ano do Ensino Fundamental, após cumprir grande 

parte do programa do livro didático de Introdução à Química e Física: “Valeu professora! Eu 

até gostei de Química, eu só não entendi nada sobre esse tal de átomo”. 

O segundo aspecto, de cunho didático-metodológico, refere-se à maneira com a qual 

esse tema é apresentado em grande parte dos livros didáticos. Esses, de forma muito 

simplificada apresentam brevemente os modelos atômicos e algumas analogias, que 
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geralmente se confundem no imaginário dos estudantes do EF. Isso faz com que os alunos 

mantenham uma concepção incorreta de modelos científicos e uma visão epistemológica 

inadequada do processo de elaboração do conhecimento científico.  

O terceiro aspecto refere-se justamente à escolha de um enfoque epistemológico, 

voltado ao ensino de História de Ciência, que promova, no aluno, a percepção do processo de 

produção do conhecimento científico mais próximo possível da real natureza da Ciência. 

Frequentemente, o ensino de Ciências, especialmente o ensino dos modelos atômicos, 

é ausente de contextualização histórica, o que faz com que esse tema seja visto como pouco 

importante, tanto pelos alunos quanto pelos professores. A falta de contextualização histórica 

aliada a não dialogicidade das aulas contribuem para formar uma verdadeira Torre de Babel 

em sala de aula. Após se instalar um “caos” comunicacional, mediante a não compreensão do 

que sejam modelos atômicos, os alunos comumente seguem seu percurso normal: 

memorizando os símbolos de alguns elementos da tabela periódica, preenchendo o diagrama 

de Linus Pauling, distribuindo elétrons dentro de pequenos quadrados, enfim, “solucionando” 

tudo de forma mecânica, muitas vezes sem entender o que estão fazendo. Sanar alguns 

problemas de linguagem no ensino, tais como: falhas de comunicação entre professores e 

alunos, a falta de oralidade do aluno em sala de aula, as dificuldades de escrita e de 

interpretação de textos, poderia facilitar sobremaneira o processo ensino-aprendizagem de 

Ciências. 

Cachapuz et al. (2005) apontam a superação das visões deformadas da Ciência ou 

Tecnologia como um requisito essencial para a Renovação da Educação Científica: “O 

trabalho realizado até aqui tem-nos permitido evidenciar, a título de hipótese, possíveis visões 

deformadas da ciência que o ensino poderia estar contribuindo a transmitir por ação ou 

omissão” (CACHAPUZ, et al. 2005, p. 53). Visão descontextualizada, a-histórica, elitista, 

ateórica, aproblemática, dogmática e infalível são algumas das imagens deformadas de 

Ciência que, segundo esses autores, são comumente propagadas pelo ensino. Diante disso, 

optamos por adotar uma concepção epistemológica de Ciência como construção humana 

coletiva, que demanda esforço e está sujeita a erros. Porém, digna de confiabilidade, além de 

estar inserida no contexto sócio-histórico de sua construção.  

Acreditamos que por meio do estudo da construção histórica do conhecimento 

científico, a interpretação, a problematização, a discussão, e elaboração de novos conceitos 

podem possibilitar a interligação de conhecimentos básicos da Matemática, Física, Química e 

da Biologia, o que se aproxima de uma concepção interdisciplinar de ensino. Com isso, o 

adolescente pode desenvolver uma percepção que favoreça a compreensão mais abrangente 
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dos fenômenos do cotidiano, do processo científico e do progresso da Ciência, evitando o 

ensino conteudista dos currículos mais tradicionais. 

Segundo Silva (2007), no final dos anos sessenta do século XX, a educação vivia os 

últimos dias da hegemonia das concepções tecnicistas do currículo. No entanto, reflexos do 

tecnicismo e do ensino por transmissão-recepção até hoje deixam a educação moderna refém de 

práticas antigas. Assim, a comunicação livre e recíproca entre alunos e professores é muito 

comentada, mas pouco praticada. 

Concordamos com Vygotsky (2010), que é na adolescência que se dá o processo de 

individualização. Momento no qual o desenvolvimento do caráter questionador e o 

crescimento do grupo de amigos são características que devem ser aproveitadas pelos 

professores, uma vez que podem ser fundamentais nas escolhas das metodologias de ensino. 

Nesse sentido, os jogos teatrais são grandes oportunidades de trocas interpessoais e de 

interação com o ambiente.  

 

Por último, caracteriza o período da adolescência um elevado interesse por si 

mesmo, a criança volta a ser filósofa e lírica como era antes quando fazia um 

número infinito de perguntas. Agora as vivências próprias, os problemas do seu eu 

prendem toda atenção do adolescente para, na juventude, tornar a ser substituído por 

um interesse elevado e ampliado pelo mundo e pelas questões mais radicais da 

existência, que nessa fase lhe torturam a consciência. Os olhos dos jovens sempre 

estão amplamente abertos para o mundo, e isto significa a suprema maturidade de 

seu ser para a vida. (VYGOTSKY, 2010, p. 118). 

 

Enquanto a expressão das próprias ideias nem sempre é apoiada nas escolas, mesmo 

sendo uma condição sine qua non para o processo ensino-aprendizagem. Consideramos que 

os jogos teatrais, bem como outras metodologias que favorecem a dialogicidade são mais 

condizentes com uma formação integral do indivíduo. 

Para Vygotsky (2007), o uso dos signos, ou melhor, a apropriação da linguagem é 

essencial para o desenvolvimento humano. Percebemos a importância da linguagem na 

constatação de alguns psicólogos de que: “Antes de controlar o próprio comportamento, a 

criança começa a controlar o ambiente com a ajuda da fala” (VYGOTSKY, 2007, p. 12). As 

práticas de ensino que favorecem o desenvolvimento da individualidade vão ao encontro dos 

direitos dos alunos à expressão de suas opiniões, ao desenvolvimento cultural, que impulsiona 

uma melhor compreensão de mundo; a atitude docente que preserva tais direitos revela 

compromisso social e político com a construção de uma sociedade mais justa. Diante disso, 

como forma de buscar a livre comunicação em sala de aula, os Jogos Teatrais aliados ao 

estudo de História da Ciência, na perspectiva desse trabalho visam favorecer o 

desenvolvimento integral do aluno.  
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Adaptando o conceito de “Jogos Teatrais”, trazido por Spolin (2007), definimos essa 

atividade como uma representação corporal consciente a partir da interpretação de textos 

didáticos com base em fatos da construção histórica do conhecimento sobre Modelos 

Atômicos. Assim, conforme os princípios expostos nos parágrafos anteriores, propomos o 

objetivo geral, norteador dessa investigação: 

 

 Analisar como o estudo da construção histórica do conhecimento sobre modelos 

atômicos, realizado por meio de jogos teatrais, favorece a aprendizagem dialógica e 

revela aspectos do desenvolvimento do pensamento por conceitos nos adolescentes.  

 

Para melhor delimitar a ação desta pesquisa, partimos dos seguintes objetivos 

específicos:  

a.  analisar as dúvidas e o processo de aprendizagem dos alunos quanto aos conceitos 

científicos relacionados ao tema modelos atômicos;  

b. verificar como o uso de esquemas, modelos e analogias é compreendido pelos 

alunos em sua iniciação nos estudos sobre os átomos; 

c. identificar alguns aspectos do desenvolvimento do pensamento por conceitos na 

adolescência durante o estudo da construção histórica do conhecimento sobre modelos 

atômicos com a metodologia dos jogos teatrais;  

d. identificar se o ensino de modelos atômicos a partir da História da Ciência pode 

favorecer o entendimento de conceitos científicos relacionados aos átomos;  

e. perceber e levantar os pontos favoráveis e os empecilhos no uso dos jogos teatrais e 

aprendizagem da construção histórica dos modelos atômicos.  

 

Por admitirmos a realidade educacional como parte de uma realidade social e 

portadora de múltiplas variáveis, preferimos adotar o enfoque qualitativo, uma vez que, nem 

sempre tais variáveis são passíveis de serem justificadas e analisadas quantitativamente. 

Aspectos importantes da pesquisa qualitativa são melhor elucidados por Triviños (2009).  

Portanto, apontamos esta como sendo uma pesquisa socioeducacional de cunho qualitativo, 

que obteve seus resultados por meio da observação participante. Assim sendo, as falas dos 

alunos, as dúvidas, as críticas e todo tipo de manifestação verbal ou escrita foram tomados 

como dados da pesquisa.  A coleta de dados foi feita especialmente por meio de gravações e 

filmagens, mas também por caderno de campo, questionários abertos e entrevistas 

semiestruturadas. De acordo com Minayo (2008), 
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A filosofia que fundamenta a observação participante é a necessidade que todo 

pesquisador social tem de relativizar o espaço social de onde provém, aprendendo a 

se colocar no lugar do outro [...] Mas a atividade de observação tem também um 

sentido prático. Ela permite ao pesquisador ficar mais livre de prejulgamentos, uma 

vez que não o torna, necessariamente, prisioneiro de um instrumento rígido de coleta 

de dados ou de hipóteses testadas antes, e não durante o processo de pesquisa. 

(MINAYO, 2008, p. 70). 

 

O processo de investigação científica ocorreu ao longo do biênio 2010/2011, sendo 

subdivida nas seguintes etapas: levantamento bibliográfico, elaboração do projeto e material 

textual didático, pesquisa de campo, transcrição das gravações em áudio e vídeo, análise dos 

resultados e elaboração final da dissertação. Na elaboração dos textos didáticos sobre a 

Construção histórica dos Modelos Atômicos, buscamos como base referencial os trabalhos de 

Matthews (1995), Martins (2001), Ronan (2001) e Maar (2008). No trabalho de pesquisa 

metodológica com os Jogos Teatrais recorremos aos estudos de Spolin (2007), Koudela (2006) 

e Courtney (2003), bem como experiências atuais do teatro no ensino de Ciências como nos 

trabalhos de Oliveira (2010). Para a análise da aprendizagem e do desenvolvimento do 

pensamento por conceitos, foram utilizados trabalhos de Vygotsky (1986, 2001, 2007, 2010). 

O conteúdo desta dissertação foi subdividido em cinco partes. Na primeira parte, 

trazemos o enfoque epistemológico pelo qual defendemos o ensino de História da Ciência, 

que se sustenta pela necessidade de compreender o contexto no qual evoluíram as ideias 

científicas sobre modelos atômicos. Na segunda parte, fazemos uma breve reflexão sobre as 

relações entre o Teatro, a Ciência e a Educação, dando ênfase às raízes do teatro-educação na 

modernidade e aos objetivos de uma Educação Estética. A terceira parte está composta de 

uma síntese dos estudos de Vygotsky sobre o desenvolvimento do pensamento por conceitos 

na adolescência e sobre a formação dos conceitos científicos. Nesta parte, refletimos e 

traçamos considerações sobre as relações entre elementos próprios dos Jogos Teatrais e do 

estudo de História da Ciência com o desenvolvimento do pensamento por conceitos e das 

funções psicológicas superiores. A quarta parte é reservada para a apresentação da 

metodologia da pesquisa. E, por fim, na quinta parte apresentamos os resultados e as análises 

do trabalho. Finalizando esta dissertação, apresentamos nossas considerações finais sobre a 

pesquisa. 
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1 ASSUMINDO A COMPLEXIDADE DO CONHECIMENTO EM DEFESA DO   

ENSINO DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA  

   

Aquele que não conhece a verdade é simplesmente um ignorante, mas 
aquele que a conhece e diz que é mentira, este é um criminoso. 

Bertold Brecht 
 

 

 Neste capítulo, apresentamos inicialmente uma breve reflexão sobre a forte influência 

positivista na Educação e tentamos descrever a resistência do ser humano em modificar sua 

forma de conceber o mundo, mesmo diante de uma nova e vasta realidade. Para enriquecer 

nossas observações e análises recorremos ao conceito de “solo epistemológico”, trazido por 

Michel Foucault. Partindo daí, vemos que diante da complexidade que se apresenta nas 

escolas, na sociedade e dentro do meio científico, novas necessidades se apresentam aos 

professores, o que exige deles um posicionamento crítico-reflexivo diferenciado do padrão no 

qual eles foram formados. Para compreender melhor a realidade e a complexidade das 

Ciências e do seu ensino, defendemos o estudo da História da Ciência como forma de 

humanizar e contextualizar o conhecimento científico, favorecendo a interdisciplinaridade e o 

aprendizado de temas como Modelos Atômicos. Ainda neste capítulo, traçamos exemplos da 

complexidade do tema “Modelos Atômicos”, desde que passamos a observar os diferentes 

níveis de racionalismo que envolve este estudo. 

 

1.1 Reflexões sobre o solo epistemológico no qual se ordena o Ensino de Ciências diante 

da emergência do estudo da História da Ciência 

 

Solo epistemológico foi definido por Foucault (2007) no prefácio do livro “As 

palavras e as coisas” como uma “região mediana” entre o sistema de códigos primários de 

uma cultura e as teorias científicas e explicações filosóficas da ordenação das coisas. Segundo 

este filósofo, somente sobre essa região mediana é que se manifestam os diferentes modos de 

ser da ordem, assim como um quadro de múltiplas variáveis que pode ou não se apresentar 

para o observador. 

De tal sorte que essa região “mediana”, na medida em que manifesta os modos de 

ser da ordem, pode apresentar-se como a mais fundamental: anterior às palavras, às 

percepções e aos gestos, incumbidos então de traduzi-la com maior ou menor 

exatidão ou sucesso (razão pela qual essa experiência da ordem, sem seu ser maciço 

e primeiro, desempenha sempre um papel crítico); mais sólida, mais arcaica, menos 

duvidosa, sempre mais “verdadeira” que as teorias que lhes tentam dar uma forma 

explícita uma explicação exaustiva, ou um fundamento filosófico. (FOULCAUT, 

2007, p. XVII).   
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A partir desse raciocínio podemos supor que o “solo” que nos pode dar certa 

segurança para rever hipóteses e chegar a algumas conclusões é a própria realidade vivenciada 

e refletida em seu dinamismo. Segurança é uma busca natural de quase todo ser humano. Haja 

vista, os nossos ancestrais, que há mais de 7.000 anos, deixaram de ser nômades, fixando-se 

às margens de rios e lagos, o que lhes deu a segurança almejada e, sobretudo, a possibilidade 

de avanço no manuseio do solo para o cultivo de vegetais e técnicas para a criação de animais. 

Tal transformação no modo de vida lhes proporcionou outros avanços ímpares na engenharia 

de suas casas, e progressivamente na construção de estradas, edifícios e monumentos. Com o 

tempo, o homem foi consolidando, de diversas maneiras, suas organizações sociais, políticas e 

econômicas.  

A despeito de o sedentarismo humano ter garantido segurança e prosperidade ao 

homem, o hábito de se tornar sedentário parece não estar limitado tão somente à fixação dos 

indivíduos a Pátria-mãe. Se bem observarmos, há uma tendência geral do ser humano em se 

prender também ao solo epistemológico no qual se fundam suas concepções, vendo a 

realidade sempre de um mesmo jeito, o que por analogia, podemos chamar de sedentarismo 

intelectual. A princípio, o sedentarismo intelectual pode ser útil ao indivíduo, mas logo se 

apresenta como um bloqueio à medida que o impede de se mover de um modo de 

compreensão a outro.  

Qualquer indivíduo pensante pode estar sujeito a se tornar “fixo” dentro de uma única 

maneira de compreender o mundo, a Ciência e as relações sociais. Com isso, esse indivíduo 

passa a vida toda a conceber suas atitudes perante um conjunto de ideais, costumes e 

convenções, que mesmo sendo falhas, continuam sendo consideradas como verdades absolutas. 

Portanto, iniciemos essa breve argumentação com uma interrogação: qual é o solo 

epistemológico no qual habita o ensino de Ciências hoje no Brasil? A definição de solo 

epistemológico trazida por Foucault (2007) nos remete a uma concepção de sustentáculo sobre 

o qual se enraízam os saberes de uma sociedade. Com um olhar crítico e algum conhecimento 

prático do que se passa na vida escolar, percebemos o quanto o Positivismo é sustentador de 

práticas educativas que persistem imutáveis até os dias de hoje, o que resulta em alguns pontos 

que vêm deixando fragilidades na educação enquanto formação para a cidadania.  

Pouca participação dos alunos em sala e aula (modelo de transmissão-recepção), 

acúmulo de conteúdos, pouca ou nenhuma contextualização dos saberes, avaliação somativa e 

não-formativa são algumas das práticas ainda comuns nas escolas atuais. Esse modelo de 

ensino, com heranças do racionalismo lógico positivista preserva o mito da razão absoluta da 

Ciência e permeia nossas aulas desde o simples comentário em notas de rodapés dos livros 
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didáticos, até os enunciados das questões que elaboramos, os quais quase sempre começam 

com: “O que é...”, “Determine...”, “Conceitue...”. Resumidamente, continuamos oferecendo 

ao aluno uma concepção de Ciência pronta e infalível. Em meio a esse estado de coisas, 

qualquer levantamento do contexto histórico-social no qual se desenvolveu certo conceito 

científico é raro e é visto por alguns professores como perda de tempo diante de um currículo 

sobrecarregado de termos, conceitos e fórmulas. 

É certo que o Positivismo não foi de todo ruim, pelo contrário, podemos dizer que 

este solo epistemológico foi fértil em muitos campos do conhecimento. Para a produção 

científica, o Positivismo trouxe o método, a necessidade de fundamentação teórica na 

explicação dos fatos observados, o rigor, e com isso, melhor qualidade na produção científica. 

No entanto, no campo educacional, o Positivismo apresentou sérias falhas ao tratar o ser 

humano como um objeto de estudo mensurável e estatisticamente representado. Mesmo 

assim, no auge desse movimento, se desenvolveram as universidades e houve também a 

expansão do Ensino Básico. Consideramos ainda, que a ênfase na formação docente ganhou 

impulso a partir do movimento positivista.  A essa altura em nossas reflexões, outra pergunta 

se faz necessária: existiria algum motivo realmente importante que nos impulsionasse a 

abandonar os padrões da Educação dita tradicional já que este modo de pensar não se mostrou 

tão estéril quanto dizem alguns críticos do Positivismo? Sem respostas fechadas, continuemos 

nossa argumentação.  

Nós, professores, ora nos vemos sedentários em nossos saberes práticos, ora nos 

sentimos imbuídos por um forte desejo de mudança. Mas, na maioria das vezes, buscamos 

inovações superficiais, que não nos levam a resultados diferentes dos anteriores ou mais 

satisfatórios que aqueles. Podemos dizer que o que nos faz passar de um grau a outro na 

apropriação dos saberes ligados ao ato de ensinar não se encontra na simples utilização de 

recursos audiovisuais modernos e nem em aulas-show. Acreditamos que a mudança que nos 

pode garantir uma profunda reformulação não só em nossas práticas, mas também em nossas 

mais profundas “convicções” sobre Educação, começaria por assumirmos a complexidade do 

processo ensino-aprendizagem. Para Morin (2011, p. 36), “Complexus significa o que foi 

tecido junto” e, nesse caso, o termo complexidade não nos remete ao sentido de uma 

complicação do processo, mas busca revelar as interligações entre as partes e o todo e vice-

versa. Para nós, professores, assumir a complexidade do processo ensino-aprendizagem 

implica perseguirmos de forma incansável melhor formação docente para continuamente 

formar e reformar o pensamento. Quando falamos de formar e reformar o pensamento 
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também nos referimos a Edgar Morin, que é o filósofo da Ciência que na atualidade aponta 

caminhos para a integração dos conteúdos ao seu contexto. 

 

A exigida reforma do pensamento vai gerar um pensamento do contexto e do 

complexo. Vai gerar um pensamento que liga e enfrenta a incerteza. O pensamento 

que une substituirá a causalidade linear e unidirecional por uma causalidade em 

círculo e multirreferencial; corrigirá a rigidez da lógica clássica pelo diálogo capaz 

de conceber noções ao mesmo tempo complementes e antagonistas, e completará o 

conhecimento da integração do todo no interior das partes. (MORIN, 2011, p. 92 -93). 

 

 

No sentido de integrar o conhecimento ao seu contexto, o ensino de História da 

Ciência apresenta-se como um caminho promissor, uma vez que traz à tona a construção do 

pensamento científico enquanto “complexus”, processo de relação entre todo e partes. 

Ressaltamos que Cachapuz et al. (2002) expõem a posição favorável de alguns autores quanto 

à utilização da História da Ciência como um recurso pedagógico. Porém, orientam sobre 

alguns cuidados que o professor deve ter para se evitar as visões deformadas de Ciências, 

apresentando visões aconselháveis no ensino de História da Ciência. Cachapuz et al. (2002) 

também alertam para a apresentação da Ciência limitada à exposição dos resultados, sem 

nenhum conhecimento dos processos ou dos problemas científicos, o que consequentemente, 

resulta na falsa impressão de uma Ciência construída de forma linear como uma sequência de 

resultados quase heroicos das autoridades científicas. Tais considerações permitem-nos 

compreender que o ensino adequado de História da Ciência traz a possibilidade de ressaltar 

que o empenho, a persistência, a hesitação e o erro são aspectos inerentes ao trabalho 

científico, além de buscar revelar a verdadeira natureza desse empreendimento, que se 

caracteriza também por ser coletivo, historicamente construído e não linearizado.  

Matthews (1995) já propunha o ensino da História, da Filosofia e da Sociologia 

(HFS) em Ciências como uma das respostas, mas não como uma solução única para combater 

a crise que se instalou no ensino de Ciências. Segundo o autor,  

 

[...] A história, a filosofia e a sociologia da Ciência não têm todas as respostas para 

essa crise, porém possuem algumas delas: podem humanizar as Ciências e 

aproximá-las dos interesses pessoais, éticos, culturais e políticos da comunidade; 

podem tornar as aulas de Ciências mais desafiadoras e reflexivas, permitindo, deste 

modo, o desenvolvimento do pensamento crítico; podem contribuir para um 

entendimento mais integral de matéria científica, isto é, podem contribuir para a 

superação do “mar de falta de significação” que se diz ter inundado as salas de aula de 

Ciências, onde fórmulas e equações são recitadas sem que muitos cheguem a saber o 

que significam; podem melhorar a formação do professor auxiliando o 

desenvolvimento de uma epistemologia da Ciência mais rica e mais autêntica, ou seja, 

de uma maior compreensão da estrutura das Ciências bem como do espaço que 

ocupam no sistema intelectual das coisas. (MATTHEWS, 1995, p. 165, grifo nosso).  
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Além da humanização da Ciência por meio do ensino de HFS em Ciências, 

Matthews (1995) também destacou em seus artigos a importância de tais estudos, no sentido 

de promover a contextualização do conhecimento. O autor refere-se à inclusão da História e 

Filosofia da Ciência no currículo nacional da Inglaterra, do País de Gales e dos Estados 

Unidos e em alguns países da Europa como significativa, não estando apenas como um item à 

parte nas disciplinas científicas, mas incorporada aos estudos de Ciências desde a 5ª série do 

primeiro grau (no Brasil - 6º ano). O autor também alertou contra o mau uso da História, 

Filosofia e Sociologia (HFS), por isso, propunha a inclusão de cursos de aprimoramento de 

professores para terem condições de atuar nessa proposta de abordagem científica para o 

ensino.  

No Brasil, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) consta entre os objetivos 

gerais para o Ensino de Ciências no EF, “compreender a Ciência como um processo de 

produção de conhecimento e uma atividade humana, histórica, associada a aspectos de ordem 

social, econômica, política e cultural.” (BRASIL, 1998, p. 33). No entanto, pelo nosso 

conhecimento de alguns projetos pedagógicos de cursos de licenciaturas em Ciências 

(Biologia, Química e Física) ainda é dada pouca atenção aos estudos referentes à História da 

Ciência. Assim, a formação inicial de professores não fornece o suporte necessário para que 

estes venham trabalhar tais temas com os seus alunos. 

 

1.2 A História da Ciência como um meio de contextualização do ensino 

 

Diante do exposto, podemos considerar que o ensino de História da Ciência é uma 

das formas de assumir a complexidade da Ciência e do seu ensino. Só para experimentarmos 

um pouco dessa complexidade, chamemos atenção para a reflexão em torno de uma palavra 

muito difundida no meio educacional na atualidade: contextualização. Esta é mais uma das 

palavras que se tornaram “jargão” em prol de uma educação moderna, porém, muitas vezes, 

seu significado se encontra descaracterizado. Os PCN do Ensino Médio já continham uma 

apresentação mais abrangente desse termo. De acordo com este documento; 

 

A aprendizagem significativa pressupõe a existência de um referencial que permita 

aos alunos identificar e se identificar com as questões propostas. Essa postura não 

implica permanecer apenas no nível de conhecimento que é dado pelo contexto 

mais imediato, nem muito menos pelo senso comum, mas visa a gerar a 

capacidade de compreender e intervir na realidade, numa perspectiva autônoma e 

desalienante. (BRASIL, 2000, p. 22, grifos nossos). 
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Frequentemente, contextualizar é um termo usado em educação como sinônimo de 

problematizar, ilustrar, dar atualidade ao texto, tornar algo interessante e ligado ao cotidiano 

do aluno. Essa definição tão usual é bastante resumida e simplificadora. O significado 

linguístico de contexto nos remete àquilo que está além do texto, o que possibilita que o leitor 

compreenda melhor o que está escrito, e que, chegue a identificar características inerentes ao 

autor daquele texto, às suas outras produções, bem como, aos aspectos sociais, históricos e até 

mesmo psicológicos da obra.  

Ao adotarmos outra maneira de conceber o verbo “contextualizar”, o texto passa a 

tornar-se compreensível dentro de todas as dimensões temporais: passado, presente e futuro, 

desvinculando-se do imediatismo. Além disso, por meio da interpretação do contexto, são 

também realçadas dimensões psicológicas ou metafísicas, tais como, desejos, ideologias, 

sonhos, imaginação. Uma vez que compreendemos que oferecer uma Ciência pronta implica 

oferecer uma Ciência sem vida ou sem possibilidades futuras, consideramos que estudar 

História da Ciência é uma das maneiras de buscar entender o contexto no qual se deram as 

descobertas, os métodos científicos e as tentativas frustradas nesse empreendimento humano. 

Portanto, negar o contexto é negar a complexidade e, acima de tudo, negar ao aluno a 

importância primordial do ensino que é aprender a pensar, ou seja, pensar no sentido de 

racionalizar cada vez mais perante de um objeto de estudo ou conceito. 

Por vivência própria, vemos que, no Brasil, tanto no Ensino Básico como no Ensino 

Superior, o estudo de História da Ciência é ainda incipiente e descaracterizado, estando 

limitado a servir de adorno aos textos e às aulas, sem qualquer preocupação com a veracidade 

dos fatos ou com suas implicações pedagógicas. Dessa maneira, aquilo que se revelaria pelo 

contexto histórico no qual se deu a construção do conhecimento permanece oculto, tanto aos 

professores quanto aos alunos. Nas Ciências do Ensino Básico, quase sempre, a simplificação 

é, até o momento, preferida em detrimento à complexidade, o que redunda numa compreensão 

parcial e muitas vezes distorcida da natureza do conhecimento científico. Bachelard foi um 

dos primeiros epistemólogos a assumir a complexidade do conhecimento e também do ensino, 

demonstrando, por meio de um aprofundamento histórico, que quanto mais se lança mão da 

racionalização de um conceito, mais se abandona a explicação simplificadora do realismo 

ingênuo a caminho de uma complexificação crescente, que é uma característica fundamental 

do racionalismo. Exemplificando as várias noções físicas de massa, Bachelard (1987) 

descreveu como um conceito pode assumir, ao longo da História, formas cada vez mais 

complexas de entendimento, passando do racionalismo clássico, advindo do nascimento da 
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Ciência Moderna, para o racionalismo completo e sucessivamente para o racionalismo 

discursivo, chamado também de ultrarracionalismo pelo próprio Bachelard. 

 

Por outras palavras, é no sentido da complicação filosófica que se desenvolvem 

verdadeiramente os valores racionalistas. Desde a sua primeira formulação que o 

racionalismo deixa antever o ultrarracionalismo. A razão não é de forma alguma 

uma faculdade de simplificação. É uma faculdade que se esclarece enriquecendo-se. 

Desenvolve no sentido de uma complexidade crescente [...]. (BACHELARD, 1987, 

p. 27-28). 

 

A complexidade de um conceito pode, em primeira instância, ser percebida dentro de 

um sistema de conceitos interligados entre si, formando o que Bachelard chamou de corpo 

nocional. Após essa primeira análise, outros níveis de complexidade se exibem a partir do 

interior do próprio conceito. 

 

1.3 A complexidade dos modelos atômicos diante do corpo nocional pertencente: 

aprendendo a problematizar por meio da História da Ciência  

 

Com a experiência que temos em educação, podemos verificar que a cada ano que 

passa, mais e mais pessoas, adultos diplomados, deixam a escola sem compreender o que 

sejam modelos atômicos. Numa reflexão imediatista, ao analisarmos em que medida esse 

conhecimento faz falta para essas pessoas, certamente chegaremos à conclusão de que elas 

levarão uma vida perfeitamente normal sem saber nada sobre tal assunto. No entanto, se nós 

professores acreditarmos que o ensino de Ciências pode e deve fazer parte de um plano maior 

na formação do indivíduo, visando uma melhor alfabetização científica, compreender 

modelos atômicos e outros tópicos de Ciências faria sim uma grande diferença, não só na vida 

do indivíduo, mas também na sociedade. A analogia feita por Chassot no trecho a seguir nos 

permite compreender melhor essa necessidade. 

 

Um argumento das pessoas não ligadas à área das Ciências para não se saber essas e 

muitas questões semelhantes é que seu desconhecimento não as impede, por 

exemplo, de ferver o leite ou de usar um sabão. Concordo. Eu, mesmo não sabendo 

chinês, posso visitar uma biblioteca ou museu em Guilin, ou, não conhecendo 

tailandês posso viajar ao lado de um monge budista em coletivo em Banckok. É 

claro que, em uma ou outra situação, tenho uma desvantagem em relação a quem 

domina a língua. [...]. Assim, vale a pena conhecer mesmo um pouco de Ciências 

para entender algo do mundo que nos cerca e assim termos facilitadas algumas 

vivências. Estas vivências não tem a transitoriedade de algumas semanas. Vivemos 

neste mundo um tempo maior, por isso vale a pena o investimento numa 

alfabetização científica. (CHASSOT, 2006, p. 40-41).  

 

O professor consciente de que ensinar Ciências é alfabetizar o aluno nesse campo do 

conhecimento sabe que, ao trabalhar com o tema modelos atômicos, é necessário, 
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primeiramente, permitir a compreensão do que sejam modelos científicos, para que, somente 

depois, possa dar início ao trabalho pedagógico com as explicações sobre modelos atômicos. 

Postura que demonstra entender que o significado de modelos científicos é indispensável aos 

alunos, uma vez que, no transcorrer das nossas aulas, sem dúvida alguma, lançamos mão do 

uso de esquemas, metáforas, analogias e modelos, na tentativa de tornar mais claro o mundo 

abstrato criado pelos cientistas. Entretanto, os modelos devem permanecer no “mundo das 

imagens” e nem sempre devem ser floreados com o concretismo que rodeia o ensino. Como 

se refere Bachelard (1996), enquanto o artista transforma o abstrato no concreto por meio da 

pintura, escultura ou poesia, o cientista faz o contrário, explicando o mundo concreto com 

modelos abstratos. Em outras palavras, quanto mais se abstrai, mais ainda se apresenta a 

possibilidade de racionalização de um conceito, esse é o interesse maior da Ciência. E na 

educação, o professor precisa ter em mente a necessidade de transpor a compreensão do aluno 

do realismo concreto ao racionalismo contínuo. Para o autor,  

 

Em resumo, no ensino elementar, as experiências muito marcantes, cheias de 

imagens, são falsos centros de interesse. É indispensável que o professor passe 

continuamente da mesa de experiência para a lousa, a fim de extrair o mais depressa 

possível o abstrato do concreto. (BACHELARD, 1996, p. 50). 

 

Modelos atômicos – são dois termos que pertencem a outro nível de realidade, a 

realidade científica. Por isso, esse tema não pode ficar restrito a apenas uma ou duas páginas 

do livro didático de Ciências. A perda de significação das disciplinas científicas começa por 

aí, quando temas e conceitos importantes são apresentados como um “flash”, historicamente 

descontextualizados e desprendidos do seu corpo nocional. Bachelard (1987) identifica o 

corpo nocional como sendo o conjunto de diversos conceitos que se interligam a um dado 

conceito dentro de uma mesma teoria. De maneira semelhante, Kuhn (2009) identifica tal 

estrutura conceitual como parte do desenvolvimento da Ciência Normal, resultante do esforço 

de cientistas em compor certo quebra-cabeça, que mantém a força e a coesão de um 

determinado paradigma, 

 

[...] Resolver um problema da pesquisa normal é alcançar o antecipado de uma nova 

maneira. Isso requer a solução de todo o tipo de complexos quebra-cabeças 

instrumentais, conceituais e matemáticos. O indivíduo que é bem sucedido nessa 

tarefa prova que é um perito na resolução de quebra-cabeças. O desafio apresentado 

pelo quebra-cabeça constitui uma parte importante da motivação do cientista para o 

trabalho. (KUHN, 2009, p. 59). 

 

 Visto que, todo conhecimento a ser apreendido está inserido dentro de um corpo 

nocional, ou seja, dentro de um sistema de conceitos, vale a seguinte indagação: como os 
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alunos do Ensino Fundamental poderão compreender sobre modelos atômicos sem o 

entendimento necessário de outros conceitos que fazem parte desse mesmo corpo nocional? 

Temos, pela frente, que tornar compreensível aos alunos o enorme quebra-cabeça edificado a 

partir da contribuição de diversos cientistas, desde a publicação de “A Nova Filosofia 

Química”, obra na qual John Dalton lançou, há mais de 200 anos, a primeira teoria científica 

sobre o átomo. Daí a imprescindível cautela que o professor deve adotar ao mediar o estudo 

de tal conhecimento, que com certeza nunca pode ser substituída por simplificações didáticas 

grosseiras muito distantes da realidade científica.  

Matéria, substância, partícula, elementos, núcleo, eletrosfera, prótons, nêutrons, 

elétrons, quarks são apenas algumas das noções que compõem o corpo nocional que envolve a 

compreensão sobre os modelos atômicos. Portanto, é perfeitamente compreensível que alunos 

iniciantes não compreendam, de imediato, os vários níveis de abstração que envolvam esse 

tema. O que nos foge à compreensão é o fato de professores acreditarem que vão, de uma só 

vez, abarcar todo este corpo nocional com metodologias que visam uma aprendizagem 

meramente receptiva e não-reflexiva. Por essas e outras concepções errôneas na educação é 

que os alunos não aprenderam a problematizar. Seria possível questionar quando ainda não se 

compreendeu nada? Assim como considera Bachelard que conceitos científicos pertencem a 

outro nível de realidade, não faz sentido a exposição rápida e descontextualizada de conceitos, 

desde que haja uma real intenção pedagógica de elevar o nível de compreensão dos alunos. 

Para Bachelard, 

Porque seria demasiado cómodo entregar-se uma vez mais a um realismo totalitário 

e unitário, e responder-nos: tudo é real , o electrão, o núcleo, o átomo, molécula, o 

mineral, o planeta, o astro, a nebulosa. De acordo com nosso ponto de vista, nem 

tudo é real da mesma maneira; a substância não tem todos os níveis, a mesma 

coerência; a existência não é uma função monótona [grifo do autor]; não pode 

afirmar-se por toda parte e sempre no mesmo tom. (BACHELARD, 1987, p. 51). 

 

Diante de um conhecimento complexo, aliado a um processo de ensino e 

aprendizagem diversificado e também complexo, podemos dizer que a História da Ciência se 

apresenta como eixo de sustentação para o Ensino de Ciências. Por favorecer uma visão do 

processo, a História da Ciência pode fornecer aos alunos o entendimento da construção do 

conhecimento, revelando as descobertas, a justificação por meio de métodos, além dos 

aspectos sociais e culturais que permeiam todo empreendimento científico. De acordo com 

Edgar Morin (2011, p. 23), “A filosofia deve contribuir eminentemente para o 

desenvolvimento do espírito problematizador”. Filosofia e História da Ciência são áreas do 
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saber diretamente interligadas. Por isso, consideramos que conhecer o processo da construção 

do conhecimento faz com que o aluno se habilite a problematizar. 

 

1.4 O ensino da História da Ciência e a possibilidade de interdisciplinaridade 

 

A interdisciplinaridade, uma das palavras mais proclamadas em Educação, tem 

carregado em si uma prática escolar ainda inviável e mal compreendida. Segundo Jantsch e 

Bianchetti (1995), algumas concepções colocam sobre os ombros do sujeito toda 

responsabilidade na construção dos saberes, não evidenciando, ou mesmo, desprezando as 

especificidades do próprio objeto. Segundo a corrente denominada por esses autores de 

“filosofia do sujeito”, a Ciência é desconsiderada enquanto construto humano, histórico e 

social, e também o objeto “interdisciplinaridade” não é devidamente compreendido. Essas 

concepções colocam sobre os ombros do professor e da equipe pedagógica a responsabilidade 

de elegerem saberes dominantes, ou uma parte da realidade, evitando o que seria mesmo 

importante, ou seja, uma apresentação histórica e dialética sobre a construção do 

conhecimento. Novamente, retomamos a noção de solo epistemológico para entendermos o 

quanto a interdisciplinaridade ainda é difícil de ser empreendida num sistema escolar 

tipicamente disciplinar e utilitário, no qual, os saberes são transmitidos como verdades 

inquestionáveis. Estamos enraizados no microcosmo das disciplinas, por meio da herança de 

uma formação segmentada e pela segurança que nos foi plantada pelo aprofundamento no 

específico de nossas áreas de estudo.  

Enquanto a interdisciplinaridade na Educação tateia em busca de seus alicerces, ela é 

naturalmente edificada no processo de construção do conhecimento. Frigotto (1995) justifica 

a necessidade da interdisciplinaridade na produção do conhecimento, apoiando-se no fato de 

que a realidade social é dialética e intersubjetiva por natureza,  

 

Delimitar um objeto para a investigação não é fragmentá-lo, ou limitá-lo 

arbitrariamente. Ou seja, se o processo de conhecimento nos impõe a delimitação de 

determinado problema, isto não significa que tenhamos que abandonar as múltiplas 

determinações que o constituem. E, nesse sentido, mesmo delimitado, um fato teima 

em não perder o tecido da totalidade de que faz parte indissociável. (FRIGOTTO, 

1995, p. 27). 

 

Entendemos que aguçar a percepção dos nossos alunos para os conflitos, ou melhor, 

para a dialética existente no processo de construção do conhecimento é uma das maneiras mais 

seguras de ensiná-los a problematizar e de desenvolver uma visão menos fragmentada da 
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realidade. Para Morin (2011) o ensino ainda privilegia a separação, a análise em vez da síntese 

e, nesse sentido, os objetos são distanciados do seu contexto e da sua significação global.  

 

O desenvolvimento da aptidão para contextualizar tende a produzir a emergência de 

um pensamento ecologizante, no sentido em que situa todo acontecimento, informação 

ou conhecimento em relação de inseparabilidade com seu meio ambiente – cultural, 

social, econômico, político e, é claro, natural. [...] Trata-se de procurar sempre as 

relações e inter-retro-ações entre cada fenômeno e seu contexto, as relações de 

reciprocidade todo/partes: como uma modificação local repercute sobre o todo e como 

uma modificação do todo repercute sobre as partes. (MORIN, 2011, p. 24-25). 

 

 O marco zero é a contextualização, e assim, voltamos ao ponto de partida da nossa 

discussão. Contextualizar em um sentido mais amplo é uma das maneiras de assumir a 

complexidade do conhecimento. Nesse caso, novamente, conhecer a natureza do 

empreendimento científico implica tentar evidenciar as “inter-retro-ações” entre os fenômenos 

e o seu contexto. Não se trata de complicar por complicar, ou de tornar mais difícil o acesso 

das pessoas aos saberes científicos, mas sim de uma busca de melhor entendimento da 

condição humana.  

Um dos grandes exemplos da fragmentação dos conteúdos dentro da própria disciplina 

está em uma espécie de “sabotagem” a conteúdos importantes que não são devidamente 

apresentados nas aulas e nem nos livros didáticos, negando o direito dos alunos a uma visão 

global e contextualizada. Como exemplo de tal fragmentação, alguns livros de Ciências do 

último ano do EF trazem as leis ponderais num capítulo à parte, e, de preferência, sem fazer 

menção ao importante papel dessas leis nos estudos de John Dalton sobre o átomo. Com 

certeza, o que levou um matemático e meteorologista inglês a propor a primeira teoria atômica 

não foi uma concepção química unitarista, mas sua visão globalizante e interdisciplinar.   

Além da fragmentação do próprio conteúdo, o que nos diriam os livros didáticos dos 

aspectos sociais entranhados na Ciência e na construção do conhecimento científico? Tais 

aspectos são muito evidentes para simplesmente serem deixados de lado.  Podemos sim optar 

pela omissão, mas seria um ato de irresponsabilidade tratar de temas como modelos atômicos, 

ou outros temas da Biologia, da Física e da Química, sem sequer citarmos o efeito destruidor 

da bomba atômica, os benefícios e malefícios o uso da energia nuclear, o problema do lixo 

atômico ou os acidentes radioativos. São inúmeros os assuntos que gerariam uma dialética no 

ensino, que promoveria uma aproximação da cultura humanística e a cultura científica.  

Acreditamos que a História da Ciência tem a qualidade de impulsionar a 

interdisciplinaridade, e também de levantar temas sociais. Essas ideias também condizem com 

o pensamento de Morin (2011) que traz em seu conteúdo uma reflexão importante para o 
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ensino, uma vez que, suas propostas orientam-se no sentido de que o conhecimento tem a 

responsabilidade de situar o homem no Universo e não de separá-lo deste. Conforme Morin 

(2010), considerar o homem imerso em uma realidade antropossocial e compreender tal 

realidade, só é possível à medida que se encontre um caminho dialógico, uma vez que essa 

perspectiva contempla as dimensões individual, social e biológica.  

O pensamento de Morin (2011) revela-nos que diante da complexidade do 

conhecimento, somente um ensino integrador, não fragmentado pode dar conta dessa nova 

realidade que se apresenta. Para ele, diante dessa realidade múltipla, o ensino deve assumir a 

complexidade e, para tanto, ele reivindica o direito à reflexão, direito este que garantiria uma 

razão democrática, ou seja, não totalitária, tal qual a que foi difundida pela racionalidade 

técnica. Os pensadores da Escola de Frankfurt são lembrados por Morin como o cerne da 

racionalidade crítica, uma vez que estes mostram como em nome de uma razão 

unidimensional e autoritária, homens letrados cometeram atrocidades e genocídios. Um dos 

grandes pensadores dessa escola filosófica do início do século XX foi Theodor W. Adorno. 

Theodor Adorno no texto “Educação após Auschwitz” exige como principal 

finalidade da educação que barbáries como a que ocorreu no campo de concentração de 

Auschwitz nunca mais se repitam. Naquele Episódio, soldados nazistas com formação 

superior fizeram experiências sacrificantes com seres humanos, e após os sacrifícios, 

empilharam montanhas de corpos. Esse autor critica como o racionalismo instrumental fez do 

ser humano um objeto manipulável. Adorno (2006, p. 121) não fornece uma receita para educar 

a humanidade rumo a um racionalismo mais consciente do que o racionalismo técnico- 

instrumental, mas ele nos chama a atenção para a importância da educação infantil e aponta que 

“A educação tem sentido unicamente como educação dirigida a uma auto-reflexão crítica”. 

A nosso ver, o Ensino de História da Ciência traz com ele a possibilidade de 

contextualização, dando oportunidade para o aluno desconstruir verdades ligadas ao senso 

comum e, a partir disso, aprender a problematizar. Evidenciar a construção social do 

conhecimento científico por meio da História da Ciência talvez seja uma das maneiras de gerar 

uma “comunicação em circuito”.  Morin (2010) considera a possibilidade de uma comunicação 

em circuito entre três grandes domínios, sendo eles: a Física, a Biologia e a Antropossociologia.  

 

Portanto, devemos ir do físico ao social e também ao antropológico, porque todo 

conhecimento depende das condições, possibilidades e limites do nosso 

entendimento, isto é, de nosso espírito-cérebro de Homo sapiens. É, portanto, 

necessário enraizar o conhecimento físico, e igualmente biológico numa cultura, 

numa sociedade, numa história, numa humanidade. (MORIN, 2010, p. 139). 

 



41 

Não faz parte das intenções deste trabalho levantar outras questões que 

aprofundariam mais no tema interdisciplinaridade, mas utilizamos uma breve análise desse 

objeto de estudo para tentarmos evidenciar o quanto o conhecimento da História da Ciência 

pode ser instrumento favorável para o desenvolvimento da reflexão e da auto-reflexão, da 

crítica social e do pensamento multidimensional. Para tanto, acreditamos que outros 

pressupostos, tais como o uso de metodologias geradoras de ambiente dialógico e a “modéstia 

intelectual” do professor, possam ser traços importantes para uma educação voltada para a 

formação do indivíduo. 
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2 AS RELAÇÕES ENTRE TEATRO, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 

 
Quem não está disposto a estudar não deve ensinar, o 

professor deve ensinar a estudar.  
Bertold Brecht 

 

Nesse capítulo descrevemos a intrínseca ligação entre a razão e a emoção na 

constituição do ser humano, propondo a educação voltada para a formação integral do 

indivíduo e ressaltando a importância dos aspectos emocionais na aprendizagem.  E por 

acreditarmos no potencial formador do teatro na educação, fazemos um levantamento 

histórico sobre o seu desenvolvimento, desde a Antiguidade até os dias atuais. Partindo desse 

apanhado geral, chegamos aos fundamentos dos Jogos Teatrais iniciados por Viola Spolin em 

1963, em Chicago. Ao final desse capítulo, pretendemos situar os jogos teatrais como uma 

modalidade de educação estética, buscando um melhor entendimento sobre os objetivos desse 

tipo de educação na formação individual e na socialização dos alunos.  

 

2.1 A Arte e a Ciência – dois lados de uma mesma moeda 

 

O conhecimento resiste, perdura e se transforma ao longo da história por meio de dois 

construtos humanos: a Arte e a Ciência. Desde os desenhos e pinturas rupestres até a ousada 

arquitetura contemporânea, essas duas representações da realidade sempre acompanharam o 

desenvolvimento da Humanidade, dando expressão aos pensamentos, crenças e valores de cada 

época. Se considerarmos essas duas formas de conhecimento, é fácil traçar o seguinte paralelismo, 

a Arte está para o emocional assim como a Ciência está para a razão. Ainda é difundida a 

ideia de que o cérebro se liga apenas às atividades da razão (intelecto), enquanto a emoção é 

atribuída às partes mais periféricas do corpo, tais como o coração, a pele, os órgãos genitais.  

A superioridade da Razão em detrimento às Emoções remete-nos também ao 

pensamento filosófico de Descartes, expresso na famosa frase: “Penso, logo existo”. Porém, 

essa concepção dual de corpo e mente, que remonta aos povos primitivos, foi sendo 

abandonada na medida em que a Psicologia se erguia enquanto Ciência (Vygotsky, 2010).  

Para esse autor, a psicologia da alma ou psicologia metafísica foi aos poucos sendo 

substituída por uma psicologia empírica, 

 

[...] Com o surgimento da verdadeira ciência, houve uma ramificação, uma 

separação de todo o conhecimento, sua desintegração em conhecimento metafísico, 

por um lado, voltado para os objetos da fé e ocupado como mundo extra-sensorial, e 

conhecimento positivo ou científico, que se restringia conscientemente nos marcos 

do seu conhecimento aos limites da experiência mas em compensação ganhava na 

fidelidade dos conhecimentos que obtinha. (VYGOTSKY, 2010, p. 3). 
  



44 
 

Magiolino (2010) faz um apanhado sobre o valor dado às emoções desde Descartes e 

Espinosa, passando por experimentos de psicólogos dos séculos XIX e XX, até as 

contestações de Freud, chegando, enfim, à explicação dialética proposta por Vygotsky, na 

qual são reveladas as relações da emoção com a linguagem e o pensamento, mediante 

influências do contexto histórico-social. Vygotsky (2010) nos fala de como os sentimentos se 

tornam explícitos nas expressões corporais do ser humano e que as emoções pressupõem 

sempre numa ação ou numa renúncia à ação.  

 

Nenhum sentimento pode permanecer indiferente e infrutífero no comportamento. As 

emoções são esse organizador interno das nossas reações, que retesam, excitam, 

estimulam ou inibem essas ou aquelas reações. Desse modo, a emoção mantém seu 

papel de organizador interno do nosso comportamento. (VYGOTSKY, 2010, p. 139). 

 

 

Para esse autor, em virtude desse papel organizador do comportamento, a educação 

das emoções implica num fator necessário para a ação pedagógica. Com base nisso, 

entendemos que se o professor deseja ter alunos capazes de expressar suas dúvidas e opiniões 

de maneira a se envolverem inteiramente com o que está sendo ensinado, então, o trabalho 

pedagógico deve buscar educar os sentimentos. Vygotsky (2010) deixa claro que a educação 

das emoções não significa repressão. 

 

Esse domínio das emoções, que constitui tarefa de qualquer educação, à primeira 

vista pode parecer uma repressão dos sentimentos. De fato, significa apenas 

subordinação do sentimento e sua vinculação às demais formas de comportamento, 

sua orientação voltada para um fim. (VIGOTSKY, 2010, p. 147). 

 

Voltando à nossa realidade, temos que na maioria das escolas brasileiras, especialmente, 

nas aulas de Ciências, trabalha-se com o aluno tão somente seu lado racional, como se os 

indivíduos fossem seres unilaterais. Nesse contexto, onde a emoção e a razão são consideradas 

como extremos opostos do ser humano, é de se esperar que se formem indivíduos “genéricos”, 

ou seja, indivíduos que deixam de ser originais por estarem sempre imitando padrões impostos 

pela indústria cultural. Lembremos que o termo indústria cultural, trazido por Adorno e 

Horkheimer (1985) remete-nos ao poder de dominação imposto pela propaganda veiculada 

pelos meios de comunicação, mas o que diz respeito aos educadores é que o poder adquirido 

pela indústria cultural fortaleceu-se com a educação ocidental pós-iluminista, tipicamente 

racionalista, que promoveu a substituição do mito religioso pelo mito do capital: 

 

A indústria cultural realizou maldosamente o homem como ser genérico. Cada um é 

tão somente aquilo mediante o que pode substituir todos os outros: ele é fungível, 

um mero exemplar. Ele próprio, enquanto indivíduo, é absolutamente substituível, o 

puro nada, e é isso mesmo que ele vem a perceber quando perde com o tempo a 

semelhança. (ADORNO & HORKHEIMER, 1985, p. 120). 
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Coincidentemente, Vygotsky (2010) lança a indagação sobre a formação da 

personalidade numa concepção unilateral e compartilha conosco a ideia de que a brincadeira é 

não só o melhor meio para educar os instintos como também a melhor forma da organização 

do comportamento emocional. Segundo o autor, 

 

Por algum motivo formou-se em nossa sociedade a concepção unilateral da 

personalidade humana, por algum motivo todos interpretam o talento apenas em 

relação ao intelecto, mas é possível não só pensar com talento, mas também sentir 

com talento. O aspecto emocional do indivíduo não tem menos importância do que 

outros aspectos e é objeto de preocupação da educação nas mesmas proporções em 

que o são a inteligência e a vontade. [...] Assim, a brincadeira constitui as primeiras 

formas de comportamento consciente que surgem na base do instintivo e do 

emocional. É o melhor meio de uma educação integral de todas essas diferentes 

formas e estabelecimento de uma correta coordenação e um vínculo entre elas. 

(VYGOTSKY, 2010, p. 145). 

 

As formas de comportamento das quais Vygotsky faz referência, segundo ele, devem 

se voltar para um fim, que culmine com o uso racional dos sentimentos. Com isso, as formas 

de emoções depois de educadas, estarão presentes nos sentimentos intelectuais como a 

curiosidade, o interesse, a admiração etc. E estes, não têm tanta expressão ao nível corporal 

como os sentimentos mais instintivos.  

 

2.1.1 Imitar, brincar e jogar: são estas atividades inerentes à formação humana?  

 

Podemos considerar que nossa aprendizagem inicial é em grande parte por imitação, 

portanto, é pela imitação que o ser humano começa a “atuar” desde a mais tenra infância. Na 

brincadeira das crianças, percebemos que o faz de conta inicia-se muito cedo, tornando-se 

perceptível após o primeiro ano de vida. Podemos ter vários exemplos, ao observar crianças 

que empurram um bloco de madeira fingindo ser este um carrinho ou brincam de casinha com 

suas bonecas, enquanto outras usam roupas e sapatos de suas mães. Podemos dizer que a 

imitação faz parte da aprendizagem e “atuamos” de diversas maneiras ao longo da vida. Para 

Courtney (2003), atuar é o método com o qual nos relacionamos com o meio e esta atuação 

encontra-se expressão no jogo, modificando-se em cada etapa do desenvolvimento humano. 

Segundo esse autor, 

 

A criança pequena, ao deparar-se com algo do mundo externo que não compreende, 

jogará com isso dramaticamente até que possa compreendê-lo. Podemos observá-la 

assim atuando várias vezes ao dia. À medida que ficamos mais velhos, o processo se 

torna cada vez mais interno, até que, quando adultos, passa a ser automático e 

jogamos dramaticamente em nossa imaginação – a tal ponto, inclusive, que 

podemos nem mesmo perceber o que fazemos. (COURTNEY, 2003, p. 4). 
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A imitação está presente também nas brincadeiras da criança. Vygotsky (2010) atribui 

à brincadeira um sentido biológico, além de ser para ele o mais importante instrumento na 

educação do instinto. É comum atribuírem à brincadeira um sinônimo de recreação que tem 

por trás embutido o sentido de falta de ocupação, preguiça ou mesmo tempo perdido. 

Antigamente, as crianças chegavam a ser impedidas de brincar, pois deveriam ser educadas 

como adultos a fim de terem comportamentos semelhantes aos adultos.  

O sentido biológico dado à brincadeira é evidenciado ao observarmos que esta é uma 

atividade natural não só da espécie humana, mas muito comum e facilmente observável em 

outras espécies de mamíferos. A brincadeira das crianças inicia-se com objetos que estão ao seu 

alcance; algum tempo depois, logo a criança começa a interagir com pessoas, escondendo, 

correndo, fugindo. Em um longo período da infância, a criança brinca por imitação, e nesta fase 

o sentido biológico atribuído a esta atividade se torna ainda mais visível. Para Vygotsky (2010), 

 

Pode-se dizer sem exagero que quase todas as nossas reações mais importantes e 

radicais são criadas e elaboradas no processo da brincadeira infantil. O mesmo 

significado tem o elemento da imitação nas brincadeiras infantis: a criança reproduz 

ativamente o que vê nos adultos, aprende as mesmas relações e desenvolve em si 

mesma os instintos primários de que irá necessitar na futura atividade. [...] Assim, cabe 

considerar os elementos da imitação que são inseridos na brincadeira: eles contribuem 

para que a criança assimile ativamente esses ou aqueles aspectos da vida e organiza a 

sua experiência interior no mesmo sentido. (VYGOTSKY, 2010, p. 120-121). 

 

Ainda de acordo com Vygotsky (2010), as crianças maiores, por volta dos sete anos de 

idade, passam a ter acesso a outros tipos de brincadeiras que vão se tornando mais complexas; 

as brincadeiras com regras, que são muito comuns na infância, podem persistir na vida adulta. A 

essas brincadeiras com regras convencionadas pelo grupo, denominamos jogos de regras. 

Caracterizamos os jogos teatrais como um dentre os vários tipos de jogos de regras. E, 

conforme Vygotsky (2010), nessas brincadeiras convencionais a criança, o adolescente e 

mesmo o adulto têm a oportunidade de aumentar ou melhorar as relações sociais, desde 

elaborações simples até formas mais complexas de convívio com o outro: 

 

Ao lançar a criança em novas situações, ao subordiná-la a novas condições, a 

brincadeira a leva a diversificar infinitamente a coordenação social dos movimentos e 

lhe ensina flexibilidade, elasticidade e habilidade criadora como nenhum outro campo 

da educação.  [...] Por último, aqui se manifesta com especial notoriedade a derradeira 

peculiaridade da brincadeira: ao subordinar todo o comportamento a certas regras 

convencionais, ela é a primeira a ensinar um comportamento racional e consciente. Ela 

é a primeira escola de pensamento da criança. (VYGOTSKY, 2010, p. 124).   

 

Acreditamos, portanto, que o teatro na educação justifica-se não só pelo seu valor na 

formação humana, uma vez que é um jogo de regras. Mas, especialmente pelo motivo do 

teatro ser um tipo de linguagem na qual se permite aprofundar em múltiplas facetas do ato de 
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aprender. Ao longo da história, o teatro na educação ganhou maior ou menor expressão, 

modificando seus pressupostos de acordo com os diversos pontos de vista filosóficos ou 

pedagógicos que o mantiveram ou o excluíram do processo educacional. 

 

2.2 Um pequeno recorte sobre a história do teatro na educação dos povos 

 

As origens do teatro estão diretamente ligadas aos rituais de danças místicas das 

sociedades antigas. Nessas oportunidades, os participantes já experimentavam a imitação, o uso 

de máscaras e de outros adereços que se tornaram elementos usuais no teatro dos dias atuais. Na 

Grécia Antiga, as festas da colheita em tributo ao deus Dionísio, o mesmo Baco para os latinos, 

deus das festas e do vinho, tornaram-se uma tradição que fez surgir posteriormente dois gêneros 

de teatro: a comédia e a tragédia grega. O termo teatro provém também do grego – théatron – 

termo que significa lugar, no sentido material, de onde se vê algo; outro termo grego – 

Theaomai – ao qual é atribuído um significado de perceber, contemplar no sentido de uma 

atitude imaginativa, inquiridora em busca de conhecimento profundo de algo.  

Na acrópole de Atenas (Grécia) permanecem ruínas do antigo teatro de Dionísio, 

apresentado na Figura 1, construído por volta do ano 300 a.C., aproveitando a formação de 

uma colina, o que podia proporcionar à plateia total visualização do palco e uma acústica 

perfeita o suficiente para atingir um público de aproximadamente 17.000 pessoas. 

 

 

Figura 1: Ruínas do teatro de Dionísio, situado na acrópole de Atenas. Foto disponível em: 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Theater_of_Dionysus.jpg/800px-

Theater_of_Dionysus.jpg>. Acesso em: 14 mai. 2012. 
  

Aristóteles e outros estudiosos da antiguidade já consideravam de grande 

importância o teatro como forma de educar os jovens. Courtney (2003) evidencia o papel 

educacional do teatro desde a antiguidade até os dias atuais, relatando os diferentes 
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pensamentos de psicólogos, filósofos e pedagogos sobre o teatro na educação. O autor salienta 

a importância do teatro como o primeiro acesso do homem ao mundo literário: 

 

A educação ateniense do século V a.C. baseava-se na literatura, música e esportes. A 

literatura incluía leitura, escrita, aritmética e declamação das obras dos poetas – 

particularmente Homero. [...] Além do mais, o próprio teatro foi um importante 

instrumento educacional na medida em que disseminava o conhecimento e 

representava para o povo, o único prazer literário disponível. Os dramaturgos eram 

considerados pelos professores tão relevantes quanto Homero, e eram recitados de 

maneira semelhante. O teatro, em todos os seus aspectos, foi a maior força 

unificadora e educacional no mundo ático. (COURTNEY, 2003, p. 4-5). 

 

Em outras partes do mundo, as origens do teatro estão diretamente ligadas à 

expressão religiosa dos povos. Festas oferecidas aos deuses, cerimônias de comemoração da 

colheita, iniciação de jovens na vida adulta e outros rituais quase sempre acompanhados por 

dança, que eram comuns nas sociedades antigas e que são também tradições de algumas tribos 

indígenas mais recentes. 

 Na Grécia, em nome de Aristóteles, o teatro prosperou e foi defendido por ele em sua 

obra “Poética”, na qual fez explicações sobre a “catarse”, que seria a purgação das emoções 

promovida pela tragédia dramática. Segundo Courtney (2003), a catarse, definida por 

Aristóteles, seria um efeito benéfico de purificação dos sentimentos, pois no momento da 

imitação de dramas reais, o público poderia experimentar sentimentos impuros que depois de 

expurgados seriam substituídos por sentimentos de piedade e medo. Vygotsky (1998) em 

Psicologia da Arte dedica todo um capítulo à discussão do conceito catarse. 

Na Roma Antiga, o teatro teve seus tempos áureos, no entanto, alguns escritores 

romanos criaram uma base intelectual que rejeitava o teatro, recorrendo às ideias de Platão. 

Este importante filósofo era favorável ao jogo e a uma educação lúdica, mas era um forte 

opositor ao teatro, preferindo dar ênfase à realidade e condenando o teatro por ser a imitação 

da realidade. Platão duvidava da moralidade transmitida pelo ato de imitar, pensamento que 

foi compartilhado por escritores romanos. 

Na primeira metade do período medieval, a Igreja condenou severamente o teatro e 

perseguiu os atores, por objeção às sátiras que eram feitas à Igreja e por este fenômeno 

artístico estar ligado aos rituais considerados pagãos. Por redundância, o teatro ressurgiu no 

século X, com forte conotação religiosa, dentro da própria Igreja por meio dos “tropos”, que 

eram cânticos da liturgia seguidos de personificação que muitas vezes eram feitas por atores 

profissionais. Muitos dos rituais que se mantêm até hoje dentro das igrejas trazem uma 

teatralidade natural que passa às vezes despercebida devido à constância e a naturalidade nas 

quais esses eventos ocorrem, como por exemplo, as cerimônias de casamento.  
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São Thomas de Aquino, no século XIII, retomou os estudos de Aristóteles e foi um 

dos defensores do teatro como recreação. De acordo com Courtney (2003) os monges 

beneditinos tinham como tradição “o educar pela fala” e provavelmente continuaram com as 

declamações ao longo da Idade Média. Conforme argumenta Courtney (2003), naquela época, 

foi o teatro que levou às grandes multidões sua educação e um pouco de conhecimento sobre 

os clássicos da literatura, uma vez que livros e escolas eram privilégios de poucos.  

Segundo Courtney (2003), os puritanos desaprovavam o teatro na Inglaterra na metade 

do século XVI e início do século XVII. O estudo do latim era tido como forma de disciplinar 

a mente e considerado mais importante que a literatura. O teatro era aceito como método 

educacional, no entanto, não era muito incentivado enquanto atividade dramática. O teatro na 

educação no século XVIII ficou restrito a poucas peças encenadas em ocasiões 

comemorativas. Os jesuítas utilizavam esporadicamente o teatro como forma de evangelizar e 

educar os leigos. 

 

2.3 As bases filosóficas e as raízes do teatro na educação 

 

Para Courtney (2003) a filosofia educacional ganhou outros princípios desde os 

trabalhos de Rousseau e, sucessivamente, a teoria evolucionista de Darwin. O conjunto dessas 

mudanças no pensamento filosófico resultou na educação pedocêntrica, ou seja, aquela 

educação que considera a criança como centro em todo processo de aprendizagem. Com essas 

mudanças no pensamento pedagógico e psicológico o teatro na educação fundou suas raízes. 

Jean Jacques Rousseau, filósofo suíço que viveu entre 1712 a 1778, defendia ideais de 

uma pedagogia que se voltasse à essência do ser humano, considerando que o homem não 

seria guiado somente pelo intelecto, mas por um conjunto de sentimentos, instintos e emoções 

que eram constituintes fundamentais da dignidade humana. Além disso, Rousseau introduziu 

as ideias de que a criança é um ser de características próprias e que, portanto, tem também 

seus próprios interesses. Courtney (2003) afirma que “Emile” (1762) de Rousseau, foi a porta 

através da qual passaram Froebel, Pestalozzi, Montessori, Dewey e Caldwell Cook, entre 

outros partícipes do movimento Escola Nova. Especialmente Caldwell Cook teve grande 

importância para a elaboração do método dramático como forma efetiva de teatro com o 

objetivo claro de aprendizado. 

Após 1859, a crescente aceitação da teoria evolucionista de Darwin influenciou 

psicólogos do mundo todo, que se viram impelidos a traçar uma nova concepção de crescimento 

do indivíduo humano, seu desenvolvimento e seu aprendizado. Nesse contexto de mudanças 
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profundas na Filosofia e nas Ciências, os jogos, os jogos dramáticos e as brincadeiras passaram 

a ser reconsiderados com base na teoria evolucionista. Courtney (2003) afirma que: 

 

Veremos que o conceito de evolução conduziu as duas principais teorias da 

motivação – instinto e fisiologia. Ambas encaram o jogo como uma tendência, na 

qual a imitação e o jogo dramático estão relacionados, e cuja ação visa favorecer o 

crescimento do organismo. Alguns pensadores oferecem uma explanação parcial do 

jogo (como energia excedente, pré-exercício, recreação ou relaxamento), ou então 

uma interpretação imaginativa (como recapitulação). Mas, nenhum desses conceitos 

filosóficos pode nos fornecer uma completa definição do termo jogo, jogo dramático 

e imitação. (COURTNEY, 2003, p. 37). 

 

Segundo Koudela (2006), o teatro na educação foi revolucionado a partir do 

movimento de renovação na educação, que no Brasil ficou conhecido como movimento 

Escola Nova, e que teve como um de seus membros Henry Caldwell Cook, um dos pioneiros 

do movimento do Teatro na Educação, quando propôs o método dramático. A partir desse 

momento, quando os princípios educacionais passam a ser centrados no desenvolvimento 

natural da criança, o objetivo do teatro educacional aprimorou-se no sentido de valorizar a 

livre expressão da imaginação criativa e, portanto, o teatro escolar abandona a antiga 

preocupação com a apresentação de um espetáculo para assumir sua responsabilidade frente 

aos princípios de formação do indivíduo. 

As diferentes concepções sobre o teatro na educação nos tempos modernos vieram se 

modificando desde o início do século XX até a atualidade. Mais recentemente, os jogos 

teatrais, propostos por Viola Spolin vêm ganhando forças por meio dos esforços de alguns 

educadores brasileiros, entre eles, Ingrid Koudela, professora universitária da escola de 

comunicação e artes cênicas da Universidade de São Paulo - USP. 

Koudela (2006) nos fala sobre a dicotomia e polarização dos objetivos e das técnicas 

do teatro educação, e de como essa distinção se tornou ainda mais evidente a partir dos anos 

vinte. Em virtude das novas correntes de pensamentos filosóficos que influenciaram a 

educação após 1920, o teatro na educação foi ganhando rumos e objetivos diversificados. 

Devido a essa grande diversidade, apresentaremos a seguir um breve resumo de algumas 

correntes que se apropriaram do teatro para fins educacionais. 

 

2.3.1 O método dramático (The Play Way) 

 

Caldwell Cook inaugurou o método dramático em sua obra The Play Way em 1917. 

De acordo com Courtney (2003), Cook propunha o método dramático como um meio para 

obter o aprendizado eficiente, especialmente recomendado para o estudo da linguagem, da 
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literatura, história, artes entre outras modalidades do currículo daquela época. Os princípios 

básicos desse método eram: a) o aprendizado não advém do ato de ler e escutar, mas 

especialmente da ação; b) o bom trabalho é resultante do esforço espontâneo e do livre 

interesse do estudante; c) o meio mais natural de estudo para a juventude é o jogo. No método 

dramático de Cook, os jovens já eram estimulados a escrever suas próprias peças.  

As observações de Japiassu (2008) nos permitem compreender melhor a concepção de 

educação na qual se baseia o método dramático. Este autor diferencia duas vertentes do teatro 

na educação. A primeira que ele chama de instrumental, é a que sugere o modelo “play way” 

de ensino, a qual o autor caracteriza como redutora da potencialidade educativa do teatro e 

que tem o teatro como um meio de estudar e compreender objetivos ligados a conteúdos de 

outras disciplinas. A segunda concepção, a qual Japiassu (2008) chama de essencialista ou 

estética, caracteriza-se por destacar de uma maneira mais ampla o desenvolvimento das 

linguagens artísticas pelo aluno como um caminho para promover a comunicação, leitura e 

compreensão da realidade. 

 

2.3.2 O teatro criativo (Child Drama) 

 

De acordo com Japiassu (2008), Peter Slade, pedagogo e teatrólogo inglês que viveu 

entre 1912 e 2004, propôs o jogo dramático como uma metodologia de educação, que cumpre a 

função de ser um “eixo fundamentador” do currículo na educação infantil. Ele defendia que o 

teatro na educação poderia proporcionar uma integração com as diversas disciplinas do 

currículo escolar, podendo estabelecer a articulação interdisciplinar tão desejada na educação da 

atualidade. Slade vislumbrava obter objetivos muito amplos para o jogo dramático, entre eles: a 

criatividade, o desenvolvimento moral e ainda, a livre expressão (Japiassu, 2008).  

Courtney (2003), por sua vez, complementa que Peter Slade compreendia que a função 

emocional do jogo dramático é percebida pela criança de maneira muito intensa. Ele 

acreditava que o jogo dramático produzia uma “catarse” emocional, pois esse teatrólogo e 

educador concebia a catarse tal qual Aristóteles, acreditando, portanto, que este efeito 

funcionaria como uma válvula de escape capaz de produzir um controle emocional e uma 

autodisciplina interna.  
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2.3.3 As peças didáticas de Bertold Brecht 

 

Berthold Brecht nasceu em Augsburg, na Alemanha, em 1898 e morreu aos 58 anos de 

idade em Berlim. Foi um importante poeta e dramaturgo, teve especial participação na 

formação das bases do teatro contemporâneo. Ele tinha uma forma muito particular de ver e 

de fazer teatro. Por ter sido exilado durante a perseguição nazista e pela sua formação política 

socialista, Brecht acreditava que o teatro não deveria ter somente o papel de diversão para o 

público, mas essencialmente seria esta uma arte capaz de desenvolver a consciência política e 

a formação pedagógica do povo. Brecht ficou famoso pelo seu teatro épico, que diferenciava 

do teatro clássico por causar no público um efeito que ficou conhecido como estranhamento
2
. 

Uma das modalidades de teatro proposta por B. Brecht foram as peças didáticas, que depois 

de um tempo foram redescobertas e revalorizados dentro do trabalho deste dramaturgo. 

Bohnheim (1992) nos fala de como Bertold Brecht concebia as peças didáticas como teatro 

para os próprios atores e não para diversão de uma plateia,  

 

[...] É que, parece, não existe a possibilidade de modificar o público burguês: 

quando um homem burguês (e quem não é?) entra num teatro, de certo modo se 

despede da vida, esquece o mundo “exterior”, e pede a sua dose de diversão. Brecht 

dá agora um passo radical: se não dá para mudar o público, invente um novo público 

(aquele dos esportes), e, se nem isso for possível, então, mais simplesmente, cometa-

se o crime perfeito e suprima-se até mesmo a idéia de público. E é assim que surgem 

as peças didáticas. (BORNHEIM, 1992, p. 182). 

 

As peças didáticas de Bertold Brecht foram inicialmente quase desconsideradas pelos 

estudiosos de seu trabalho. Segundo Koudela (2007, p. 2-3), apenas em 1968, durante um 

encontro internacional na Alemanha, as peças didáticas, que já eram consideradas como uma 

fase superada no trabalho de Brecht, ganharam uma nova concepção. A partir das 

investigações de Reiner Steinweg e Jehns Ihwe, mostradas inicialmente num seminário que 

ocorreu entre 1963-1964, resultou no trabalho “A peça didática – A teoria de Brecht para uma 

educação político-estética”.  

Com isso, as peças didáticas de Bertold Brecht foram redefinidas depois de 1963 por 

esses estudiosos. Assim, essa modalidade de teatro educacional foi adquirindo um papel de 

destaque e de maior valor dentro da obra desse dramaturgo. O papel das peças didáticas está 

explicitado por Brecht no texto “A Grande e a Pequena Pedagogia” no arquivo de Brecht, 

 

                                                           
2
 Estranhamento – efeito típico do teatro épico caracterizado por certo exagero nas características dos 

personagens, tais como gestos extravagantes, gargalhadas etc. com o intuito de lembrar ao espectador que ele 

está no teatro, ou seja, frente a uma suposta realidade. 
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A peça didática foi concebida por Brecht com o objetivo de interferir na organização 

social do trabalho (infra-estrutura). Em um Estado que se dissolvia enquanto 

organização fundamentada na diferença de classes, essa pedagogia deixa de ser utopia. 

Por outro lado é justamente o caráter utópico da experimentação com a peça didática – 

concebida para uma ordem socialista do futuro – que garantia o realismo político. 

(KOUDELA, 2007, p. 13-14). 

 

Em resumo do que diz Koudela (2007), as peças didáticas tinham dois objetivos 

principais, o primeiro deles seria a democratização do teatro, e o segundo objetivo, muito 

mais audacioso, seria a grande pedagogia, que vislumbrava uma nova ordem política, na qual 

o interesse de cada um equivaleria ao interesse do Estado. Nas peças didáticas, a dialética era 

concebida como um modelo de comportamento e de pensamento, os participantes se 

revezavam entre atores e observadores, não havia necessidade de plateia. Algumas das peças 

didáticas de Brecht foram desenvolvidas com crianças e outras com adultos proletários. Tais 

peças eram produzidas sem nenhum aparato cênico e com simplicidade nos figurinos. Entre as 

peças didáticas de Brecht destacam-se: “O voo dos Lindbergh”, “Baden-Baden” e “Vida de 

Galileu Galilei”. 

 

2.4 O Sistema de Jogos Teatrais de Viola Spolin 

 

Na década de 60, o termo theater game foi proposto por Viola Spolin (1906-1994), 

diretora, educadora e escritora norte-americana, pioneira na utilização do teatro improvisado 

na educação. Koudela (2006) afirma que o trabalho de Spolin sempre teve fins claramente 

pedagógicos. Os jogos teatrais dão possibilidade para que todos possam “atuar”, independente 

de terem ou não dons artísticos.  Com as traduções de trabalhos de Viola Spolin por Ingrid 

Koudela, os educadores brasileiros passaram a ter mais acesso aos fundamentos dos jogos 

teatrais. A partir de um denso estudo de temas que envolvem teatro e educação, desenvolvidos 

não só por Koudela, mas por outros pesquisadores brasileiros, consideramos que hoje há um 

vasto material de apoio para aqueles que desejam implementar jogos teatrais como 

metodologia de ensino em suas aulas.  

Japiassu (2001) diferencia o teatro na educação em dois tipos de abordagens, sendo 

elas, a abordagem instrumental (que correspondente ao Jogo Dramático) e a abordagem 

essencialista ou estética (mais próxima dos Jogos Teatrais). Por manter o foco na formação 

dialógica e integral dos alunos, acreditamos que, no contexto desse trabalho, nos 

aproximamos de uma abordagem essencialista, o que não significa que desconsideramos a 

abordagem instrumental, mas que diferenciamos o jogo dramático dos jogos teatrais, 
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Basicamente o método dramático é um recurso didático que consiste na 

“encenação” de situações para a assimilação de conteúdos trabalhados pelas 

diferentes disciplinas do currículo (dramatização de episódios estudados em história 

ou simulação de eventos para treinamento de pessoal para cursos profissionalizantes, 

forças armadas e empresas, por exemplo). (JAPIASSU, 2001, p. 29, grifos do autor).  

 

Ainda segundo Japiassu (2001) o Sistema de Jogos teatrais de Viola Spolin trouxe 

grande avanço à pedagogia do teatro, sendo esta uma metodologia de ensino de teatro. Ela 

introduziu elementos importantes para o teatro improvisado, tais como o foco, a instrução, a 

plateia e a avaliação coletiva.  

Concordamos com Viola Spolin (2007) quando a autora coloca a possibilidade dos 

jogos teatrais serem usados por professores com nenhum treinamento em teatro desde que 

tenham clareza na intenção formativa, uma vez que os jogos teatrais se tornam úteis para 

desenvolver habilidades de concentração, resolução de problemas e interação em grupo. No 

entanto, defendemos que os jogos teatrais poderiam alcançar plenamente seus objetivos desde 

que houvesse nas escolas professores habilitados em artes cênicas. Com as observações de 

Spolin (2007) podemos compreender a seriedade e os princípios educativos que se 

estabelecem mediante o sistema de jogos teatrais. 

 

As oficinas de jogos teatrais não são designadas como passatempos do currículo, 

mas sim como complementos para a aprendizagem escolar, ampliando a consciência 

de problemas e ideias fundamentais para o desenvolvimento intelectual dos alunos. 

[...] As oficinas de jogos teatrais são úteis ao desenvolver a habilidade dos alunos 

em comunicar-se por meio do discurso e da escrita, e de formas não verbais. 

(SPOLIN, 2007, p. 29). 

 

Assim, o desenvolvimento da competência comunicativa é um pressuposto 

fundamental dos jogos teatrais, e estes, possuem claramente alguns pontos que os fortalece 

enquanto meio para promover a aprendizagem. Os jogos teatrais são um tipo de atividade 

voluntária, coletiva, além de representarem um fenômeno cultural. No jogo, a ordem é 

indispensável, estando expressa na forma de regras ou implícita na delimitação do tempo e do 

espaço ou pelo desenvolvimento da capacidade de ouvir e de respeitar a vez do outro. É 

comum que uma situação de jogos teatrais apresente certo ar de mistério e tensão, que pode 

vir a estimular a curiosidade e o interesse pelo tema estudado. E por trazer o jovem 

literalmente para o centro das atenções, os jogos teatrais são vistos por nós como uma forma 

de aprendizagem atrativa, tanto para as crianças quanto para os adolescentes, além de conter 

em sua estrutura básica um fator indispensável para a aprendizagem: o uso coletivo de 

diversos tipos de linguagem. 
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Spolin experimentou seu método com estudantes e profissionais de teatro, com 

professores e alunos do ensino fundamental e médio, em programas 

educacionais de crianças portadoras de necessidades especiais, em cursos para o 

estudo de idiomas, religião, psicologia e em centros de reabilitação de crianças 

delinqüentes. Constatou que seu sistema de jogos teatrais era um processo 

aplicável a qualquer campo, disciplina ou assunto por “possibilitar um espaço 

possível para a interação e comunicação verdadeiras entre sujeitos”. 

(JAPIASSU, 2001, p. 41- 42, grifos do autor). 

 

 

Vemos, portanto, que em uma situação de jogo, além do aspecto cognitivo, outros 

aspectos, a nível interativo e comportamental, podem dar aos jovens oportunidades de 

desenvolver noções de espaço e tempo, planejamento de metas, objetivos e ação, capacidade de 

observar e interpretar fatos, gosto pelo aprendizado, socialização e respeito ao próximo. 

Infelizmente, os jogos teatrais são pouco experimentados pelos professores em geral, por 

motivo de resistência em empreender tal recurso em sala de aula ou pelo fato desta técnica ser 

pouco conhecida, uma vez que os jogos teatrais só começaram a ser divulgados no Brasil a 

partir de 1980. Atualmente, a Faculdade de Artes e Comunicação da USP é referência nos 

trabalhos com jogos teatrais. Têm sobressaído neste estudo autores como: Araujo (2000); 

Japiassu (2003); Santos (2002; 2003). 

 

2.5 Os jogos teatrais como elemento favorecedor de uma educação estética  

 

O termo “estética” advém do vocábulo grego aisthésis que significa percepção ou 

sensação. De agora em diante empregaremos este vocábulo de acordo com as observações de 

Read (2001) que considera o fator estético ligado tanto a sensação, referente ao que é captado 

pelos sentidos, bem como ao sentimento, relativo a funções psíquicas superiores (raciocínio, 

atenção, percepção, imaginação, atitude voluntária). Comumente, em situações de normalidade, 

um indivíduo não permanece passivo diante de uma sensação captada pelos sentidos, pois, 

inevitavelmente, ele atribui a tal sensação um sentimento. Geralmente, todas as pessoas têm a 

tendência imediata de relacionar a reação estética com experiências ligadas à arte num sentido 

amplo. No entanto, Read salienta o fator estético presente em ações cotidianas ou mesmo em 

reações instintivas do ser humano como, por exemplo, a fuga diante do perigo. 

 

 

Essa ação (buscar abrigo diante do perigo) normalmente seria chamada de instintiva, 

mas de nosso ponto de vista imediato ela merece um exame mais detalhado. Nos 

sentidos é instintivo que o motivo da ação seja preservar a vida: mas ela não tem 

apenas um motivo, mas também um padrão. Minha agilidade, nessas circunstâncias, 

não foi deliberada. Um observador externo poderia ter descoberto nela velocidade, 

economia e graça. (READ, 2001, p. 40). 
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Tomaremos emprestado dos estudos de Read (2001) algumas reflexões deste autor 

sobre a presença da “forma” na arte como um todo, o que nos parece diretamente ligada à 

definição de estética. Ao considerarmos a educação estética presente tanto na criação quanto 

na percepção de uma forma de arte, ganhamos subsídios teóricos para melhor situar os jogos 

teatrais na esfera pedagógica. Por isso, partiremos de uma pergunta fundamental: O trabalho 

com jogos teatrais pode ser considerado um estudo relacionado à arte? Para nós a resposta é 

sim. Pois segundo Read (2001, p. 16) “A arte, seja lá como a definimos, está presente em tudo 

que fazemos para satisfazer nossos sentidos”. Este autor também considera que a brincadeira é 

uma forma de arte. 

 

Todas as formas de brincar (atividade física, repetição de experiências, fantasias, 

apreensão do meio ambiente, preparação para a vida, jogos em grupos – estas são 

categorias da Dr
a
. Lowenfeld) constituem tentativas cinestésicas de integração, 

tendo, deste ponto de vista, parentesco com as danças rituais dos povos primitivos e, 

como elas, devem ser consideradas como formas rudimentares das artes visuais e 

plásticas. (READ, 2001, p. 121-122).  

 

Portanto, a fábula, a poesia, o desenho e o teatro podem ser considerados como formas 

diferenciadas de educação estética, que nas escolas são planejadas com a clara intenção de 

alcançar objetivos nobres, tais como: o conhecimento, o sentimento e a moral. Consideramos 

adequado chamar de educação estética o trabalho pedagógico com jogos teatrais, porque as 

atividades com estes jogos visam mostrar um tema por meio de uma performance criada pelos 

alunos-atores e que é percebida pelos alunos-expectadores ao longo do tempo da apresentação. 

Com isso, esses jogos são ações diretamente relacionadas às percepções dos indivíduos 

(sensações) e que podem ser classificadas também como ações intencionais, planejadas e sentidas 

de uma maneira singular por cada pessoa que venha participar dessas atividades.  

Os jogos teatrais não têm a pretensão de ser um grande espetáculo artístico, e como 

toda atividade de cunho pedagógico, estes jogos são planejados com fundamentação teórica e 

pressupõem que haja algum aprendizado, o cumprimento de normas (regras) e um processo de 

avaliação.  

 

2.5.1 Algumas considerações sobre os objetivos de uma educação estética 

 

Uma das dificuldades encontradas na apropriação da estética na educação é quanto à 

definição de seu método e seus objetivos no trabalho pedagógico. Algumas das observações 

feitas por Vygotsky (2010) no texto Educação Estética nos alertam para a falta de consistência 

teórica quando no meio educacional comumente se atribui alguns objetivos pedagógicos à 
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educação estética. Para este autor, tais objetivos não devem ser traçados quando se pretende 

trabalhar a educação estética, pois, eles nunca poderão ser intencionalmente alcançados. Em 

primeiro lugar, a moral que se espera ser apreendida pelos alunos nem sempre é a mesma que 

está explícita. Inesperadamente, e de maneira desconcertante para o professor, o aluno pode 

atribuir um papel de herói ao lobo, por exemplo. Assim, o efeito moral da educação estética é 

imprevisível, portanto, o professor que, por ventura, queira determinar alguns traços para essa 

moralidade não será bem sucedido. 

 

O efeito moral da arte existe, sem dúvida, e se manifesta em certa elucidação interior 

do mundo psíquico, em certa superação dos conflitos íntimos e, consequentemente, 

na libertação de certas forças constrangidas e reprimidas, particularmente das forças 

do comportamento moral. (VYGOTSKY, 2010, p. 340). 

 

O segundo objetivo, comumente esperado para a educação estética, refere-se à intenção 

de educar a criança no sentido de expor a “realidade” de uma maneira artística. Quanto a isso, 

Vygotsky (2010) faz objeções e critica as escolas tradicionais que transmitiam os princípios de 

uma educação cívica e social nas aulas de literatura. Nesse ponto, para o autor, a realidade se 

apresenta tão transfigurada que nada tem a ver com a realidade a ser estudada. 

Para um terceiro grupo de educadores, que veementemente defendem a educação 

estética como tendo seu objetivo em si mesma, Vygotsky (2010) argumenta que a atribuição 

dos valores da arte pela arte ou a estética pela estética, como sentimento do agradável é 

equivocada à medida que, para a criança, a vivência do real é muito mais significativa do que 

a emoção imaginária provocada pela apreciação de uma poesia, um conto ou uma fábula. 

Outra ressalva, feita por Vygotsky (2010), é quanto ao ensino profissionalizante da arte, pois, 

na maioria dos casos, especialmente nos conservatórios, ocorre o desrespeito aos interesses da 

criança, que segundo este autor, é uma das leis básicas de todo aprendizado. 

Para melhor especificar os verdadeiros objetivos da educação estética, Vygotsky 

(2010) busca apoio no entendimento do sentido biológico da atividade estética e nas 

características psicológicas da reação estética. Quanto ao sentido biológico da atividade 

estética, o autor diferencia a função biológica da estética da arte nas civilizações antigas e nas 

civilizações modernas, sendo que nas civilizações primitivas eram nitidamente visíveis as 

funções de corte sexual ou relativas ao trabalho. No entanto, na modernidade a educação 

estética ganhou novos contornos e um novo sentido biológico. Para esse autor, tanto a 

percepção da arte como o ato de criação ganham um sentido biológico indispensável ao ser 

humano, o de sublimação, ou seja, uma espécie de ajuste que coordena nossa energia psíquica 

para, assim, superarmos o grande volume de excitações não realizadas na vida. 



58 
 

Educar esteticamente alguém significa criar nessa pessoa um conduto permanente e 

de funcionamento constante, que canaliza e desvia para as necessidades úteis a 

pressão interior do subconsciente. A sublimação faz em formas socialmente úteis o 

que o sonho e a doença fazem em formas individuais e patológicas. (VYGOTSKY, 

2010, p. 338-339). 

 

Vygotsky (2010) deixa em evidência o grande valor da arte e da percepção estética na 

educação, uma vez que esta pode incluir a criança e o jovem, o máximo possível, na imensa e 

variada rede de produção cultural e na experiência estética da sociedade a qual pertence. 

Diante do que foi exposto, podemos verificar quão audaciosos são os objetivos de uma 

educação estética e com isso, abre-se a nossa frente um enorme leque de possibilidades de 

estudos sobre a estética e a arte na educação.  

 

2.5.2 A subjetividade e a construção de intersubjetividade como possibilidades da 

educação estética  

 

Em tópicos anteriores, foram apontadas as críticas de Adorno (1985) quanto à perda da 

subjetividade do indivíduo, que é a principal consequência da ação manipuladora da indústria 

cultural e da racionalidade técnica, que vem sendo uma das marcas do capitalismo, desde o 

início do século XX. Assim, segundo o autor: “As particularidades do eu são mercadorias 

monopolizadas e socialmente condicionadas, que se fazem passar por algo de natural” 

(Adorno, 1985). Essa crítica tão incisiva revela-nos algumas lacunas quanto aos saberes que 

transitam no interior da escola. Por isso, cabe uma reflexão sobre qual é o tipo de sujeito que 

pretendemos formar? Ou, por outra, quais são as exigências que uma sociedade moderna 

“democrática” faz aos sujeitos? 

Diante das constatações de Adorno (1985) sobre o poder manipulador da racionalidade 

técnica, as ideias contidas em sua Teoria Crítica Social (início do século XX) propagaram certo 

desprezo pela formação técnico-científica. No entanto, alguns anos depois, Habermas (1997), 

outro importante filósofo também da Escola de Frankfurt, propõe a teoria da ação comunicativa, 

que vê na interação social e na comunicação uma maneira de formar cidadãos aptos a atuarem 

com competência crítica e ativa diante do conhecimento racional técnico. Assim, Habermas 

(1997) desenvolveu uma nova noção de racionalidade que passou a ser chamada de 

racionalidade comunicativa.  

A capacidade de comunicação é um dos primeiros requisitos de um cidadão da 

sociedade atual. Contudo, a competência comunicativa não envolve somente saber falar ou se 

expressar fluentemente, mas a comunicação se estabelece sempre como uma via de mão 
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dupla, ou seja, é imprescindível que se saiba ouvir. Além disso, é preciso saber sobre o que se 

fala, para quem estamos falando e principalmente em nome de quem se fala. Qual é o “eu” 

que está falando? Seria o “eu” que representa a comunidade a qual pertencemos? Ou seria um 

“eu” que fala pela força da massa manipulada pelo sistema dominante? Este “eu” seria capaz 

de manifestar-se em nome de sua própria subjetividade, processando e elaborando novas 

perguntas a fim de encontrar respostas sobre aquilo que chega até ele? Com certeza, a 

comunicação fica prejudicada num sistema educacional que não prioriza a formação do 

indivíduo pleno, dando ênfase apenas ao aspecto racional e à acumulação de conteúdos não 

relacionados à subjetividade do aluno.  

Morin (2011), no anexo 2 do livro “Cabeça bem feita”, mostra-nos a complexidade na 

qual se envolve a noção de sujeito. Ele parte da definição biológica de sujeito e da sua 

dependência do meio ambiente, biológico, social e cultural no qual se insere. Partindo daí, ele 

começa a expor o quanto a autonomia e a liberdade dos sujeitos estão vinculadas aos 

princípios de identidade do sujeito. Entre os princípios de identidade elencados por Morin 

(2001), chamam-nos especial atenção os princípios de inclusão e o de exclusão, que podem 

ser evidenciados respectivamente pela capacidade de comunicabilidade e de 

incomunicabilidade por meio da linguagem.  

Tendo a comunicação uma indispensável tarefa na formação da subjetividade, 

consideramos como condição básica para o aprendizado, que esta comunicação se estabeleça 

naturalmente dentro da sala de aula, desde os primeiros anos na escola até os níveis superiores 

de formação. Mesmo com o trabalho focado nos aspectos da individualização (subjetividade), 

por meio da comunicação e por trabalharem no sentido de atingir objetivos traçados pelo 

coletivo, consequentemente, a intersubjetividade também é trabalhada. Portanto, ao se instalar 

um clima de harmonia entre o grupo que está atuando nos jogos teatrais, a objetividade é 

alcançada, pois o “todo orgânico” (indivíduo + grupo) consegue se expressar e enviar uma 

mensagem a quem está assistindo ao esquete teatral. Duarte Jr. (1988) entende a educação 

como um processo de desenvolvimento da “personalidade cultural” do indivíduo e considera 

que só tem sentido educar pela arte se essa educação visa o processo formativo do cidadão.  

 

Em essência, pode-se afirmar que educar significa colocar o indivíduo em contato com 

os sentidos que circulam em sua cultura [Grifo do autor], para que assimilando-os, ele 

possa nela viver. Contudo essa assimilação não deve subentender uma atitude passiva 

do sujeito. [...] Então, educar significa, basicamente, permitir ao individuo a eleição de 

um sentido que norteie sua existência. Significa permitir que ele conheça as múltiplas 

significações e as compreenda a partir de suas vivências. (DUARTE Jr., 2002, p. 60). 
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Ao traçar considerações sobre os objetivos da educação, Read (2001) lembra que a 

essência da democracia é o indivíduo e define como sendo papéis da educação atuar tanto no 

processo de individualização quanto na integração social. No entanto, a reflexão sobre a 

formação da consciência moral, que se constitui pela autoconsciência do indivíduo somada a 

uma consciência social, nos impede de nortear seguramente a ação da educação na formação 

do indivíduo. Compreendemos que nesse contexto, a educação estética pode vir a favorecer a 

formação de uma consciência moral. Mas isso é um produto de todo um processo social, 

mesmo porque, há ainda a interferência de outras esferas de formação e até mesmo de 

mecanismos de manipulação que se encontram para além dos muros da escola, entre eles: a 

mídia, as igrejas, a família, o trabalho etc. Portanto, a educação não determina o bom ou mau 

indivíduo. As declarações de Read (2001) sobre os objetivos da educação estética, assim como 

em Vygotsky (2010), também convergem para a dimensão psíquica da formação do indivíduo. 
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3 A FORMAÇÃO DE CONCEITOS CIENTÍFICOS NA FASE DE TRANSIÇÃO E AS 

IMPLICAÇÕES DESSE PROCESSO NA ESCOLHA DA METODOLOGIA DOS 

JOGOS TEATRAIS E NO ENSINO DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA 

 
 

Se fôssemos infinitos. Tudo mudaria. 
Como somos finitos. Muito permanece. 

Bertold Brecht 
 
 

À luz dos experimentos genético-comparativos e da teoria sócio-histórica, 

desenvolvida por Vygotsky e seus colaboradores, tornou-se possível uma melhor 

compreensão das mudanças que se passam no pensamento humano, especialmente na fase de 

transição (adolescência). Com esse capítulo, pretendemos evidenciar alguns pontos sobre a 

formação dos conceitos científicos na adolescência, segundo Vygotsky. Por compreendermos 

que esta visão é bastante significativa para o ensino de Ciências, pretendemos também, 

abordar as implicações do uso da metodologia dos jogos teatrais e do ensino de História da 

Ciência no desenvolvimento do pensamento por conceitos, que se inicia no ser humano 

durante a adolescência.  

 

3.1 A formação de conceitos científicos na adolescência 

 

De acordo com Vygotsky (1996), o adolescente encontra-se numa etapa transitória de 

maturação do pensamento que redunda em uma nova estrutura intelectual, e que, 

consequentemente, o torna capaz de compreender melhor os conceitos científicos. Nesse 

período, estrutura-se uma nova forma de pensamento denominada pensamento por conceitos, 

que é completamente diferente das outras fases do desenvolvimento do pensamento na criança. 

 Para compreendermos melhor todo esse processo de sucessivas mudanças na estrutura 

do pensamento da criança e do adolescente, precisamos tomar como base não só os fatores 

biológicos do desenvolvimento do indivíduo, mas também fatores histórico-sociais, culturais 

e psicológicos. Nesse sentido, o processo de mudança intelectual não se resume a uma mera 

acumulação quantitativa de informações, mas é antes de tudo, um extraordinário processo de 

intensas modificações que tem a ver não só com os interesses e novas demandas do jovem na 

fase de transição, mas também com o aprofundamento e ampliação das velhas estruturas 

mentais. As mudanças a nível intelectual envolvem toda a extensão dos interesses vitais e, por 
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isso, refletem diretamente nas outras funções psicológicas dos indivíduos, sendo elas a 

memória, a percepção, a atenção, a criatividade etc. 

Segundo Vygotsky (1996), os psicólogos defensores das teorias psicológicas 

tradicionais foram unânimes em observar o aparecimento de um conteúdo novo no pensamento 

da criança na fase de transição, mas eles desconsideravam a possibilidade de que existissem 

mudanças na forma de pensar do adolescente. Alguns deles atribuíam essa mudança no 

conteúdo do pensamento ao aumento biológico no volume do córtex cerebral, e outros, 

chegaram a atribuir tais mudanças ao contato do adolescente com esferas culturais novas. 

Vygotsky (1996) se contrapõe a essas teorias psicológicas tradicionais que para este 

estudioso chegaram à conclusão errônea de que os fatores emocionais são o núcleo central na 

determinação das mudanças no pensamento do adolescente, conduzindo toda a maturação 

psicológica do jovem: 

 

Para la psicología tradicional de la edad de transición, los cambios emocionales 

constituyen el núcleo central y el contenido básico de toda la crisis: contrapone el 

desarrollo de la vida emocional del adolescente al desarrollo intelectual del escolar. 

A la luz de dicha teoría, todo nos parece puesto boca abajo, vuelto de revés: 

precisamente el niño de edad temprana es el ser más emocional, las emociones, en 

su estructura general, desempeñan un papel preponderante; el adolescente, en 

cambio, es para nosotros ante todo un ser pensante. (VYGOTSKY, 1996, p. 49).  

 

Vygotsky considera, antes de tudo, o adolescente como um ser pensante, portanto, ele 

defende a ideia de que as mudanças intelectuais são muito profundas e que tais mudanças 

influenciam toda estrutura psicológica do indivíduo. Assim, as outras funções psicológicas 

superiores já citadas ficam subordinadas às transformações ocorridas no intelecto do 

adolescente.  

No entanto, para Vygotsky (1996), essa transformação se apresenta tanto ao nível do 

conteúdo do pensamento quanto à forma do pensamento. Desse modo, o processo de 

desenvolvimento da criança não é tão somente o arraigar dele em sua esfera cultural, mas 

também, junto ao desenvolvimento do conteúdo ocorre o desenvolvimento de formas e modos 

de atividades superiores, historicamente surgidas, cujo desenvolvimento vem a ser condição 

indispensável para o “arraigamento” em sua cultura.  

Vygotsky (1996) toma como base em estudos sobre o desenvolvimento do 

pensamento, tanto a ontogênese quanto a filogênese do ser humano. A ontogênese é relativa 

ao desenvolvimento do indivíduo nas várias fases de sua vida, enquanto filogênese refere-se 

ao desenvolvimento da espécie humana ao longo de todo seu processo sócio-histórico. Na 

obra, o autor ressalta a necessidade de se fazer um estudo da ontogênese
 
para se compreender 



63 

a formação de conceitos pelo adolescente, uma vez que as funções psíquicas superiores são 

produtos do desenvolvimento sócio-histórico. A inegável relação de dependência entre o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores e a maturação orgânica do cérebro não 

pode nos levar a afirmar que o amadurecimento biológico deste órgão seja o fator que 

identifique e promova prioritariamente as mudanças do intelecto na adolescência.  

Por meio de estudos investigativos sobre a psicologia humana, Vygotsky (1996) 

considerou que não há uma separação entre o abstrato e o concreto no pensamento do 

adolescente, mas sim uma nova relação entre os momentos abstratos e concretos desse 

pensamento, devido a uma nova forma de elaboração intelectual. 

 

Como demuestran las nuevas investigaciones, la afirmación de que en el 

pensamiento del adolescente se separa lo abstracto de lo concreto, lo abstracto de lo 

visual-directo es errónea: el movimiento del pensamiento en ese período no se 

caracteriza por el hecho de que el intelecto rompe sus vínculos con la base concreta 

de la cual se origina, sino por la aparición de una forma completamente nueva de 

relación entre los momentos abstractos y concretos del pensamiento, por la nueva 

forma de su fusión o síntesis, que en forma totalmente nueva se presentan ante 

nosotros en esa época funciones tan elementales, de tan antigua formación, como el 

pensamiento visual-directo, la percepción o el intelecto práctico del niño. 

(VYGOTSKY 1996, p. 56-57). 

 

A partir de algumas conclusões experimentais, a fase de transição foi considerada 

como uma “crise”, na qual coexistem formas mais elaboradas, totalmente novas para o 

adolescente, bem como, formas mais elementares do pensamento infantil que se reestruturam 

sobre novas bases na idade de transição. Portanto, de acordo com a psicologia de Vygotsky, 

na adolescência se estabelece um novo conteúdo e também uma nova forma de atividade 

intelectual, que ficou conhecida como “pensamento por conceitos”.  

Para melhor compreendermos as mudanças na forma de pensar do adolescente, faz-se 

necessária uma breve explicação da metodologia usada por Vygotsky e seus colaboradores. Em 

seguida, devido ao caráter comparativo desses estudos psicológicos, passaremos a um resumo 

das várias etapas na formação do pensamento, desde a mais tenra idade até a adolescência. 

 

3.1.1 A pesquisa experimental do desenvolvimento de conceitos 

 

Vygotsky (2001) abordou sobre a dificuldade de uma metodologia experimental para 

estudar o desenvolvimento de conceitos na criança e no adolescente. Ele considerou os dois 

principais grupos de métodos tradicionais de estudos sobre conceitos ainda falhos na obtenção 

de resultados mais próximos da realidade. No primeiro grupo, chamado por ele de método de 

definição, Vygotsky encontrou dois inconvenientes básicos: um deles foi o fato desse método 
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lidar apenas com resultados finais, sem captar a dinâmica do processo, e o outro inconveniente 

foi por este método operar somente com a palavra, desconsiderando o aspecto sensorial da 

criança. O segundo grupo, chamado de métodos de estudos da abstração, também foi 

considerado inadequado, principalmente por tentar tornar muito elementares os processos 

mentais, simplificando enormemente aquilo que, na verdade, é muito complexo. Além disso, 

esse segundo método ignora totalmente o papel da palavra na formação de conceitos. 

Outro método citado por Vygotsky (2001) foi o chamado método sintético-genético; 

que trouxe outra possibilidade de entender o processo de construção de conceitos, 

promovendo avanços nos estudos de psicólogos como Ach e Rimat, citados por Vygotsky 

(2001). No método sintético-genético, foram introduzidos conceitos artificiais que ligavam 

uma palavra sem sentido a certa combinação de atributos. Utilizando este método, Ach 

percebeu que havia uma dupla transformação no pensamento do adolescente, sendo esta 

referente não só ao conteúdo do que se pensa, mas também sobre a forma como o adolescente 

começa a pensar. Segundo Vygotsky (2001), Rimat já havia percebido que a formação de 

conceitos no adolescente excede a capacidade do pré-adolescente e que esta modificação só 

teria início após a puberdade. Portanto, a partir dos 12 anos, a criança desenvolve novas 

operações intelectuais que os possibilita de compreender melhor os conceitos científicos.  

Para Vygotsky (2001), mesmo tendo falhado quanto à vida isolada do conceito 

artificial, o método sintético-genético e os estudos de Ach e de Rimat contribuíram 

grandemente para rejeitar os antigos métodos. Estes métodos tradicionais baseavam-se em 

vínculos associativos mecanicistas para explicar a formação dos conceitos. De acordo com tal 

concepção, a memorização de palavras que se associavam com um objeto podia desencadear 

automaticamente a formação de conceitos. O método sintético-genético pôde mostrar que a 

formação de conceitos é um processo de caráter criativo, e não meramente reprodutivo. Em 

decorrência disso, a formação de conceitos passou a ser considerada como um processo 

orientado para um fim, que envolve uma série de operações que são o meio para solucionar 

um problema central. Com esse método, a fase de memorização inicial não foi totalmente 

descartada, mas a solução de um problema central passou a ser a base para a formação de 

conceitos (Vygotsky, 2001). 

Contudo, Vygotsky e sua equipe adotaram outro método de investigação sobre a 

formação de conceitos. Esse método, conhecido como método funcional de dupla 

estimulação, permitiu “observar como o sujeito experimental aplica os signos como meios de 

orientação das suas operações intelectuais e como [...] transcorre todo o processo de formação 

dos conceitos” (VYGOTSKY, 2001, p. 165). De maneira bastante sucinta, esse método 
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consiste em apresentar o problema desde o início. Ao longo de cada etapa do experimento, o 

problema central é relembrado de maneira constante. Enquanto isso, os meios são variáveis 

que vão sendo introduzidas gradativamente à medida que o sujeito venha fazer novas 

tentativas para solucionar o problema central, descartando totalmente a fase de memorização.  

O método da dupla estimulação foi bem sucedido para explicar os processos da 

formação de conceitos. Nele são utilizados diversos blocos de diferentes formas geométricas 

acompanhados de palavras não existentes no idioma da pessoa investigada.  

 

Na série de investigações do processo de formação de conceitos iniciada em nosso 

laboratório por Sákharov e desenvolvida e completada por nós e por nossos 

colaboradores U. V. Kotiélova e E. I. Pachklóvskaia, mais de trezentas pessoas foram 

estudadas, entre elas crianças, adolescentes e adultos, inclusive alguns com distúrbios 

patológicos das atividades intelectuais e de linguagem. (VYGOTSKY, 2001, p. 167). 

 

Como resultado desse estudo experimental Vygotsky e sua equipe de trabalho 

elucidaram alguns aspectos do processo genético de formação dos conceitos. Sendo, o 

primeiro deles, intitulado pelo autor como a lei básica do desenvolvimento do pensamento. 

Segundo Vygotsky (2001), 

  1.
o
 Aspecto (lei básica): o desenvolvimento do processo de formação dos conceitos 

encontra-se amadurecido somente na adolescência. Enquanto isso, na fase infantil, na 

solução de problemas, os “equivalentes funcionais” desempenham funções 

semelhantes às dos conceitos autênticos. Equivalentes funcionais seriam, portanto, 

conceitos que em sua forma usual e aparente substituem um conceito verdadeiro. 

 2.º Aspecto: a questão central do processo de formação de conceitos é o abandono do 

uso funcional do signo ou da palavra e a emergência de conceitos verdadeiros que dão 

a possibilidade do adolescente operar com o signo de diversas maneiras. 

Consequentemente, as funções psicológicas do indivíduo ficam subordinadas ao uso 

do conceito, e este conceito autêntico orienta o adolescente na resolução de problemas. 

 3.º Aspecto: “A formação dos conceitos científicos é impossível sem o uso da 

palavra” (VYGOTSKY, 2001, p. 170). 

 4.º Aspecto: os problemas propostos, a necessidade que surge e é estimulada, bem 

como os objetivos colocados ao adolescente pelo meio social ao qual pertence, são 

motivadores imprescindíveis para que o jovem dê passos importantes no 

desenvolvimento de seu pensamento. 

 5.º Aspecto: o emprego da palavra como meio de formação de conceitos é a causa 

imediata da transformação do intelecto na fase de transição. 
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 6.º Aspecto: somente na adolescência, com a formação de conceitos, é que o sujeito 

começa a adquirir domínio sobre seu próprio comportamento.  

 7.º Aspecto: a elaboração de conceitos não se dá por acumulação quantitativa e nem se 

reduz qualitativamente a um determinado grupo de vínculos associativos. Por meio 

desses estudos, a linguagem passa a adquirir uma relação nova com o pensamento e se 

apresenta como um meio funcional racionalmente utilizado. 

 

3.1.2 Os estágios do desenvolvimento dos conceitos na criança e no adolescente 

 

Além dos aspectos importantes, anteriormente citados, sobre a compreensão da 

formação de conceitos pelo adolescente, os estudos genéticos de Vygotsky (2001) e sua 

equipe deram condições para traçar os três estágios fundamentais do desenvolvimento do 

pensamento da criança e do adolescente. E por ter sido este um estudo psicológico 

comparativo, que revelou particularidades de cada fase de desenvolvimento da criança e do 

adolescente, será apresentado no Quadro 1, de maneira resumida, algumas peculiaridades de 

cada estágio ou fase. 

 

 

 

1.º Estágio: Caracteriza-se por ser um período no 

qual o significado da palavra é um encadeamento 

sincrético. Pressupõe uma extensão difusa e não 

direcionada do significado da palavra ou signo a 

uma série de elementos externamente vinculados 

às impressões da criança. É conhecido por 

pensamento sincrético, e está diretamente ligado 

às emoções e à subjetividade da criança.  

1.ª fase: período de provas e erros quanto ao 

significado da palavra. 

2.ª fase: período em que os objetos se aproximam 

pelas semelhanças que são estabelecidas entre eles 

por meio de vínculos subjetivos da própria criança, 

baseados em encontros espaciais e temporais. 

3.ª fase: período mais próximo do segundo estágio 

e que se caracteriza pela imagem sincrética ser 

equivalente ao conceito.  

 
  



67 

 

2.º Estágio: Caracteriza-se pela unificação de 

objetos particulares em grupos, formando um 

complexo funcional unido por vínculos objetivos, 

ou seja, a criança passa a agrupar objetos mediante 

características homogêneas dos próprios objetos. 

Nesse período, a criança liga os objetos por meio 

de vínculos fatuais concretos. É o pensamento 

por complexos que domina esse período.  Pode 

coincidir com as generalizações construídas pelo 

pensamento por conceitos.  

1.ª fase: complexo do tipo associativo. Nesse 

período a criança elege um dos traços concretos do 

objeto como núcleo para, em volta dele, associar 

objetos que tenham o mesmo traço escolhido. 

Nessa fase, nomear um objeto significa relacioná-

lo ao complexo ao qual ele está vinculado. 

2.ª fase: complexo por coleção. Período no qual a 

criança não só unifica pelas semelhanças ou 

homogeneidade entre os objetos, mas também pelo 

contraste que existe entre eles. A unificação dos 

objetos ocorre por traços diversos que os 

complementam e pela heterogeneidade da coleção. 

Baseia-se em vínculos criados pela prática da 

criança.  

3.ª fase: complexo em cadeia. Constrói-se pela 

combinação dinâmica e temporal de determinados 

elos de uma cadeia e da transmissão de elos 

isolados dessa cadeia. Esse tipo de complexo 

caracteriza-se pela ausência de centralidade em 

torno de um núcleo, pois cada elo da cadeia é um 

elemento que pode ser ligado ao complexo por um 

traço comum com qualquer outro elemento do 

complexo. 

4.ª fase: complexo difuso. É um período 

caracterizado por maiores tentativas de 

generalizações, que geralmente são incorretas 

devido à escolha de traços indefinidos. Assim, a 

criança associa objetos de maneira difusa, 

formando complexos que estão fora de sua 

vivência prática.  

5.ª fase: complexo pseudoconceito. É um período 

que tem fenotipicamente grandes semelhanças com 

o conceito verdadeiro, mas que internamente é um 

complexo, isso é devido à sua ligação com 

vínculos fatuais concretos dos objetos. É 

decorrente da assimilação que a criança faz da 

linguagem dos adultos. É a forma que mais se 

assemelha ao conceito autêntico. 
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3.º Estágio: Caracteriza-se não só pela 

combinação e generalização de elementos 

concretos, mas o pensamento por conceitos dá a 

possibilidade de discriminação, abstração, 

isolamento de elementos, habilidades de analisar 

esses elementos fora do vínculo concreto e fatual 

que surgem com a experiência da criança. Esse 

estágio será apresentado de maneira simplificada 

em duas fases, as quais se encontram melhor 

definidas em Vygotsky (2001). 

Fase dos conceitos potenciais: fase que se 

assemelha muito aos pseudoconceitos. Nesta fase a 

criança costuma destacar um grupo de objetos que 

ela generalizou depois de reunidos segundo um 

atributo comum (Vygotsky, 2001, p. 222). A criança 

destrói a situação concreta e torna possível uma 

nova combinação desses atributos para formar uma 

nova base de pensamento (Vygotsky, 2001, p. 226).  

Fase dos conceitos verdadeiros: Nessa fase a 

palavra deixa de ter um emprego meramente 

funcional e passa a ser um signo, que pode ser 

usado e aplicado de diferentes maneiras. O signo 

pode servir de meio para diferentes operações 

intelectuais (Vygotsky, 2001, p. 227).  

 

Quadro 1. Estágios e fases do pensamento humano da infância à adolescência. Resumo dos resultados obtidos 

para cada estágio e fase do desenvolvimento do pensamento humano, de acordo com os experimentos genético-

comparativos de Vygotsky e colaboradores. 

 

Segundo Vygotsky (2001), a observação da formação dos conceitos por via 

experimental não reflete o processo genético real de desenvolvimento. Por isso, a análise 

histórica deve complementar o estudo morfológico do desenvolvimento do pensamento para 

aproximar tais estágios da realidade. 

 

Descortina-se aos nossos olhos a tarefa de aproximar as análises morfológica e funcional, 

experimental e genética. Devemos verificar com os fatos do desenvolvimento real os 

dados da análise experimental e elucidar o processo real de desenvolvimento de 

conceitos com o auxílio desses dados. (VYGOTSKY, 2001, p. 202). 

 

É importante salientar que as diferentes fases dos três estágios apresentados não têm uma 

demarcação cronológica precisa. Mas, geralmente, o início do pensamento por conceitos coincide 

com a puberdade e é, portanto, após os doze anos de idade que se inicia uma nova estrutura 

intelectual, que difere do pensamento por complexos não só no conteúdo, mas também na forma 

pela qual o jovem começa a estruturar seu raciocínio por meio de conceitos científicos. O 

pensamento por complexos não é definitivamente abandonado na adolescência, até mesmo os 

adultos não pensam por conceitos o tempo todo. Segundo Vygotsky (2001, p. 229), “Mesmo 

tendo os atributos de conceitos do ponto de vista da lógica formal, ainda assim não são conceitos 

do ponto de vista da lógica dialética e não passam de noções gerais, isto é, de complexos”. 
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3.2 As características dos conceitos científicos e as relações entre o desenvolvimento e a 

aprendizagem  

 

Vygotsky (2001) defende a ideia de que conceitos científicos e conceitos espontâneos 

são processos interligados, que mutuamente se influenciam. Porém, a relação dos conceitos 

científicos com a experiência da criança é totalmente diferente da formação dos conceitos 

espontâneos. Logicamente, os conceitos científicos são apreendidos por motivações internas 

totalmente distintas das motivações práticas pelas quais a criança compreende os conceitos 

espontâneos.  

Com isso, Vygotsky (2001) mostra que o caminho percorrido para a assimilação de 

um conceito espontâneo é totalmente diferente do caminho percorrido para a compreensão do 

conceito científico. A formação dos conceitos científicos não representa apenas a assimilação 

do conceito, mas sim a reelaboração do que era antes um pseudoconceito, até chegar a 

operações mais complexas, as quais dão origem aos conceitos verdadeiros, e esse processo 

não é instantâneo. Enquanto o conceito espontâneo é carregado de experiências pessoais e 

geralmente é de difícil definição, o conceito científico geralmente começa pela definição. Para 

Vygotsky (2001), 

 

Tudo consiste em entender que a formação dos conceitos científicos, na mesma 

medida que os espontâneos, não termina, mas apenas começa no momento em que a 

criança assimila pela primeira vez um significado ou termo novo para ela, que é 

veículo de conceito científico. (VYGOTSKY, 2001, p. 265). 

 

Enquanto os conceitos espontâneos têm relação direta com os objetos, a elaboração de 

conceitos científicos ocorre pela assimilação de um sistema de conceitos previamente elaborados. 

Essa relação diferenciada com o objeto desencadeia atos de pensamento diversos que ao se 

moverem dentro do sistema conceitual promovem generalizações de generalizações, que geram 

operações mais conscientes e mais arbitrárias com conceitos anteriores (VYGOTSKY, 2001). 

A tomada da consciência e da arbitrariedade no uso de um signo só começa a ocorrer 

plenamente na adolescência. O desenvolvimento do pensamento por conceitos faz com que as 

funções psicológicas superiores também se intelectualizem, assim o desenvolvimento da 

memória lógica e da atenção arbitrária decorrem da formação de conceitos científicos.  

Também a percepção do significado modifica-se e passa a ser um tipo de percepção interior 

diferenciada que possibilita maiores generalizações. A nova estrutura de generalizações surge 

no campo do pensamento e “é posteriormente transferida como um princípio de atividade sem 

nenhuma memorização para todos os outros campos do pensamento e dos conceitos” 
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(VYGOTSKY, 2001, p. 290). Dessa forma a conscientização do conceito é um processo que 

só se torna possível pela sistematização dos conceitos científicos que estão inter-relacionados 

com o conceito interligado.  

Por muito tempo, os psicólogos estudiosos da aprendizagem mantiveram sem solução 

aparente a controvérsia entre qual processo está à frente, o desenvolvimento ou a 

aprendizagem. Tal discussão foi levantada por meio da seguinte indagação: as crianças que 

não têm acesso ao ensino escolar podem chegar ao mesmo nível de desenvolvimento que as 

crianças alfabetizadas? Com as observações feitas por Vygotsky (2001) sobre a formação de 

conceitos científicos, chegou-se a uma conclusão diferenciada sobre as relações entre o 

desenvolvimento e a aprendizagem.  

 

Descobrimos que a aprendizagem está sempre adiante do desenvolvimento, que a 

criança adquire certos hábitos e habilidades numa área específica antes de aprender a 

aplicá-los de modo consciente e arbitrário. A investigação mostra que sempre há 

discrepância e nunca paralelismo entre o processo de aprendizagem escolar e o 

desenvolvimento das funções correspondentes. (VYGOTSKY, 2001, p. 322). 

 

Chegar à conclusão de que um pequeno passo na aprendizagem pode corresponder a 

um grande avanço no desenvolvimento do indivíduo dá à aprendizagem escolar e à formação 

de conceitos científicos na escola um papel imprescindível na vida da criança. Assim, 

podemos considerar que conceitos científicos são mais fortes que conceitos espontâneos, pois 

aqueles envolvem a tomada de consciência e arbitrariedade, enquanto estes estão diretamente 

ligados às habilidades práticas da criança e do adolescente. 

Por meio dessa nova visão em relação ao aprendizado e ao desenvolvimento, foi 

possível a delimitação da Zona de Desenvolvimento Imediato (ZDI) da criança, que ficou 

também conhecida como Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). De acordo com 

Vygotsky (2001), definiu-se por meio de testes que a ZDI ou ZDP é o limiar entre o que a 

criança pode resolver com autonomia e o que ela pode resolver com ajuda de outra criança ou 

de um adulto. Percebeu-se, então, que a ZDP tem mais importância para a dinâmica do 

desenvolvimento intelectual do que o nível de desenvolvimento atual da criança.  

 

A zona de desenvolvimento proximal provê psicólogos e educadores de um 

instrumento através do qual se pode entender o curso interno do desenvolvimento. 

Usando esse método podemos dar conta não somente dos ciclos e processos de 

maturação que já foram completados, como também daqueles processos que estão 

em estado de formação, ou seja, que estão apenas começando a amadurecer e a se 

desenvolver. (VYGOTSKY, 2007, p. 98). 

 

Vygotsky (2007) ainda reitera as observações sobre a ZDP, argumentando que essa 

nova perspectiva proporciona uma reavaliação do papel da imitação no aprendizado. Assim, 
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uma criança pode imitar coisas muito além de sua capacidade, quando incluídas num grupo 

que a favorece em seu aprendizado. Assim, educadores precisam ter sempre em vista que “o 

aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica e um processo através do qual 

as crianças penetram na vida intelectual daqueles que as cercam” (VYGOTSKY, 2007, p. 

100). Porém, Vygotsky (2001) alerta para o cuidado sobre a dependência da aprendizagem 

com certos ciclos a serem cumpridos, de forma que, estando a criança abaixo de certo limiar, 

a aprendizagem torna-se impossível dentro de um agrupamento de outras crianças que estejam 

muito mais adiantadas. 

 

3.3 O desenvolvimento do pensamento por conceitos e suas implicações 

 

Para melhor elucidar a natureza dinâmica e qualitativa da mudança que ocorre no 

pensamento do adolescente, Vygotsky (1996) aponta para a necessidade do uso do método dos 

cortes genéticos sem, contudo, abandonar da análise genético-comparativa. Com o uso deste 

método, tornou-se possível fazer uma projeção da dinâmica que ocorre na mente da criança na 

fase de transição. Além disso, esse método permitiu analisar melhor tanto o processo 

filogenético quanto o ontogenético no desenvolvimento do indivíduo. Segundo estes estudos, na 

adolescência ocorrem mudanças tanto no conteúdo quanto na forma do pensamento do 

adolescente. O conteúdo do pensamento, que antes era repleto de dados externos, ora se mostra 

como uma parte orgânica integrante de sua personalidade. Para Vygotsky (1996), 

 

Todo aquello que era al principio exterior – convicciones, intereses, concepción del 

mundo, normas éticas, reglas de conducta, inclinación, ideales, determinados 

esquemas del pensamiento – pasa a ser interior porque al adolescente, debido a su 

desarrollo, maduración y al cambio del medio, se le plantea la tarea de dominar un 

contenido nuevo, nacen en él estímulos nuevos que le impulsan al desarrollo y a los 

mecanismos formales de su pensamiento (VYGOTSKY, 1996, p. 63). 

 

O mundo do pensamento por conceitos abre diante do adolescente o mundo da 

consciência social ou o mundo da ideologia social. Na adolescência, o jovem passa a assimilar 

por conceitos os conhecimentos relativos à arte, à ciência e à cultura. Isso permite que, tendo 

assimilado corretamente o conhecimento que o rodeia, o indivíduo começa a participar de 

forma mais ativa na esfera cultural a qual pertence. Segundo Vygotsky (1996), a formação de 

uma ideologia de classe, verdadeiramente começa na adolescência, mas não por um mero 

instinto de imitação, e sim por um processo profundo que não pode ser entendido somente 

pelo conteúdo do novo tipo de pensamento, mas também pela sua nova forma.  
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Vygotsky (1996) expõe algumas peculiaridades no pensamento do adolescente, 

levantadas por outros estudiosos, tais como Blonski, Kretschmer e Groos.  Porém, enquanto 

esses psicólogos atribuíam os interesses dos adolescentes a combinações biológicas dos tipos de 

pensamentos ou a grande capacidade emotiva do adolescente, Vygotsky (1996) atribui toda essa 

mudança às novas formas e ao novo conteúdo do pensamento por conceitos. Assim, os 

interesses dos adolescentes geralmente se voltam para questões de natureza filosófica, política e 

social. Igualmente, desenvolvem-se o interesse pela música, o excesso de logicismo e a 

tendência a ideias românticas. Em decorrência da grande instabilidade no modo de pensar do 

adolescente, o pensamento dialético, que é a etapa superior do desenvolvimento do pensamento 

por conceitos, nem sempre pode se apresentar tão logo inicie a adolescência. O pensamento 

dialético pode aparecer bem mais tarde, talvez já na vida adulta. 

Outra peculiaridade do pensamento do adolescente foi observada por Groos e se refere 

à capacidade de levantar suas próprias suposições e hipóteses. Esta particularidade se 

apresenta no tipo de pergunta que os adolescentes comumente fazem e que diferem muito do 

tipo de perguntas das crianças. As crianças fazem perguntas que servirão como base para 

formações associativas de seu pensamento por complexos e os adolescentes fazem perguntas 

próprias do pensamento por conceitos. Groos (apud Vygotsky 1996, p. 69) as classificou 

respectivamente como perguntas-determinações e perguntas-decisões. Enquanto as crianças 

fazem perguntas que demonstram uma total falta de entendimento sobre o objeto estudado, 

iniciadas pelas conjunções “o que”, “como” ou “onde”, os adolescentes fazem perguntas-

decisões que são inquiridoras e revelam uma atividade mental mais ativa, mostrando que o 

adolescente está chegando a conclusões sobre alguma coisa. Esse último tipo de pergunta 

pode, geralmente, ser respondido com um sim ou não. 

Para Vygotsky (1996) a principal transformação quanto à forma do pensamento no 

adolescente é o desenvolvimento do pensamento lógico. E para reiterar essa questão, ele considera 

o conceito como um sistema de juízos, e consequentemente, entende que o pensamento lógico 

jamais pode ser concebido como o entendimento de conceitos isolados, mas, pelo contrário, o 

pensamento lógico só pode ser formado pelos “conceitos em ação”. Em consequência da grande 

mudança que ocorre na adolescência, tanto no conteúdo quanto na forma do pensamento, 

todas as outras funções psicológicas se intelectualizam, ou seja, vão se reestruturando sobre 

essa nova base proporcionada pelo desenvolvimento do pensamento por conceitos. 

Assim, a percepção que antes era diretamente ligada às impressões visuais-diretas 

torna-se uma percepção ordenada e atribuída de sentido, que está diretamente ligada à 

linguagem. Resumidamente, podemos dizer que a criança ao perceber algo, se recorda do que 
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já viu antes e relaciona ao seu complexo. Enquanto isso, o adolescente ao perceber algo, 

mobiliza seu sistema de conceitos para compreender o que está percebendo. 

A memória superior lógica também passa a existir somente na fase de transição. Como 

observa Vygotsky (1996), na adolescência há uma mudança nas relações entre o intelecto e a 

memória. Enquanto nas crianças de tenra idade, o intelecto é uma função da memória, no 

adolescente, a memória passa a ser uma função do intelecto. Em decorrência disso, enquanto a 

memória do menino está muito ligada às imagens concretas, a memória do adolescente 

envolve compreensão, por isso, torna-se uma memória lógica.  

Da mesma maneira, a atenção se torna voluntária, isso favorece muito a disponibilidade 

do aluno para o aprendizado. A atenção voluntária é considerada por muitos autores como um 

produto direto da civilização. À medida que vai surgindo a necessidade de trabalhar para ganhar 

seu sustento, o homem começa a desenvolver a atenção voluntária, por isso, ele volta toda sua 

atenção espontaneamente para o trabalho. Para Ribot (apud Vygotsky, 1996),  

 

[…] el parentesco psicológico entre el trabajo y la atención voluntaria. Tan pronto como 

surge la necesidad de trabajar, dice, la atención voluntaria se convierte en el factor 

primordial de la nueva forma de lucha por la vida. [...] La atención voluntaria es una 

adaptación a las condiciones de una vida social superior (VYGOTSKY, 1996, p. 138).  
 

Dessa maneira, os estudos de Ribot apontaram para a necessidade de uma abordagem 

filogenética para compreender o desenvolvimento da atenção voluntária. Da mesma forma, 

também a imaginação é outra função psicológica que se intelectualiza na adolescência, e que 

igualmente tem um componente filogenético e ontogenético. De acordo com Vygotsky (2010) 

a imaginação depende muito das vivências, e, comumente, as pessoas pensam que a 

imaginação é mais rica na criança do que nos adolescentes e adultos, no entanto, toda fantasia 

ou imaginação é construída com elementos da realidade que já foi experimentada pelo 

indivíduo. Para Vygotsky (2010, p. 203), “[...] a fantasia é duplamente real: de um lado por 

força do material que a constitui, de outro, por força das emoções a ela vinculadas”. Sendo 

assim, por ter mais compreensão de elementos da realidade, o adolescente e o adulto podem 

ter uma imaginação mais rica do que a da criança. A imaginação também pode ser educada, 

transformando-se numa imaginação superior com o desenvolvimento do pensamento por 

conceitos e da linguagem.  
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3.4 Relações entre o desenvolvimento das funções psicológicas superiores na adolescência 

e a escolha da metodologia dos Jogos Teatrais 

 

Defendemos o uso dos jogos teatrais no ensino por entendermos que esta metodologia 

pode desencadear um trabalho integrado que envolve o desenvolvimento do pensamento por 

conceitos e consequentemente de todas as funções psicológicas superiores. Além disso, o 

trabalho coletivo impulsionado e o nível de dificuldades gerado pelas atividades com os jogos 

teatrais podem promover situações problemas que dão condições para que a ZDP dos alunos 

seja percebida mais facilmente pelos professores. Para iniciar nossas observações sobre o 

tema proposto, apresentamos, a seguir, o Quadro 2, que resume as prováveis relações das 

funções psicológicas superiores com os elementos dos jogos teatrais. 

 

Elementos dos jogos teatrais O que é esta atividade 
Funções psicológicas 

trabalhadas nessa atividade 

Planejamento 

Elaboração do esquete: criação 

dos personagens, das falas 

(texto), gestos e enredo. 

Assimilação do conteúdo. 

Raciocínio/pensamento 

Imaginação 

Atenção 

O foco 

É o comando que dá ritmo e 

lembra sobre o que é importante 

mostrar. 

Atenção 

A corporificação 

Mostrar pelos gestos o que não 

pode ser visto, ou “tornar real” 

um objeto ou ação do 

personagem. 

Percepção do corpo 

Imaginação 

Atenção 

Duração 

Marca o tempo no qual todas as 

ações devem ocorrer durante o 

esquete. 

Percepção de tempo 

Atenção 

Planta baixa 
Construir uma imagem (planta) 

do cenário do esquete teatral. 

Percepção de espaço 

Atenção 

Improvisação Encenação do esquete. 

Memória 

Imaginação/Criatividade 

Linguagem 

Atenção  

Quadro 2. Prováveis relações entre os elementos presentes nos jogos teatrais e as funções psicológicas 

mobilizadas durante as atividades de planejamento e de apresentação dos esquetes teatrais. 

 

Os jogos teatrais podem ser chamados de jogos de regras ou brincadeiras 

convencionais, e podem ser considerados como um trabalho que envolve o indivíduo de 

maneira integral, incluindo o corpo, a fala, o raciocínio e as emoções em todas as atividades 

envolvidas. Vygotsky (2010) indica a brincadeira como a principal maneira de educar 

integralmente o sujeito, mas alerta que a criança tende a seguir cegamente as emoções. Por 

isso, durante esse tipo de brincadeira as regras devem ser um suporte indispensável, pois só 

assim é possível alcançar o objetivo do jogo. Para o autor, 
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A brincadeira, que referimos como o melhor mecanismo educativo do instinto, é ao 

mesmo tempo a melhor forma de organização do comportamento emocional. [...]. 

Assim, a brincadeira constitui as primeiras formas de comportamento consciente que 

surgem na base do instintivo e do emocional. É o melhor meio de uma educação 

integral de todas essas diferentes formas e estabelecimentos de uma correta 

coordenação e um vínculo entre elas. (VYGOTSKY, 2010, p. 147). 

 

Mas, devemos salientar que não consideramos esta atividade como redentora da 

educação. Por isso, não podemos perder de vista os conceitos científicos a serem estudados e 

compreendidos pelos alunos. Vindo ao encontro de um objetivo claramente pedagógico, a 

possibilidade de que os próprios alunos sejam os diretores e produtores dos esquetes teatrais 

aumentam muito a riqueza da metodologia dos jogos teatrais como instrumento pedagógico. 

Nos jogos teatrais, os alunos precisam ter noção de espaço e tempo, bem como objetivos e 

metas que proporcionem o domínio de suas próprias ações. Por isso, nas improvisações para o 

teatro “o onde”, “o que”, e “quem” são termos simples e comumente usados no planejamento 

coletivo, e que se tornam indispensáveis para o bom andamento dos jogos. Segundo Koudela 

(2006, p. 55): “Os termos Onde, Quem e O que são usados no sistema em substituição aos 

termos cenário, personagem e ação de cena”.  

A capacidade de planejar, de interpretar textos e de produzir textos em linguagem 

teatral favorecem não só o raciocínio, mas também o desenvolvimento da linguagem falada e 

escrita. Vygotsky (2010) mostra que a linguagem escrita exige da criança maior 

intelectualização e é mais arbitrária que a linguagem falada. Nos jogos teatrais a escrita de 

textos em linguagem cênica é motivada em dois aspectos, primeiro por ser produzida 

coletivamente e também pela necessidade de se ter algo para apresentar aos alunos da plateia. 

A linguagem falada corriqueiramente é motivada naturalmente pelas necessidades de 

comunicação, mas em sala de aula, alguns alunos se sentem inibidos ao falarem sobre temas que 

ainda não dominam. Mas, nas atividades com os jogos teatrais a espontaneidade pode e deve ser 

uma meta no momento da experiência criativa. “A espontaneidade é um momento de liberdade 

pessoal quando estamos frente a frente com a realidade e a vemos, a exploramos e agimos em 

conformidade com ela” (SPOLIN, 2005, p. 4). A espontaneidade só pode ser alcançada com a 

integração do indivíduo com o grupo ao qual pertence. Sendo assim, tudo é trabalhado por um 

bem comum e a favor de atingir o foco e o objetivo que foi traçado pelo grupo como um todo.  

O foco e o objetivo são elementos norteadores de toda a apresentação de um esquete 

teatral. Enquanto o objetivo é mais formal, o foco é informal e ao mesmo tempo pontual, 

servindo para manter a atenção do jogador no que deve ser feito. O objetivo é gerado a partir 

do problema que foi lançado pelo professor. O foco é uma mensagem curta que pode ser 
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repetida pelo professor-diretor ou pelo aluno-diretor ao longo dos ensaios ou mesmo durante a 

apresentação. Para Spolin (2007, p. 32): “O foco não é o objetivo do jogo. Permanecer com o 

foco gera a energia (o poder) necessária para jogar que é então canalizada e escoa através de 

uma dada estrutura (forma) do jogo para configurar o evento teatral”. 

Na atividade com jogos teatrais, componentes comumente usados nas salas de aula 

como o papel, a caneta, o quadro e o giz são substituídos pelo corpo e pela livre expressão dos 

alunos. A gargalhada, um espirro, um sorriso, a fala e outros elementos gestuais são 

convidados a fazer parte desses jogos. Toda expressão corporal passa a ser elemento 

colaborador da aprendizagem e da interação social do “quem” apresenta com “quem” assiste. 

No trabalho com jogos teatrais, os alunos são motivados a falar com o próprio corpo, sendo 

extremamente subjetivos nas improvisações de teatro. Mesmo quando os alunos imitam 

alguém, eles são eles mesmos, pois cada um imita do seu jeito. Koudela (2006) nos fala da 

corporificação que favorece a espontaneidade, por meio de gestos que visam o “tornar real” 

por meio da improvisação teatral. 

Nos jogos teatrais a corporalidade é trabalhada o tempo todo, o que não significa o 

abandono da razão. Todas as partes do indivíduo funcionam juntas como uma unidade de 

trabalho, como um pequeno “todo orgânico” dentro de um “todo orgânico” maior que é a 

estrutura do jogo.  Conforme explica Spolin (2005), dessa experiência integrada, surge o 

indivíduo total dentro do ambiente total, e aparece o apoio e a confiança que permitem ao 

indivíduo desenvolver qualquer habilidade necessária para a comunicação dentro do jogo.  

O tão reverenciado “todo orgânico” é um ideal de harmonia entre o grupo, que nem 

sempre é fácil de ser alcançado, mas pode ser buscado como meta de trabalho. Desde que o 

grupo esteja devidamente motivado e que seja bem orientado durante as atividades propostas, o 

trabalho pode acontecer de forma harmoniosa, favorecendo a expressão corporal e a linguagem.  

Outro elemento integrante da fase de elaboração da apresentação de um esquete teatral é 

a planta baixa do esquete. Esse controle sobre o “onde” faz desenvolver muito a percepção, a 

atenção e a imaginação do aluno-ator. A planta baixa deve fazer sempre parte do planejamento 

do esquete teatral, pois ela permite que o aluno-ator se situe no espaço onde apresentação será 

desenvolvida. Qualquer desorganização na distribuição dos personagens pode comprometer a 

apresentação de todo o grupo. Devido a não exigência de um cenário rico na improvisação 

teatral, a planta baixa pode ser apenas imaginária. Koudela (2006, p. 56-63) traz alguns 

exemplos de plantas de esquetes teatrais. A planta apresentada na Figura 2 foi a utilizada em um 

dos esquetes teatrais apresentados pelos alunos no desenvolvimento desse trabalho. 
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Figura 2. Planta baixa de um dos esquetes teatrais preparados pelos alunos envolvidos na aprendizagem com 

jogos teatrais. À direita, uma mesa de laboratório com os Cientistas (C) e seus Assistentes (A) sentados ao seu 

redor, trabalhando e conversando. À esquerda, uma mesa com um Cientista explicando ao seu Assistente o 

funcionamento de uma pilha. Próximo ao quadro o Narrador (N). 

 

Os jogos teatrais podem ser desenvolvidos com indivíduos de todas as idades. Mas, 

acreditamos que os adolescentes, diante do desenvolvimento do pensamento por conceitos e 

com o respectivo amadurecimento das outras funções psicológicas, podem tirar grande proveito 

de todas as fases e de todos os elementos dos jogos teatrais para uma aprendizagem dialógica. 

 

3.5 O ensino de História da Ciência como favorecedor do desenvolvimento do pensamento 

dialético 

 

O ensino da construção histórica de conceitos científicos é muito pertinente dentro da 

perspectiva do pensamento por conceitos. A capacidade do adolescente em levantar suas 

próprias hipóteses, tirando conclusões próprias do que se observa, é bastante favorecida 

quando o aluno tem contato não só com a definição pronta do conceito, mas com a explicação 

do processo pelo qual se chegou a este conceito. 

Chassot (2006), um dos defensores do uso História da Ciência no ensino, nos fala de 

como a noção de processo e de construção da Ciência pode favorecer a ligação entre conceitos 

dentro de uma mesma área ou em diferentes áreas. Ele chama de gavetas, às disciplinas, que 

de maneira compartimentada, desenvolvem seus temas, sem relações alguma entre os 

conceitos trabalhados. Já com o estudo da História da Ciência, a interdisciplinaridade pode ser 

favorecida. Unir os diferentes temas é uma particularidade oferecida pelo estudo de História 

da Ciência, e isso nos remete inevitavelmente à concepção de sistematização conceitual, que é 

um elemento essencial para a formação do pensamento por conceitos.  Chassot (2006) afirma: 
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[...] vejo na História da Ciência um grande fio condutor para se buscar diminuir as 

barreiras artificiais que construímos e que fazem uma – não desejável – segmentação 

dos conteúdos. Tenho já discutido em outros momentos sobre a minha surpresa de o 

quanto alunas e alunos, e mesmo professores e professoras, inclusive da área da 

Ciência, não se apercebem da artificialidade destas rígidas gavetas onde colocamos 

segmentos de diferentes conteúdos. (CHASSOT, 2006, p. 273). 

 

Vygotsky (2001) compara a formação de conceitos espontâneos com a formação de 

conceitos científicos, o que revela que a fraqueza de um é a força do outro e vice-versa. 

Enquanto a fragilidade do conceito científico é o seu verbalismo, a fraqueza dos conceitos 

espontâneos é a sua extrema ligação com o concreto. Depois que o adolescente começa a 

operar com conceitos científicos, estes vão ganhando mais força do que os conceitos 

espontâneos, principalmente pela capacidade de abstração e pela arbitrariedade em usar 

corretamente o conceito em diversas operações mentais. 

É justamente com esse intenso verbalismo dos conceitos científicos que nós 

professores precisamos nos preocupar, pois os conceitos nunca devem ser simplesmente 

transmitidos de forma pronta e acabada. Pelo contrário, os conceitos devem passar 

constantemente pelo processo de problematização, que consequentemente permite mais 

generalizações. Para Vygotsky (2001, p. 247): “Não menos que a investigação teórica, a 

experiência pedagógica nos ensina que o ensino direto de conceitos sempre se mostra 

impossível e pedagogicamente estéril”. A capacidade de prover os alunos de uma nova visão 

de ciência, enquanto construção social e em processo, facilita a problematização e a 

organização dos conceitos dentro de um contexto compreensível para os estudantes. 

De acordo com Cachapuz et al. (2005), a ciência a-problemática e a-histórica é 

consequência de uma visão distorcida do ensino, que precisam ser corrigidas por uma nova 

concepção de educação em Ciências. Percebemos que o ensino de História da Ciência 

favorece a elaboração de problemas, partindo do próprio aluno. Para os autores, 

 

O facto de transmitir conhecimentos já elaborados conduz muito frequentemente a 

ignorar quais foram os problemas que se pretendiam resolver, qual tem sido a 

evolução de ditos conhecimentos, as dificuldades encontradas etc., e mais ainda, a 

não ter em conta as limitações do conhecimento científico actual ou as perspectivas 

abertas. (CACHAPUZ et al, p. 49). 

 

Conceitos científicos nunca são estanques, eles se constituem na relação que se 

estabelece dentro de um sistema de conceitos que se interligam no contexto geral, formando 

partes indispensáveis de um todo. Isso nos remete ao princípio hologramático que Edgar 

Morin considera ser a maneira mais correta de compreender um objeto de estudo: “Nesse 
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princípio, podemos dizer que não só a parte explica o todo, mas também que o todo está na 

parte” (MORIN, 2010, p. 181).  

Segundo Vygotsky (1996), a lógica formal é na verdade a maneira mais pobre de 

conceber o pensamento por conceitos. Segundo a lógica formal, esse é um simples processo 

no qual abstração e generalização quase se confundem, de modo a empobrecer a 

complexidade e a variedade da vida real. Na adolescência, o pensamento por conceitos 

geralmente opera dentro de uma lógica formal. No entanto, a lógica dialética é a mais alta 

aquisição do pensamento por conceitos e nela devem residir as maiores pretensões de 

qualquer ensino. Para o autor, 

 

El verdadero concepto es la imagen de una cosa objetiva en su complejidad. Tan 

sólo cuando llegamos a conocer el objeto en todos sus nexos y relaciones, tan sólo 

cuando sintetizamos verbalmente esa diversidad en una imagen total mediante 

múltiples definiciones, surge en nosotros el concepto. El concepto, según la lógica 

dialéctica, no incluye únicamente lo general, sino también lo singular y lo particular. 

(VYGOTSKY, 1996, p. 78).  

 

A história da ciência descortina à nossa frente uma possibilidade de compreender a 

composição dialética do conhecimento científico, o que mostra, ao mesmo tempo, que a 

ciência é objetiva e também subjetiva, é empírica e teórica, está sujeita a acertos e a erros, e 

ainda, tem como marca principal os conflitos internos e externos.  Em resumo, consideramos 

que o ensino da construção histórica das teorias científicas alia-se bem ao desenvolvimento do 

pensamento por conceitos, principalmente por favorecer a problematização, a 

interdisciplinaridade, por meio da formação de um sistema conceitual bem fundamentado, e 

sem temer pretensões muito altas, o ensino adequado de História da Ciência pode contribuir 

para a formação de um pensamento dialético. 

Mas qual é a vantagem em se formar um cidadão com a capacidade de pensar de 

maneira dialética? Para nós, isto implica em formar um cidadão cientificamente culto. 

Segundo Cachapuz et al. (2004), para ser um cidadão cientificamente culto não basta a 

aquisição de conhecimentos e competências preconizadas pelos currículos.  

 

Ser cientificamente culto implica também atitudes, valores e novas competências 

(em particular, abertura à mudança, ética de responsabilidade, aprender a 

aprender...) capazes de ajudar a formular e debater responsavelmente um ponto de 

vista pessoal sobre problemáticas de índole científico/tecnológica, juízos mais 

informados sobre o mérito de determinadas matérias e situações com implicações 

pessoais e/ou sociais, participação no processo democrático de tomada de decisões, 

uma melhor compreensão de como idéias da Ciência /Tecnologia são usadas em 

situações sociais, econômicas, ambientais e tecnológicas específicas. (CACHAPUZ 

et alii, 2004, p. 367).  
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A aprendizagem exerce um papel fundamental na vida do indivíduo, por isso, a 

educação deve ser qualitativa, isso não significa descartar os conceitos científicos, mas sim 

apresentá-los de forma problematizadora e sistematizada dentro de um todo contextualizado e 

coerente. Distanciar o mero verbalismo na formação de conceitos científicos é compreender 

que o homem é um ser social e historicamente constituído, portanto, nada pode ser mais 

lucrativo do que formar para a cidadania.  
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Há aqueles que lutam um dia; e por isso são bons;  
Há aqueles que lutam muitos dias; e por isso são muito bons;  

Há aqueles que lutam anos; e são melhores ainda;  
Porém há aqueles que lutam toda a vida; esses são os imprescindíveis. 

Bertold Brecht 
 

 Descrevemos a seguir a metodologia de pesquisa que conduziu esse trabalho, 

juntamente com algumas informações sobre os sujeitos pesquisados e as etapas de ação 

pedagógica na escola. Inicialmente, fazemos uma breve descrição da pesquisa qualitativa, 

identificando este trabalho como uma observação participante em educação, de acordo com 

Minayo (2008). Além disso, descrevemos os critérios de elaboração dos textos didáticos que 

nortearam os estudos e a montagem dos esquetes teatrais sobre a construção histórica do 

conhecimento dos modelos atômicos. As fases do trabalho pedagógico serão descritas em 

duas tabelas, constando o período e os dias nos quais desenvolvemos o trabalho proposto 

junto às turmas investigadas. Ao final desse capítulo, apresentamos a organização do capítulo 

referente aos resultados, bem como os referenciais teóricos usados na análise dos dados.  

 

4.1 A Pesquisa Qualitativa e a Observação Participante em Educação 

 

Para realizar o presente estudo, adotamos critérios de observação, crítica e análise 

condizentes com a modalidade de Pesquisa Qualitativa (TRIVIÑOS, 2009). No trabalho em 

campo, foi utilizada a observação participante.  

 

Definimos observação participante como um processo pelo qual um pesquisador se 

coloca como observador de uma situação social, com finalidade de realizar uma 

investigação científica. O observador, no caso, fica em relação direta com seus 

interlocutores no espaço social da pesquisa, na medida do possível participando da 

vida social deles, no seu cenário cultural, mas com a finalidade de colher dados e 

compreender o contexto da pesquisa. Por isso, o observador faz parte do contexto sob 

sua observação e, sem dúvida, modifica esse contexto, pois interfere nele, assim como 

é modificado pessoalmente. (MINAYO, 2008, p. 70). 

 

   

A proposta de trabalhar com os Jogos Teatrais na construção histórica do conhecimento 

sobre modelos atômicos caracterizou-se por ser uma intervenção pedagógica permitida. 

Entendemos que o processo educacional pode ser considerado uma realidade social, 

antropológica, histórico-cultural e científica. E por ser assim, acreditamos que este estudo em 

educação torna-se mais abrangente ao adotarmos os pressupostos da investigação qualitativa.  
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De acordo com Triviños (2009), os pesquisadores em Antropologia e em Ciências 

Sociais, foram os primeiros a perceberem que a pesquisa quantitativa não seria suficiente para 

desvendar a complexa rede de relações que se estabelecem nos estudos humanos. Com isso, 

após os conflitos políticos, filosóficos e científicos do final do século XIX, a pesquisa 

qualitativa começou a ganhar força nas Ciências Sociais e também nos estudos sobre a 

Educação. No entanto, somente após a década de 70 do século seguinte, a pesquisa qualitativa 

ganhou maior expressão no Brasil e em outros países da América Latina. Chizzotti (2003) 

explica que, desde o início do século XX, alguns acontecimentos no campo filosófico, social e 

científico marcaram o desenvolvimento da pesquisa qualitativa, sendo que o autor considera 

que houve, entre 1970 e 1980, um aumento em termos de recursos e de pesquisadores na 

Educação. Naquele momento, especialmente a pesquisa universitária veio contribuir para o 

surgimento de novos paradigmas, o que, por sua vez, promoveu uma mudança na visão sobre 

a natureza da pesquisa e sobre as relações entre as práticas e as políticas em educação.   

Triviños (2009) aponta que existem no mínimo duas grandes dificuldades na definição 

de pesquisa qualitativa. A primeira delas diz respeito à abrangência de seu conceito e às 

especificidades de suas ações, a outra dificuldade é relativa à concepção precisa de pesquisa 

qualitativa, já que cada modalidade desse tipo de pesquisa diferencia-se pelos suportes 

teóricos nos quais se baseia. A nosso ver, a pesquisa qualitativa representa uma busca do 

entendimento de fenômenos sociais não quantificáveis, nas quais dados estatísticos não 

dariam conta da complexidade das relações sociais, políticas, econômicas e educacionais que 

permeiam o objeto de estudo. No entanto, o uso da quantificação pode ser útil, desde que 

venha acompanhada de um exame teórico e crítico da situação investigada. 

Tendo por base as argumentações de Demo (1995) podemos caracterizar dois 

pressupostos fundamentais que definem a postura do sujeito (observador) em relação ao objeto 

de estudo. Em primeiro lugar, na pesquisa qualitativa, a neutralidade do sujeito em relação ao 

objeto de pesquisa não é possível, ou seja, desde a escolha do objeto de estudo, o pesquisador já 

está, de forma consciente ou não, tomando partido daquilo que já tenha lhe chamado a atenção, 

e não só isso, provavelmente o pesquisador já tenha várias opiniões sobre o seu objeto de estudo 

desde antes de iniciar a pesquisa. Segundo, na pesquisa qualitativa não existe a tão propagada 

objetividade científica, uma vez que o pesquisador deve ter a priori a clareza de que a realidade 

social é complexa e, portanto, não se apresentará para ele com todas as suas propriedades. Por 

isso, essa modalidade de pesquisa apoia-se no estabelecimento de métodos de objetivação que 

envolvem a precisão na delimitação do tema de investigação, o estabelecimento do problema da 
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pesquisa, a clareza nos objetivos a serem alcançados, a escolha coerente dos referenciais 

teóricos, o tipo de coleta de dados e a análise adequada dos seus resultados. 

Para que a pesquisa qualitativa tenha validade e não se confunda com senso comum, 

nem tampouco com pura ideologia, Demo (1995) alerta para que critérios internos e externos 

de cientificidade sejam sempre observados. Sendo que a coerência, a consistência, a 

originalidade e a objetivação são referentes aos critérios internos da pesquisa; e a 

intersubjetividade, referente à crítica da comunidade científica, faz parte do critério externo. 

Da nossa parte, buscamos observar os critérios internos de validação da pesquisa, 

zelando pela coerência, consistência, originalidade e objetivação. Além disso, a observação 

participante permitiu-nos colher uma vasta quantidade de dados sobre os alunos e seu 

processo de aprendizagem, que demonstraram, na maioria das vezes, boa aceitação da 

presença da pesquisadora entre eles. 

 

4.2 Os caminhos da pesquisa 

 

A escola escolhida para a execução da pesquisa está situada em um dos bairros de 

população com alto poder aquisitivo da cidade de Goiânia, Goiás. Contudo, a maioria dos 

alunos vem das imediações ou de bairros mais distantes e pertencem a classes financeiramente 

desfavorecidas. A escola, fundada em 1970, faz parte da Rede Municipal de Educação e tem 

organização por ciclos de formação (3 ciclos de 3 anos cada, totalizando 9 anos de EF). O 

critério de escolha da escola foi o entrosamento da pesquisadora com a direção e alunos por 

ter atuado neste local como professora regente de Ciências em anos anteriores. Atualmente, a 

escola conta com o seguinte espaço para atividades pedagógicas: dez salas de aula, uma sala 

para o laboratório de informática (denominado ambiente informatizado), uma sala de leitura, 

uma quadra coberta e pátio espaçoso. A escola carece de reformas e ampliação para melhor 

atender o público. 

No ano de 2010, os membros da direção da escola foram contatados pela pesquisadora 

para obter o aceite da participação da instituição na pesquisa. Na oportunidade, tanto a direção 

da escola quanto o quadro de professores do turno matutino aceitaram a proposta. Em 

particular, a professora regente de Ciências do Ciclo III aceitou e colaborou intensamente com 

a pesquisa, entendendo que esta poderia trazer benefícios não só como uma investigação em 

Educação, mas principalmente para o aprendizado dos alunos. 

Ainda no ano de 2010, tivemos a oportunidade de participar do trabalho pedagógico 

com outras turmas do último ano dessa escola, na qual a pesquisa seria realizada em 2011. 
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Essa oportunidade foi muito proveitosa, pois pudemos traçar o perfil dos alunos da escola, 

perceber suas necessidades pedagógicas e também ter uma noção do tempo que seria 

necessário para o trabalho projetado. Experimentamos o estudo do tema Modelos Atômicos 

por meio de apresentação de eslaides e da utilização do livro didático. Em decorrência dessa 

experiência, verificamos a necessidade da elaboração dos textos didáticos próprios para, a 

partir deles, os alunos montarem os esquetes teatrais. Naquele momento, os alunos montaram 

modelos atômicos em maquetes com acompanhamento da professora regente e da professora 

pesquisadora. Ao final do trabalho, os alunos apresentaram e explicaram a construção 

histórica dos modelos atômicos por meio de cartazes e maquetes na Mostra Pedagógica da 

escola. O trabalho com essas turmas foi registrado em fotos e vídeos que se encontram nos 

arquivos da escola. 

A partir do aceite da escola em participar da pesquisa, o projeto foi, em 2011, submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, tendo sido aprovado. A 

participação dos alunos na pesquisa foi de maneira voluntária e a coleta de dados iniciou-se 

somente após o consentimento dos pais dos alunos, a partir da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE – APÊNDICE A). Todos os pais assinaram o termo de 

consentimento e a maioria dos alunos demonstrou interesse e entusiasmo em participar desse 

estudo e dos esquetes teatrais. 

Para a pesquisa, a professora regente de Ciências sugeriu que trabalhássemos a 

proposta de ensino com as turmas do último ano do Ciclo III, pois são essas as turmas nas 

quais comumente é trabalhado o tema Modelos Atômicos.  Optamos por trabalhar com as três 

turmas existentes na escola, e não excluir nenhuma, por acreditarmos que nossa proposta seria 

bem proveitosa para todos os alunos. Essas três turmas pesquisadas constituíam-se de um total 

de 105 jovens. Como os Ciclos de Formação, adotados pelas escolas municipais de Goiânia, 

organizam suas turmas por idade, a maioria dos alunos pesquisados tem 14 anos completos, 

com raras exceções de alunos entre 15 e 16 anos.   

Todas as fases da pesquisa foram gravadas em áudio ou em vídeo e foram utilizados os 

seguintes instrumentos de coleta de dados: filmagem e gravação dos debates, aulas e diálogos, 

questionários para os alunos, entrevistas semiestruturadas com alguns alunos e com a diretora 

da escola, com a coordenadora e com a professora regente de Ciências. Nem todos os dados 

coletados foram selecionados para a análise devido à grande quantidade de material obtida. 

Foram aplicados aos alunos dois questionários. O primeiro (APÊNDICE C) se referia 

à noção de modelo científico e de átomo adquirida após duas aulas sobre esses temas, 

responderam a esse questionário 77 dos 105 alunos. O segundo questionário (APÊNDICE D) 
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tinha como objetivo investigar o aprendizado dos alunos sobre a construção histórica do 

conhecimento sobre modelos atômicos, após a leitura e estudo dos quatro primeiros textos 

didáticos (APÊNDICE B). Também, 77 alunos o responderam. Porém, somente 58 alunos 

responderam aos dois questionários. Houve também entrevistas semiestruturadas 

(APENDICE E), sendo duas dessas com os alunos. A primeira entrevista, na qual 

participaram 70 alunos, se deu no início da pesquisa e teve como objetivo conhecer hábitos e 

costumes dos alunos para tentar traçar um perfil dos sujeitos investigados. Ao final das 

apresentações dos jogos teatrais 48 alunos foram entrevistados a fim de avaliarem as aulas 

com os jogos teatrais. Houve, também, uma entrevista com os gestores da escola (diretor e 

coordenador) e com a professora regente para avaliarem os jogos teatrais, como metodologia 

de ensino e quanto à viabilidade dessa atividade diante das condições da Escola. Dos 105 

alunos, somente 48 alunos participaram da elaboração, dos ensaios e da apresentação dos 

esquetes teatrais; os demais alunos participaram como ouvintes das apresentações e dos debates 

que ocorreram logo após os esquetes teatrais.  

 

4.2.1 Materiais: a elaboração dos textos didáticos 

 

Para melhor fundamentação do projeto, foi necessária a elaboração de textos didáticos, 

pois o livro de Ciências usado por esses alunos não contempla a parte histórica da construção 

dos Modelos Atômicos, resumindo toda explanação desse conteúdo em menos de uma página. 

Na maioria dos livros didáticos de Ciências, esse conteúdo é apresentando com uma simples 

representação dos modelos em forma de desenhos, o nome dos cientistas e as datas nas quais 

tais modelos foram propostos. Devido a essa necessidade, a partir de um levantamento 

bibliográfico, foram elaborados textos didáticos, apresentados na íntegra no APÊNDICE B. 

Para elaboração dos textos, tivemos a preocupação de trazer uma imagem de Ciências mais 

próxima possível da realidade, cuidando para que a produção científica não fosse 

compreendida numa sequência linear de fatos descobertos, restritos às “mentes geniais”, mas 

sim, como uma produção coletiva, não linear e que demanda esforço dos cientistas e de seus 

auxiliares. Portanto, mostrando que a ciência não é um amontoado de descobertas. Outra 

preocupação nossa ao elaborar os textos foi situar os cientistas e suas produções dentro do 

contexto sócio-histórico vivenciado. Um resumo do que trata cada um dos textos elaborados é 

apresentado a seguir: 
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Texto 1: Os filósofos gregos e suas explicações sobre a composição da matéria – O 

texto traz um resumo das visões de alguns filósofos gregos da antiguidade sobre a composição 

da matéria. Empédocles tinha a visão dos quatro elementos, que é compartilhada por 

Aristóteles, e este, acrescentou a quintessência, sendo os elementos formadores da matéria: a 

Terra, a Água, o Fogo, o Ar e o Éter. Também é apresentada a visão de Demócrito a favor da 

existência do vácuo e de grãos infinitamente pequenos formadores da matéria, posteriormente 

chamados átomos, por Epicuro.  

 

Texto 2: Como o atomismo sobreviveu durante a Idade Média e Moderna – O 

texto retrata o longo período de descrédito do atomismo, principalmente por prevalecer  ideias 

que não feriam os princípios religiosos da época. O atomismo foi ganhando uma pequena 

aceitação com a ideia remanescente de partículas mínimas, defendida por Pierre Gassendi 

(1592–1655). Com o tempo, os experimentos de Evangelista Torricelli (barômetro de 

mercúrio), de Otto Von Guericke (dos hemisférios de Magdeburgo) e, posteriormente, os 

estudos de Robert Boyle sobre os gases favoreceram a aceitação da existência do vácuo, 

abrindo caminho para a retomada do atomismo.  

 

Texto 3: John Dalton e a elaboração da Teoria Atômica – A curiosidade, a 

perspicácia científica e a dedicação de Dalton (1766–1844) são levantadas em uma rápida 

biografia deste cientista. A visão mecanicista e o interesse de Dalton pelos fenômenos 

atmosféricos influenciaram algumas de suas ideias. Concepções advindas da lei da conservação 

da massa e da lei das proporções fixas de Proust vieram ao encontro do entendimento 

matemático de Dalton. Este elaborou a lei das proporções múltiplas, que serviu de base para sua 

Nova Filosofia Química, obra na qual lançou a primeira ideia científica de átomo. 

 

Texto 4. Estudos sobre a eletricidade que conduziram à descoberta dos elétrons e 

ao modelo atômico de Thomson – O texto apresenta alguns estudos sobre eletricidade, entre 

eles: a descoberta das baterias, a eletrólise, a eletroquímica, a invenção da ampola de Crookes 

etc. Especialmente, o relato sobre o princípio dos raios-x e os experimentos de Thomson com 

o tubo de vácuo mostram como tais avanços vieram favorecer os estudos sobre o átomo. É 

apresentada a suposição de Faraday sobre a natureza elétrica da matéria, fato que aconteceu 

quase um século antes de Thomson enunciar sobre os elétrons. Na conclusão do texto é 

apresentado o modelo de Thomson deduzido a partir das suas observações sobre os raios 

catódicos. 
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Texto 5. O uso da radioatividade nos estudos sobre o átomo e a proposta do 

modelo atômico de Rutherford – Nesse texto, Henri Becquerel, Marie e Pierre Curie são 

apresentados como os pioneiros nos estudos sobre a radioatividade, seguidos por Ernest 

Rutherford. O contexto da descoberta é amplamente abordado com a clara intenção de 

mostrar o quanto a Ciência é coletivamente produzida. Na conclusão, são apresentadas 

explicações sobre o experimento da lâmina de ouro com emissão de partículas alfa. 

Rutherford estabelece então, um novo modelo atômico que ficou conhecido como modelo 

planetário.   

 

Texto 6. Niels Bohr e o modelo atômico – No texto, a tentativa e o erro são 

verificados como processos que fazem parte da atividade científica, uma vez que explica o 

problema do colapso do modelo atômico de Rutherford, que se mostrava inconsistente perante 

as leis da eletrodinâmica clássica. O texto traz uma breve explicação sobre o conceito de 

radiação e fala sobre o que seria, em termos bem simples, a quantização da energia proposta 

por Max Planck. Na sequência são apresentados o modelo atômico de Rutherford-Bohr e os 

dois primeiros postulados de Niels Bohr, esclarecendo também da continuidade dos estudos 

sobre o átomo e como didaticamente esse modelo é amplamente usado e conhecido como 

modelo atômico atual.  

 

Texto 7. O triunfo da teoria atômica de Dalton e o impasse do modelo atômico de 

Rutherford – O texto faz uma retrospectiva histórica que retoma ao modelo de Dalton para 

explicar o quanto a teoria da composição atômica da matéria teve dificuldades em se 

estabelecer. É apresentada brevemente a forma como alguns dos estudos de Amedeo 

Avogadro e de Gay-Lussac vieram favorecer a aceitação da teoria atômica. O texto explica 

também sobre o espectroscópio de chama, instrumento desenvolvido por Bunsen e Kirchhoff, 

utilizado na descoberta de muitos elementos químicos. Posteriormente, o texto traz um relato 

sobre a nova simbologia dos elementos, proposta por Berzelius, e na sequência, os estudos 

sobre periodicidade desses elementos e a elaboração da tabela periódica de Mendeleiev. O 

problema do colapso do modelo atômico de Rutherford é mais uma vez abordado como certo 

impasse para a teoria atômica, mas os estudos de Niels Bohr e outros cientistas promovem o 

fortalecimento dessa teoria. 
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4.3 A proposta em ação 

 

4.3.1 As fases da realização da proposta pedagógica na escola  

Inicialmente, conforme nosso planejamento inicial, a coleta de dados da pesquisa se 

estenderia da segunda quinzena do mês de abril ao final de junho de 2011, com as seguintes 

etapas: 

1. apresentação do tema a cada uma das turmas e formação dos grupos para 

produção dos esquetes teatrais; 

2. leitura dos textos didáticos com as turmas e estudo de cada texto em grupos 

menores para produção dos esquetes; 

3. produção dos esquetes; 

4. ensaios dos esquetes; 

5. apresentações dos esquetes; 

6. debate sobre os modelos atômicos e tópicos afins. 

 

As fases dessa ação pedagógica da pesquisa estão apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Aulas e outras atividades do primeiro semestre de 2011. 

 

Aula Atividades desenvolvidas Temas trabalhados Observações do diário de campo 

14/4 

 

Aula com toda turma. 

Apresentação de objetos e 

distâncias medidos com 

submúltiplos do metro. Inicia-se a 

discussão sobre o tamanho dos 

átomos e a necessidade do estudo 

com base em modelos.  É feito o 

levantamento de um modelo do 

que está contido no interior de 

uma caixa fechada. 

Unidades de medida, 

múltiplos e submúltiplos do 

metro. Dimensões relativas 

dos átomos e Noções de 

Modelos Científicos. 

Diferenças entre modelo 

intuitivo e modelo científico. 

Os alunos demonstraram grande 

interesse pelo tema e fizeram muitas 

perguntas durante a aula. 

Participaram ativamente da tentativa 

de criar um modelo sobre o que 

continha no interior da caixa. 

15/4 

Aula com toda turma. 

Apresentação de eslaides sobre 

parte da histórica da elaboração 

dos modelos atômicos. 

Os alunos responderam 

questionário sobre suas 

concepções de átomos e de 

modelos científicos. 

A coletividade na produção 

do conhecimento científico.  

 

Os alunos fizeram algumas 

perguntas, mas a aula parece não ter 

entusiasmado muito as turmas. 

Dois alunos tiveram dificuldades em 

compreender porquê os átomos são 

sempre representados nos livros em 

forma esférica.  

18/4 

Aula com toda turma. 

Apresentação dos demais eslaides 

sobre a construção histórica dos 

modelos atômicos. 

Como foram as percepções 

sobre os primeiros raios-X e 

a radioatividade. O 

experimento da lâmina de 

ouro de Rutherford e o 

modelo planetário.  

Os alunos fizeram muitas perguntas 

e tiveram várias dúvidas sobre o que 

foi estudado. 

As perguntas foram pertinentes aos 

temas apresentados e alguns alunos 

demonstraram querer entender mais. 

25/4 

26/4 

Estudo com os grupos A das três 

turmas investigadas. Leitura dos 

dois primeiros textos: Os filósofos 

gregos e suas explicações sobre a 

composição da matéria / Como o 

atomismo sobreviveu durante a 

idade média e moderna. 

O pensamento dos antigos 

filósofos gregos sobre a 

composição da matéria. A 

pouca aceitação do atomismo 

na idade média. As primeiras 

observações sobre o vácuo, a 

ideia de partículas mínimas. 

A oportunidade de ler os textos em 

pequenos grupos fez surgir muitas 

perguntas importantes. Os alunos 

demonstraram maior interesse pelo 

estudo. 
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27/4 

Estudo com os grupos B de cada 

uma das três turmas. Leitura do 

texto: John Dalton e a elaboração 

da Teoria Atômica. 

A dedicação de John Dalton 

e a influência de seus 

interesses em meteorologia e 

matemática na elaboração da 

Teoria Atômica. O modelo 

atômico de Dalton e as leis 

ponderais da Química. 

Os alunos demonstraram interesse 

no assunto e alguns deles quiseram 

continuar na biblioteca da escola 

para pesquisar um pouco mais antes 

de preparar o esquete teatral. 

2/5 

3/5 

Estudo com os grupos C de cada 

uma das três turmas. Leitura do 

texto: Os estudos sobre 

eletricidade e o modelo atômico de 

Thomson. 

 

 

 

 

A descoberta da pilha por 

Alexandre Volta, as 

experiências sobre a 

composição da água e de 

outros compostos por meio 

da eletrólise. 

A proposta de Faraday sobre 

a natureza elétrica da 

matéria, as pesquisas com a 

ampola de Crookes e o 

modelo atômico de 

Thomson. 

Os alunos tiveram certa dificuldade 

em compreender sobre os íons e a 

eletricidade. Mesmo assim, o texto 

trouxe uma compreensão satisfatória 

para este nível de ensino, 

aprofundando mais na descoberta 

dos elétrons. Os alunos fizeram 

muitas perguntas e foram produzidos 

Episódios de ensino que demonstram 

a importância da aprendizagem 

dialogada. 

4/5 

5/5 

6/5 

11/5 

12/5 

16/5 

Preparação dos esquetes teatrais de 

cada uma dos grupos que já 

haviam lido os quatro primeiros 

textos didáticos. 

 

 

 

Grupos A: O que os filósofos 

gregos pensavam sobre a 

composição da matéria. 

Grupos B: O modelo 

atômico de Dalton. 

Grupos C: Estudos sobre a 

eletricidade e o modelo 

atômico de Thomson. 

Os alunos trouxeram excelentes 

ideias para a composição dos textos. 

Porém revelaram grande dificuldade 

na escrita dos roteiros dos esquetes. 

Assim a pesquisadora tomou o papel 

de mediadora de forma mais efetiva 

e juntamente com os alunos, 

colocaram as ideias no papel. Novas 

dúvidas surgiram, pois os alunos só 

podiam elaborar os esquetes na 

medida em que realmente tivessem 

entendido os textos.  

17/5 

20/5 

25/5 

26/5 

31/5 

Ensaio dos grupos A, B e C de 

cada uma das três turmas que já 

haviam preparado esquetes 

teatrais. 

Os jogos teatrais 

Os alunos se viam muito 

entusiasmados com a ideia de serem 

atores por um dia. Um aluno 

conhecido na escola por ser 

indisciplinado se destacou tanto na 

elaboração do esquete teatral quanto 

nos ensaios. Um aluno especial fez 

questão de acompanhar os ensaios 

de perto. Alunos que nunca falavam 

em de sala, agora começaram a falar 

pela primeira vez na escola. 

7/6 
Apresentação dos esquetes teatrais 

da turma I-1 

Apresentação dos grupos A, 

B e C. Debate e 

questionamentos sobre os 

temas apresentados nos 

esquetes.  

 A turma ficou extremamente quieta 

por prestar muita atenção às 

apresentações dos colegas. 

O debate foi muito rico e os alunos 

expuseram mais ainda suas dúvidas 

e dificuldades. 

Parecem ter gostado de vestir as 

roupas das apresentações, brincaram 

com as roupas e quiseram mostrar 

para a escola inteira. 

9/6 
Apresentação dos esquetes teatrais 

da turma I-2. 

Apresentação dos grupos A, 

B e C. Debate e 

questionamentos sobre os 

temas apresentados nos 

esquetes. 

Os alunos que haviam apresentado 

responderam com clareza as 

perguntas feitas pelos colegas. 

Durante o debate, percebemos o 

quanto o tema Modelos Atômicos 

pode ser trabalhado de maneira 

interdisciplinar. 

Alguns alunos tiveram dificuldades 

quando foram apresentar o esquete 

teatral perante a turma. 

A plateia ficou muito atenta. 

 



90 
 

10/6 
Apresentação dos esquetes teatrais 

da turma I-3. 

Apresentação dos grupos A, 

B e C. Debate e 

questionamentos sobre os 

temas apresentados nos 

esquetes. 

Novamente os alunos que 

apresentaram os esquetes tiveram 

maior desenvoltura durante o debate. 

Um grupo desistiu de apresentar 

porque se desentenderam. 

 

 

 

14/06 

 

 

Setenta e sete dos alunos 

responderam questionário sobre os 

temas dos esquetes teatrais já 

apresentados. 

Construção histórica dos 

modelos atômicos. 

Os alunos tiveram boa aceitação 

para responder o questionário. 

 

 

22/6 
Entrevista com nove dos alunos-

atores. 

A experiência pessoal com 

os jogos teatrais. 

Os alunos entrevistados gostaram da 

atividade como forma de 

aprendizado. Três dos alunos 

disseram que começaram a se 

interessaram em fazer aula de teatro. 

 

 

O prazo da coleta de dados teve que ser estendido até o início do segundo semestre de 

2011, devido a vários fatores, entre eles: ausência de muitos alunos de cada grupo no mesmo 

dia, atividades extraclasse previstas no calendário da escola, avaliações do ciclo pela Secretaria 

Municipal de Educação e paralisações dos funcionários e professores por melhorias salariais. 

Outro fato novo apresentado durante o andamento da pesquisa foi a necessidade das três turmas 

iniciais serem desmembradas devido a uma nova demanda relativa ao número de alunos e 

turmas da escola. Portanto, a partir do segundo semestre, essa nova organização da escola fez 

com que as três turmas iniciais se subdividissem em quatro. Naquele momento, já havia 

acontecido a apresentação de três esquetes teatrais de cada turma. No entanto, não dispúnhamos 

de tempo hábil para atender às quatro novas turmas com as mesmas fases anteriormente 

previstas. Por isso, houve nova organização dos grupos de alunos para apresentação dos 

esquetes, pois faltavam ainda três textos a serem trabalhados com eles, e os grupos formados 

anteriormente encontravam-se dispersos de suas turmas originais. Sendo assim, fez-se 

necessária uma nova organização metodológica. Foram criados, então, seis novos grupos com 

os alunos que ainda não tinham apresentado os esquetes teatrais. Então, uma nova sequência nas 

fases da pesquisa foi reorganizada, mantendo os mesmos princípios dos jogos teatrais. 

Lançamos a proposta de entrevista com seis “personagens” que iriam representar seis 

dos cientistas que tiveram influência direta ou indireta na elaboração dos Modelos Atômicos. 

Os alunos desses novos grupos acataram com maior entusiasmo a proposta dos esquetes 

teatrais, porque ficaram por muito tempo na expectativa de atuarem. Assim, os textos 

restantes foram lidos com todos os alunos das turmas durante as aulas de Ciências e o trabalho 

com os novos grupos tiveram as seguintes etapas: 
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1. leitura dos textos com toda turma, dirigida pela professora regente, e a 

observação participante da pesquisadora; 

2. pesquisa sobre a biografia dos cientistas: Dalton, Thomson, Marie Curie, 

Mendeleiev, Rutherford e Niels Bohr; 

3. preparação de materiais para a entrevista: cartazes, eslaides, maquetes etc; 

4. preparação das entrevistas e escolha dos personagens (repórter e cientista) de 

cada grupo; 

5. ensaio para as entrevistas; 

6. apresentação das entrevistas em duas turmas de cada vez; 

7. debate sobre o que é a atividade científica. 

 

As fases da ação pedagógica proposta para o segundo semestre estão apresentadas na 

Tabela 2. 

 
Tabela 2. Aulas e outras atividades do segundo semestre de 2011: “Entrevista com os Cientistas”. 

 

Aula Atividades desenvolvidas Temas trabalhados 
Observações do diário de 

campo 

9/8 
Leitura do texto 5 com duas das 

turmas investigadas. 

A descoberta da 

radioatividade, a montagem do 

experimento de Rutherford e 

modelo atômico planetário. 

Muitos dos alunos ficam 

inibidos ao serem convidados a 

ler o texto em voz alta. Alunos 

fazem perguntas sobre a 

radioatividade e discutem sobre 

o experimento de Becquerel. 

10/8 
Leitura do texto 5 com outras 

duas turmas investigadas. 

A descoberta da 

radioatividade, a montagem do 

experimento de Rutherford e 

modelo atômico planetário. 

Muitos dos alunos ficam 

inibidos ao serem convidados 

a ler o texto. Alunos querem 

saber o que levou Becquerel a 

pesquisar a radiação do sulfato 

de Uranila. Alunos tendem a 

confundir Raios - X com 

radioatividade. 

11/8 
Leitura do texto 6 com duas das 

turmas investigadas. 

Explicações sobre radiações, 

espectroscopia, modelo 

atômico de Rutherford- Bohr. 

Os alunos não se lembravam 

do modelo atômico de 

Rutherford, visto no texto da 

aula anterior. Alguns disseram 

que não entenderam o 

experimento da lâmina de 

ouro. 

12/8 
Leitura do texto 6 com outras 

duas turmas investigadas. 

Explicações sobre radiações, 

espectroscopia, modelo 

atômico de Rutherford- Bohr. 

Alguns alunos leem o texto 

com fluência e outros 

apresentaram dificuldades na 

leitura. Surgem muitas 

perguntas sobre os vários tipos 

de radiações.  

16/8 
Leitura do texto 7 com duas das 

turmas investigadas. 

O triunfo e os impasses 

sofridos pela Teoria Atômica 

de Dalton até os estudos atuais. 

Alguns alunos perguntam 

sobre o arco-íris. Essas turmas 

tiveram muita resistência em 

ler o texto. 

17/8 
Leitura do texto 7 com outras 

duas turmas investigadas. 

O triunfo e os impasses 

sofridos pela Teoria Atômica 

de Dalton até os estudos atuais. 

Alguns alunos perguntaram 

sobre o elemento Hélio e um 

aluno não sabia ainda o que 

era um elemento químico. 



92 
 

20/8 

Encontro com os grupos para 

passar detalhes sobre as 

apresentações. 

Explicações sobre 

radioatividade, experimento da 

lâmina de ouro de Rutherford, 

modelo atômico atual. 

Os alunos entenderam a 

proposta de trabalho e um 

aluno disse que preferia assim, 

porque ele não precisaria 

apresentar trabalho oral. 

24/8 

Aula com os grupos de 

apresentadores no laboratório de 

informática para pesquisar a 

biografia e a obra dos cientistas.  

Biografia obra dos cientistas: 

John Dalton, Dmitri 

Mendeleiev, Marie Curie, 

Thomson, Rutherford e Niels 

Bohr. 

Os alunos pesquisaram em 

vídeos e isso facilitou muito o 

entendimento dos 

experimentos com a ampola de 

Crookes, o experimento da 

lâmina de ouro de Rutherford 

e os modelos atômicos. 

25/8 

Aula com os grupos de 

apresentadores no laboratório de 

informática para pesquisar a 

biografia e a obra dos cientistas. 

Biografia obra dos cientistas: 

John Dalton, Dmitri 

Mendeleiev, Marie Curie, 

Thomson, Rutherford e Niels 

Bohr. 

Os alunos ficaram 

impressionados com detalhes 

da formação de alguns 

cientistas em mais de uma 

área. Também admiraram 

Marie Curie, pelo seu esforço 

e também por ser a primeira 

mulher cientista que já 

ouviram falar. 

8/9 

Confecção de cartazes e 

maquetes. 

 

 

Modelos atômicos. 

Os alunos tiraram ainda 

algumas dúvidas durante esse 

trabalho. 

9/9 
Confecção de cartazes e 

maquetes. 
Modelos atômicos. 

Os alunos ficaram confusos ao 

ver desenhos diferentes de um 

mesmo modelo atômico. 

12/9 

13/9 

14/9 

16/9 

Ensaios com cada grupo 

separadamente. 
 Jogos teatrais 

Os alunos fizeram comentários 

próprios sobre a vida dos 

cientistas e sobre a teoria 

atômica. Alguns começaram a 

questionar alguns aspectos e a 

relacionarem a teoria atômica 

com outros temas. 

22/9 

23/9 

26/9 

 

Ensaios gerais com todos os 

alunos – atores. 
Jogos teatrais 

Os alunos tiveram uma grande 

facilidade em memorizar suas 

falas. Surgiram novas 

perguntas. 

 

28/9 

Visita aos laboratórios de 

Química e Física da Universidade 

Federal de Goiás. 

Composição da matéria e 

algumas de suas propriedades. 

Os alunos demonstraram 

interesse pelos temas e fizeram 

muitas perguntas. 

 

29/9 

Apresentação do esquete 

“Entrevista com os Cientistas” nas 

turmas I1 e I 3. 

Respostas dos alunos sobre a 

construção histórica dos modelos 

atômicos. 

Construção Histórica dos 

Modelos Atômicos. 

 Os alunos-atores tiveram o 

desempenho acima do 

esperado. A plateia fez muitas 

perguntas, os alunos 

improvisaram bem.  

 

30/9 

Apresentação do esquete 

“Entrevista com Cientistas” nas 

turmas I2 e I4. Respostas dos 

alunos sobre a construção 

histórica dos modelos atômicos. 

Construção Histórica dos 

Modelos Atômicos. 

Pelas respostas dos alunos, 

percebemos que eles 

desenvolveram uma melhor 

visão de Ciência e uma boa 

compreensão do tema Modelos 

Atômicos. 

 

No segundo semestre, durante a preparação do esquete teatral “Entrevistas com os 

Cientistas”, os alunos foram levados a pesquisar um pouco mais sobre a biografia e obras de seis 

cientistas, que de forma  direta ou indireta contribuíram na elaboração da teoria atômica. Com 
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isso, se caracterizaram de cientistas e repórteres em um encontro fictício entre: John Dalton, 

Marie Curie, Dmitri Mendeleiev, John Joseph Thomson, Ernest Rutherford e Niels Bohr.  

A teatralização da “Entrevista com os Cientistas” foi apresentada duas vezes para 

atender às quatro turmas. Ao final das apresentações os alunos deram suas opiniões sobre a 

Ciência como atividade humana. A entrevista fictícia foi elaborada a partir da leitura dos 

textos didáticos e de pesquisas feitas pelos alunos, seguindo roteiro de perguntas elaboradas 

pela professora pesquisadora. 

 

4.4 A metodologia da análise dos resultados 

 

Em nossos estudos optamos por uma análise interpretativa dos dados, visando a 

abranger algumas particularidades de todo o processo de aprendizagem durante a atividade 

com os Jogos Teatrais e o estudo de História da Ciência. Para resguardar a identidade dos 

sujeitos da pesquisa, eles foram representados, no caso dos alunos, pela letra A seguida de 

uma numeração arbitrária. A professora regente foi representada por PR e a professora 

pesquisadora por PP. 

Por julgarmos que todas as fases da pesquisa trouxeram resultados que podem ser 

proveitosos, selecionamos os aspectos mais expressivos de cada fase. Para isso, a análise foi 

dividida em três tópicos relativos a momentos diferenciados ao longo da coleta de dados. No 

primeiro tópico analisamos, com base nos estudos de Vygotsky (1996, 2001, 2007, 2010), a 

formação dos conceitos científicos nos adolescentes a partir do estudo da construção histórica 

dos modelos atômicos.  No segundo tópico, analisamos o processo de elaboração e de 

apresentação dos esquetes teatrais, tendo como principais referenciais Spolin (2005, 2007), 

Koudela (2006, 2007) e Courtney (2003). No terceiro e último tópico analisamos as 

entrevistas com alunos, com a diretora da escola e com a professora regente de Ciências, 

nesse tópico utilizamos também dados do caderno de campo, com os quais serão levantados 

alguns aspectos da avaliação geral do processo ensino-aprendizagem por meio dos 

referenciais já citados. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Desconfiai do mais trivial, na aparência singela.  
E examinai, sobretudo, o que parece habitual.  

Suplicamos expressamente:  
não aceiteis o que é de hábito como coisa natural,  

pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada,  
de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, 

nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. 
Bertold Brecht 

 

 

Nesse capítulo, inicialmente descrevemos o “perfil dos sujeitos da pesquisa” a partir de 

informações sobre os seus acessos ao teatro, suas principais formas de lazer e outras atividades 

realizadas por eles. Tais informações foram obtidas por meio de entrevistas semiestruturadas 

(APÊNDICE E). Em seguida, subdividimos o processo de investigação em três fases. A fase 

inicial, intitulada “A formação de conceitos científicos por meio do estudo dos modelos 

atômicos”, é composta pela análise de duas aulas introdutórias do conteúdo “Construção 

histórica dos modelos atômicos”. Nessa fase, trabalhamos com a análise de dois questionários 

que adquiriram um perfil de avaliação diagnóstica, e que nos levaram a se aproximar de algum 

conhecimento sobre a zona de desenvolvimento proximal dos alunos. 

Na análise do segundo tópico, “O processo interdisciplinar de elaboração e de 

apresentação dos jogos teatrais”, foram utilizadas gravações em áudio e vídeo dos encontros 

com os alunos, em pequenos e em grandes grupos, quando ocorreram as elaborações, os 

ensaios, as apresentações dos esquetes teatrais (APÊNDICE F), bem como todo o processo de 

aprendizagem dialógica gerada por meio dos jogos teatrais e pelo estudo dos textos sobre a 

construção histórica dos modelos atômicos. Nesse tópico, elencamos para análise os 

elementos relacionados aos aspectos motivacionais na aprendizagem por meio dos jogos 

teatrais, aspectos da linguagem e da formação de conceitos científicos, a atenção/atitude 

voluntária e a criatividade. Selecionamos esses elementos pela riqueza de detalhes 

pedagogicamente relevantes e também pela aproximação desses com a teoria de Vygotsky 

sobre o desenvolvimento do pensamento por conceitos na adolescência e, especificamente, 

sobre a formação dos conceitos científicos. 

No terceiro e último tópico, “Avaliação do processo de aprendizagem por meio 

dos jogos teatrais”, avaliamos todo o processo de aprendizagem dos alunos durante a 

investigação. Também nesse tópico, a avaliação do trabalho como um todo é apresentada por 

meio da análise dos resultados das entrevistas com os alunos participantes, com a professora 
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regente das turmas e com a direção e coordenação da Escola. Alguns dados foram coletados 

por meio de anotações do caderno de campo. De modo geral, esse tópico remete-nos a uma 

avaliação dos jogos teatrais e do estudo de textos sobre a construção histórica dos modelos 

atômicos, nos dando uma visão dos prós e dos contras dessa perspectiva de trabalho. 

 

5.1 O perfil dos sujeitos da pesquisa 

 

As primeiras conversas da pesquisadora com cerca de setenta alunos foram organizadas 

por meio de uma entrevista semiestruturada (APÊNDICE E), com conotação de um bate-papo 

realizado com grupos de quatro ou cinco alunos por vez. Os dados obtidos por meio desse 

instrumento investigativo revelaram-nos alguns aspectos sobre o acesso desses jovens aos bens 

culturais (teatro, cinema), acesso ao lazer e à internet, aspectos socioeconômicos e atividades 

realizadas por eles no contraturno escolar. Esses dados, apresentados nas Tabelas 3 e 4, nos 

possibilitaram analisar um pouco sobre o perfil dos estudantes. 

 

Tabela 3 – Percentual dos alunos e suas principais atividades no turno em que não estão na escola.  

Atividades desempenhadas no contraturno Percentual de alunos 

Ficam em casa 39% 

Trabalham 27% 

Praticam futebol 17% 

Frequentam cursos de informática ou de inglês 13% 

Recebem atendimento no CMAI* 2% 

Praticam outro esporte 2% 

*CMAI: Centro municipal de apoio à inclusão. 

 

Tabela 4 – Percentual dos alunos e o seu acesso ao teatro.  

Acesso ao teatro Percentual de alunos 

Já foi ao teatro 60% 

Nunca foi ao teatro 34% 

Não se lembra 2% 

Não respondeu 4% 

 

 

Dos 70 alunos entrevistados, entre o total de 105 que participaram da pesquisa, 60% já 

foram ao teatro. Muitos há algum tempo para assistir a peças infantis com a escola. Outros 

assistiram a outros tipos de espetáculos, que não peças teatrais, também exibidos no teatro, 
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tais como o “Ciência em Show” ou shows musicais e de piadas que comumente se apresentam 

nos teatros da capital. Somente 8% dos que já foram ao teatro assistiram a peças teatrais 

recentemente com amigos ou familiares. Dos 70 entrevistados, a maioria só assistiu a peças 

teatrais não profissionais na própria escola, em igrejas ou praças. Portanto, observamos que o 

acesso desses alunos aos bens culturais é ainda limitado. Como as famílias dos entrevistados 

não têm o hábito de frequentar teatros, a escola fica responsável por mais essa atividade.  

Outro ponto importante, observado por meio desse instrumento investigativo, foi que 

muitos alunos ficam ociosos no período vespertino ou cuidam de irmãos menores e fazem 

afazeres domésticos. Outra parte significativa dos alunos trabalha desde antes dos 16 anos de 

idade. Em geral, as idas ao shopping são tidas como o principal lazer desses alunos, eles 

ressaltam que não vão às compras porque não têm dinheiro, mas vão a esses locais para “ver 

as lojas”, lanchar ou encontrar com amigos.   

Considerando todos os pesquisados (105 alunos), verificamos que, muitos deles têm 

dificuldade em leitura, escrita e interpretação de textos, outros possuem necessidades de 

aprendizagem diversas. Dez dos 105 alunos não conseguem ler e escrever, dos quais apenas três 

possuem laudo médico que justificam tal déficit de aprendizagem. Em geral, os alunos disseram 

gostar muito de videogame, computador e Internet. Porém, grande parte desses entrevistados só 

acessa a rede mundial em lan house,,  já que somente 10% possuem serviço de Internet em casa.  

 

5.2 A formação de conceitos científicos por meio do estudo dos Modelos Atômicos 

 

No início da pesquisa, foram ministradas duas aulas para cada turma, acompanhadas 

de uma avaliação diagnóstica. Julgamos essa primeira fase avaliativa como base indispensável 

para iniciarmos o trabalho de campo com jogos teatrais. Segundo Spolin (2005), 

 

A intervenção educacional do coordenador de jogo é fundamental, ao desafiar o 

processo de aprendizagem de reconstrução de significados. A zona de 

desenvolvimento proximal (Vygotsky) muda radicalmente o conceito de avaliação. 

As propostas de avaliação do coordenador de jogo deixam de ser retrospectivas (o 

que o aluno é capaz de realizar por si só) para se transformarem em prospectivas (o 

que o aluno poderá vir a ser). A avaliação passa a ser propulsora do processo de 

aprendizagem. (SPOLIN, 2005, p. 24-25). 

 

Compreendemos que a avaliação diagnóstica permite que o professor inicie seu 

trabalho a partir de um nível real de compreensão dos alunos, aproximando-se, o máximo 

possível, de certo entendimento sobre a ZDP dos estudantes. Portanto, consideramos que a 

avaliação propulsora ou diagnóstica seria a melhor maneira de iniciarmos o trabalho com os 

jogos teatrais e o ensino da construção histórica do conhecimento sobre modelos atômicos. 
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Por isso, nessa parte dos resultados, foram selecionadas para análise algumas das respostas 

dos alunos, as quais foram coletadas por meio do primeiro e do segundo questionários 

avaliativos (APÊNDICE C e D). A partir daí, mostramos como a noção dos alunos sobre o 

tema “Modelos Atômicos” foi se modificando mediante a formação de um sistema conceitual 

ao longo das aulas, da preparação dos esquetes teatrais e do momento da apresentação dos 

mesmos. 

Para a análise, selecionamos as respostas às questões que buscavam investigar a 

concepção de modelos científicos e modelos atômicos desses alunos. Na análise, demos 

ênfase às noções das dimensões dos átomos, às relações que alguns alunos encontraram entre 

átomos e células e quanto ao uso de imagens e analogias. 

 

5.2.1 O entendimento dos alunos sobre modelos científicos 

 

Na intenção de verificar o entendimento dos alunos sobre modelos atômicos após as 

duas aulas iniciais, utilizamos um primeiro questionário de coleta de dados (APÊNDICE C), 

contendo três questões sobre modelos científicos e especificamente sobre modelos atômicos. 

Dos 77 alunos que responderam ao questionário, quatro deles demonstraram ainda não 

dominar a leitura e a escrita, e nem todos responderam todas as três questões. Por isso, o total 

de alunos que responderam não coincide com o total de alunos que tiveram acesso ao 

questionário de coleta de dados. Após a análise da Questão 1 desse questionário, sobre o 

entendimento dos alunos acerca do que seja um modelo científico, as respostas variaram de 

acordo com a Tabela 5. 

 

Tabela 5. Número de alunos respondentes relacionado ao tipo de resposta dada à Questão “O que são modelos 

científicos”?  

Tipos de respostas 
Quantidade de 

respostas 

Grupo A: Respostas consideradas corretas. 19 

Grupo B: Respostas relacionando modelos com: teorias, estudos 

científicos, experimentos e tecnologia. 
38 

Grupo C: Respostas relacionadas com o mundo microscópico. 01 

Grupo D: Respostas relacionadas com a atividade feita na sala de 

aula (não abstraiu). 
01 

Grupo E: Respostas relacionadas com algo comprovado 

cientificamente. 
01 

Grupo F: Respostas confusas. 03 
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A partir desses dados, percebemos que alguns alunos não conseguiram compreender 

ainda o significado de modelos científicos. No entanto, os 19 alunos (Grupo A) que 

responderam corretamente a questão nos surpreenderam pela maturidade de suas respostas, 

das quais citamos algumas: 

É como se imagina uma coisa que não se pode ver. (Aluno A10). 

São modelos de coisas microscópicas que não são vistas a olho nu, são vistas 

apenas por aparelhos especiais. (Aluno A14). 

São imaginações dos cientistas sobre como são as coisas por dentro. (Aluno A13). 

Modelos científicos são ideias da realidade, testadas, experimentadas, avaliadas e 

registradas. (Aluno A17). 

 

Apesar de considerarmos corretas as questões respondidas por esses alunos, 

observamos que o entendimento de modelos científicos ficou restrito a modelos atômicos, 

mesmo tendo a professora pesquisadora dado outros exemplos de modelos científicos. Os 

alunos A10, A14 e A17, de alguma maneira, ainda relacionam a noção de modelos científicos 

apenas ao mundo microscópico. Somente o aluno A17 conseguiu expressar sua resposta em 

termos mais gerais. 

Das respostas dos 38 alunos (Grupo B), que relacionaram modelos com teorias e 

estudos científicos, algumas delas estão relacionadas abaixo:  

 

São modelos que pressupõe algum determinado assunto estudado pela ciência. 

(Aluno A8). 

São modelos de estudo com alta tecnologia. (Aluno A34). 

São estudos que os cientistas fazem para descobrirem células ou moléculas. (Aluno 

A38). 

 

As respostas apresentadas a essa questão possibilitaram a análise de alguns aspectos 

pertinentes à formação de conceitos científicos, segundo Vygotsky (2001). Entre eles, a 

formação de um sistema de conceitos e, consequentemente, a generalização do conceito. 

Verificamos que tanto os alunos do Grupo A quanto os alunos do Grupo B, mesmo ao 

responderem a essa questão com algum grau de correção, não conseguiram generalizar sobre 

modelos científicos após as duas aulas iniciais sobre o tema. Isso nos mostrou que a noção 

adquirida pelo jovem sobre os modelos científicos foi ainda vaga após o primeiro contato com 

o tema estudado.  

 Segundo Vygotsky (2000), a assimilação de um conceito científico ocorre de 

maneira gradativa, ou seja, a formação de um conceito científico só se dá quando o aluno 

consegue generalizar de maneira mais ampla sobre ele, formando assim uma rede de outros 
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conceitos que se ligam e que dão nexos ao conceito estudado. Nesse ponto, tanto os conceitos 

científicos quanto os conceitos espontâneos têm algo em comum, ambos não são prontamente 

elaborados mediante o primeiro contato do indivíduo com o novo signo. De acordo com este 

autor, enquanto os conceitos espontâneos se constituem pela vivência concreta com os 

objetos, os conceitos científicos vão se constituindo pelo conhecimento de outros conceitos 

anteriormente elaborados. Assim, esse segundo tipo de conceitos requer outra forma e outro 

conteúdo de pensamento. 

 

Deve-se colocar em segundo lugar uma reflexão teórica igualmente importante, 

segundo a qual nos conceitos científicos e espontâneos existe outra relação com o 

objeto e outro ato de sua apreensão pelo pensamento. Logo, o desenvolvimento de 

ambos pressupõe a discriminação dos próprios processos intelectuais que lhes 

servem de base. (VYGOTSKY, 2000, p. 268). 

 

Portanto, de acordo com Vygotsky (2001), a elaboração de um conceito científico 

depende do livre movimento no sistema de conceitos, que promove generalizações cada vez 

mais amplas, ou seja, “generalizações de generalizações”, que requerem atos do pensamento 

distintos daqueles que envolvem um conceito espontâneo. Com base em nossas observações 

iniciais e em nossos referenciais teóricos, percebemos a necessidade de salientarmos pelo 

menos três pontos norteadores da conduta pedagógica no sentido de favorecer elaborações 

cada vez mais generalizantes de um conceito científico por parte dos alunos: 

• A consciência de que o aluno não obtém a total compreensão de um conceito 

científico nos primeiros contatos com o novo termo que se pretende ensinar.  

• A composição de um sistema conceitual bem edificado é a base para que o aluno 

alcance a capacidade de generalização do conceito estudado. 

• A noção de que a relação do aluno com o novo objeto de estudo não é a mesma 

que ocorre na concretude dos conceitos espontâneos, mas que esta relação pode ser construída 

à medida que as generalizações vão sendo feitas, o que nos remete à importância da 

contextualização do aprendizado. 

É importante ressaltar que as análises que faremos se fundamentarão no que 

chamamos de Episódios de ensino e Atos. Os Episódios foram momentos específicos do 

trabalho em que observamos as falas e as dúvidas dos alunos durante a leitura dos textos 

didáticos e preparação dos esquetes teatrais e os Atos são alguns momentos selecionados 

dentro da apresentação dos esquetes teatrais. 

À medida que as aulas foram acontecendo, com o estudo dos textos sobre a 

construção histórica do conhecimento, os alunos investigados foram gradativamente 
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elaborando o significado de “modelos atômicos”. No Episódio 1, apresentado no Quadro 3 a 

seguir, o aluno A8 se confunde ao se preocupar com as cores das “bolinhas” dos modelos 

atômicos apresentados.  

 

 

A professora pesquisadora (PP) e os alunos A2 

e A8 conversam sobre o experimento que 

explica a descoberta dos nêutrons. 

Comentários 

PP: Então, voltando ao experimento, se essa 

partícula liberada passa entre as placas e não é 

atraída nem pelo polo negativo e nem pelo polo 

positivo, essa partícula é o que? 

 

A professora pesquisadora explica, com o uso de 

uma ilustração, o experimento de James 

Chadwick, que evidenciou experimentalmente a 

existência de tais partículas, utilizando a colisão de 

partículas alfa com elementos leves, tais como 

lítio, berílio e boro. Tais partículas são 

apresentadas no esquema como pequenas esferas 

coloridas. 

A2: Neutra. 
A2 demonstrou ter compreendido rapidamente o 

experimento, bem como o uso do modelo das 

partículas em forma de esferas coloridas. 

PP: Muito bem, foi nesse experimento que esse 

outro cientista descobriu os nêutrons. 

A professora pesquisadora procurou estimular o 

aluno que acertou que a partícula liberada na 

colisão era neutra. 

A8: Qual que é a diferença entre as vermelhas e 

as azuis? Se ninguém pode ver os átomos, como é 

que esses cientistas sabem se umas são vermelhas 

e outras azuis, e outra é assim... e aquele outro é 

doutro jeito.  

A8 demonstrou não ter compreendido a noção de 

modelos atômicos e por isso, não fez a 

generalização desse conceito, não ampliando a 

noção de modelos para outras partículas pequenas. 

Ele também não entendeu que aquilo era apenas 

um esquema do experimento e não o próprio 

experimento. Havia grande tensão na fala do 

aluno, que se mostrou indignado com aquilo que 

ele não compreendia.  

PP: Volta lá. Isso daqui é um desenho, é um 

esquema que representa o núcleo dos átomos. As 

bolinhas azuis representam os prótons e as 

bolinhas vermelhas, os nêutrons. Então, isso é só 

um esquema para a gente entender o que se passa 

nesse experimento. Na verdade os cientistas 

usaram uma pequena porção de átomos de Berílio 

e uma pequena porção de matéria que emitia 

radiações alfa. 

A professora busca explicar melhor o que está 

representado no esquema. Nesse momento ela não 

havia percebido que o aluno A8 não tinha ainda 

compreendido a noção de modelos atômicos. 

Quadro 3. Episódio 1 – Análise do Episódio que mostra que o processo de assimilação de um novo conceito por 

parte dos alunos é sempre parcial. Mesmo após algumas aulas, o aluno A8 não havia compreendido o conceito 

de “modelo”. 

 



102 
 

Observamos que, mesmo após algumas aulas, o aluno A8 ainda não havia formado 

um sistema conceitual que lhe permitisse compreender modelos atômicos e conceitos afins. 

Nesse sentido, vemos na aula dialógica a possibilidade de verificar mais facilmente os casos 

de não entendimento dos conteúdos trabalhados, o que certamente facilitou a ação da 

professora regente ou da professora pesquisadora. 

Por meio do Episódio 1, verificamos que o contato do aluno A8 com o novo signo 

ainda não havia sido suficiente para que ele conseguisse fazer generalizações, o que 

consequentemente, lhe dariam condições de compreender melhor este conceito científico. O 

fato de A8 ainda não ter compreendido o significado de modelos, mesmo após algumas aulas, 

não significa que o aluno seja incapaz ou que tenha dificuldades na aprendizagem. Além disso, 

devido à ansiedade presente na fala de A8, esse Episódio nos fez perceber e refletir sobre a 

considerável tensão que nos revela a natureza ativa do pensamento do estudante. Percebemos, 

também, o quanto é improvável a eficácia de um conceito decorado, o que corrobora Vygotsky 

(2000, p. 260), quando afirma que “[...] os conceitos científicos não são assimilados ou 

decorados pela criança, não são memorizados, mas surgem e se constituem por meio de uma 

imensa tensão de toda a atividade do seu próprio pensamento”. 

Consideramos que a adolescência, fase na qual se encontram os alunos investigados, 

é um momento em que as funções psicológicas (percepção, memória, atenção, imaginação e 

criatividade), estando influenciadas pelo desenvolvimento do pensamento por conceitos, 

participam também de todo um processo de intelectualização. Portanto, esperamos que o 

processo de generalização de conceitos se intensifique fazendo com que, consequentemente, 

ocorra a tomada da consciência de novos conceitos. Vygotsky (1996, p.57, tradução nossa) 

afirma que “[...] no pensamento do adolescente não só aparecem formas sintéticas complexas, 

totalmente novas, desconhecidas pela criança de três anos, mas também as formas 

elementares [...] se reestruturam sobre novas bases na idade de transição”. 

No segundo questionário (APÊNDICE D), percebemos que o entendimento sobre 

modelos científicos ficou bem mais claro tanto para o aluno A8 quanto para a maioria dos 

alunos, como apresentaremos a seguir. Em uma das questões desse segundo questionário foi 

pedido que fizessem desenhos representativos dos modelos atômicos de Dalton e de 

Thomson. Dos 77 alunos que responderam ao segundo questionário, 54 fizeram corretamente 

os esquemas desses modelos. Na Figura 3, apresentamos o desenho feito pelo aluno A8 (aluno 

citado no Episódio 1, que teve, a princípio, dificuldades na compreensão de modelos 

atômicos). 
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Figura 3. Desenho feito pelo aluno A8 que conseguiu representar tanto o modelo de Dalton quanto o modelo de 

Thomson. 

 
 

Na Questão 8 do segundo questionário, solicitamos que os alunos descrevessem a 

diferença entre esses dois modelos. Dentre os 54 alunos, 29 responderam corretamente, 

identificando, por meio de linguagem escrita, a diferença entre os dois modelos. O aluno A8 

também respondeu corretamente a questão. Apresentamos a seguir a transcrição de algumas 

dessas respostas: 

O modelo de Dalton era como uma bola maciça indivisível e o de Thomson era uma 

bola com pequenos pontos de carga negativa, os elétrons. (Aluno A13). 

No modelo de Thomson tem prótons e elétrons. O modelo de Dalton é só uma 

partícula esférica. (Aluno A8). 

No modelo atômico de Dalton ele ainda não havia descoberto as cargas negativas. 

(Aluno A19). 

 

Observamos que a resposta de A8, mesmo não estando totalmente correta, é 

satisfatória, pois ele conseguiu identificar a presença de elétrons no modelo de Thomson. 

Nessa etapa, A8 ainda não sabia que os prótons só foram descobertos algum tempo depois de 

Thomson ter proposto seu modelo. Nas outras duas respostas apresentadas, identificamos 

dificuldades no uso mais adequado da linguagem escrita, mas isso não inviabilizou as 

respostas dadas pelos alunos A13 e A19.  

 

  5.2.2 O entendimento do que seja átomo 

 

Após a análise da Questão 3 do primeiro questionário sobre o entendimento dos 

alunos do que seja átomo, as respostas variaram de acordo com a Tabela 6. 
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Tabela 6. Número de alunos respondentes relacionado ao tipo de resposta dada à Questão “Desenhe ou explique 

com suas palavras a sua própria ideia do sejam os ÁTOMOS”. 

 

Tipos de respostas 
Quantidade de 

respostas 

Grupo G: Relacionando átomos com células por meio 

de desenhos ou por meio de respostas escritas. 
14 

Grupo H: Representaram um átomo desenhando 

apenas um ponto de caneta. 
28 

Grupo I: Tipos variados de desenhos. 15 

Grupo J: Desenhos de modelos atômicos com orbitais. 8 

Grupo K: Demonstraram em seus desenhos ter 

compreendido as dimensões dos átomos. 
3 

Grupo L: Alunos que não desenharam. 9 

 

 

Diante de respostas tão variadas, verificamos que dentro de cada um dos grupos 

acima, dependendo da análise feita, foi possível considerar certo nível de coerência mesmo 

nas respostas que não foram consideradas corretas. Devido às particularidades que 

verificamos nas respostas de cada um desses grupos, optamos por analisar as respostas do 

grupo G e as respostas do grupo K separadamente. 

As respostas do grupo G, nas quais os alunos relacionaram átomos a células, a 

princípio nos pareceram estranhas. Porém, podemos considerar a conexão feita pelos alunos 

entre células e átomos como esperada, uma vez que ainda persiste no ensino de Ciências a 

ênfase dada até o 8.º ano nos estudos das Ciências Biológicas em detrimento dos estudos de 

Física e Química. Duas das respostas apresentadas pelos alunos estão a seguir: 

 

Átomos são células vistas só por aparelhos. (Aluno A14). 

Imagino que o átomo possa ter a mesma forma de uma célula e com cor marrom. 

(Aluno A6). 

 

Dois desenhos feitos pelos alunos, que daremos como exemplos da relação feita entre 

células e átomos, estão apresentados na Figura 4. 
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Figura 4. Esquemas elaborados pelos alunos A64 (esquerda) e A38 (direita) como representação de átomos. 

 

Refletindo de outra forma, esse tipo de resposta pode ser considerado como ponto 

favorável ao trabalho do professor, uma vez que o aluno já compreendeu que tanto células 

quanto átomos são estruturas que pertencem ao mundo microscópico. O aluno, sabendo o que 

é uma célula, não poderia, nesse primeiro momento de estudo, imaginar que existisse algo que 

fosse menor que ela.  

Na Figura 5, está apresentado o desenho feito pelo aluno A15, no qual se observa 

uma comparação mais explícita entre átomo e célula. 

Figura 5: Esquema de um “átomo” feito pelo aluno A15. 

 

O aluno A15 demonstra em seu desenho que em seu modelo existe um núcleo, uma 

camada protetora, uma camada antivírus, relaciona com folhas de árvores e faz a seguinte 

observação: “como se fosse a membrana plasmática de uma célula”. Com isso, verificamos que 

o aluno teve somente o primeiro contato com os termos que ele empregou em sua resposta, não 

tendo nenhuma compreensão legítima destes termos enquanto conceitos científicos. 

Constatamos com esse exemplo uma compreensão dispersa de A15, o que pode ser reflexo de 

uma educação “conteudista” fundamentada na quantidade e não na qualidade do ensino. 
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Acreditamos que comparações de um conceito científico com outro, quando advindas 

do próprio aluno, oferecem ao professor uma farta rede de conexões conceituais que quando 

bem exploradas podem favorecer as generalizações. A comparação de células com átomos 

nada mais é do que uma relação lógica feita pelos próprios alunos, isso nos mostra quão 

“carregada de lógica” é a mente do adolescente. Para Vygotsky (2007), 

 

Para a criança, pensar significa lembrar; no entanto, para o adolescente lembrar 

significa pensar (grifo do autor). Sua memória está tão “carregada de lógica” que o 

processo de lembrança está reduzido a estabelecer e encontrar relações lógicas; o 

reconhecer passa a considerar em descobrir aquele elemento que a tarefa exige que 

seja encontrado. (VYGOTSKY, 2007, p. 49, grifos do autor). 

 

Acreditamos que o professor pode compreender, até certo ponto, a ZDP dos alunos, e 

isso, só é possível por meio da aprendizagem dialógica. Se, conforme Vygotsky (2007), a 

ZDP é a diferença entre o que o aluno sabe sozinho e o que ele pode saber com ajuda de 

outro, logicamente precisamos primeiro conhecer o que o aluno já sabe ou em qual raciocínio 

ele se apoia para chegar a certas explicações ainda vazias. Vejamos também no Episódio a 

seguir o quanto uma aula mais dialógica pode favorecer o conhecimento da ZDP. 

 

A professora explica sobre as dimensões dos 

átomos por meio de comparações. 
Comentários 

A15: Professora, os cientistas podem provar que 

os átomos existem? 

Quando os alunos começam a pensar em coisas 

que ainda não tinham imaginado, é comum eles 

perguntarem sobre uma comprovação científica do 

assunto. 

A5: A gente mesmo pode provar, né professora?  

É quando a água evapora e forma aquelas 

gotinhas bem pequenininhas, elas podem ser 

átomos, os átomos da água. 

A PP explica que em uma gota de água pode haver 

muitos átomos, no caso da água, dois tipos de 

átomos, hidrogênio e oxigênio. Portanto, a 

evaporação não é a comprovação de que os átomos 

existam, mas é algo que pode nos fazer 

compreender as dimensões atômicas. 

Quadro 4: Episódio no qual dois alunos argumentam sobre como comprovar a existência dos átomos. 

 

Confundir gotículas de água com os átomos que formam a água, assim como fazer 

relações entre átomos e células, são generalizações errôneas, porém muito comuns entre os 

alunos. Compreendemos que quando o aluno expressa seu entendimento cria-se uma 

possibilidade do professor conhecer sobre sua ZDP, possibilitando, assim, um trabalho 

pedagógico no sentido de ampliar o seu sistema conceitual. Vygotsky (2007, p. 98) afirma: 

“A zona de desenvolvimento proximal provê psicólogos e professores de um instrumento 
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através do qual se pode entender o curso interno do desenvolvimento”. Ou seja, o 

conhecimento da ZDP dos alunos possibilita que o professor perceba o que já está 

amadurecido na criança e o que está em processo de maturação, o que dá possibilidade de 

uma ação pedagógica mais eficiente. 

Por não ser desejável que esses tipos de comparações perdurem no esquema 

conceitual dos alunos, compreendemos que o professor deve trabalhar no sentido de 

esclarecer sobre as diferenças entre os exemplos que, por ventura, possam ser associados 

pelos alunos com os quais trabalha. Nesse sentido, observamos que tanto o estudo dialogado 

dos textos didáticos sobre a construção histórica dos modelos atômicos bem como a 

elaboração e apresentação dos esquetes teatrais foram meios favoráveis para o aprendizado 

por trabalharem na ZDP dos alunos, ou seja, ter conhecimento do que o aluno pensa, para, a 

partir daí, traçar mais questionamentos e explicações que possam permitir um melhor 

entendimento do aluno sobre o tema estudado.  

Verificamos que, após as aulas seguintes, nenhum dos alunos continuou fazendo tais 

tipos de comparações. No Episódio apresentado no Quadro 4, percebemos, claramente, um 

bom grau de aprendizagem a partir da análise das respostas às perguntas feitas pelos seus 

pares logo após as apresentações, como no caso de A15 ao responder à questão: “Explique o 

modelo atômico atual”. 

 

Q 7 – Explique o modelo atômico atual. Comentário 

A15: Eu sei mais ou menos, porque eu fiquei nesse 

grupo, eu que fiz esse cartaz. (o aluno aponta para 

um cartaz que está na parede). 

O modelo atual, o modelo de ...de... o modelo 

atômico de Rutherford – Bohr, que explica que o 

núcleo do átomo fica no meio e alguns elétrons 

ficam em volta dele, e que eles, pra não sair do 

equilíbrio, eles ficam no mesmo nível e só sai se 

receber fótons. 

PP: O aluno demonstrou ter ficado nervoso, mas 

ele queria muito responder à questão. Ele parou 

um pouco, pensou, e depois respondeu.  

Observamos que A15 usou sua linguagem própria, 

e quis falar para todos que fez parte do grupo que 

preparou o esquete teatral.  

Quadro 5. Análise do Episódio no qual o aluno A15 dá resposta à Questão 7, lida durante a dinâmica feita após 

apresentação dos esquetes teatrais. 

 

Ainda em relação ao entendimento do que seja átomo, destacamos as respostas do 

Grupo K, da Tabela 6, anterior, pela maneira com a qual os alunos demonstraram em seus 

esquemas (Figuras 6-a, b e c) a compreensão das dimensões dos átomos, expondo com isso, 

um modo de pensamento lógico formal, típico da fase de transição. 
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(a) 

 

 
(b) 

 

 

 
(c) 

 

Figura 6. Desenhos dos alunos (a) A11, (b) A52 e (c) A56 quando se pediu: “Desenhe ou explique com suas 

palavras a sua própria ideia do sejam os ÁTOMOS”. 

 

 

No esquema do aluno A11, ele identifica um retângulo como uma porção de matéria 

e logo acima um ponto representando o átomo. Depois, ele explica verbalmente que o modelo 

atômico desenhado por ele é uma ampliação muito grande do que possa ser o átomo. O aluno 

A11 também respondeu à questão na forma de linguagem escrita: “Átomo é a menor partícula 

da matéria”.  

O aluno A52 chamou-nos a atenção pela sua descrição que representa, à direita do 

esquema um ponto final em uma folha de papel e à esquerda uma grande quantidade de partículas 

representando os átomos. Percebemos que A52 quis demonstrar em seu desenho as dimensões 

dos átomos. E A56 também tentou representar o átomo como uma porção de matéria. 



109 

Constatamos que mesmo depois dos alunos tomarem conhecimento da existência das 

subpartículas do átomo, muitos deles continuaram considerando o átomo como a menor 

porção da matéria. Sendo assim, concordamos com Vygotsky (2001, p.231), quando diz que 

“[...] o adolescente aplica a palavra como conceito e a define como complexo”. Em nossas 

análises, verificamos que grande parte dos alunos usou o signo átomo como conceito em 

formação, especialmente A11, A52 e A56, fizeram a tentativa de representar a dimensão 

atômica em seus esquemas. No entanto, muitos deles continuaram relacionando o átomo 

como a menor partícula da matéria ou com algo indivisível.  

Ainda quanto às dimensões atômicas, durante a explicação sobre o uso adequado do 

sistema de medidas para cada dimensão específica, fizemos referência ao sistema métrico 

decimal e utilizamos diversos exemplos comparativos de distâncias e tamanhos de objetos até 

chegar à dimensão atômica. Nessa oportunidade, alguns diálogos tornaram-se relevantes para 

análise, uma vez que algumas perguntas dos alunos trouxeram à tona pontos importantes 

sobre a formação de conceitos científicos na adolescência, como se pode ver no Episódio 

apresentado no Quadro 5. 

 

A PP explica sobre o nanômetro, o angstrom e o 

Picômetro como unidades de medida mais 

apropriadas molécula e átomos. A4 e A82 fazem 

perguntas. 

Comentários 

PP: Um átomo tem aproximadamente 74,6 

picômetros. 

A PP partiu de objetos maiores, com exemplos 

concretos até chegar aos menores objetos visíveis 

na sala de aula. 

A82: Se o átomo é tão pequeno que não podemos 

ver, então como é que conseguem saber a medida 

de 74,6 picômetros? 

A82 foi a um nível de pergunta frequentemente 

comum nos adolescentes.  

A4: Através da lupa. 
A04 tentou fazer uma generalização não muito 

bem sucedida.  

PP: Não, a lupa não.  A lupa tem uma capacidade 

de aumento menor que a do microscópio óptico. 

Mas, através do microscópio eletrônico é possível 

ver a superfície dos átomos. E através de cálculos 

os cientistas podem chegar a essa medida 

aproximada dos átomos. Só que os átomos, os 

diferentes tipos de átomos têm tamanhos 

diferentes. 

A PP tenta responder às duas perguntas. Mas ela 

percebe que há um acúmulo de informações numa 

mesma resposta. 

Quadro 6. Análise do Episódio no qual os alunos A82 e A4 demonstram sua compreensão sobre as dimensões 

do átomo após explicação da professora pesquisadora sobre as unidades de medida menores que o milímetro. 

 

Observamos que a pergunta do aluno A82 nos mostra que esse aluno já desenvolveu 

a capacidade de levantar suas próprias hipóteses. Na verdade, esse tipo de pergunta advém do 
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desenvolvimento da capacidade de problematizar que, consequentemente, surge a partir da 

formação do pensamento por conceitos no adolescente. Segundo Vygotsky (1996), 

En el crecimiento del pensamiento progresivo, al igual que en el desarrollo de las 

propias suposiciones e hipótesis, afines a él interiormente, se revela sin duda el 

rasgo esencial de la edad de transición. No se trata tan sólo de que el contenido del 

pensamiento se enriquece extraordinariamente, sino también de que aparecen nuevas 

formas de movimiento, nuevas formas de operar con ese contenido. (VYGOTSKY, 

1996, p. 70).  

 

Portanto, percebemos que as dúvidas dos alunos do exemplo anterior nos mostram o 

nível de compreensão no qual eles se encontram, dando possibilidade do professor ter contato 

com o nível real de entendimento dos mesmos. Por isso, a existência de um diálogo constante 

entre alunos e professores é um ponto fundamental para que haja um aproveitamento em 

termos de aprendizagem. Compreendemos que o professor precisa preparar o meio para que 

os alunos possam realmente se desenvolver, pois como afirma Vygotsky (2010, p. 65): “O 

meio social é a verdadeira alavanca do processo educacional, e todo o papel do mestre 

consiste em direcionar essa alavanca”. 

 

5.2.3 Uso de imagens, esquemas e analogias  

 

Após algumas aulas com o estudo dos textos didáticos sobre a construção histórica 

dos modelos atômicos, 11 dos 77 alunos demonstraram não ter compreendido as analogias à 

bola de bilhar e ao pudim de passas feitas, respectivamente, aos modelos atômicos de Dalton e 

de Thomson. Isso pode ser observado nas respostas que deram à Questão 7 do segundo 

questionário: “Desenhe os modelos atômicos de Dalton e o modelo atômico de Thomson nos 

espaços abaixo”. Os 11 alunos desenharam literalmente uma bola de bilhar e um pudim de 

passas. Pegamos como exemplo o desenho do aluno A25, apresentado na Figura 7.  

 

 

Figura 7. Desenho do aluno A25, sobre a representação dos modelos de Dalton e de Thomson. 
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Podemos considerar que o uso de analogias e imagens torna-se, quase sempre, uma 

“faca de dois gumes” para o professor de Ciências, principalmente em se tratando de alunos do 

EF. O uso desses meios pode ser um empecilho para o aprendizado do aluno, tornando-se um 

“obstáculo pedagógico”. Porém, quando bem utilizadas, as analogias podem ser um recurso 

pedagógico importante, desde que sejam trabalhadas pelo professor de forma sistematizada a 

fim de orientar o aluno para um discernimento entre o que nos é compreensível e a linguagem 

científica propriamente dita. Deste modo, nossas observações vêm ao encontro do que constatou 

Bachelard quanto ao uso das imagens e analogias no ensino de Ciências. 

 

Na educação, a noção de obstáculo pedagógico também é desconhecida. Acho 

surpreendente que os professores de Ciências, mais do que os outros se possível fosse, 

não compreendam que alguém não compreenda. Poucos são os que se detiveram na 

psicologia do erro, da ignorância e da irreflexão. (BACHELARD, 1996, p. 23). 

 

Ainda segundo o autor (1996, p. 50), “no ensino elementar, as experiências muito 

marcantes, cheias de imagens, são falsos centros de interesse”. O autor nos orienta para que o 

uso de analogias, imagens concretas ou experimentos sejam acompanhados das abstrações 

inerentes às ideias científicas. Na mesma linha de pensamento, Vygotsky (2001) entende que 

para a formação de conceitos verdadeiros, a criança precisa desconstruir a situação concreta, 

pois o papel decisivo na formação de conceitos científicos é o da palavra, usada como signo. 

Concordando com o mesmo autor, ressaltamos que, quando o pensamento ainda funciona por 

complexos, a palavra também é importante, mas o seu emprego é meramente funcional. Já a 

palavra como signo, poderá ser usada em diferentes operações intelectuais. 

Da mesma maneira devemos tomar igual cuidado com o uso de esquemas, pois eles 

podem deixar uma visão muito concreta para o aluno, dificultando a compreensão e o 

processo de abstração que deve ser o caminho preferido no ensino de Ciências. No Episódio 

apresentado no Quadro 6, observamos que o aluno A13 se confunde ao ver um esquema de 

átomo contendo um núcleo, pois nesse Episódio ele ainda não havia estudado o experimento 

da lâmina de ouro de Ernest Rutherford. Verificamos, assim, que em episódios como este o 

contexto histórico, os procedimentos, ideias e tentativas científicas se apresentaram como um 

elemento indispensável para uma boa compreensão do conceito científico. 
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Conversa entre A13 e a PP durante a 

apresentação de eslaides nas primeiras aulas. 
Comentários 

A13: Isso daí é um átomo?  A13 aponta para um esquema no eslaide. 

PP: É como se fosse um átomo, mas é apenas um 

modelo, como eu disse pra vocês é um esquema de 

um átomo. 

A PP explica novamente relembrando a noção de 

modelos. 

A13: Como é que eles sabem que tem um núcleo 

dentro do átomo? Um núcleo assim dentro dele? 

O questionamento de A13 remete à questão do uso 

da imagem e de modelos. 

PP: Esse desenho aqui já foi feito depois, foi feito 

esse esquema, ou melhor, esse modelo. Porque os 

cientistas já supunham que no átomo teria um 

núcleo com prótons e nêutrons. Eles já haviam 

descoberto a existência dessas partículas. Por 

isso, nesse esquema existem prótons e nêutrons no 

núcleo, desenhados dessa maneira. 

A PP tenta explicar novamente, remetendo ao 

entendimento sobre modelos atômicos, 

relacionando a elaboração de modelos com as 

descobertas no campo dos estudos científicos. 

Quadro 7. Episódio no qual o aluno A13, durante as aulas iniciais, demonstrou ainda não ter compreendido a 

noção de modelos atômicos, apresentando dificuldades em compreender as imagens trazidas nos eslaides 

apresentados. 

 

Partindo dessas colocações, compreendemos que cabe ao professor direcionar da 

melhor maneira a imaginação dos alunos, a fim de que eles consigam entender o uso da 

analogia, da imagem ou de esquemas. Situações como a do Episódio anterior, na qual a 

linguagem do professor e a linguagem dos alunos não se encontram concatenadas, nos faz 

refletir sobre o quanto a passividade do aluno pode ocultar as dúvidas e fadar todo o trabalho 

educacional ao fracasso. 

 

5.3 O processo interdisciplinar de elaboração e de apresentação dos Jogos Teatrais 

 

Diante de um número considerável de dados coletados tivemos a necessidade de 

selecionar somente parte dos Episódios e Atos na apresentação dos resultados. Escolhemos 

como critério para a seleção desses Episódios a convergência desses com o desenvolvimento 

das funções psicológicas superiores, em decorrência do desenvolvimento do pensamento por 

conceitos do adolescente. Assim, apresentaremos alguns Episódios e Atos, que foram 

produzidos durante as elaborações e ensaios dos esquetes teatrais e os agruparemos em quatro 

aspectos de análises, sendo eles: 
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 aspectos motivacionais; 

 aspectos ligados ao desenvolvimento do pensamento por conceitos e da 

linguagem; 

 aspectos ligados à atenção e a atitude voluntária; 

 aspectos ligados à criatividade. 

Na análise a seguir, obtivemos evidências de que a aprendizagem dialógica 

promovida pelos jogos teatrais revelou-se como uma proposta didática, que a nosso ver, pode 

favorecer a formação de conceitos pelos adolescentes. Além disso, verificamos que a 

interdisciplinaridade foi facilitada pela leitura e pelo estudo interpretativo dos textos sobre 

História da Ciência e a produção e apresentação dos esquetes teatrais.  

 

5.3.1 Aspectos motivacionais na atividade com Jogos Teatrais 

 

Tendo como base as observações de Vygotsky (2010) sobre a atenção, a atitude e os 

interesses da criança e do adolescente, percebemos que a motivação para o aprendizado tem 

duas origens: uma interna, que consiste nos interesses pessoais para o aprendizado sobre um 

determinado assunto ou atividade, e uma segunda origem, que depende daquilo que o meio 

oferece como oportunidade para desenvolver o interesse por algo. Portanto, consideramos 

importante ressaltar que as diversas metodologias de ensino devem sempre buscar trabalhar 

pelo desenvolvimento do interesse dos alunos, tendo sempre em vista essas duas origens. 

Primeiramente, considerando o caráter ativo do estudante, buscando conhecer o foco de seus 

interesses, mas sem esquecer que esse interesse deve ser modificado a fim de ampliar o 

interesse pessoal do adolescente pelos assuntos que devem ser apreendidos. Para Vygotsky, 

 

Só podemos falar de um interesse mais ou menos duradouro, estável e profundo 

quando ele não se fraciona em dezenas de partes isoladas, mas permite abranger com 

uma ideia única e geral objetos de estudo dispersos. (VYGOTSKY, 2010, p. 116). 

 

 

Ao longo das aulas, verificamos que novas expectativas foram surgindo, alunos que, 

em sala de aula, se mostravam antes pouco participativos envolveram-se grandemente com o 

trabalho de preparação dos esquetes teatrais e outros alunos, aos poucos, foram se oferecendo 

a participar das atividades com os jogos teatrais, até mesmo aqueles mais inibidos. Como a 

fase de criação e de preparação dos esquetes teatrais ocorreu em uma situação ideal de ensino, 

onde a pesquisadora teve oportunidade de trabalhar em pequenos grupos, os Episódios a 
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seguir revelaram-nos quanto o conhecimento dos aspectos motivacionais e dos interesses dos 

alunos foram significativos para o trabalho pedagógico.  

No Episódio de ensino, apresentado no Quadro 7, observamos que o aluno A29 

expõe seu interesse pessoal por filmes e, logo a seguir, o mesmo aluno faz a transferência do 

seu interesse original para a situação proposta do trabalho com modelos atômicos e jogos 

teatrais. Verificamos que situações semelhantes estimularam a participação espontânea dos 

alunos nas aulas. 

 

Conversa do aluno A29 com a PP durante a 

preparação do esquete teatral. 
Comentários 

A29: Professora, você sabia que o Steven 

Spielberg começou assim? 

A situação especial de estar num grupo pequeno 

favorece que A29 fale sobre seus conhecimentos e 

interesses. A29 é tímido, excelente aluno, mas 

pouco participativo em sala de aula. 

PP: Assim como? 

Inicialmente a pesquisadora não entende do que 

A29 está falando. Pois, antes disso, eles estavam 

apenas lendo um dos textos didáticos. 

A29: Ele começou sendo diretor nas peças de 

teatro da escola. 

A29 começa a expor seu conhecimento e seus 

interesses sobre filmes. Ele parece já estar 

querendo dar alguma opinião. 

PP: Ah, é? Eu não sabia não. 

A professora demonstra ter interesse pelo que A29 

falou e proporciona oportunidade para o aluno 

continuar falando. 

A29: Eu adoro cinema. Eu tenho uma coleção de 

mais de 60 filmes num armário lá em casa. Eu 

comecei colecionar quando eu tinha uns oito anos. 

A29 expõe sobre seus interesses.  

O aluno quando ativo se sente parte integrante do 

grupo. 

PP: Nossa! Você tem esse tanto de filme?   

Já que você gosta tanto de filmes. Você quer 

dirigir o nosso esquete teatral? 

A professora reconhece o valor daquilo que faz 

parte dos interesses de A29. Isso é indispensável 

para que ele se sinta à vontade para dar sua 

opinião. 

A29: Eu já tenho umas ideias. Professora, acho 

que fica bom se você colocar um aluno que entra 

numa máquina do tempo. Aí ele vai e conversa 

com o Demócrito, depois ele conversa com o 

Dalton e assim por diante, até ele descobrir tudo 

sobre o átomo. 

A 29 já consegue fazer ligação dos seus interesses 

com o tema estudado. Ele mostra que já percebeu 

que a construção dos modelos atômicos aconteceu 

de maneira cronológica. 

Quadro 8. Episódio no qual o aluno A29 expõe a ligação entre seus interesses pessoais e a proposta de estudo 

apresentada pela professora pesquisadora.  

 

  Spolin (2005) nos revela o quanto a espontaneidade pode se tornar natural na 

aprendizagem por meio dos jogos teatrais, ela também  nos explica que as habilidades 
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pessoais vão se apresentando naturalmente, desde que o aluno tenha em mente apenas o 

problema a ser solucionado.  

A energia liberada para resolver o problema, sendo restringida pelas regras do jogo e 

estabelecida pela decisão grupal, cria uma explosão - ou espontaneidade – e, como é 

comum nas explosões, tudo é destruído, rearranjado, desbloqueado. O ouvido alerta 

os pés, e o olho atira a bola. 

Todas as partes do indivíduo funcionam juntas como uma unidade de trabalho, como 

um pequeno todo orgânico dentro de um todo orgânico maior que é a estrutura do 

jogo. (SPOLIN, 2005, p. 5).  

 

 

Portanto, concordamos que, desde que haja acordo do grupo em torno das regras e do 

objetivo a ser atingido, o aluno se sentirá parte de um “todo orgânico”, o que lhe 

proporcionará liberdade para criar e agir. Em vista disso, podemos dizer que A29 demonstrou 

ter alcançado a “explosão” de espontaneidade dita por Spolin (2005). Nesse Episódio, 

observamos que o aluno quis atuar de alguma maneira na preparação do esquete teatral, e 

nesse momento ele simplesmente sentiu-se parte do grupo. Daí, imbuído pela vontade de 

colaborar, A29 trouxe naturalmente sua contribuição para a preparação do esquete do grupo. 

O Episódio apresentado no Quadro 9, mostra-nos o quanto os jogos teatrais podem 

proporcionar situações de espontaneidade e de acordo grupal, revelando a natureza social 

dessa atividade. Novamente a espontaneidade dos alunos envolvidos e a motivação do grupo 

são visíveis. 

 

Conversa dos alunos A54, A66 e A94 com a PP 

sobre os filósofos gregos. 
Comentários 

A94: Professora, tem como a gente saber se esses 

filósofos chegaram a viver juntos? É porque eu 

pensei que eles podiam ter se encontrado. 

A94 teve uma ideia para o esquete teatral. Ele 

pensou em apresentar um possível encontro entre 

Aristóteles, Demócrito, Platão e Empédocles. 

PP: Tem. É só a gente pesquisar, a gente pode 

também ver aqui pelas datas do nascimento e da 

morte deles, assim a gente vai saber se foi possível 

o encontro deles. Se bem que pode ter algum erro 

nessas datas, porque, já que isso faz tanto tempo, 

as datas podem não ser tão precisas assim. 

PP tenta motivar os alunos a descobrir o que 

querem saber por meio da pesquisa, ou, nesse caso, 

usando o que eles têm em mãos – os textos 

didáticos. 

A54: Esses filósofos não tinham nada pra fazer 

não? Eles eram pagos pra ficar só pensando? 

Nesse momento a PP explica que os valores 

daquele tempo eram diferentes dos da sociedade 

atual e que na Grécia os filósofos eram muito 

respeitados. A sociedade de hoje está muito 

baseada na produtividade de bens materiais etc. 

PP: O que vocês estão fazendo? 

A66 e A94 estão tentando fazer umas contas em 

um papel. A PP já tinha até esquecido da pergunta 

de A94. 
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A66: Uai, professora. Eu tô tentando descobrir se 

esses filósofos viveram no mesmo tempo. Mas essa 

conta não dá certo, por que eles contavam de trás 

pra frente. 

Os alunos estavam tentando descobrir se os quatro 

filósofos citados acima viveram juntos na mesma 

época. 

PP: Ah tá. Então vamos fazer isso de uma maneira 

diferente, nem precisa a gente fazer conta. Vamos 

imaginar uma reta numerada e vamos ver como 

isso pode nos mostrar se eles viveram na mesma 

época ou não. 

A professora fez uma reta para cada um dos 

filósofos e pediu para que os alunos enumerassem 

corretamente cada reta, marcando a fase em que 

cada um deles viveu. Depois ela pediu para que os 

alunos comparassem as retas e verificassem se eles 

viveram juntos na mesma época ou não. 

A94: Já entendi professora. 

A54: Eu não tô entendendo nada! 

Os alunos fizeram juntos o que a PP solicitou. Um 

dos alunos demorou a compreender este raciocínio, 

mas depois compreendeu com ajuda de A94. 

A54: E tem jeito da gente saber como era o jeito 

deles assim... se um era sério e o outro era mau 

educado, ou coisa assim? 

A54 fez essa pergunta depois de um tempo e 

demonstrou ter interesse em representar bem os 

personagens. 

PP: Ah, não sei não. Como eles viveram há muito 

tempo, eu não sei, acho que vai ser meio difícil a 

gente descobrir isso. Mas eu sei que Demócrito 

era chamado de “O risonho”. Isso precisa de 

pesquisa. 

A PP tentou deixar clara a importância de 

pesquisar. O trabalho com teatro exige pesquisa. 

A66: Eu vou fazer um tipo meio chato. Eu vou ser 

o Aristóteles. 

A66 falou que achava que esse tal de Aristóteles 

era um cara meio chato, porque ele teve muito 

sucesso, mas ele não estava certo quanto à 

composição da matéria.  

A54: Eu vou ser o Demócrito. Eu vou ficar rindo 

assim: Huará rárá! Huará rárá... 

A54 ficou querendo representar Demócrito e ficou 

tentando encontrar a melhor risada. Ele não 

aceitou fazer outro papel. 

PP: Aqui, olha gente. A94 já descobriu que 

Aristóteles, Demócrito e Platão viveram na mesma 

época. Mas eu sei que Platão foi mestre de 

Aristóteles, mas Demócrito não teve contato com 

eles. E olha aí, Demócrito já estava muito velho. 

Os alunos e a PP tiram conclusões sobre a 

possibilidade de um encontro real entre os 

filósofos. 

A54: Professora, mas a gente pode criar uma 

conversa imaginária entre eles, não pode?  A 

senhora não falou que no teatro pode usar toda 

imaginação? 

Os alunos entenderam que no teatro a imaginação 

é possível, mas que é importante também haver 

veracidade nos fatos porque, de certa forma, eles 

estariam dando uma aula para os colegas. 

Quadro 9. Episódio ocorrido durante a preparação do esquete teatral “O pensamento dos filósofos gregos sobre 

a composição da matéria”. Nesse episódio a interdisciplinaridade e a imaginação na elaboração do esquete foram 

favorecidas pelo clima de espontaneidade entre os participantes do grupo. 

 

Observamos, no Quadro 9, que os alunos mostraram envolvimento com o tema ao 

quererem descobrir sobre os detalhes dos personagens que seriam por eles representados. 

Além disso, demonstraram motivação para preparar os esquetes teatrais, e o tema tornou-se 

interdisciplinar quando os alunos tiveram que usar o raciocínio matemático para descobrir se 
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os filósofos foram contemporâneos. Percebemos, com esses e outros Episódios, que tanto os 

jogos teatrais como o estudo da História da Ciência são meios geradores de problematização e 

de interdisciplinaridade, fazendo surgir situações novas que favoreceram o desenvolvimento 

do interesse e o consequente desenvolvimento do raciocínio dos alunos, pois conforme afirma 

Vygotsky (2001), 

[...] onde o meio não cria os problemas correspondentes, não apresenta novas 

exigências, não motiva nem estimula com novos objetivos o desenvolvimento do 

intelecto, o pensamento do adolescente não desenvolve todas as potencialidades que 

efetivamente contém, não atinge as formas superiores ou chega a elas com um 

extremo atraso. (VYGOTSKY, 2001, p. 171). 

 

Spolin (2005) refere-se também à solução de problemas na situação de jogo como 

propulsora do contato direto entre o aluno e o material, diminuindo a necessidade da 

interferência ininterrupta do professor. Dessa maneira, percebemos que com um problema a 

ser solucionado e com as regras bem demarcadas, as relações entre o professor e os alunos 

podem ser suavizadas, pois diante de várias formas possíveis de solucionar um mesmo 

problema, a melhor delas pode estar nas mãos de qualquer um dos integrantes do grupo e não 

necessariamente nas mãos do professor. Essa nova relação direta com o material diminui a 

hierarquia convencional entre professor e aluno, mas, não representa a perda da autoridade do 

professor. O professor-diretor continua tendo toda liberdade e autoridade para aprovar ou 

desaprovar o comportamento de um aluno, ele é o organizador do grupo. 

De acordo com nossas anotações, em diversos momentos durante a investigação na 

escola-campo, os alunos demonstraram grande motivação para os jogos teatrais. Percebemos 

comumente cenas nas quais diferentes grupos de alunos buscaram pesquisar os temas 

abordados nos textos didáticos em livros da biblioteca escolar. Tal comportamento foi notável 

e promoveu comentários positivos de funcionários e professores da escola. Infelizmente, 

alguns alunos não colaboraram com a disciplina e usaram as saídas da sala de aula para 

simplesmente brincar e correr pela escola. Contudo, esses casos foram poucos e não 

comprometeram o bom andamento do trabalho. 

Depois de preparados os esquetes teatrais, alguns alunos já vieram para os ensaios 

vestidos a caráter, conforme o seu personagem. Percebemos que a problematização e a busca 

por soluções foram constantes ao longo da preparação dos esquetes teatrais e dos ensaios, o 

que suscitou o envolvimento da maioria dos alunos com o tema. Além disso, a natureza 

especulativa dos jogos teatrais fez-nos perceber o quanto essa atividade foi propulsora de 

estudos de temas interdisciplinares. 
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5.3.2 Aspectos ligados à linguagem e à formação de conceitos científicos 

 

Os estudos de Vygotsky (2007) e seus colaboradores corroboram com a tese segundo a 

qual a aprendizagem caminha sempre à frente do desenvolvimento, o que revela-nos que o 

processo de aprendizagem pode ser favorecedor do desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores.  

Desse ponto de vista, o aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o 

aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe 

em movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam 

impossíveis de acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e universal 

do processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas 

e especificamente humanas. (VYGOTSKY, 2007, p. 103). 

 

Podemos evidenciar que o entendimento sobre a ligação entre linguagem interna, o 

pensamento e linguagem externa é a chave encontrada por Vygotsky (2001) para chegar à 

notável conclusão de que o ser humano desenvolve inicialmente quanto aos aspectos 

interpsicológicos, ou seja, sua relação com os outros, para somente depois se desenvolver 

quanto aos aspectos intrapsicológicos, o que corresponde à sua individualização e à tomada de 

consciência de seu próprio eu.   

Partindo desse ponto, sem adentrar no estudo específico das características e da 

dinâmica que distinguem linguagem interna, pensamento e linguagem externa, 

compreendemos que o fluxo da passagem e transformação entre esses três processos se 

intensifica na medida em que se desenvolve a capacidade de expressão falada ou escrita que, 

consequentemente, gera o pensamento discursivo. Daí a defesa desse trabalho por uma 

aprendizagem dialógica, uma vez que entendemos que é no plano discursivo que se intensifica 

a ação da aprendizagem no desenvolvimento do indivíduo, favorecendo a formação de 

conceitos científicos cada vez mais bem elaborados e ricos quanto às generalizações.  

Em nossa experiência pedagógica com os jogos teatrais, o clima de liberdade de 

expressão, inicialmente proposto desde a escolha das regras dos jogos, permitiu-nos 

estabelecer uma aprendizagem dialógica. Nessa perspectiva de aprendizagem impulsionada 

pelo discurso, conhecer a ZDP dos alunos é uma possibilidade real, que pode proporcionar 

uma intervenção pedagógica mais eficiente. Expomos no Quadro 10 um dos exemplos do 

favorecimento da aprendizagem dialógica, quando alguns alunos se reuniram para o estudo e 

a produção do esquete teatral sobre o modelo atômico de Thomson. 



119 

Conversa entre os alunos A7 e A35 com a PP durante a 

preparação do esquete teatral sobre o tema “A descoberta 

dos elétrons e o modelo atômico de Thomson” 

Comentários 

PP: Vocês perceberam a importância dessa conclusão de 

Thomson? Ele disse que os elétrons não existem só no 

interior do tubo de vácuo, mas que os elétrons existem em 

todo tipo de matéria. 

A professora instiga os alunos, 

buscando assumir papel de mediadora. 

A7: Mas, têm muitos tipos de matéria? 

A7 revela ter uma dúvida latente, que 

provavelmente o impediu de 

compreender outros conceitos. 

PP: Sim, tem muitos tipos diferentes de matéria. Mas, o que 

você tá entendendo por matéria? 

Enquanto a professora explica, A7 

parece ter vergonha de não ter 

entendido. 

A35: Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar. 

A35 responde com uma conceituação 

que já se tornou “jargão popular” ao 

se tratar do conceito de matéria, o que 

não revela se o aluno realmente 

compreende o que seja matéria. 

Professora: Aí, A35 tá falando. O ar, a água, os objetos, 

nosso corpo... São exemplos de matéria. 

A professora estimula para que A7 

escute o que o seu colega está falando. 

A35: O ar também é matéria? 
Outra dúvida latente se revela, agora 

por parte de A35. 

PP: Sim, o ar também é matéria. 

A professora deixa que a conversa 

entre os dois alunos aconteça sem 

muita interferência. 

A35: Ah, é! Quando a gente enche um balão ele só vai 

crescendo, ocupa mais lugar, então o ar é matéria. 

A35 pensa um pouco e depois 

demonstra concordar com a 

professora, dando um exemplo. 

A7: Tudo vem do ar? Foi do ar que começou tudo? 
A7 foge do assunto, perguntando 

sobre outra coisa. 

PP: A gente não sabe exatamente como começou tudo, 

existem várias teorias sobre a origem do universo. Mas 

agora vamos ver primeiro se você entendeu o que é matéria. 

A7 ficou rindo. Ele não prestou muita 

atenção na resposta de PP. 

A7: Então, tudo é matéria? A7 tentou fazer uma generalização. 

PP: O que não é matéria... é energia. Os raios do Sol, a luz, 

as radiações, os raios X, são formas diferentes de energia. 

Então com a descoberta dos elétrons, foi necessário que 

Thomson elaborasse outro modelo atômico. 

A PP pega uma maquete do modelo de 

Thomson e explica de maneira parcial, 

até que A35 a interrompe. 

A35: Então foi por isso que Thomson propôs um novo 

átomo? 

A35 demonstra ter entendido porque 

Thomson propôs um novo modelo. 

A7: Não, novo átomo não. Um novo modelo do átomo. 

Porque é um modelo e não é ainda a realidade. Eu acho que 

até hoje não sabem como é na realidade... Eles sabem, 

professora? 

O aluno parece ter avançado muito em 

seu entendimento e corrige o colega. 

Ele demonstra interesse pelo tema 

quando deseja entender o que os 

cientistas de hoje pensam sobre isso. 

Ele também percebe a dimensão 

histórica da ciência. 

PP: Não, ainda não. Mas vocês ainda vão estudar outros 

modelos atômicos que vieram depois desse. 

A PP não quis adiantar outros 

assuntos já que eles ainda não tinham 

entendido os assuntos trazidos nesse 

recorte. 
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A35: A Ciência vai sempre evoluindo. Não é como a 

História, que sempre é a mesma coisa, né? 

A conclusão de A35 é parcialmente 

correta. Mas o fato dele atribuir uma 

mudança cronológica na ciência 

revela que ele está começando a 

compreender a Ciência enquanto 

construção histórica. 

PP: Não é bem assim. A História pode mudar desde que 

descubram novos fatos, documentos... Mas, a Ciência 

realmente muda muito. Mas os outros assuntos e as outras 

matérias também mudam. Vocês não viram que agora até o 

Português tá mudando com a nova reforma ortográfica? 

A PP considerou que a percepção de 

que o pensamento científico é passível 

de mudança foi de extrema 

importância nesse ato. Ela teve que 

interferir dizendo como as outras áreas 

do conhecimento também podem 

mudar ao longo dos anos. 

Quadro 10. Episódio de ensino gerado quando um grupo de alunos lê um trecho do texto didático sobre a 

elaboração do modelo atômico de Thomson - “Os corpúsculos que constituem os raios catódicos não são do 

mesmo material que entra na composição do cátodo, do anticátodo ou do gás do tubo. Aqui estava um 

componente universal de toda matéria”. 

 

As dificuldades apresentadas pelos alunos A7 e A35 no Quadro 10 merecem nossa 

atenção, pois nos faz relembrar o que Vygotsky (2001) considera sobre a discrepância que pode 

ocorrer entre a formação do conceito pelos adolescentes e a verbalização desse mesmo conceito. 

 

A primeira coisa que merece ser ressaltada neste campo é a profunda discrepância 

que, no experimento, se manifesta entre a formação do conceito e a sua definição 

verbal. Essa discrepância se mantém em vigor não só no pensamento do adolescente 

mas também do adulto, mesmo em um pensamento às vezes sumamente evoluído. A 

existência de um conceito e a consciência desse conceito não coincidem quanto 

ao momento do seu surgimento nem quanto ao seu funcionamento. 
(VYGOTSKY, 2001, p. 229, grifos nossos). 

 

Na maioria das vezes, quando o aluno não consegue verbalizar o conceito, nós 

professores atribuímos esse fato à incapacidade de compreensão por parte do estudante. Mas, 

quando o professor tem consciência dessa possível discrepância, ele pode desenvolver uma 

compreensão do processo ensino-aprendizagem que lhe permita perceber o real estágio no 

qual se encontra o aluno, o que evita um julgamento desfavorável e permite uma ação 

pedagógica mais eficiente. Ao primeiro sinal da observação dessa discrepância, acreditamos 

que é o momento mais preciso para que o professor venha intervir pedagogicamente, de 

maneira a lançar mão de recursos que possibilitem com que o aluno desenvolva a habilidade 

de verbalizar seus pensamentos e dúvidas. Conhecendo a importância do discurso em sala de 

aula, podemos considerar que a formação de conceitos científicos é um processo que demanda 

um tempo mínimo para que o aluno apreenda aquilo que é estudado. Essas considerações nos 

direcionam para uma apresentação pedagógica dos conteúdos cada vez mais qualitativa, sem 

excessos de verbalismos e de fórmulas meramente decoradas. 
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O Ensino de Ciências deve primar por perspectivas pedagógicas que remetam os 

alunos à apropriação do pensamento abstrato, de certa forma, libertando-os de situações muito 

ligadas ao concreto, como no caso da frase em que o aluno A35, no Quadro 9, estranha o fato 

da professora dizer que o ar também é matéria. De acordo com Vygotsky (2001), o processo 

de abstração é também um pouco mais complexo, porém o adolescente já consegue fazer essa 

transferência devido ao nível de desenvolvimento do seu pensamento. A partir do momento 

em que o aluno A35 encontra um exemplo concreto, ele aceita a colocação da professora. 

Porém, nem sempre o aluno encontrará em meio aos conceitos científicos um exemplo 

concreto, por isso, é preciso, a exemplo de Vygotsky (2001), entender que a força dos 

conceitos científicos reside exatamente na sua possibilidade de abstração.  

Na condição de professores, podemos favorecer o desenvolvimento do pensamento por 

conceitos ao compreendermos que a força abstrativa dos conceitos científicos é impulsionada pelo 

estabelecimento de um sistema conceitual, que, por sua vez, cria uma rede de generalizações 

possíveis com um mesmo conceito. Como consequência desse processo de intelectualização, a 

“palavra” é elevada à situação de signo na compreensão do aluno, ou seja, torna-se possível a 

realização de operações diversas com a mesma palavra, tais como: novas sínteses, análises e 

reflexões diferenciadas com um mesmo signo. Além disso, o controle dos signos permite uma 

percepção/ação dinâmica que engloba passado presente e futuro, como explica Vygotsky (2007), 

 

A atividade futura, que pode ser incluída na atividade em andamento, é representada 

por signos. Como no caso da memória e da atenção, a inclusão de signos na 

percepção temporal não leva a um simples alongamento da operação no tempo; mais 

do que isso, cria as condições para o desenvolvimento de um sistema único que 

inclui elementos efetivos do passado, presente e futuro. (VYGOTSKY, 2007, p. 29). 

 

Estando o adolescente já dotado dessa atenção/percepção temporal que não se limita 

ao campo visual-espacial, a linguagem e o pensamento articulam-se de maneira dinâmica por 

intermédio dos signos, dando possibilidades de atitudes cada vez mais volitivas. Com base 

nessas considerações, acreditamos que as metodologias ativas, tais como os jogos teatrais, 

facilitam sobremaneira o aprendizado por contribuírem para o desenvolvimento do aluno no 

campo temporal, no qual percepção – atenção – atitude são funções mútuas, o que, por 

conseguinte, favorece a habilidade de planejamento. 

Voltando à questão da aprendizagem dialógica, percebeu-se que o desenvolvimento 

da linguagem oral revela-se necessário também mediante a dificuldade apresentada por alguns 

alunos em pronunciar termos da linguagem científica. No Quadro 11, expomos um exemplo 

de como alunos do EF podem, com frequência, apresentar falhas na pronúncia de termos da 

linguagem científica devido à ausência desses signos em sua linguagem cotidiana. 
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Conversa do com a professora pesquisadora durante a  

Elaboração do esquete teatral sobre o tema “Modelo 

atômico de Thompson”. 

Comentários 

PP: Agora vamos colocar no esquete alguma explicação sobre 

a eletrólise. O Rutherford ou o Thomson, que são os 

professores do laboratório, podem pedir para que o assistente 

de laboratório traga o material para o experimento da 

eletrólise. 

A PP auxilia os alunos de um dos grupos a 

preparar o esquete teatral que representa 

uma conversa entre Rutherford, Thomson 

e os assistentes do laboratório. 

A52: De que é que feita a eletrozóide? Pode ser assim. Né, 

professora? 

Os colegas riem muito do jeito que A52 

falou ao querer se referir à eletrólise. 

PP: Não, não é assim que se fala. Eletrólise. Como é que você 

falou? Desculpa mas foi muito engraçado. 

A PP também ri um pouco, mas procura se 

controlar. 

A15: Repete. O que foi que você falou? 

Uma aluna pede para ele repetir, ela está 

com ar muito crítico. A PP chama atenção 

de A15 para a importância de compreender 

as necessidades dos colegas e aprender 

trabalhar em grupo. 

A52: Ah, eu sei lá o que eu falei. A52 fica envergonhado. 

PP: Ah, e se o assistente desastrado falasse errado e se o 

professor Thomson corrigisse o seu assistente? 

Nesse esquete teatral, os alunos deram 

características físicas e estereótipos aos 

personagens. Um dos assistentes seria “o 

desastrado”. 

A52: É mesmo, pode mesmo, professora. 

A52 começou ficar animado novamente. 

Ele não deixou que a vergonha de ter 

falado errado atrapalhasse seu 

desempenho. 

PP: É. Essa é uma boa ideia. Mas, você é que é o Thomson, 

você tem que falar certo e corrigir o assistente desastrado. 

O grupo todo diz que ele não vai dar conta 

de falar certo porque ele tem a língua 

presa. 

A52: Como é que é professora? Eletrozóide? 
O aluno demonstrou vontade de aprender a 

falar corretamente. 

PP: Não. Assim não. A palavra certa é eletrólise. 

A PP corrige A52 e explica o significado 

dos radicais gregos que formam a palavra. 

Eletrólise. A PP também explica 

novamente o experimento. 

A52: Eletrooó...lise? A52 ficou treinando. 

A15: Ah, não, professora. Ele vai acabar errando na hora. 
A desaprovação dos colegas não mais 

abateu A52.  

PP: Thompson, é só você falar bem devagar, soletra, e-le-tró-

li-se. 

A PP passou um tempo tentando mostrar 

como A52 poderia falar certo se falasse 

mais devagar. 

A52: Não. É só eu treinar. Eletroó – lise. Pronto! 
A52 estava decidido a representar o 

professor J. J. Thomson. 

Quadro 11. Episódio de ensino ocorrido durante a elaboração do esquete teatral sobre os avanços nos estudos da 

eletricidade e o modelo atômico de Thomson, no qual o aluno A52 apresentou dificuldades na pronúncia de um 

termo da linguagem científica. 
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Observamos que mesmo diante das dificuldades na pronúncia e recebendo críticas 

dos seus colegas, o aluno A52 fez questão de participar do esquete teatral, realizando seu 

desejo de representar Thomson e superando a dificuldade de pronúncia do novo termo da 

linguagem científica. 

Podemos perceber, com isso, quão enganados se encontram alguns professores que, 

ao falarem sozinhos pensam que ensinaram bem, quando numa mesma aula chegam a 

apresentar mais de dez termos da linguagem científica, que até o momento, permaneciam 

inéditos para seus alunos. Vygotsky (2001) aponta o verbalismo como sendo a principal 

debilidade dos conceitos científicos quando comparados com os conceitos espontâneos. Tal 

verbalismo deve ser combatido, eliminando a concepção de que os conceitos podem ser 

apreendidos de forma pronta e descontextualizados. Por isso, vemos no estudo da História da 

Ciência uma grande possibilidade de favorecimento da formação de um sistema de conceitos 

que possibilite generalizações cada vez mais amadurecidas. 

Vygotsky (2001) discorda de teses que se ergueram com base no pensamento 

construtivista, nas quais a socialização é tida como algo que pode promover a perda ou 

repressão das peculiaridades do pensamento infantil. Em suma, o pensamento de Vygotsky 

defende a socialização como condição básica na formação dos aspectos psicológicos 

individuais. 

 

5.3.3 Aspectos ligados à atenção e a atitude voluntária 

 

Segundo Vygotsky (1996) as funções psicológicas tornam-se voluntárias a partir da 

fase de transição, com o desenvolvimento do pensamento por conceitos e consequentemente 

pelo uso da palavra como signo. Na dinâmica de transformação da personalidade do 

adolescente, as funções volitivas a partir de então vão se tornando cada vez mais presentes: 

 

Hemos repetido en numerosas ocasiones que las formas superiores de la memoria, la 

atención y otras funciones, no surgen de improviso como algo acabado, no caen 

desde lo alto en un cierto instante, sino que tienen una larga historia evolutiva. Lo 

mismo ocurre con la atención voluntaria. En realidad, su desarrollo comienza con el 

primer gesto indicativo, con ayuda del cual los adultos intentan dirigir la atención 

del niño y con el primer gesto independiente del niño, con el cual empieza a dirigir 

la atención de otros. (VYGOTSKY, 1996, p. 143). 

 

Sendo a atenção voluntária desenvolvida socialmente, como parte integrante da 

consciência do eu e da personalidade do indivíduo, percebemos que, ao longo dessa 

investigação, os alunos foram gradativamente desenvolvendo a atenção e atitude voluntária 
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perante o desafio de apresentar para seus iguais os esquetes teatrais com o tema “construção 

histórica dos modelos atômicos”. Vygotsky (2010) concorda com outros estudos da psicologia 

que indicam o quanto as atitudes tomadas pelo indivíduo estão diretamente ligadas à atenção. 

Por isso, foram tratadas de maneira conjunta a atenção e a atitude volitiva. 

Após o estudo do primeiro texto didático, o qual explica sobre o pensamento dos 

antigos gregos sobre a composição da matéria, alguns alunos resolveram pedir ao professor de 

matemática que falasse mais sobre os sólidos de Platão. Então, depois de algumas explanações 

desse professor, os alunos confeccionaram modelos dos sólidos perfeitos de Platão, utilizando 

como materiais papéis e canudinhos. Os alunos tiveram a iniciativa de preparar esse material 

para que fosse utilizado durante a apresentação dos esquetes teatrais. O professor comentou 

com a pesquisadora que os alunos envolvidos na apresentação dos esquetes foram os que mais 

demonstraram interesse nessa aula. 

Em diversos momentos, os estudantes demonstraram atenção voluntária, muitos 

deles quiseram participar das apresentações depois que viram o movimento dos colegas que já 

estavam preparando os esquetes, outros fizeram pesquisa individual ou em grupo de maneira 

totalmente voluntária. A aluna A22, que representou Marie Curie em uma das apresentações, 

pesquisou detalhes da biografia dessa cientista e fez os seguintes comentários: 

 

Professora eu pesquisei sobre a Marie Curie e vi que ela era uma mulher pra frente 

do seu tempo, ela era até muito pra frente. Eu descobri que ela teve um amante. Eu 

li também sobre o pai dela, ele foi importante para ela escolher esse caminho de ser 

cientista. Ah, e também a senhora sabia que ela foi governanta, e ela olhava e 

ensinava crianças para ganhar a vida e para ajudar sua irmã que já tava morando 

na França pra estudar medicina. Nossa eu admiro ela! Eu só não gostei de uma 

coisa, as roupas dela eram muito feias, ela só usava preto. Se ela usasse umas 

roupas mais bonitas, igual algumas mulheres da época dela, seria melhor, melhor 

pra mim, né, que tenho que vestir como ela para representar ela. Eu não vou vestir 

aquele vestidão comprido, não, tá professora? (Aluna A22). 

 

A fala da aluna A22 mostrou-nos que ela realmente pesquisou sobre a biografia de 

Marie Curie, e que, de alguma forma, os esquetes teatrais chamaram a sua atenção, 

promovendo a atitude dela pesquisar um pouco mais por conta própria. Talvez alguém possa 

pensar que estudar a biografia de um cientista nada significa para a aprendizagem de um 

estudante, porém, além de considerarmos que toda aprendizagem é válida, observamos que a 

aluna A22 elaborou muito bem suas respostas ao representar Marie Curie sendo entrevistada 

pelos repórteres. A aluna demonstrou ter aprendido também um pouco mais sobre conceitos 

ligados ao estudo dos modelos atômicos como se pode ver nas transcrições a seguir: 
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Ato 1: Ao atuar como  Marie Curie, a aluna A22 é entrevistada pelos colegas repórteres 

(alunos A8 e A57). 

Marie Curie: Primeiramente, um bom dia a todos. Eu nasci em Varsóvia, capital da 

Polônia, em sete de novembro de 1867. Lá eu me eduquei em pequenas escolas da 

região de Varsóvia. Desejei fazer um curso de iniciação científica com meu pai. Ele 

foi meu professor e incentivador nos estudos da Física. (Aluna A22). 

Repórter 2: Marie, você foi quem descobriu a radioatividade? (Aluno A8). 

Marie Curie: Não, quem descobriu a radioatividade foi Antoine Henri Becquerel, 

em 1896. Eu continuei os estudos sobre a radioatividade e descobri os elementos: 

polônio e rádio. (Aluna A22). 

Repórter 3: Marie, nós ficamos sabendo da vida difícil que você levou. Me diz aí, por 

que você saiu de sua terra natal para se aventurar em Paris em 1891? (Aluno A57). 

Marie Curie: Eu fiquei órfã de mãe e depois de pai. Na Polônia mulheres não 

podiam fazer curso superior. Então, eu trabalhei como governanta para ajudar 

minha irmã se formar em medicina em Paris. E depois que ela se formou em 

medicina, ela pôde me ajudar, então me trazendo para a França, onde eu pude fazer 

o curso superior de Física. (Aluna A22). 

Repórter 3: Conta pra nós. Como foi seu trabalho com o minério pechblenda? 

(Aluno A57). 

Marie Curie: Foi um trabalho longo e cansativo. Fizemos vários testes. Colocamos a 

pechblenda em temperaturas altas, em temperaturas baixas, em ácidos fracos e fortes, 

bases fracas e bases fortes e nada parecia alterar a radiação emitida. (Aluna A22). 

 

Percebemos que, além de ter elaborado bem suas respostas, a aluna A22 demonstrou 

ter compreendido alguns aspectos do trabalho científico. Voluntariamente, a aluna fez um 

modelo atômico com material de isopor e um cartaz, materiais com os quais ela pretendia 

deixar mais clara a apresentação do esquete teatral de seu grupo. 

Segundo Vygotsky (2010), a atenção tem três características: volume, durabilidade e 

ritmo que nas atividades com os jogos teatrais ficaram bem evidenciadas. Concordamos que esse 

conhecimento é indispensável para o professor, pois, a atenção diretamente ou indiretamente, 

pode ser influenciada pela ação pedagógica. Por isso, acreditamos que ter conhecimento de que a 

atenção tem essas três características pode favorecer o trabalho do professor na condição de 

mediador entre o aluno e o conhecimento a ser apreendido. Para o autor, 

 

Para garantir o êxito do ensino e da aprendizagem, o mestre deve assegurar não só 

todas as condições do desenvolvimento correto das reações, mas, o que é mais 

importante, uma atitude correta. De pleno acordo com a teoria psicológica, pode-se 

dizer que a ênfase principal na educação é de recair precisamente sobre as atitudes. 

Em função disso o mestre deve levar sempre em conta se o material que ele oferece 

corresponde às leis básicas da atividade da atenção. (VYGOTSKY, 2010, p. 168). 

 

 

Acreditamos que a metodologia de ensino também pode ser favorecedora do 

desenvolvimento da atenção do aluno. E quanto a isso, as atividades com os jogos teatrais 
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geram momentos que reacendem a atenção do aluno, garantindo ritmo e ligação com o que 

está sendo proposto em aula. O volume de informações também é adequado, pois o aluno 

busca compreender especificamente aquilo que lhe parece útil para seu melhor desempenho. 

Os esquetes teatrais que, com o grupo investigado, duraram em torno de 5 minutos, fez-nos 

observar que a distribuição do tempo foi adequada, garantindo a durabilidade. Somando-se a 

todas essas características que fazem manter a atenção, um pequeno tempo de apresentação 

desencadeou mais de uma hora de perguntas e argumentações advindas dos próprios alunos, o 

que demonstrou algum interesse dos alunos pelo tema estudado. 

Outro exemplo notável de atenção voluntária foi quanto ao comportamento do aluno 

A37, que motivado pela apresentação do esquete teatral de seu grupo, preparou eslaides, 

afirmando que estes seriam necessários para que ele pudesse explicar para a turma sobre o 

experimento da lâmina de ouro durante a “Entrevista com os cientistas”.  

 

Ato 2: O alunoA37 interpreta Rutherford e apresenta os eslaides mediante as perguntas de seu 

colega repórter (A12). 

Repórter 5: Professor Rutherford, o senhor pode nos explicar como funcionou seu 

famoso experimento da lâmina de ouro? (Aluno A12). 

Rutherford: Esta é uma caixa de chumbo que tem um orifício no centro, onde está 

uma pequena quantidade de material radioativo, emissor de partículas alfa. Isso tá 

representado nessa figura. No meu experimento, esse raio vermelho que não era 

visível, aqui tá de vermelho só pra entender.  

As partículas alfa incidiam sobre uma finíssima lâmina de ouro. Ao redor dessa 

lâmina havia uma placa curvada de material fosforescente. 

Vejam na imagem a seguir. 

Eu observei que algumas partículas alfa eram rebatidas, outras passavam direto, e 

outras ainda desviavam, formando diferentes ângulos. Bem essa foi a minha 

explicação sobre o experimento da lâmina de ouro. (Aluno A37). 

 

Devido ao empenho demonstrado pelo aluno A37 podemos considerar que ele 

desenvolveu certo nível de atenção volitiva ao preparar e apresentar os eslaides, que não 

foram solicitados a ele. Quando a professora regente perguntou sobre o que acharam da 

apresentação dos esquetes, o aluno A37 surpreendeu-nos também pelo seu grau de 

envolvimento com o trabalho que lhe foi proposto. 

O que você achou da experiência com os jogos teatrais? Você gostou? Alguém me 

contou que você tava pensando nas suas respostas como professor Rutherford 

enquanto tomava banho, é verdade? (Professora Regente). 

Rutherford: Foi bom. Eu tava no banheiro, né. Tomando banho. Aí eu tive minhas 

ideias... da minha fala. Aí eu terminei de tomar banho, saí. E escrevi no caderno. 

Pra não esquecer, né? Foi bom. Foi muito bom. (Aluno A37). 
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A atenção, bem como as outras funções psicológicas já intelectualizadas, tem a partir 

da fase de transição um importante papel na dinâmica de formação da personalidade e da 

consciência do eu. Vygotsky (1996) entende que a atenção volitiva ou voluntária tem uma 

estreita ligação com a formação dos conceitos pelos adolescentes. Segundo ele, alguns 

estudos, como o de Ribot (1897 apud Vygotsky, 1996, p. 138), identificaram a atenção 

voluntária como produto cultural, sendo ela ao mesmo tempo causa e consequência do 

processo civilizatório do homem. Vygotsky (1996) concorda em parte com esse pesquisador, 

e difere uma vez que Ribot acolhe a explicação de que o desenvolvimento da atenção 

voluntária é decorrente de uma adaptação do indivíduo à vida social enquanto Vygotsky 

ampara-se na definição de que o ser humano se faz inicialmente no plano coletivo ou 

interpsíquico para, só posteriormente, desenvolver-se no plano intrapsíquico, 

 

Nos convertimos en nosotros mismos a través de otros. De aquí se comprende el por 

qué todas las funciones superiores internas fueron antes obligatoriamente exteriores. 

Sin embargo, en el proceso del desarrollo cualquier función externa se interioriza, se 

convierte en interna. Al convertirse en forma individual de conducta pierde, durante 

su largo camino de desarrollo, los rasgos de operación externa y se convierte en 

operación interna. (VYGOTSKY, 1996, p. 229). 

 

A partir das observações feitas durante essa investigação, caracterizamos os jogos 

teatrais como favorecedores do desenvolvimento do pensamento por conceitos e, 

consequentemente, a atenção e a atitude voluntárias. Podemos identificar que a socialização 

promovida pelo jogo, o desempenho de tarefas que permitem um intenso envolvimento do 

aluno com a proposta de ensino e, acima de tudo, a liberdade do aluno em criar e dar opiniões 

em prol do sucesso do grupo são elementos que podem promover ou facilitar a formação de 

conceitos científicos. 

 Por meio de nossas observações, verificamos que a improvisação teatral é um 

sistema de jogos que têm relação direta com a atitude volitiva, a começar pela liberdade de 

participar ou não do trabalho e de escolher seu próprio personagem. Esse sistema de 

improvisação foi eleito por Spolin (2005) como uma maneira de regularizar a atividade teatral 

como atividade pedagógica, tendo como característica básica a descoberta e a superação 

daquilo que possa limitar a ação e o desenvolvimento do indivíduo. 

Quando o autor aprende a comunicar-se diretamente com a plateia através da 

linguagem física do palco, seu organismo como um todo é alertado. Empresta-se ao 

trabalho e deixa sua expressão física levá-la para onde quiser. No teatro de 

improvisação, por exemplo, onde pouco ou quase nenhum material de cena, figurino 

ou cenários são usados, o autor aprende que a realidade do palco deve ter espaço, 

textura, profundidade e substância – isto é, realidade física. É a criação dessa 

realidade a partir do nada, por assim dizer, que torna possível dar o primeiro passo, 

em direção àquilo que está além. O ator cria a realidade teatral tornando-a física. 

(SPOLIN, 2005, p. 15, grifos do autor). 
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Entendemos que alcançar a improvisação (espontânea) é um dos primeiros objetivos 

da educação por meio dos jogos teatrais.  Assim, com um material simples o aluno pode ir 

muito além das suas limitações, surpreendendo a todos e a si mesmo. Na experiência dos jogos 

teatrais nas turmas do último ano do EF, a improvisação ocorreu de maneira notável ao longo de 

todo trabalho. Casos típicos de improvisação estiveram presentes nos atos de 3 a 5, nos quais os 

alunos-atores do esquete teatral “Entrevista com os cientistas” foram surpreendidos com 

perguntas feitas de maneira inesperada.  Professores de outras disciplinas, que no momento 

compunham a plateia, acatando as regras do jogo, agiram como se os alunos fossem os próprios 

cientistas que contribuíram com a consolidação da teoria atômica. Assim, entre todas as 

apresentações feitas anteriormente, esse foi o momento mais forte de improvisação. 

 

Ato 3: O aluno A42 interpreta Niels Bohr e responde de maneira improvisada à pergunta da 

professora de História. 

 Eu quero saber a opinião dos nobres cientistas aqui presentes sobre a perspectiva 

nuclear. Algum de vocês, nobres cientistas, poderiam fazer um breve comentário 

sobre uma possível terceira guerra nuclear? (Professora de História). 

Niels Bohr: Eu acredito que no passado houve uma grande possibilidade de outra 

guerra nuclear no período da guerra fria, pois os Estados Unidos e a União 

Soviética tinham certa rivalidade, como a gente sabe que ainda não deixou de 

existir, mas no passado, um ameaçava o outro com armas nucleares. Mas eu 

acredito que no futuro não haverá guerras nucleares, pois já existem vários órgãos 

de defesa que zelam pela paz no mundo. (Aluno A42). 

 

O contexto do próprio jogo possibilita desconsiderar os limites temporais no esquete 

teatral. No exemplo anterior, a realidade criada permite que Niels Bohr esteja vivo no 

presente momento, e ainda, respondendo perguntas sobre o futuro. O ato de improvisação fez 

com que o aluno buscasse uma maneira de responder a pergunta como se ele fosse o próprio 

cientista, por isso, ele tenta ser firme e ter correção na sua resposta. Portanto, o aluno 

apresentou uma atitude volitiva, manifestada pela atenção e pela busca na memória por outros 

conceitos que, de acordo com suas experiências, poderiam ter relação com a pergunta feita 

pela professora de História, por exemplo, Guerra Fria. Esse tipo de busca mostra a maturidade 

de um pensamento por conceitos. Talvez motivado pela resposta de seu colega, o aluno A37 

(interpretando Rutherford) continua o mesmo processo de responder por improvisação. 
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Ato 4: O aluno A37 (Rutherford), usando o pouco que compreendeu, responde à pergunta da 

professora de Educação Física.  

Eu observei as entrevistas de vocês e percebi que todos tiveram muitas dificuldades 

em realizar as suas pesquisas, e acho que isso também é que fez de vocês cientistas 

tão famosos e importantes. Então a minha pergunta é a seguinte: Qual foi a maior 

dificuldade para vocês alcançarem os objetivos de vocês? (Professora de Educação 

Física) 

Rutherford: Eu acredito que a maior dificuldade foi que tive que discordar várias 

vezes de cientistas e de estudiosos que vieram antes de mim, sendo assim, tive que 

me opor aos ensinamentos de vários cientistas que vieram anteriormente a mim. 

Acredito que seja esse o maior obstáculo. (Aluno A37). 

 

Observarmos facilmente que o aluno A42 está à frente dos seus colegas quanto ao 

aprendizado, tendo uma dedicação admirável pelos estudos. O aluno A37, mesmo não tendo 

os conhecimentos adquiridos por A42, tentou imitar a improvisação iniciada pelo seu colega 

(A42). Da mesma forma, também os outros alunos, representando os cientistas entrevistados, 

fizeram o mesmo movimento de improvisação, iniciado por A42. Segundo Vygotsky (2007), 

a compreensão do conceito de ZDP leva-nos à reavaliação do papel da imitação no 

aprendizado. Portanto, a imitação é como uma fase do processo de aprendizado do aluno, pois 

ele só consegue imitar aquilo que está no seu nível de desenvolvimento proximal.  

 

As crianças podem imitar uma variedade de ações que vão muito além dos limites de 

suas próprias capacidades. Numa atividade coletiva ou sob a orientação de adultos, 

usando a imitação, as crianças são capazes de fazer muito mais coisas. Esse fato que 

parece ter pouco significado em si mesmo, é de fundamental importância na medida 

em que demanda uma alteração radical de toda a doutrina que trata da relação entre 

aprendizado e desenvolvimento em crianças. (VYGOTSKY, 2007, p. 101). 

 

 

Outro aspecto que nos chamou a atenção foi a grande procura dos alunos por 

participarem como atores nos esquetes teatrais após verem outros colegas em cena. 

Observamos novamente que na fase de transição tanto a imitação como outras funções 

psicológicas, tais como a atenção e a atitude voluntárias estão desenvolvidas. Esse 

amadurecimento é verificado ao percebermos que os alunos usam o conhecimento já formado 

a favor da elaboração de respostas próprias. A improvisação, alcançada tanto pelo aluno A42 

como pelo A37, mesmo que em níveis diferentes, foi observada durante a apresentação do 

esquete “Entrevista com os Cientistas”. Em outro momento, o aluno A42 tem a oportunidade 

de buscar e sistematizar outros conhecimentos adquiridos por ele para responder, por 

improvisação, às perguntas que foram surgindo. Isso demonstra que a improvisação torna-se 

natural na medida em que o aluno esteja envolvido no propósito do jogo. 
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Ato 5: Durante improvisação, o aluno A42, representando Niels Bohr, argumenta recorrendo 

aos conceitos ou temas de seu conhecimento, nos quais ele encontrou relação com a pergunta 

feita pela Professora Regente. 

 

Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Niels Bohr. Na época que o senhor 

trabalhava no laboratório de Los Álamos e fez o apelo ao presidente e ao primeiro 

ministro e não recebeu nenhuma resposta, então a bomba continuou sendo 

permitida até ser lançada, ocasionando toda aquela tragédia. Eu quero sua opinião 

sobre as consequências do lançamento dessas bombas para as futuras gerações. 

(Professora Regente). 

Niels Bohr: Eu acredito que o presidente Roosevelt e o primeiro ministro Churchill 

não atenderam ao meu apelo por mera negligência. Eu acredito também que os 

Estados Unidos quiseram apenas se impor e mostrar seu poder ao mundo, usando a 

desculpa que queriam testar a rendição do Japão. Mas em consequência disso, alguns 

anos depois, os Estados Unidos tiveram que pagar uma indenização bastante alta 

para o Japão. Pois alguns anos depois do lançamento da bomba houve várias mortes 

e assim como grande índice de doenças causadas pela radiação. (Aluno A42). 

 

A improvisação a seguir, realizada pelo aluno A16, também representou um esforço 

para acompanhar ou “imitar” seus colegas. 

 

Ato 6: O aluno A16, que representa Thomson, responde de maneira improvisada à pergunta 

da Professora Regente (PR). 

Eu quero fazer uma pergunta para o professor Thomson: Por que ele guardou por 

tanto tempo ressentimentos e só depois ele reconheceu o esforço do aluno tão 

querido e tão dedicado que foi Rutherford? (Professora regente). 

Thomson: Porque naquela época eu ajudei ele fazer os experimentos dele e ele 

chegou ao modelo planetário e discordou de mim. Então, naquela época eu fiquei 

com muitos receios. Mas acho que hoje, então, eu não vou guardar nenhum, porque 

eu acho que ninguém deve ficar guardando receio de ninguém, mas eu confesso que 

até pouco tempo eu tinha. Mas, é lógico que ele tinha que defender o modelo dele e 

eu tinha que defender o meu. Foi desse jeito que ficou. (Aluno A16). 

 

Para nós, esses e outros Episódios e atos de improvisação demonstraram que o 

adolescente na faixa etária entre 14 e 16 anos já desenvolveu certo amadurecimento e 

evolução da atitude arbitrária, presente tanto na fala quanto no agir dos alunos. Seja na escola, 

por meio de atividades que coloquem os alunos em evidência, ou em casa, delegando 

responsabilidades a eles, o amadurecimento do jovem pode se intensificar. Portanto, 

acreditamos que com um meio favorável a atitude volitiva pode desenvolver-se mais 

facilmente.  
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5.3.4 Aspectos do processo criativo: a imaginação criativa 

 

A principal vantagem da utilização dos jogos teatrais como metodologia de ensino 

reside exatamente na possibilidade dos próprios alunos transformarem um texto de História da 

Ciência em linguagem teatral, escrevendo o roteiro, escolhendo os personagens, o cenário, 

elaborando a planta baixa, o figurino dos atores etc. Essa atividade mobilizou tanto a 

criatividade quanto aspectos da aprendizagem e do trabalho em equipe. 

Em geral, os alunos envolveram-se de maneira satisfatória na atividade de produção 

dos esquetes e deram grande contribuição em termos das ideias criativas. No entanto, a 

maioria teve dificuldades na linguagem escrita. Segundo Vygotsky (2001), a linguagem 

escrita é mais arbitrária e exige da criança ou do adolescente uma atitude mais 

intelectualizada que na linguagem falada. 

 

A consciência e a intenção também orientam desde o início a linguagem escrita da 

criança. Os signos da linguagem escrita e o seu emprego são assimilados pela 

criança de modo consciente e arbitrário, ao contrário do emprego e da assimilação 

inconsciente de todo o aspecto sonoro da fala. A escrita leva a criança a agir de 

modo mais intelectual. Leva-a a ter mais consciência do próprio processo da fala. Os 

motivos da escrita são mais abstratos, mais intelectualísticos e mais distantes do 

emprego (VYGOTSKY, 2001, p. 318). 

 

Enquanto em situações de linguagem falada a motivação acontece naturalmente pela 

necessidade de comunicação com um interlocutor real, no uso da linguagem escrita, tanto a 

motivação quanto o interlocutor se encontram no plano da abstração. 

A imaginação foi, por muito tempo, interpretada de maneira equivocada, sendo o seu 

papel na educação relegado ao de função secundária. Porém, a imaginação se aproxima muito 

da abstração científica e, por isso, pode favorecer o trabalho de professores de diferentes áreas, 

especialmente na idade de transição. Vygotsky (2010) discorre sobre três funções da 

imaginação: a função subsequente, a função emocional e a função educativa, e todas estas 

funções estão, de maneira direta ou indireta, ligadas à formação educativa dos indivíduos. Essa 

estreita relação entre a imaginação e a abstração foi favorável para o aprendizado dos alunos 

sobre os modelos atômicos, um assunto que se insere integralmente no campo da abstração. 

Segundo Vygotsky (2010, p. 207): “Pode-se dizer que o mecanismo psicológico da 

brincadeira consiste integralmente no trabalho da imaginação e que entre a brincadeira e o 

comportamento imaginativo pode-se colocar um sinal de igualdade”. Durante o trabalho de 

elaboração dos esquetes, a imaginação e a brincadeira revelaram suas semelhanças. Os alunos 

logo perceberam que se os personagens tivessem trejeitos e personalidade própria, os esquetes 
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ficariam mais ricos e interessantes. Então, teatralizaram características tais como: timidez, 

valentia, intelectualidade, exibicionismo, tique nervoso, gagueira etc. Os alunos utilizaram 

elementos da atualidade para compor os esquetes teatrais, buscando dar um tom de sátira e 

brincadeira à apresentação. Para tanto, lançaram mão de elementos artístico-teatrais que já 

conheciam por terem observado em alguma apresentação teatral ou em programas de 

televisão, como no caso do esquete teatral de um dos grupos, no qual imitaram um número 

apresentado no programa “Os caras de pau”, transmitido pela Rede Globo de televisão, no 

qual um dos humoristas imitava um mineiro que havia ficado preso em um buraco por muito 

tempo, e depois, ao sair do buraco, esse mineiro se horrorizava com as mais novas notícias do 

mundo, desejando voltar para o buraco. Paralelamente a essa ideia, os alunos criaram uma 

cena na qual Aristóteles caíra em um buraco, só podendo sair deste durante o século XVII. Ao 

ficar sabendo da descoberta do vácuo, Aristóteles pede para voltar para o buraco, devido ao 

tamanho choque de ideias.  

Na elaboração dos esquetes teatrais, outra característica interessante é a possibilidade 

de adaptação dos personagens à livre criatividade dos alunos, o que faz desenvolver atitudes 

cada vez mais arbitrárias dos alunos. Um exemplo dessa adaptação foi quando uma das alunas 

não quis representar Demócrito, pois ela não aceitava a ideia de só ter exemplos de filósofos 

do sexo masculino nos estudos sobre a composição da matéria na antiguidade. Então o grupo 

decidiu criar “Demócrita”, como a primeira filósofa do atomismo. Também em outros 

momentos, o processo criativo demonstrou o seu importante papel no aprendizado dos alunos, 

realçando também o quanto a atitude volitiva (arbitrariedade) já se encontra presente no 

pensamento do adolescente. 

  

5.4 Avaliações do processo de aprendizagem por meio dos Jogos Teatrais 

 

5.4.1 Casos especiais de aprendizagem por meio dos Jogos Teatrais 

 

Durante a leitura dos textos didáticos, preparação e ensaios dos esquetes teatrais os 

alunos A1, A2 e A3, com déficit de aprendizagem, nos chamaram atenção pela dedicação e 

envolvimento com o trabalho. Os dois primeiros, A1 e A2, possuem laudo médico que 

comprova serem portadores de necessidades especiais e A3 ainda não consegue ler e se 

expressar durante as aulas. 

O aluno A1 participou de todos os grupos durante a preparação dos esquetes teatrais, 

envolveu-se nos ensaios, experimentou os figurinos e deu opiniões para os colegas e não quis 



133 

participar de um só grupo, mas sim de todos os grupos durante as preparações e ensaios. 

Porém, ele não aceitou ser aluno-ator, mas ajudou em tudo, desde sugestão de figurinos até a 

montagem dos cenários. 

Já o aluno A2 participou diretamente como repórter na apresentação do esquete 

“Entrevista com os Cientistas”, o aluno teve dificuldades em decorar sua fala, mas leu suas 

perguntas aos cientistas. Mesmo apresentando dificuldades, A2 parecia muito contente em 

participar das atividades. Ele fez questão de não faltar aula naquele dia, embora estivesse com 

a saúde um pouco debilitada. 

O aluno A3, que comumente não se expressava verbalmente em sala de aula e não 

conseguia fazer as atividades propostas pelos professores, participou como ator em todos os 

momentos de elaborações e ensaios dos esquetes teatrais. Porém, ele faltou justamente no dia 

da apresentação de seu grupo. A mãe de A3 ligou na escola e justificou a falta do aluno no dia 

por não terem dinheiro para recarregar sua carteira de passe estudantil para o transporte 

coletivo. 

 

5.4.2 Avaliação dos Jogos Teatrais pelos alunos 

 

Após a apresentação dos esquetes teatrais, os alunos foram unânimes em avaliar essa 

atividade como boa para o seu aprendizado. O processo de avaliação foi realizado por meio de 

entrevistas (APÊNDICE E). Nelas, algumas frases dos alunos foram de grande importância 

para nossa compreensão do valor dos jogos teatrais para a formação dos conceitos científicos 

e para uma formação mais dialética do aluno. 

Alguns trechos das entrevistas foram selecionados abaixo: 

O que você achou da sua apresentação nos jogos teatrais? (Professora Pesquisadora). 

 Ah, professora. Falando sério eu acho que levo jeito, e depois... depois desses jogos 

teatrais eu tô pensando em falar com minha mãe pra eu fazer teatro. Mas eu não sei 

se ela vai deixar! (Aluno A17). 

Você gostou dos jogos teatrais como um meio para favorecer o aprendizado? 

(Professora Pesquisadora). 

Eu gostei. Eu acho que foi bom. Alguns meninos levaram só na brincadeira, mas eu, 

eu acho que eu aprendi muito. Foi divertido também. No dia parece que a sala tava 

tão alegre, tava tudo muito bom. Foi legal! (Aluno A33). 

Eu achei muito difícil, mas foi bom. Eu acho que eu aprendi muito. Foi bom, mas da 

próxima vez eu não quero ser um cientista tão importante. (Aluno A42). 

Eu acho assim...como é que eu vou dizer? Não é que tem que ter uma matéria pra 

ensinar teatro na escola, mas a gente podia ter mais aulas desse tipo, das outras 

matérias também. E essa escola, ela é grande, mas não tem espaço pra essas coisas 

e também quase não tem uma aula diferente, assim, que todos alunos participam. 

(Aluno A8). 
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Consideramos que o envolvimento dos alunos foi satisfatório, a indisciplina de alguns 

deles não comprometeu a realização do trabalho. Pela experiência que já temos com o público 

dessa idade, é bastante comum que atividades como esta, que dão certa liberdade aos alunos, 

sejam confundidas com lazer, gerando algum tumulto inicial. Isso aconteceu inicialmente, 

mas, tão logo percebido o problema, prontamente ele foi contornado com o apoio da 

coordenação da escola. Na verdade, a indisciplina partiu de alunos que não se envolveram 

com os jogos teatrais, pois os que estavam envolvidos já tinham conhecimento das regras do 

jogo e se encontravam totalmente ocupados na leitura dos textos, na preparação e ensaio dos 

esquetes teatrais. 

As regras “aceitas” pelos grupos foram as seguintes:  

 respeitar a vez do outro; 

 cumprir os horários estabelecidos pelo grupo e pelas professoras para os 

encontros e ensaios; 

 respeitar o objetivo e o foco do esquete teatral; 

 criar o espaço cênico (planta baixa); 

 não guardar dúvidas sobre os assuntos estudados; 

 evitar críticas destrutivas que podem tolher a criatividade dos colegas. 

Mesmo com as regras estabelecidas a priori, o descumprimento de algumas delas foi 

motivo de desordem no grupo.  Dois alunos desistiram porque acharam que um dos colegas 

queria mandar neles o tempo inteiro. Outros, que não obedeceram ao foco e ao objetivo ou 

tiveram problemas na criação do espaço cênico, tiveram alguns prejuízos no momento das 

apresentações.  

Embora o rendimento em termos de notas não faça parte das nossas observações 

principais, uma vez que os alunos foram avaliados pela professora regente por meio de 

instrumentos variados, o rendimento geral das turmas melhorou em relação aos trimestres 

anteriores. 

 

5.4.3 A aplicabilidade dos Jogos Teatrais no ensino 

 

Pela nossa experiência no EF, sabemos que grande parte dos professores resiste em 

empreender atividades como os Jogos Teatrais em suas aulas. Um dos pontos desfavoráveis é 

certo tumulto, causado pela organização diferenciada dos alunos. O tempo de preparação que 
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antecede as apresentações dos esquetes teatrais pode, também, ser um empecilho, desde que 

os horários da escola não sejam adequados para esse tipo de atividade. No caso da escola 

envolvida nessa pesquisa, tivemos ainda o problema de espaço físico inadequado para os 

encontros em pequenos grupos e os ensaios das apresentações. Outro ponto desfavorável são 

as concepções contrárias de alguns professores sobre as metodologias que envolvem jogos, 

especialmente Jogos Teatrais. 

Ao entrevistarmos a professora regente das turmas investigadas, podemos ter uma 

visão mais imparcial do assunto,  

Professora, lembro-me de que quando eu contatei você pela primeira vez para pedir 

licença para implementação do meu projeto, você disse ter um pouco de resistência 

com Jogos Teatrais. Então, a pergunta é: nossa experiência serviu para você mudar 

sua opinião e ter mais aceitação desse tipo de proposta em sala de aula (O teatro)? 

Sim ou não? E por quê? (Professora Pesquisadora). 

Não. A nossa experiência mostrou que trabalhar com jogos teatrais é muito 

trabalhoso, muitos alunos têm dificuldade para encarar o trabalho com seriedade. 

Vários por dificuldade de leitura e interpretação e outros por atos de indisciplina 

causando desgastes desnecessários. Além disso, há a despesa extra com textos e 

preparação para a apresentação. Eu não faria novamente envolvendo todos os 

alunos, talvez uma só turma. (Professora Regente). 

Em sua opinião, quais foram os pontos fracos e os pontos fortes do trabalho com os 

Jogos teatrais? (Professora Pesquisadora). 

Os pontos positivos: mais leitura através de pesquisas, mais envolvimento com 

todos os alunos do mesmo agrupamento, obediência a regras, senso de 

responsabilidade, desenvolvimento da criatividade e a participação das turmas nas 

apresentações. E os pontos negativos foram a dificuldade de leitura e interpretação 

de textos da maioria dos alunos, a bagunça dos alunos fora de sala devido a falta de 

espaço apropriado, reclamações da coordenação e de colegas professores, o 

desinteresse e irresponsabilidade de alguns alunos com as apresentações, ter que 

negociar com outros professores a troca de horários e também as despesas com 

materiais pedagógicos (a escola não fornece material extra) e com os materiais de 

apresentação do teatro. (Professora Regente). 

 

Como podemos ver por meio dessa entrevista, existiram tanto pontos favoráveis 

quanto desfavoráveis segundo a professora regente. Nossa concepção de ensino considera os 

pontos positivos mais fortes por tratar de uma proposta voltada para atender as necessidades 

pedagógicas dos alunos, sendo que os empecilhos podem ser corrigidos mediante melhor 

organização do trabalho e melhor adequação dos espaços. Defendemos que as questões 

organizacionais e estruturais devem trabalhar a favor das questões pedagógicas da escola, e não 

o contrário. Como exemplo disso, o horário de fornecimento da merenda escolar, sendo ele fixo, 

algumas vezes interrompeu o trabalho no momento da apresentação dos esquetes teatrais. 

Os espaços físicos da escola, usados para os estudos dos textos didáticos e para os 

ensaios dos esquetes teatrais, foram inapropriados. A sala de leitura (biblioteca), o único local 

disponibilizado para o encontro com os pequenos grupos, muitas vezes, se encontrava 
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ocupado devido ser o único lugar para o atendimento pedagógico individualizado de alguns 

alunos com déficit de aprendizagem. Também os ensaios, realizados ao ar livre embaixo de 

uma árvore do pátio da escola, foram difíceis devido ao trânsito de alunos, ao vento, ao frio e 

a outros fatores, que frequentemente dispersavam os alunos-atores. Conversamos um pouco 

com a Diretora sobre a estrutura física da escola e sobre sua proposta de viabilizar a 

construção de um teatro de arena ou um auditório para a escola. 

 

O grande problema que temos enfrentado com a Secretaria de Educação é em 

relação à estrutura, que geralmente eles priorizam a manutenção e pronto. 

Ampliação é muito difícil! [...] Eu já solicitei várias vezes a ampliação do espaço 

pedagógico. Quando eu coloquei a construção de um teatro de arena como 

proposta prévia em minha candidatura para a Direção da escola, era na 

perspectiva de que isso fosse viabilizado pela Secretaria. O máximo que eu consegui 

foi que colocassem essa passarela na entrada da escola pra proteger os alunos do 

sol e da chuva. [...] Quando eles vêm aqui eles comparam àquelas escolas feitas 

com placas de concreto. É claro, que se for comparar com certas escolas, realmente 

nossa escola está bem melhor.  

A verba que vem pra escola é também pra manutenção e material de consumo. A 

primeira verba que veio esse ano chegou muito atrasada e veio sete mil reais e não 

dá pra fazer praticamente nada, né? 

Então, exigem da escola um bom resultado, mas não oferecem condições pra você 

proporcionar atividades diferentes fora da sala de aula.  Por exemplo, como é que 

você vai fazer uma apresentação ou uma reunião com os pais? Nem existe espaço 

apropriado para o atendimento individualizado, que é uma proposta do ciclo! 

 Tem um bom espaço lá perto da biblioteca mais é aberto e faz barulho dentro das 

salas de aula que têm janelas ao lado. Tem um espaço atrás da cozinha, esse até a 

gente usa, mas é pequeno não atende as necessidades da escola e também é aberto. . 

(Diretora da Escola). 

 

 

Como podemos observar, nem sempre trabalhos que envolvem a retirada dos alunos 

dos espaços convencionais da sala de aula são fáceis de serem viabilizados. Acreditamos que, 

além da necessidade de adequação dos espaços, a mobilização de todo grupo de professores e 

da coordenação da escola pode tornar possível a implantação de propostas como as dos Jogos 

Teatrais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A investigação proposta nesse trabalho surpreendeu-nos por revelar aspectos não 

esperados, tais como a forte característica interdisciplinar dos textos com base na construção 

histórica do conhecimento, que foi se apresentando somente ao longo das aulas. Outro fator 

que nos chamou atenção foi a necessidade de o professor assumir intensamente a função de 

mediador entre o material estudado e o grupo de alunos. Ao retornarmos à pergunta inicial 

que direcionou esse trabalho: “Os Jogos Teatrais no ensino da construção histórica do 

conhecimento sobre os Modelos Atômicos seriam ou não uma alternativa para que as 

aulas de Ciências se tornassem mais dialógicas e promovessem a formação de conceitos 

científicos?”, podemos responder positivamente a esse questionamento, uma vez que o uso 

dos jogos teatrais foi bastante satisfatório, principalmente devido à capacidade de trazer os 

alunos para o centro das atenções, impulsionando sua participação ativa, promovendo 

aprendizado e motivando-os para estudos futuros.  

O nosso material de análise nos fez considerar que os jogos teatrais, aliados ao estudo 

da construção histórica do conhecimento, são uma inovação nas aulas de Ciências e podem 

representar um avanço em busca de maior envolvimento e participação dos alunos com os 

temas estudados. Isso se ficou mais claro, quando comparamos o uso desta metodologia ao 

estudo automatizado dos modelos atômicos sem qualquer contextualização histórica, como 

apresentado na maioria dos livros didáticos. Percebemos que a liberdade dada para a 

expressão da criatividade e para a exposição das dúvidas dos alunos fez com que o processo 

de formação dos conceitos científicos se tornasse mais evidente, o que promoveu também o 

rapport
3 

necessário para que a professora pesquisadora e alunos se encontrassem num 

processo de interlocução favorável ao aprendizado. Esse processo nos fez compreender que o 

livre discurso em sala de aula é a melhor maneira para se ter acesso ao nível de entendimento 

dos alunos.  Em outras palavras, a percepção da ZDP dos alunos em tempo hábil para que o 

professor intervenha de maneira satisfatória só é possível num ambiente de estudo em que o 

professor não seja simplesmente um palestrante e os alunos meros ouvintes.  

Ao retornarmos ao objetivo geral desta pesquisa, podemos considerar que o estudo da 

construção histórica do conhecimento sobre modelos atômicos, por meio dos jogos teatrais, 

revelou-nos aspectos do pensamento por conceitos nos adolescentes, ao tornar as aulas mais 

                                                           
3
 Rapport – palavra de origem francesa que significa relação. Remete ao sentido de um relacionamento entre 

interlocutores no qual um entra no mundo do outro. É a essência da comunicação bem sucedida. 
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dialógicas. Dessa maneira, alguns pontos relevantes do processo de intervenção pedagógica 

tornaram possível a observação sobre a formação de conceitos científicos, entre eles:  

1. a existência de um problema central (apresentar um conteúdo na forma de um 

esquete teatral) foi imprescindível para conduzir a busca dos alunos pela 

aquisição do novo conceito científico; 

2. a elaboração dos esquetes teatrais foi um processo criativo e não só reprodutivo 

o que favoreceu o aprendizado e a habilidade de comunicação entre o grupo; 

3. a espontaneidade, quando alcançada, fez com que o aluno se desenvolvesse 

muito e expressasse suas dúvidas naturalmente, expondo seu nível de aquisição 

do conceito estudado; 

4. os jogos teatrais e o estudo da construção histórica do conhecimento sobre 

modelos atômicos evitaram o verbalismo das aulas de Ciências, favorecendo 

generalizações estruturadas dentro de um sistema conceitual consolidado por 

meio do contexto histórico. 

Na análise das dúvidas e do processo de aprendizagem dos alunos quanto aos 

conceitos científicos relacionados ao tema modelos atômicos, verificamos a necessidade de 

temas como esse serem trabalhados com mais dedicação pelo professor, uma vez que envolve 

a sistematização de inúmeros outros conceitos interligados a esse. Assim, conseguimos 

perceber que a noção de modelos científicos deve ser muito bem trabalhada antes que se 

exponha sobre os modelos atômicos. Percebemos que a dimensão dos átomos nem sempre é 

prontamente compreendida pelos alunos iniciantes nesses temas. Essas observações nos 

remetem à necessidade de um aprofundamento qualitativo dos conteúdos científicos.  

Quanto ao uso de esquemas, modelos e analogias, compreendemos e verificamos, por 

meio dos desenhos e das perguntas dos alunos, o quanto é delicada a questão do uso desses 

recursos pelos professores de Ciências. Nossos levantamentos nos fizeram perceber 

novamente a necessidade de deixar os alunos se expressarem e de retomar sempre ao 

pensamento científico e mais elaborado, a fim de que os conceitos não fiquem restritos ao 

nível concreto.  

Foram identificados, também, aspectos ligados ao desenvolvimento do pensamento 

por conceitos na adolescência, durante o estudo da construção histórica do conhecimento 

sobre modelos atômicos com a metodologia dos jogos teatrais. Esses aspectos apareceram nos 

resultados da pesquisa, sendo eles: aspectos motivacionais, aspectos ligados ao 

desenvolvimento do pensamento por conceitos e da linguagem, aspectos ligados à atenção e a 

atitude voluntária e aspectos ligados à criatividade.  
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Consideramos que o teatro na educação deve ganhar uma dimensão maior do que como 

recurso didático usado esporadicamente para o aprendizado de temas das diferentes disciplinas 

e que deve estar incluído nas propostas escolares relativas à formação integral do aluno. 

Verificamos que a aplicação dos jogos teatrais pode ser favorecida, desde que a escola 

já tenha oferecido aos alunos algum trabalho voltado à apropriação dos bens culturais, entre 

eles o teatro. Com certeza, o trabalho teria sido mais fácil se os alunos tivessem a orientação 

conjunta de um professor de Teatro. Notamos que os espaços inadequados para esta atividade 

na escola, o grande número de alunos em sala de aula e o não envolvimento do grupo de 

professores pode até mesmo inviabilizar esse tipo de metodologia. Observamos que a segunda 

fase da pesquisa, que se deu no segundo semestre de 2011, na qual alunos de turmas 

diferentes se reuniram para apresentar o esquete teatral “Entrevista com os Cientistas” foi 

mais proveitosa para os alunos e foi uma atividade viável e mais fácil de ser empreendida. 

Outro ponto favorável do esquete “Entrevista com os Cientistas”, foi o favorecimento da 

improvisação por parte dos alunos atores, o que caracterizou um amadurecimento do grupo 

para participação em debates. 

Identificamos que o ensino de modelos atômicos a partir da História da Ciência pode 

favorecer o entendimento de conceitos científicos relacionados aos átomos, uma vez que a 

maioria dos alunos conseguiu, ao final da investigação pedagógica, alcançar um aprendizado 

conciso e contextualizado. Além disso, o estudo do contexto histórico contribuiu para 

despertar o interesse dos alunos não só pelo estudo do tema central “Modelos Atômicos”, mas 

também os motivou na busca de compreender temas afins.  

Entendemos também que os problemas relacionados aos conteúdos abordados em 

Ciências no último ano do EF vão muito além do escopo desta pesquisa. Um desses 

problemas é a restrição do ensino de Química e Física ao último ano (9.º ano do EF, último 

ano do Ciclo III). A não ser em raras “pinceladas” nas quais os estados físicos da matéria, 

densidade e pressão são trabalhados quase sempre no início do terceiro Ciclo do EF, os outros 

temas das Ciências Físicas são vistos como secundários, mesmo quando estes estão 

intrinsecamente ligados aos temas de Ciências Biológicas. Embora, ao longo de todos os anos 

do EF, muitos conteúdos de Química e Física estejam entranhados nos temas da disciplina 

conhecida como Ciências Físicas e Biológicas, nosso conhecimento da realidade escolar 

permite-nos dizer que essas relações são, na prática, desprezadas ou tidas como secundárias.  

Dessa maneira, consideramos um tanto problemática a seleção e a forma de 

apresentação dos conteúdos de Ciências no último ano do EF. Podemos culpar a formação 

desses professores, que assim como eu, são biólogos, ou mesmo, podemos criticar a forma 
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com a qual grande parte dos livros didáticos apresenta uma sobrecarga de diversos temas de 

Química e Física no último ano do EF, a nosso ver, impossível de ser bem estudada em um 

ano letivo. Mas, na verdade, o que se faz necessário é uma reavaliação curricular mais ampla.  

Concordamos que temas como esse podem e devem ser trabalhados por meio de 

metodologias dialógicas, tais como os Jogos Teatrais, desde que dentro de um contexto 

histórico que relacione passado e presente a possibilidades futuras. O que não pode ser 

permitido no EF é o excesso de conteúdos descontextualizados, mal compreendidos e 

acompanhados de fórmulas aplicáveis a exercícios de treinamento. Os alunos de hoje são 

conectados a informações vindas de todo o mundo, por isso, com certeza, são capazes de 

compreender sobre o macro e o micro, desde que seu nível de escolaridade seja respeitado. 
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APÊNDICE A 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Senhores pais ou responsáveis. Seu filho(a) está sendo convidado(a) para participar, 

como voluntário(a), de uma pesquisa educacional que ajudará a escrever minha dissertação de 

mestrado. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de você aceitar 

que ele faça parte do estudo, assine no final deste documento. Serão duas vias, uma delas é 

sua e a outra do pesquisador responsável. 

Em caso de recusa, seu filho(a) não será penalizado(a) de forma alguma. Em caso de 

dúvida, você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, 

pelo telefone 3521-1215, ou diretamente com a pesquisadora, 3259-1735. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

Título do Projeto: JOGOS TEATRAIS NO ENSINO DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA: 

trabalhando com modelos atômicos em turmas do último ano Ensino Fundamental. 

 

Pesquisadora Responsável: Prof.ª Rita de Cássia Balieiro Rodrigues 

Pesquisador participante: Prof. Dr. Wagner Wilson Furtado (orientador) 

 

Telefone para contato: (62) 3259-1735 ou 9231-6428 (Rita de Cássia) 

  (62) 3521-1014, ramal 216 (Prof. Wagner) 

 

 

Descrição da pesquisa  

Esse meu trabalho tem como objetivo estudar a importância do uso de pequenas 

peças teatrais no ensino. Essas pequenas peças teatrais, chamadas de esquetes teatrais, não 

têm o requinte artístico de uma peça teatral. Elas duram de 5 a 10 minutos e têm a finalidade 

de reforçar um conteúdo estudado, ou mesmo para começar um novo assunto. O que se espera 

é que os alunos fiquem motivados e participem ativamente das aulas. O objetivo principal é 

estudar, por meio dessas pequenas peças teatrais, como foi que a Ciência evoluiu e como 

chegou às teorias usadas hoje em dia sobre um assunto muito importante: a constituição da 

matéria, ou seja, átomos, elétrons, prótons etc. Essas atividades serão aplicadas no período de 

dois meses nas turmas do último ano do ensino fundamental do período matutino da Escola 

Municipal Xxxxxx. Os esquetes teatrais serão criados e ensaiados na própria Escola, com 

minha ajuda e da professora da turma. Todas as atividades serão executadas no período de 

aula (matutino) e não haverá necessidade dos alunos irem para a Escola em horário 

extraclasse. A Direção da Escola concordou em nos ajudar nesse trabalho. Os ensaios e as 
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apresentações serão filmados para facilitar a minha análise posterior. Todas essas gravações 

serão usadas somente para a análise da pesquisa e depois todas serão destruídas. Em momento 

algum serão divulgados os nomes da Escola ou dos alunos que participarão desse trabalho. 

Enfim, o aluno colaborará com a minha pesquisa, apenas participando em grupo dos esquetes 

teatrais e das aulas ministradas por mim. Os alunos participantes não terão gastos financeiros 

com a pesquisa. Se você não concordar com a participação de seu filho(a), fique tranquilo, não 

haverá nenhuma penalização para ele. Mesmo após ter autorizado, você poderá retirar a 

autorização, em qualquer fase da pesquisa, sem prejuízo algum para o aluno. Ele, o aluno, 

também poderá se recusar ou desistir de participar em qualquer momento da pesquisa, sem 

penalização ou prejuízo algum. Serão enviadas cópias do trabalho final para as escolas 

pesquisadas e dessa forma os resultados obtidos estarão à disposição de todos. Caso haja 

necessidade de maiores explicações, estou à disposição para, em horário marcado, esclarecer 

suas dúvidas. 

 

_________________________________ 

Rita de Cássia Balieiro Rodrigues 

Pesquisadora Responsável 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO FILHO(A) NA PESQUISA 
 

Eu, _____________________________________________, RG/CPF____________________,  
                        (escreva aqui o nome do pai, da mãe ou do responsável legal)                                  (RG ou CPF do pai, mãe ou resp.) 

 

abaixo assinado, responsável pelo aluno ____________________________________________,  
                                                                                                                         (escreva aqui o nome do aluno) 

autorizo sua participação no estudo sobre os JOGOS TEATRAIS NO ENSINO DE HISTÓRIA DA 

CIÊNCIA: trabalhando com modelos atômicos em turmas do último ano Ensino Fundamental, como 

aluno pesquisado. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora Rita de Cássia 

sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes da sua participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou prejuízo a mim ou ao menor. 

 

Goiânia, ___ de __________________ de 2011. 

 

 

____________________________________ 
Assinatura do responsável 
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APÊNDICE B – OS TEXTOS DIDÁTICOS 

 

TEXTO 1 – OS FILÓSOFOS GREGOS E SUAS EXPLICAÇÕES SOBRE A 

COMPOSIÇÃO DA MATÉRIA 

 

Os pensadores da antiga Grécia, que viveram entre os séculos VII e V a.C., 

deixaram suas marcas na humanidade pelas fortes convicções filosóficas que foram 

geradas através das explicações que davam sobre o mundo e o homem. Tales de 

Mileto, Anaxímenes e Heráclito acreditavam em um único elemento como princípio 

primordial das coisas e dos seres vivos; outros filósofos como Anaximandro e 

Anaxágoras já tinham a concepção voltada para a existência de um grande número de 

elementos formadores da matéria.  

Uma corrente de pensadores, os Eleatas, que tinham Parmênides (530 

a.C. – 460 a.C.) como um dos seus representantes, defendia a impossibilidade de 

transformação do mundo ao redor. Assim, toda mudança observada, até mesmo o 

movimento dos objetos, era para eles uma ilusão dos sentidos humanos.  

Empédocles (490 a.C. – 430 a.C.) sugeriu a existência de quatro “raízes” 

para explicar a composição da matéria: Terra, Água, Fogo e Ar. Esse pensador 

também usou a ideia de Heráclito, que defendia a existência de duas forças: amor e 

ódio, que agiam para unir ou separar as quatro raízes.  

Platão, um filósofo e matemático grego que viveu entre 428 a.C. e 328 

a.C., denominou essas “raízes” de “quatro elementos”. Ele propôs um atomismo 

geométrico, associando a composição da matéria aos principais sólidos 

geométricos: o cubo, o tetraedro, o dodecaedro, o icosaedro e o octaedro, 

representados na Figura 1.  

 

 

 

 
 

                 Octaedro         Tetraedro           Dodecaedro              Cubo                   Icosaedro 
                      Ar                   Fogo                O Cosmos               Terra                       Água 

 

Figura 1. Os cinco sólidos platônicos  

Aristóteles, que viveu de 384 a.C. a 322 a.C., sistematizou as ideias de 

Empédocles sobre os quatro elementos e propôs o éter como uma substância que 

permeava toda a matéria, uma quintessência (quinto elemento).  
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A matéria seria então composta por esses elementos em diferentes 

proporções, que produziam qualidades nas substâncias, tais como quente ou frio, 

úmido ou seco, de acordo com o elemento predominante em sua composição. Esses 

mesmos elementos poderiam ser convertidos em outros, mudando a composição e a 

qualidade das substâncias. Devido ao forte prestígio de Aristóteles como pensador e 

por sua ideia sobre a composição da matéria estar de acordo com preceitos 

religiosos, essa visão foi amplamente aceita por muitos e por muitos séculos. A 

Figura 2 apresenta um quadro do pintor italiano Rafael que retrata a Escola de 

Atenas, onde, ao centro, Aristóteles e Platão expressam suas ideias.   

 

 

Figura 2. Aristóteles e Platão na Escola de Atenas. 

 

Advindos da escola dos Eleatas, Leucipo e seu discípulo Demócrito de 

Abdera (460 a.C. – 370 a.C.) formularam intuitivamente uma explicação diferenciada 

sobre a composição da matéria. Para Demócrito a matéria seria formada de grãos 

infinitamente pequenos, indivisíveis, imutáveis e imperceptíveis aos olhos humanos. A 

proposição intuitiva de Demócrito revelou que, com a existência de tais partículas, 

consequentemente existiria um espaço vazio, denominado vácuo, e a matéria seria, 

portanto, descontínua. Essa ideia contrariava tanto Parmênides quanto outros 

filósofos eminentes daquela época.  

Quase um século mais tarde, Epicuro chamou tais partículas de átomos. 

A palavra átomo vem do grego (a = não e tómos = divisão) e é entendida como 

aquilo que não tem parte ou que não pode ser dividido.  

O químico historiador Juergen Heinrich Maar, em 2008, resumiu as ideias 

de Leucipo e Demócrito com as seguintes caracterizações: 
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 Toda a matéria se subdivide em átomos eternos e indestrutíveis, que não têm causa. 

 Cada espécie de matéria é constituída por átomos qualitativamente iguais (há, pois, 

um número infinito de tipos de átomos). 

 Os átomos estão em contínuo movimento no vácuo. 

 Os diferentes tipos de átomos diferem em forma, tamanho e massa. 

Alguns dos pensadores mais eminentes da Grécia antiga, entre eles 

Aristóteles, não se mostraram receptivos às ideias de Demócrito. Aristóteles é 

considerado como o primeiro filósofo da Ciência, pois defendia que as interpretações 

científicas devessem ter, pelo menos, quatro causas: a causa material (aquilo do qual 

é feita alguma coisa, a argila, por exemplo), a causa formal (a coisa em si, como um 

vaso de argila), a causa eficiente (aquilo que dá origem ao processo em que a coisa 

surge, como as mãos de quem trabalha a argila) e a causa final (aquilo para o qual a 

coisa é feita, no caso do vaso, portar arranjos para enfeitar um ambiente).  

Essa visão teleológica (das finalidades do universo), defendida por 

Aristóteles, o seu prestígio como filósofo político e o fato das convicções de 

Demócrito serem muito materialistas, fez com que o pensamento atomista fosse 

considerado pelos pensadores daquela época como um ensinamento muito 

rudimentar e ficasse, de certa forma, esquecido. Aliado ao atomismo, a ideia da 

existência do vácuo era desprezível para Aristóteles e para os outros filósofos. 

Naquela época, outra crítica frequente ao atomismo era devido à 

imutabilidade dessas partículas, uma vez que o pensamento dominante na 

antiguidade e na idade média era o da transubstanciação da matéria (conversão de 

uma substância noutra), argumento defendido posteriormente pelos alquimistas. A 

Alquimia é uma prática antiga, cujos objetivos principais eram: a criação da pedra 

filosofal que faria a transmutação dos meta-metais inferiores ao ouro; a obtenção do 

elixir da longa vida, um remédio que curaria todas as coisas e daria vida longa 

àqueles que o ingerissem; e criar vida humana artificial, os homunculus.  

Epicuro, filósofo grego que viveu entre os anos 341 a.C. e 270 a.C., 

defendeu e ampliou as ideias de Demócrito, registrando como átomos as partículas 

formadoras da matéria. O escritor J. B. Martins, em 2001, refere-se a alguns trechos 

escritos por Epicuro enviados em uma carta ao grande historiador Heródoto: 

“Nada vem do nada ou do que não existe, pois assim não fosse, tudo 

nasceria de tudo sem necessitar de sementes.  Se o que se destrói não 

passasse a ser outra coisa, passando a não existência, tudo já teria se 

acabado.” 
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“Há o vácuo, pois se ele não existisse, criando o espaço e a extensão, não 

teriam os corpos um local para estar, nem onde se movimentar como na 

verdade se movem.” 

“Os átomos não têm princípio já que eles e o vácuo são a causa de tudo. 

Não têm nenhuma qualidade a não ser a configuração, a grandeza e o 

peso.”  

As ideias que sobressaem nesses escritos referem-se ao vácuo como um 

espaço vazio, onde se fazem possíveis a existência e a movimentação dos átomos. 

Esses átomos são, então, definidos como componentes eternos, imutáveis e 

indivisíveis da matéria e que, sobretudo, possuem um peso. A característica de 

possuir peso foi dada aos átomos por Epicuro, uma concepção que não havia sido 

expressa por Demócrito. Outro aspecto que chama a atenção nos escritos de 

Epicuro é o princípio da conservação da matéria.  

Embora os romanos não tenham tido a mesma tradição filosófica e 

científica dos antigos gregos, o filósofo e poeta romano Lucrécio (95 a.C. – 55 a.C.) 

deixou no poema “De Natura Rerum” (“Sobre a Natureza”) uma forte convicção 

atomista.  

“São, portanto, os compostos elementares de uma compacta simplicidade, e 

ligam-se entre si por partículas mínimas, com estreita coesão; não são 

formados por uma simples reunião das partículas, mas vem-lhes a força de 

uma eterna simplicidade, que a natureza não deixa cercear ou diminuir, 

conservando-os como germes das coisas.”. 
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TEXTO 2 – COMO O ATOMISMO SOBREVIVEU DURANTE A IDADE MÉDIA E A 

MODERNA 

 

Ao longo da antiguidade e de toda Idade Média, o atomismo foi muito 

criticado e a composição da matéria continuou sendo explicada pela teoria dos 

quatro elementos de Empédocles e Aristóteles. Essa teoria concebia a divisibilidade 

infinita da matéria e a não existência do vácuo. Galeno, um famoso e influente 

médico grego, que viveu entre os anos 130 e 200 d.C., associava os quatro 

elementos aos humores do corpo humano (sangue, bile amarela, bile negra e 

fleuma). Outros importantes pensadores também acreditavam na teoria dos quatro 

elementos. 

O médico e alquimista suíço Theophrastus Bombastus von Hohenhein 

(1493 –1541), mais conhecido pelo codinome Paracelso, ganhou fama por tratar os 

doentes com medicamentos minerais e por acreditar que o equilíbrio do doente só 

estaria restabelecido se este fosse tratado em corpo, alma e espírito. A fim de 

ordenar suas ideias e seus interesses médico-alquímicos, Paracelso aliou a antiga 

filosofia aristotélica dos quatro elementos à “teoria” enxofre-mercúrio dos árabes, 

propondo a existência de três princípios ou tria prima constituintes da matéria, sendo 

estes: o sal, o enxofre e o mercúrio 

O inglês Edward Stillingfleet (1635 – 1699), teólogo muito influente na 

Idade Média, criticava as ideias atomistas de Demócrito e de Epicuro e, como muitos 

outros, as consideravam ímpias (que desprezavam a religião) por negar a eternidade 

do mundo e por explicar a origem do universo e dos fenômenos como um encontro 

casual de átomos. 

No entanto, o atomismo sobreviveu na ideia de outros pensadores da 

época. Até mesmo a teoria dos quatro elementos ganhou uma interpretação 

atomista realizada por alguns filósofos, daí nascendo a ideia das partículas mínimas.  

Os defensores das partículas mínimas concebiam estas como um limite 

teórico da divisibilidade de cada substância. Se essa mínima parte for subdividida 

além dessa medida, torna-se o mínimo de outra substância, o que se relacionava à 

concepção de divisibilidade infinita defendida por Aristóteles. 

 

Já no início da Idade Moderna, o atomismo foi ganhando forças. 

Empiristas e filósofos passaram a defender essa ideia com mais propriedade e 
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modelos começaram a ser propostos. O médico alemão Daniel Sennert (1572 – 

1637) defendia que tanto a teoria das partículas mínimas, quanto o atomismo de 

Demócrito tratavam de uma mesma situação. Para Sennert, a condensação gota a 

gota dos vapores desprendidos na destilação de líquidos e a impregnação de papéis 

por “spiritus vini” (álcool) eram evidências da existência dos átomos. 

O filósofo e teólogo francês Pierre Gassendi (1592 – 1655) propôs um 

modelo atomístico-material e tentava sempre conciliar o atomismo mecanicista com 

ideias cristãs. O modelo filosófico do átomo de Gassendi é seguramente influenciado 

por Epicuro. Gassendi propõe que essas partículas possuem existência real, 

movem-se num espaço vazio e são dotados de extensão, forma e peso. 

Uma grande contribuição ao atomismo foi a descoberta da existência do 

vácuo. O físico italiano Evangelista Torricelli (1608 – 1647), discípulo de Galileu 

Galilei, desenvolveu um experimento capaz de medir a pressão atmosférica. Nesse 

experimento, esquematizado na Figura 1, Torricelli observou a existência do vácuo: 

ele usou um tubo de aproximadamente 1,0 m de comprimento, completamente cheio 

de mercúrio (Hg); tampou a extremidade aberta, inverteu o tubo e colocou essa 

extremidade dentro de um recipiente que também continha mercúrio. Torricelli 

observou que, após destampar o tubo, o nível do mercúrio desceu e estabilizou-se 

na posição correspondente a 76 cm. Portanto, acima desse nível do mercúrio só 

poderia haver vácuo. O líquido só não descia ainda mais porque o peso do ar 

externo o detinha. Esse experimento resultou na criação do barômetro (instrumento 

para medir a pressão atmosférica). 

 

Figura 1. Demonstração do experimento do barômetro de mercúrio de Torricelli. 
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Por volta de 1650, estudando a pressão atmosférica e a existência do 

vácuo, o físico alemão Otto Von Guericke conseguiu retirar grande parte do ar de 

dentro de dois hemisférios de cobre, por meio da primeira bomba de vácuo 

desenvolvida por ele. Ele realizou na cidade de Magdeburg, em praça pública e 

perante o imperador e a corte, o experimento que exibia a força exercida pela 

pressão atmosférica. A experiência visava separar dois hemisférios metálicos, de 51 

centímetros de diâmetro unidos por um anel de couro. Foi extraído o ar de dentro da 

esfera formada pelos dois hemisférios, com uma bomba de vácuo inventada pelo 

próprio Von Guericke. Em cada hemisfério existiam anéis externos para prender 

cabos ou correntes que eram puxados em sentidos opostos por cavalos, conforme a 

Figura 2, a seguir. Inicialmente, os cavalos não conseguiram separar os hemisférios. 

Foram necessários 12 cavalos de cada lado para separá-los. 

 

 

Figura 2. Ilustração do experimento dos hemisférios de Magdenburg. 

 

O físico e químico irlandês Robert Boyle (1626 – 1691), por ser filho de 

uma família muito rica pôde dedicar-se aos seus trabalhos experimentais. O 

corpuscularismo proposto por Boyle apresenta certa união entre o atomismo de 

Demócrito e Epicuro e a teoria das partículas mínimas. Os trabalhos de Boyle 

contribuíram significativamente para o estudo dos gases e para evidenciar o vácuo. 

Diante da impossibilidade de adquirir provas científicas da existência do éter, 

amplamente aceita na sua época, Boyle foi cético o bastante para desacreditar 

dessa quintessência. Sendo assim, preferiu enveredar por outro caminho e admitir a 

existência do vácuo entre as partículas, do mesmo modo que Leucipo e Demócrito 

em aproximadamente 400 a.C. Tal hipótese foi favorecida pelo experimento dos 

hemisférios de Von Guericke, cuja bomba de vácuo foi reproduzida e aperfeiçoada 

por Boyle. 
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As descobertas realizadas por Boyle, a respeito do vácuo e dos gases, 

são a evidência clara de que a ciência é uma construção coletiva, haja vista que de 

uma forma ou de outra, houve contribuições de pelo menos outros quatro cientistas 

daquela época: Guericke, Torricelli, Mariotte e Pascal.  

O físico inglês Issac Newton (1643 – 1727), comparou a existência de 

uma força de atração entre dois planetas à possibilidade de reações químicas entre 

partículas microscópicas. Essa concepção de corpuscularismo de Newton e a 

existência do vácuo foram importantes para que o cientista inglês John Dalton (1766 

– 1844) pudesse propor a sua teoria atômica para a composição da matéria. 
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TEXTO 3 – JOHN DALTON E A ELABORAÇÃO DA TEORIA ATÔMICA 

John Dalton, um cientista inglês que viveu de 1766 a 1844, tornou-se 

conhecido pela elaboração da teoria atômica, publicada em 1810 no livro “Novo 

Sistema de Filosofia Química”. Dalton nasceu de uma família pobre, pertencente a 

um grupo religioso protestante (Quarker), no povoado de Eaglesville. Logo ao 

começar seus estudos em Matemática com Ilihu Robinson, recebeu influências 

deste professor, desenvolvendo posteriormente interesse por filosofia natural e 

meteorologia. Desde os doze anos de idade, Dalton já lecionava para alunos 

daquela localidade.    

 

Figura 1. Quadro com a imagem de John Dalton. 

Quando foi morar em Kendal, aproximadamente aos quatorze anos de 

idade, continuou lecionando em uma escola Quarker, onde começou as leituras 

sobre os estudos de Isaac Newton e também desenvolveu o hábito de anotar 

diariamente várias observações sobre os fenômenos atmosféricos. Naquela época, 

havia muito interesse pelas condições climáticas devido à Inglaterra estar em franco 

avanço na exploração marítima de novas terras, controle de suas colônias e busca 

de novos mercados.  

John Dalton era portador de uma deficiência visual para a percepção das 

cores, que hoje em dia é conhecida como Daltonismo. Ele também tinha interesses 

por ciências naturais, tendo produzido um Tratado de Botânica de 12 volumes, além 

de colecionar borboletas e caracóis. Dalton publicou diversos artigos sobre os 

fenômenos meteorológicos. Já vivendo em Manchester, em 1793, publicou seu 

primeiro livro chamado “Meteorological Observations and Essays”.  

 Dalton intensificou seus estudos sobre os ventos, a formação das nuvens, 

as chuvas e a neve, além da composição gasosa da atmosfera terrestre. Ele 
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acreditava na hipótese de que a atmosfera seria formada por uma mistura de gases, a 

saber: o gás nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico e vapor d’ água. No século XVII, 

Robert Boyle, um importante químico irlandês, havia desenvolvido e aprimorado os 

estudos sobre os gases e a bomba de vácuo. Posteriormente, Isaac Newton, um físico 

nascido na Inglaterra que viveu entre 1643 e 1727, baseou alguns de seus estudos no 

corpuscularismo proposto por Boyle. Newton tentou adaptar as suas ideias sobre as leis 

dos movimentos dos corpos ao mundo microscópico das partículas. Naquela época já 

era permitido pensar que a matéria pudesse ser formada por partículas mínimas, desde 

que estas fossem regidas por um criador. 

Na elaboração de sua teoria atômica, Dalton recebeu forte influência 

dos estudos de Boyle e de Newton, além de perceber através das suas próprias 

observações que a matéria realmente deveria ser formada por átomos. Em seus 

esquemas de 1802 sobre a atmosfera percebe-se que a concepção atomista já 

estava presente. Utilizando corpúsculos ou pequenas partículas, Dalton identificava 

os diferentes gases da atmosfera terrestre, como representada na Figura 2. 

 

Figura 2. Representação de Dalton para a constituição atômica da atmosfera terrestre, de 
acordo com sua primeira teoria das misturas gasosas. 

Dalton observou que as nuvens poderiam se formar por meio de gotículas 

muito pequenas ou desaparecer em função da temperatura. Ao tentar explicar o 

movimento dos ventos, ele usou pela primeira vez o termo “partícula” em sua 

explicação. Com sua concepção de um universo formado por partículas, Dalton 

construiu a primeira notação simbólica para alguns tipos de átomos, conforme Figura 3. 
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Figura 3. Representação simbólica de alguns elementos químicos, feita por Dalton. 

Dalton foi influenciado, também, por leis da Química que já haviam sido 

estabelecidas antes de seus estudos: a lei da conservação das massas (hoje 

conhecida como Lei de Lavoisier) e a lei das proporções fixas de Proust. A lei da 

conservação das massas, já havia sido enunciada nos escritos antigos de Epicuro, 

mas só ficou conhecida, bem mais tarde, por meio dos estudos do químico francês 

Antoine Lavoisier (1743 – 1794).  De acordo com essa lei, em qualquer sistema, 

físico ou químico, nunca se cria nem se elimina matéria, apenas é possível 

transformá-la de uma forma em outra.  

Joseph Louis Proust (1724 – 1826), outro químico francês, publicou em 

1797, a lei conhecida como lei das proporções definidas, ou lei das proporções fixas. 

Proust observou que as massas dos reagentes e as massas dos produtos que 

participam da reação obedecem sempre a uma proporção constante. Na obtenção 

da água, por exemplo, a reação entre o hidrogênio e o oxigênio obedece a essas 

duas leis. Isso pode ser observado na Tabela 1, a seguir. 

Tabela 1. Exemplo das leis da conservação das massas e das proporções fixas 

Experimentos Água Hidrogênio Oxigênio 

1º Experimento 18g 2g 16g 

2º Experimento 72g 8g 64g 

Então, utilizando essas duas leis, Dalton percebeu que se uma massa fixa 

de um elemento se combina com massas diferentes de um segundo elemento, para 

formar compostos diferentes, estas massas (diferentes) estão entre si numa relação 

de números inteiros pequenos. Por exemplo, se 28 g de nitrogênio se combinam 

com massas diferentes de oxigênio (16 g, 32 g, 48 g, etc.) para formarem compostos 
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diferentes (N2O, N2O2, N2O3, etc.), as massa do oxigênio estão na relação 2 para 1, 

3 para 1, 4 para 1, etc. Com base nessas observações, Dalton formulou sua lei das 

proporções múltiplas.  

Tabela 2. Proporções de Nitrogênio e Oxigênio na formação de óxidos. 

 

Todas essas leis são conhecidas como leis ponderais da Química e 

deram a base matemática para a construção da teoria atômica de Dalton. Ele 

acreditava que os compostos eram formados a partir da combinação de elementos 

em proporções simples, conforme a regra da máxima simplicidade, apresentada na 

Tabela 3.  

Tabela 3. Regra da máxima simplicidade. 

 

Utilizando a regra da máxima simplicidade na combinação das partículas 

para formar os compostos químicos, Dalton determinou as massas atômicas 

relativas de alguns átomos, considerando o hidrogênio como átomo padrão, de 

massa atômica 1. 

 
 
De forma bastante resumida, a teoria atômica de Dalton baseou-se em 

alguns princípios: 

 os átomos são partículas reais e indivisíveis de matéria; 

 os átomos de um mesmo elemento são iguais e de peso invariável; 

1:1 → 1 átomo de A + 1 átomo de B = 1 átomo de C, binário.    

1:2 → 1 átomo de A + 2 átomos de B = 1 átomo de D, ternário.   

2:1 → 2 átomos de A + 1 átomo de B = 1 átomo de E, ternário.   

1:3 → 1 átomo de A + 3 átomo de B = 1 átomo de F, quaternário.   

etc. 
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 os átomos de elementos diferentes são diferentes entre si; 

 na formação dos compostos, os átomos entram em proporções numéricas 

simples 1:1, 1:2, 1:3, 2:3, 2:5 etc.; 

 o peso do composto é igual à soma dos pesos dos átomos dos elementos que 

o constituem. 

 
Figura 4.  Representação do Modelo atômico de Dalton, no qual o átomo é uma pequena 

partícula maciça e indivisível. 
 
 

Embora alguns desses princípios fossem incorretos, a teoria atômica de 

Dalton, por sua extraordinária concepção, revolucionou a química moderna. Mesmo 

com todo o esforço de Dalton e a facilidade prática que seria garantida com a 

utilização de seus estudos, muitos cientistas foram contra a teoria atômica e 

lançaram críticas sobre ela. Os equivalentistas e os energetistas foram grupos de 

cientistas positivistas que acusaram a teoria atômica de ser falsa, por ter sido 

elaborada em bases não visíveis e meramente filosóficas. Mesmo assim, a teoria 

atômica triunfou. 
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TEXTO 4 – ESTUDOS SOBRE ELETRICIDADE QUE CONDUZIRAM À 

DESCOBERTA DOS ELÉTRONS E AO MODELO ATÔMICO DE THOMSON 

 

O mais antigo dos filósofos gregos, que se tem 

notícia, foi Tales de Mileto, que viveu por volta do ano 

625 a. C. a 547 a. C. Consta em alguns escritos antigos 

que Tales já tinha tido a experiência de esfregar um 

pedaço de pele de carneiro em um pedaço de âmbar e 

observado, com isso, que o âmbar atraia pequenos 

fragmentos de madeira e de palha. Assim, Tales e outros 

observaram um fenômeno hoje conhecido por eletrização 

estática, de onde surgiu a palavra élektron, que significa 

âmbar. 

Até 1800, no início do século XIX, 

vários estudos importantes sobre a 

eletricidade já haviam sido 

desenvolvidos por outros cientistas. 

Porém, um fato novo revolucionou os 

estudos sobre a eletricidade. O cientista 

italiano Alexandre Volta conseguiu 

desenvolver a primeira pilha elétrica ou 

bateria simples. Com isso, foi possível 

produzir uma fonte constante de energia 

elétrica. Naquela mesma época, um 

jovem chamado Humphry Davy (1778 – 

1829) dedicou-se ao estudo das baterias 

e observou que a eletricidade podia ser 

gerada por processos meramente 

químicos. 

Davy concluiu que as atrações químicas e elétricas são produzidas pelas 

mesmas causas. Michael Faraday (1791 – 1867), assistente de Davy, demonstrou 

que o efeito elétrico se espalhava por todo o líquido da bateria.  

 

 
A eletrização estática 

já era um fenômeno 
observado desde a 
antiguidade. 

O âmbar é uma resina fóssil de 
origem vegetal, resultante da 
cristalização de resinas de 
plantas como o pinheiro. O 
âmbar tem valor comercial e é 
comumente usado para 
confeccionar adornos, anéis, 

pingentes etc.  
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Em 1803, Faraday chegou a uma importante conclusão: 

“As partículas da matéria são, de algum modo, dotadas ou associadas 

com poderes elétricos, aos quais devem suas mais notáveis qualidades, dentre as 

quais, as afinidades químicas.”  

Mesmo com essas conclusões, Faraday não admitia a existência dos 

átomos. Outro estudo que passou a ser comum no início do século XIX foi a experiência 

conhecida por eletrólise. Nela, uma bateria é ligada a dois terminais (eletrodos), um no 

polo positivo da bateria (ânodo) e outro no negativo (cátodo). Com esse arranjo, faz-se 

passar uma corrente elétrica pela água. Tornou-se comum realizar a eletrólise 

utilizando-se também água misturada a outras substâncias como, por exemplo, alguns 

sais. Gay Lussac, Arrhenius e outros cientistas conseguiram resultados importantes por 

meio da eletrólise. Já em 1874, Johnstone Stoney deduziu que cada partícula que 

compõe a matéria tem certa quantidade de eletricidade e, ao longo da eletrólise, essas 

partículas de eletricidade se dirigiam para um dos eletrodos (cátodo ou ânodo).        

         Mais tarde, um importante passo na 

descoberta da natureza das partículas formadoras 

da matéria foi a prática de se fazer passar 

corrente elétrica no interior de tubos de vidro, dos 

quais se retirava quase todo o ar. Esses tubos 

ficaram conhecidos como ampolas de Crookes. 

Com a passagem da corrente elétrica, aparecia 

nos tubos um brilho em forma de raios que 

pareciam sair do eletrodo negativo, o cátodo. 

Esse brilho foi chamado inicialmente de raios 

catódicos. 

 

Enquanto isso, no sul da Alemanha, em dezembro 

de 1895, Wilhelm Röentgen publicou um artigo sobre a 

descoberta de outros raios até então desconhecidos, 

provenientes dos tubos de Crookes. Esses raios eram 

capazes de “fotografar” os ossos de pessoas vivas e, por 

serem de origem desconhecida, foram chamados por 

Röentgen de raios-X. Esses raios foram chamados, também, 

de raios Röentgen.  
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No laboratório de Cavendish, na Universidade de Cambridge, o professor 

de Física John Joseph Thomson começou a estudar os novos raios junto a Ernest 

Rutherford, aluno de doutorado daquela instituição. Enquanto Rutherford estudava 

os raios–X, Thomson e sua equipe continuaram estudando os próprios raios 

catódicos, posteriormente chamados de elétrons. Com vários experimentos, 

Thomson verificou que os raios catódicos eram mais lentos que a luz e que a massa 

de tais partículas era muito pequena, cerca de 1800 vezes menor do que a massa 

do átomo mais leve, o de hidrogênio. 

      

Figura 5 – Tubos ou ampolas de Crookes. 

 

Thomsom, trabalhando em suas pesquisas com uma equipe de alunos 

pesquisadores, concluiu que os raios catódicos, ou elétrons, apresentavam as 

seguintes propriedades: 

I.  propagam-se em linha reta; 

II. podem penetrar pequenas espessuras da matéria; 

III. apresentam carga negativa; 

IV. são defletidos por um campo elétrico e por campo magnético; 

V. transportam uma considerável quantidade de energia cinética. 

 

 Em 1897, Thomson fez uma observação notável: 

“Os corpúsculos que constituem os raios 

catódicos não são do mesmo material 

que entra na composição do cátodo, do 

anti-cátodo ou do gás do tubo. Aqui 

estava um componente universal de toda 

matéria.”  
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Dando continuidade às experiências com descargas elétricas em ampolas 

de Crookes, físicos também evidenciaram a existência de cargas positivas como 

parte integrante da matéria. Com efeito, em 1886, Eugen Goldstein observou que 

quando o cátodo de tubos de vácuo era perfurado em forma de canais, certos raios 

atravessavam o próprio cátodo em sentido contrário aos raios catódicos e, por essa 

razão, recebeu por parte desse cientista o nome de raios canais. Por sua vez, em 

1895, Jean Baptiste Perrin demonstrou que tais "raios" eram constituídos de 

partículas positivas e, por fim, Thomson, ao confirmar em 1907 tal observação, 

chamou-os então de raios positivos, ou prótons. 

Diante disso, em 1904, J. J. Thomson propôs que os átomos formadores 

da matéria seriam um tipo de fluido com uma distribuição esférica contínua de carga 

positiva onde se incrustavam certo número de elétrons, com carga negativa, o 

suficiente para neutralizar a carga positiva. O modelo atômico de Thomson ficou 

conhecido e foi divulgado como modelo “pudim de passas”. 

 

Modelo atômico de Thomson 

 

Bibliografia 

MARTINS, J. B. A história do átomo: de Demócrito aos quarks. Rio de Janeiro: Editora 

Ciência Moderna, 2001. 

RONAN, Colin A. História Ilustrada da ciência da Universidade de Cambridge: a ciência 

nos séculos XIX e XX. v. 4. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

ROSMORDUC, Jean. Uma história da Física e da Química: de Tales a Einstein. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 1985. 

  



164 
 

TEXTO 5 – O USO DA RADIOATIVIDADE NOS ESTUDOS SOBRE O ÁTOMO E A 

PROPOSTA DO MODELO ATÔMICO DE RUTHERFORD 

                                                             

Oficialmente, em fevereiro de 1896, 

Becquerel anunciou a descoberta da 

radioatividade natural. No entanto, 

quase trinta anos antes, em 1867, o 

francês Abel Niepe de Saint Victor 

havia observado que sais de urânio 

podiam impressionar uma chapa 

fotográfica. Naquela época, Saint 

Victor não pôde tirar maiores 

conclusões de sua descoberta, pois 

os conhecimentos científicos 

disponíveis naquela época não 

permitiam o desenvolvimento 

daquele tipo de pesquisa. Abaixo, 

foto de H. Becquerel: 

 

           

 

Em 1898, em Paris, a polonesa Marie Curie e seu marido o francês Pierre 

Curie descobriram, ao mesmo tempo em que o alemão Gerhard Carl Schmidt, que 

um elemento químico chamado tório apresentava características radioativas 

semelhantes ao urânio. O casal Curie já explicava a radioatividade como uma 

Henri Becquerel e a radioatividade 

natural 

No ano de 1896, Henri Becquerel relatou ao 

mundo seus estudos sobre a radioatividade 

natural produzida por sais de urânio. 

Inicialmente, Becquerel acreditava que com a 

exposição de um cristal de sulfato de urânio aos 

raios solares colocado sobre um cartão que 

envolvesse uma placa fotográfica poderia 

marcar a chapa. No entanto, ao guardar seu 

experimento numa gaveta em dias de chuva, 

Becquerel observou que a chapa fotográfica 

ficava ainda mais marcada no escuro, desta 

forma ele concluiu que uma radiação emanava 

do próprio cristal de urânio. 
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propriedade atômica. Com muita dedicação e trabalhando em um laboratório com 

condições precárias de funcionamento, em 1898, o casal descobriu o polônio, cerca 

de 400 vezes mais ativo que o urânio e que recebeu este nome em homenagem à 

Polônia, pátria de Marie Curie. Após a morte de Pierre Curie, atropelado por uma 

carruagem, Marie dedicou-se ainda mais aos seus estudos. Em um enorme esforço 

de pesquisa, juntamente com seus ajudantes, ela conseguiu descobrir outro novo 

elemento radioativo: isolou cerca de um grama de rádio após o tratamento de cerca 

de 10 toneladas de mineral pechblenda. 

 

 

 

 

Ernest Rutherford, um físico neo-zelandês que trabalhou juntamente com 

J. J. Thomson no laboratório de Cavendish, passou a investigar as radiações alfa e 

beta que eram emitidas pelo urânio. Em seus estudos, Rutherford demonstrou que 

as partículas alfa eram desviadas por campos elétricos e magnéticos e em 1903 

estabeleceu que as partículas alfa são semelhantes ao núcleo do átomo de hélio. 

Quanto às partículas beta, Rutherford percebeu que são mais penetrantes que as 

partículas alfa e que aquelas são desviadas por campo elétrico do mesmo modo que 

os raios catódicos (elétrons). Em 1898, foi trabalhar na Universidade McGill, em 

Montreal – na Califórnia. Lá Rutherford continuou trabalhando com a radioatividade, 

realizando inúmeras pesquisas com o tório e o rádio.  

 

  

Marie Curie e seu esposo Pierre foram 

pioneiros nos estudos sobre a 

radioatividade.  Pierre, Marie Curie e 

Becquerel receberam o Prêmio Nobel de 

Física em 1903 em decorrência de suas 

descobertas sobre a radioatividade. Após a 
morte de Pierre, Madame Curie continuou 

seus esforços de pesquisa e ganhou em 

1910, outro prêmio Nobel de Física pela 

descoberta do polônio e do rádio. Marie 

Curie desconhecia os efeitos danosos 
dessa radiação para os organismos, por 

isso, membros de sua equipe morreram 

precocemente de leucemia. Ela também 

morreu de leucemia aos 67 anos. 
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 Em 1907, já de volta à Inglaterra para ocupar o lugar de professor de 

Física em Manchester, Rutherford trabalhou com Hans Geiger. Em 1908, Rutherford 

ganhou o prêmio Nobel de Química pelos seus estudos sobre a natureza das 

partículas alfa. Em 1911, explicou o espalhamento de partículas alfa por átomos, 

abstraindo de seu inovador experimento um novo modelo atômico.  O modelo 

atômico de Rutherford ficou conhecido como modelo atômico planetário. 

O modelo de Rutherford foi considerado como uma revolução, por 

estabelecer uma relação entre o macrocosmo e o microcosmo e por verificar que o 

raio do núcleo de um átomo era muito menor do que o raio do átomo inteiro, 

existindo, portanto, uma região ainda desconhecida que foi chamada de eletrosfera. 

 

Ernest Rutherford que aparece na nota de 100 dólares da Nova Zelândia. 

Em seu experimento, Rutherford utilizou uma caixa maciça de chumbo 

com um orifício central contendo em seu interior uma pequena fonte de material 

radioativo emissor de partículas alfa. As partículas alfa incidiam sobre uma finíssima 

lâmina de ouro. Ao redor dessa lâmina havia uma chapa curvada de material 

fosforescente. Ele observou que algumas partículas alfa (positivas) eram  rebatidas, 

A existência dos prótons (partícula positiva) já 

havia sido proposta desde 1886 por Eugen 

Goldstein, utilizando um cátodo perfurado em 

ampolas semelhantes à de Crookes, contendo gás 

a baixa pressão. Assim, Goldstein pôde observar 

um foco luminoso surgir atrás do cátodo, vindo 

da direção do ânodo. Goldstein denominou esse 

fluxo de raios anódicos ou raios canais.  
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outras passavam diretamente e outras ainda desviavam formando diferentes 

ângulos. 

 

Experimento de Rutherford 

Com esses resultados, Rutherford percebeu que havia grande espaço 

entre o núcleo do átomo e os elétrons, elaborando, assim, um modelo atômico que 

fazia uma analogia ao sistema planetário.  
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TEXTO 6 – NIELS BOHR E O MODELO ATÔMICO ATUAL 

Com o modelo atômico planetário, defendido por Rutherford, foi possível 

perceber que o núcleo do átomo é uma porção de matéria muito menor do que os 

cientistas imaginavam anteriormente, ou seja, o raio do núcleo atômico é bem menor 

que o raio do átomo inteiro. Portanto, o átomo distingue-se em núcleo e eletrosfera. 

No entanto, o modelo planetário causou certa inquietação na comunidade científica, 

pois de acordo com as leis da física clássica o modelo atômico de Rutherford não 

poderia ser estável. 

 

Modelo atômico planetário 

 

Niels Bohr (1885 – 1962), um jovem físico dinamarquês, foi passar um 

ano estudando com Rutherford na Inglaterra, e acabou sendo convidado a trabalhar 

com ele. Ao estudar a estabilidade do modelo atômico planetário, Bohr inquietou-se 

ao verificar que segundo as leis da eletrodinâmica clássica, os elétrons que são 

carregados negativamente deveriam ser submetidos a uma atração pelo núcleo 

positivo do próprio átomo. Dessa forma, era de se esperar que os elétrons fossem 

perdendo energia até cair sobre o núcleo, gerando um total colapso do átomo.  

 

Esquema representando a instabilidade do modelo planetário 

 Para melhor compreender as explicações de Bohr sobre a estrutura 

interna de um átomo, é importante entender o que venha ser radiação. Radiação é a 

energia emitida pelos corpos devido a sua temperatura. Todo corpo emite algum tipo 

de radiação e essa energia é irradiada sob a forma de ondas. Os corpos também 

absorvem radiação do meio. É assim que o calor e a luz do Sol chegam até a Terra, 
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atravessando o vácuo em ondas eletromagnéticas. Portanto, as radiações são 

ondas eletromagnéticas, que se distinguem umas das outras pela sua frequência (ou 

comprimento de onda), formando o que chamamos de espectro eletromagnético. 

Dependendo da frequência, essas ondas são visíveis para o olho humano, 

constituindo-se na luz, sendo que cada cor está associada a uma frequência 

específica. Ondas de rádio, de TV, microondas, infravermelho e ultravioleta são 

exemplos de outros tipos de ondas eletromagnéticas. 

 

 

 

 

 

Cada elemento químico, ou tipo de substância, produz um espectro 

diferente. Por isso, por meio do estudo conhecido como espectroscopia, muito se 

pôde conhecer sobre os átomos e identificar os diferentes elementos químicos. Com 

esse estudo, também foi possível a descoberta de elementos químicos existentes 

nas estrelas. Por exemplo, o elemento Hélio foi descoberto primeiramente no Sol e 

só depois na Terra.  

 

Espectro do hidrogênio 

 

  

 

 

 

No desenho ao lado, podemos 

identificar o que seja a frequência e o 
comprimento de onda. Quanto maior a 
frequência, menor é o comprimento de 

onda e vice-versa. As radiações 
percorrem o espaço em ondas 
eletromagnéticas. 

Os fogos de artifício foram inventados pelo Cientista 

chinês Kung So Kadoi, no século XVII, ele queria 

inventar a maneira mais chata possível de se acordar 

alguém, muitos acreditam que ele tenha conseguido. 

As diferentes cores dos fogos se devem aos diferentes 

espectros dos elementos usados na fabricação desses 
explosivos. 
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Voltando ao modelo planetário de 

Rutherford, caso os elétrons emitissem 

radiação eletromagnética constantemente, 

conforme as leis clássicas da Física, logo 

essas partículas iriam se aproximando do 

núcleo até cair nele. Então, Bohr que estava 

muito cheio de entusiasmo e que também se 

mantinha bem informado sobre novas teorias 

propostas por outros cientistas daquela 

época, propôs uma explicação quântica 

para a estabilidade do modelo atômico, que 

contestava as antigas leis da Física. 

A teoria quântica, que teve Max 

Planck (1858-1947) como um dos pioneiros 

nesse estudo, é muito complexa para ser 

compreendida totalmente agora. Mas 

podemos fazer uma analogia simples, 

utilizando um exemplo do dia a dia, quando 

compramos pão. Não podemos comprar 

meio pão ou ¾ de pão. Temos sempre que 

comprar, no mínimo um pão. O mesmo 

acontece ao comprarmos laranjas ou ao 

pagarmos as prestações de um 

financiamento. Não podemos comprar meia 

laranja, nem pagar meia prestação. Ou seja, 

as quantidades são inteiras, são 

quantizadas. Daí o nome dado à Física que 

estuda esses efeitos: Física Quântica.  

Essa explicação baseia-se na descontinuidade da emissão e da absorção 

da energia (radiações). Ou seja, toda energia é absorvida ou emitida em “pacotes de 

energia”, chamados de quanta – plural de quantum. Assim, ao estudar o espectro 

do átomo de hidrogênio, o átomo mais simples, Bohr elaborou alguns postulados 

que garantiam a estabilidade da eletrosfera dos átomos. 

 

 
 
 
Niels Bohr foi um importante 
físico dinamarquês do início do 
século XX.  Ele fez parte da 
equipe que trabalhou com 
Rutherford.  
Em 1913, utilizando experi-
mentos e os conhecimentos 

disponíveis na sua época, Bohr 
deu uma explicação quântica 
que garantiu a estabilidade do 
átomo de Rutherford. 
Os níveis de energia de um 
átomo são representados pelas 
letras: K, L, M, N, O, P, Q.  
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Bohr propôs que os elétrons se encontram em determinadas regiões da 

eletrosfera, que inicialmente foram chamadas de órbitas. Tais regiões representam os 

níveis de energia específicos (um quanta), e para mudar de órbita ou nível de energia, 

o elétron precisaria ganhar ou perder um valor fixo de energia (o fóton). Com isso, o 

elétron ganharia energia quando um fóton incidisse sobre ele e perderia quando 

emitisse um fóton.                                      

 

Modelo atômico de Rutherford – Bohr. No qual os elétrons não ocupam regiões 
intermediárias entre dois níveis de energia, mas podem de deslocar de um nível a outro 
recebendo ou emitindo outro quanta de energia, chamado fóton. 
 

 

 

A teoria de Bohr fundamenta-se em alguns postulados, entre eles, os 

seguintes: 

1º postulado: Os elétrons descrevem órbitas circulares estacionárias ao redor do 

núcleo, sem emitirem nem absorverem energia. 

No fim do século XIX, a descontinuidade 
parecia estar na moda. Na arte, o estilo de 
pintar que ficou conhecido como pontilhismo 
fez muito sucesso, principalmente na obra 
Uma tarde de Domingo na ilha da Grande 

Jatte (1885), de autoria de Georges Seurat. 
Por isso, o ambiente artístico e científico da 
Europa foi, de certo modo, propício para a 
aceitação da nova visão quântica sobre a 
energia. 
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2º postulado: Fornecendo energia (elétrica, térmica ...) a um átomo, um ou mais 

elétrons a absorvem e saltam para níveis mais afastados do núcleo. Ao voltarem às 

suas órbitas originais, devolvem a energia recebida em forma de luz.  

 Apesar de resolver os problemas experimentais sobre o modelo 

atômico planetário de Rutherford, que passou a ser chamado de modelo de 

Rutherford-Bohr, esse novo modelo não obteve total sucesso, enfrentando ainda 

algumas dificuldades. Em 1916, o físico Arnold Sommerfeld fez algumas correções 

ao modelo de Rutherford-Bohr, propondo que as órbitas poderiam não ser circulares, 

mas sim elípticas.  

Em 1920, Rutherford já havia sugerido a existência das partículas neutras 

(os nêutrons), mas somente em 1932, Sir James Chadwick (1891-1974), evidenciou 

experimentalmente a existência de tais partículas, utilizando a colisão de partículas 

alfa com elementos leves, tais como lítio, berílio e boro.  Ele verificou, naquela época 

que as partículas alfa são constituídas de 2 prótons e 2 nêutrons. Mais uma vez, 

podemos verificar que o estudo dos modelos atômicos dependeu da colaboração de 

inúmeros cientistas e de seus assistentes.  

Até hoje, o modelo atômico atual, utilizado nos estudos de Química até 

mesmo em nível superior, é o modelo de Rutherford-Bohr, o que não retrata 

exatamente o que seja o interior de um átomo. Cientistas já conseguiram verificar 

que os átomos possuem partículas mais elementares que os prótons e nêutrons. 

Essas partículas possuem características diversas, mas podem ser chamadas em 

geral de quarks e léptons.  
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TEXTO 7 – O TRIUNFO DA TEORIA ATÔMICA DE DALTON E O IMPASSE DO 

MODELO ATÔMICO DE RUTHERFORD 

 

  Depois da apresentação da teoria atômica de Dalton, suas ideias 

demoraram a ser aceitas. Os positivistas / empiristas acusavam a teoria atômica de 

Dalton de ser algo além da experiência e de que teria bases frágeis já que o átomo 

não podia ser visto. Gay Lussac (1778 – 1850) e Amadeo Avogadro (1776 – 1856) 

foram dois cientistas que muito contribuíram para a aceitação da teoria atômica.  

 

 

   

 

 

 

Realizando experiências com eletrólise, junto com Alexander Von 

Humboldt, Gay-Lussac reuniu evidências suficientes de que a água compunha-se de 

duas partes de hidrogênio para uma parte de oxigênio. O conde Amedeo Avogadro, 

nascido em Turim, na Itália foi feliz em explicar algumas observações sobre os 

gases ainda não esclarecidas por Gay-Lussac. Examinando o fato de que quando, 

por exemplo, dois volumes de hidrogênio e um volume de oxigênio se combinavam 

para originar vapor d’água, este ocupava menos volume que o hidrogênio e o 

oxigênio separadamente. Desta forma, Avogadro propôs que os átomos de 

hidrogênio podiam combinar-se formando moléculas. 

Para identificar os átomos dos diferentes elementos químicos, Dalton já 

havia proposto símbolos circulares. No entanto, de forma mais eficiente, Jöns Jakob 

Berzelius, um químico sueco, propôs que os elementos fossem identificados pela 

primeira letra (ou letras) de seus nomes em latim. Berzelius acreditou na teoria 

atômica e passou a desempenhar um grande esforço de pesquisa para isolar alguns 

elementos químicos e determinar seus pesos atômicos.  

 

 

 

 

Gay-Lussac nasceu em Saint-Léonard, perto de 

Limoges, na França, tamanho era seu interesse pelo estudo 

dos gases, que realizou voos de balões para estudar a 

atmosfera superior numa época em que esta aventura não 

era muito comum.   
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Ao longo dos anos, outros cientistas foram isolando e identificando cada 

um dos elementos químicos existentes na natureza. Por intermédio da grande 

dedicação de uma comunidade científica, em 1860 Dmitri Mendeleiev, começou a 

organizar 63 elementos químicos em grupos, considerando algumas semelhanças 

entre eles. Mendeleiev descobriu uma periodicidade nas características desses 

elementos, inventando, assim, um dos mais importantes códigos da sociedade 

moderna. A tabela periódica. 

Outro estudo que começou a se desenvolver no início do século XIX foi o 

da espectroscopia. A partir dos estudos de Isaac Newton sobre a luz e as cores, 

iniciou o estudo da espectroscopia. Newton verificou que quando a luz do Sol passa 

por um prisma, esta luz branca se decompõe, passando a revelar uma mistura de 

cores chamada espectro de luz visível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dois importantes estudiosos alemães, Gustav Robert Kirchhoff (1824 – 

1887) e Robert Wilhelm Bunsen (1811 – 1899) na metade do século XIX juntaram 

forças para desenvolver um instrumento chamado espectroscópio de chama. Nos 

anos de 1850, Bunsen observou que diferentes tipos de sais produziam chamas com 

 

 

Berzelius determinou os pesos atômicos de 43 

elementos. Isolou o cálcio, o bário, o estrôncio, o 

titânio, o zircônio e descobriu o selênio e o tório. 

 

Naquele tempo fazer pesquisa era ainda mais difícil do 

que hoje em dia. Berzelius e seus assistentes tiveram 

ainda o trabalho de soprar vidro para produzir as 

vidrarias que ele usaria em suas pesquisas. 

 
Isaac Newton foi um importante físico e 

matemático inglês, que viveu entre 1643 e 

1727. Newton estabeleceu leis da mecânica 

clássica e estudou também a luz e as cores. O 

espectro solar pode ser verificado 
naturalmente na formação do arco-íris. 
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diferentes colorações. Para isso Bunsen desenvolveu um queimador a gás que 

passou a ser conhecido como bico de Bunsen (instrumento muito usado até hoje em 

laboratórios de Química). 

 

Bunsen usava outro instrumento chamado colorímetro para obter uma 

medida das características das cores emitidas. Em 1859, Kirchhoff chamou a 

atenção de Bunsen para um método de análise mais preciso do que o colorímetro. A 

ideia de Kirchhoff era analisar o espectro de emissão das substâncias queimadas. 

Assim eles desenvolveram o primeiro espectroscópio de chama, que era um 

instrumento capaz de demonstrar e de visualizar o espectro produzido por diferentes 

substâncias quando queimadas com o bico de Bunsen. 

Em 1860, ao analisar o espectro de emissão de uma gota de água 

mineral, eles descobriram um novo elemento químico, o Césio, que vem do nome 

caesius, que os antigos usavam para designar a cor azul do céu. Eles ainda 

descobriram o Rubídio, que apresentava uma cor vermelha muito intensa. Nos anos 

seguintes outros elementos seriam identificados mediante a técnica da análise 

espectral: o Tálio (TI), em 1861 por William Crookes; o Indio (In), em 1863 por 

Reich e Ritcher; o Hélio em 1869, por Norman Lockyer; o Gálio (Ga) em 1875, por 

Paul E. Lecoq de Boisbaudran; o Escândio (Sc) em 1879, por Lars F. Nilson e 

o Germânio (Ge) em 1886, por Clemens A. Winkler. 
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Desenho que representa o espectroscópio de chama desenvolvido por Kirchhoff e Bunsen. 

 

Devido ao esforço de uma comunidade científica, aos poucos foram 

sendo descobertas as partículas subatômicas e foram descobrindo também, que o 

átomo não era a menor parte da matéria. O elétron, uma partícula com carga 

negativa, começou a ser verificada desde 1838 por Faraday. Em 1899, com ajuda da 

ampola de Crookes, o físico inglês Joseph John Thomson e, simultaneamente e de 

forma independente, o físico húngaro-alemão chamado Phillip Eduard Anton van 

Lenard demonstraram que elétrons eram emitidos de superfícies metálicas, o que 

possibilitou concluir que os elétrons são componentes de todos os tipos de matéria. A 

par do conhecimento da descoberta dessas novas partículas, Thomson propôs em 

1903 seu modelo conhecido como pudim de passas.  

 

Esquema do modelo atômico de Thomson 

Em 1904, o físico japonês Hantaro Nagaoka (1865-1950), propôs que o 

átomo seria formado por um caroço central carregado positivamente e rodeado de 

anéis de elétrons girando com velocidade angular comum, semelhante ao planeta 

Saturno, daí o nome dado a este modelo ser modelo saturniano. 

A rivalidade entre estes dois modelos foi resolvida em consequência das 

experiências realizadas pelos físicos: os ingleses Ernest Rutherford (1871 – 1937) e 

Ernest Marsden (1889 – 1970) e o alemão Hans Geiger (1882 – 1945), em 1908, 

sobre o espalhamento de partículas alfa pela matéria. Em 1911, o próprio Rutherford 

deu razão ao modelo saturniano ao propor que o átomo se comportava como um 

verdadeiro sistema planetário em miniatura. 
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Esquema do modelo atômico de Rutherford 

Apesar do grande avanço representado pelas descobertas de Rutherford 

sobre o tamanho do núcleo em relação à eletrosfera do átomo, o modelo planetário 

representava um grande dilema, pois existiam dificuldades em conciliar o modelo 

rutherfordiano com as leis clássicas da Mecânica e da Eletrodinâmica. Segundo 

essas leis clássicas da Física, o átomo entraria em colapso, pois os elétrons 

tenderiam a perder energia e cair em direção ao núcleo, assim como mostra o 

desenho a seguir. 

 

O colapso do modelo atômico de Rutherford 

Nesse momento, a teoria atômica se viu abalada. Mas o problema foi 

resolvido quando o físico dinamarquês Niels Bohr (1885 – 1962), em 1913, formulou o 

modelo atômico quântico que, por sua vez, foi completado por outros físicos, tais como 

o alemão Arnold Sommerfeld (1868 – 1951), em trabalhos distintos realizados em 1915. 

Em 1981, o físico alemão Gerd Binnig e o físico suíço Heinrich Rohrer, 

vivos atualmente, inventaram o microscópio eletrônico de tunelamento, que valeu a 

eles o Prêmio Nobel de Física de 1986. Na literatura científica, o equipamento é 

conhecido pela sigla inglesa STM (Scanning Tunneling Microscope). Esse 

microscópio pode fornecer imagens computadorizadas da superfície dos átomos. 

Mas, o interior de um átomo ainda esconde inúmeros segredos. 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO 1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

PESQUISADORA: RITA DE CÁSSIA BALIEIRO RODRIGUES 

 

ESCOLA MUNICIPAL XXXXXXXXXX 

Esse questionário tem como objetivo colher dados para o trabalho Jogos Teatrais e Ensino 

de História da Ciência: trabalhando com modelos atômicos em turmas do último ano do 

Ensino Fundamental. 

 

Nome do aluno(a): _____________________________________________________ 

Turma: ____________ 

Data:___/____/2011. 

01) O que são modelos científicos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

02) O que difere um modelo científico de um modelo imaginado por qualquer outra pessoa 

que não esteja ligada à produção científica? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

03) Desenhe ou explique com suas palavras a sua própria ideia do sejam os ÁTOMOS. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Espaço para desenho 
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APÊNDICE D 

 

ESCOLA MUNICIPAL XXXXXXXX 

AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS - O ATOMISMO 

 

Aluno (a):     _______________________________________________Turma: ________ 

01) Assinale as alternativas corretas. 

Nas discussões sobre a composição da matéria durante a Antiguidade na Grécia 

(   ) os filósofos tinham todos ideias parecidas e sempre concordavam uns com os outros. 

(   ) prevaleceu a ideia de que tudo era formado dos 4 elementos: Terra, Água, Fogo e Ar, por 

estar de acordo com as convicções religiosas daquela época. 

(   ) o atomismo foi aceito por ser um pensamento materialista. 

(   ) o pensamento defendido por Demócrito era de que a matéria é formada por átomos. 

 

02) Caça palavras. Encontre, no quadro abaixo, OITO palavras, nomes de cientistas, 

experimentos ou ideias que na Idade Média contribuíram para a aceitação da Teoria 

Atômica: 

 

A T V F T Y H U I O P P T P A T R I P G T 

E O B A V A C I O P T A O C A R Y I O O P 

B R H J H J Y R Y J T Y K G R I S M O R V 

G R B R U Y T R T U J T R R R I C C L R V 

B I A A V O N G U E R I C K E A W H I I A 

E C R N T T M A R K A R C U R I A T I C C 

J E O D O R T T G U Y H M O I I P E E R U 

R L M R A Q B Y B T S M A G D E B U R G O 

L L E L R Q D E E P F A B T G G Q E R Y Q 

T I T Y R P I E R R E G A S S E N D I V G 

L S R R I C E L R I T S M A T R E G U G T 

O C O R P U S C U L A R I S M O Q B Y B T 

U C F T G F T N M H J Y R Y J T Y K G E Y 

P A R T I C U L A S M I N I M A S P H I O 

J V F A E Q H S F A E T A T E R R I Y U O 

03) Por que as experiências sobre o vácuo favoreceram o pensamento de que a matéria é 

descontínua e formada por átomos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

04) Existe alguma evidência na natureza de que os átomos existem? Caso responda sim, quais 

são essas evidências? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

05) Quais foram os estudos de Dalton pelos fenômenos atmosféricos (chuvas, ventos, nuvens 

etc.) pôde favorecer a elaboração da Teoria Atômica? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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06) Estudando a teoria atômica de John Dalton, percebemos que foi possível elaborar uma 

teoria científica sobre algo que não podemos ver. Explique como isso é possível?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

07) Desenhe os modelos atômicos de Dalton e o modelo atômico de Thomson nos espaços 

abaixo: 

Modelo Atômico de Dalton Modelo Atômico de Thomson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08) Qual é a principal diferença entre esses modelos atômicos eles? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

09)  Com base nos textos sobre o desenvolvimento da teoria atômica. Dê pelo menos um 

exemplo de como um estudo científico ou linha de pesquisa pode influenciar em outro tipo de 

estudo. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10) Quanto à produção do conhecimento científico sobre o átomo, marque as alternativas 

corretas: 

(  ) O erro é aceitável na  produção do conhecimento científico, porque a ciência está em 

construção. 

(  ) É impossível haver erros na elaboração de uma teoria científica. 

(  ) O erro na construção do conhecimento é possível, porém é indesejável. 

(  ) A Ciência é obra de poucos cientistas que podem ser considerados gênios. 

(  ) A Ciência é obra de uma comunidade científica muito esforçada e atenta a todo tipo de 

mudança que possa ocorrer na ideias ou na natureza. 

(  ) Dalton teve alguns erros na elaboração de sua ideia sobre o átomo, por isso seu modelo 

atômico não tem mais valor. 

(  ) Dalton teve alguns erros na elaboração de sua ideia sobre o átomo, mas mesmo assim, sua 

contribuição teve e tem grande valor para a Química até hoje. 
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APÊNDICE E – ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS  

Entrevista 1: Os alunos são entrevistados quanto aos seus hábitos, gostos e acesso ao teatro e 

outros bens culturais. 
 

01) O que você faz durante a semana depois que sai da escola? 

02) Nos finais de semana, você passeia muito? Com quem você passeia? Para onde você 

costuma ir? 

03) Você gosta de jogos? Que tipos de jogos você gosta? 

04) Você tem acesso à internet em sua casa? 

05)  Você já foi ao teatro? Quando? O que você assistiu no teatro? 

06) Você já assistiu a alguma peça teatral? 

07) Você gostaria de participar de uma peça teatral na escola? 
 

Entrevista 2: Os alunos fazem uma avaliação do trabalho com os jogos teatrais.  
 

01) O que você achou do trabalho com os jogos teatrais? 

02) Você gostou de representar o papel de um grande cientista? 

03) O que você achou da sua apresentação nos jogos teatrais? 

04) Você gostou dos jogos teatrais como um meio para favorecer o aprendizado? 

05) Você gostaria que futuramente houvesse outras experiências como essa na escola? 
 

Entrevista 3: Entrevista com a direção da escola. 

 

01)  (Agradecimentos) Nós tivemos alguns problemas quanto à estrutura da escola, que 

apesar de ser uma escola com um pátio muito grande, não dispõe de um lugar 

adequado para os estudos dos textos em pequenos grupos de alunos e nem para os 

ensaios ou apresentações. E tomamos conhecimento de que no início de seu mandato 

uma de suas propostas era a construção de um teatro de arena. Você pode nos falar 

sobre os empecilhos que não permitiram a efetivação desse projeto e de algumas 

dessas questões que envolvem a estrutura física da escola? 

02) Quais são suas expectativas sobre o projeto “Escola Aberta” e o “Mais Educação”? 

03) Outra questão que observamos foi que a inserção do aluno aos meios culturais é uma 

função que fica também delegada à escola. Em vista disso, como são as programações 

para passeios, ida ao cinema, teatro, museus? Esses momentos extra-classes, têm sido 

bons? 

04)  Sobre outro problema de ordem técnica, foi quanto ao lanche ser servido no horário 

da aula e em sala, o que coincidiu de ser no meio de algumas apresentações dos 

esquetes teatrais. Seria possível isso ser diferente para que as questões administrativas 

fossem subordinadas às questões pedagógicas e não o contrário? 

 

Entrevista 4: Entrevista com a Professora Regente das turmas. 

 

01) Professora, lembro-me de que quando eu contatei você pela primeira vez para pedir 

licença para implementação do meu projeto, você disse ter um pouco de resistência 

com Jogos Teatrais. Então, a pergunta é: nossa experiência serviu para você mudar sua 

opinião e ter mais aceitação desse tipo de proposta em sala de aula (O teatro)? Sim ou 

não? E por quê? 

02) Em sua opinião, quais foram os pontos fracos e os pontos fortes do trabalho com os 

Jogos teatrais? 
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APÊNDICE F– OS ESQUETES TEATRAIS 

 

Esquete teatral. Grupo A, turma I-2. 

O que os filósofos gregos pensavam sobre a composição da matéria e o 
pensamento atomista na Idade Média. 

Narrador: Aproximadamente a 500 anos antes de Cristo. Alguns filósofos gregos 
defendiam a idéia de que tudo era formado de quatro elementos: terra, água, fogo e 
ar. Empédocles defendia essa idéia. 

Empédocles: Vejam só! as sementes trazem os frutos e a água faz germinar a 
semente. O fogo transforma os alimentos e nos aquece. O ar nos dá a vida. Tudo 
vem dessas quatro raízes. 

Discípula de Empédocles: Grande sábio, o que une ou separa esses elementos? 
Como as coisas se transformam? 

Empédocles: Tudo é unido pelo amor e separado pelo ódio. 

Narrador: Outro filósofo conhecido como Platão acreditava que existiam átomos na 
forma de sólidos geométricos perfeitos. 

Platão: Vejam o cubo, como é perfeito! O cubo é elemento terra. O tetraedro 
representa o fogo. O icosaedro representa a água. O octaedro o ar e o quinto 
elemento – o cosmos é formado de dodecaedros perfeitos. 

Narrador: Demócrito defendia a idéia de que existiam os átomos e o vácuo e era 
contra a idéia dos quatro elementos. Mais tarde, Epicuro  foi um dos poucos filósofos 
da antiguidade que defendeu e ampliou as ideias atomistas de Demócrito. 

Epicuro: (Ele entra declamando um trecho de seu poema) 

“Nada vem do nada ou do que não existe, pois assim não fosse, tudo 
nasceria de tudo sem necessitar de sementes.  Se o que se destrói não 
passasse a ser outra coisa, passando a não existência, tudo já teria se 
acabado.” 

“Há o vácuo, pois se ele não existisse, criando o espaço e a extensão, não 
teriam os corpos um local para estar. Os átomos não têm princípio já que 
eles e o vácuo são a causa de tudo”. 

 

Discípula de Epicuro: Como pode o vácuo existir? Se o que não existe não pode 
existir? 

Narrador: O pensamento que prevaleceu por toda idade média foi a existência dos 
cinco elementos de Aristóteles: Terra, água, fogo , ar e o éter. Os átomos eram 
considerados uma heresia. 

 Aluno entra vestido de padre e condena o pensamento de um atomista 

da idade média sobre os átomos. 

Padre: Você não pode ter esse pensamento ímpio. Isso é heresia! Os átomos não 
existem. Você será condenado e expulso da Igreja.  

Atomista: Tudo bem, eu não acredito mais nos átomos! 
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Narrador: 

Por volta de 1500, alguns filósofos, entre eles Pierre Gassendi começaram a 
acreditar nos átomos como as partículas mínimas das coisas. E acreditar que os 
átomos seriam regidos por um Criador. 

Aluna 06: Faz a experiência do copo cheio. 

Pierre Gassendi: Estão vendo? O vácuo e os átomos existem! 

Colocar no copo gradativamente bolinhas de gude, areia, água, sal e tinta e sempre 
perguntar para a turma se o copo está cheio. 

Narrador: Otto Von Guericke, Torricelli, Robert Boyle e outros comprovaram a 
existência do vácuo. Assim lentamente o pensamento ganhou força e reina até hoje.  

Fim 

 

 
Esquete teatral - Grupo A da turma I - 3. 

O que os filósofos gregos pensavam sobre a composição da matéria e como o 
atomismo foi ganhando forças durante a idade média. 

Reproduzir o quadro “Vou voltar pro buraco” do programa Os Caras de pau. 

Narrador: Na antiguidade,  diferentes ideias eram defendidas por cada um dos 
filósofos. Empédocles defendia que tudo seria formado das quatro raízes: Terra, 
água, fogo e ar. 

Empédocles: Vejam como o ar, a água, a terra e fogo são importantes para vida na 
terra! Se não tivesse água, não teria peixe, se não tivesse peixe, não teria 
pescadores, se não tivesse pescadores, não teria o que comer. E o mesmo 
acontece com os outros elementos. Tudo provêm desses elementos. 

Narrador: Platão, um filósofo e matemático grego, denominou essas quatro raízes 
de elementos e acreditava que cada elemento seria formados pelos cinco sólidos 
perfeitos. 

Platão: Mostra para a turma os sólidos de Platão. 

Narrador: Demócrito defendia a idéia de que a matéria era formada de grãos 
infinitamente pequenos e indivisíveis. E ele acreditava que com a existência dessas 
partículas conseqüentemente  haveriam espaços vazios - que seria o vácuo. Na 
nossa história Demócrita era uma grande mulher sábia. 

Demócrita:  

“Nada vem do nada ou do que não existe, pois assim não fosse, tudo 
nasceria de tudo sem necessitar de sementes.  Se o que se destrói não 
passasse a ser outra coisa, passando a não existência, tudo já teria se 
acabado.” 

“Há o vácuo, pois se ele não existisse, criando o espaço e a extensão, não 
teriam os corpos um local para estar. Os átomos não têm princípio já que 
eles e o vácuo são a causa de tudo”. 

Narrador: Porém naquele tempo as idéias de Demócrita foram rejeitadas, 
principalmente por Aristóteles, que acreditava que eram ideias profanas. Na nossa 
história, Aristóteles caiu num enorme buraco e misteriosamente sobreviveu durante 
dois mil anos. Só então ele foi retirado do buraco por algumas pessoas. 
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Aristóteles sai atordoado do buraco e conversa com as pessoas. 

Aristóteles: Ai que bom! Você não sabe o que é passar tanto tempo no buraco. E 
aquela tal de Demócrita? Já parou de falar dos átomos e do vácuo. 

Personagem da idade média: Demócrita já morreu há muito tempo, mas o vácuo 
existe mesmo! Guericke comprovou isso! 

Aristóteles: O que? O vácuo existe? Vou voltar pro buraco!! 

Narrador: Otto Von Guericke, comprovou em praça pública a existência do vácuo e 
da pressão atmosférica. Ele fez a primeira bomba de vácuo e retirou todo o ar de 
dois hemisférios metálicos. Devido à pressão do ar, esses hemisférios só foram 
separados com a ajuda de doze cavalos. 

 Os outros atores acalmam Aristóteles. 

Aristóteles pergunta: 

Escuta? Mais ainda estão falando do átomo? 

Personagem da idade média: Sim, agora falam que tudo é constituído de partículas 
mínimas que são os átomos, regidos por um criador. 

Aristóteles se desespera e volta pro buraco. 

Fim 

 

 

Esquete grupo B- I-1 

Um Cientista chamado Dalton e a teoria atômica. 

Narrador: John Dalton nasceu em um pequeno povoado da Inglaterra, no ano de 
1766. Em uma família pobre de Eaglesville.  Desde os doze anos de idade Dalton já 
lecionava para alunos da sua idade. Durante toda sua vida continuou lecionando. E 
após os catorze anos começou ter grande interesse pelos fenômenos da atmosfera. 
Em 1810, tornou-se conhecido pela elaboração da teoria atômica no livro “Novo 
Sistema de Filosofia Química”. 

Cena 01: Dalton em uma sala de aula de matemática. 

Dalton: Bom pessoal, nós hoje vamos estudar as figuras geométricas. Vocês sabem 
que figura é esta? 

Aluna 1 de Dalton: Posso falar? Posso falar? 

Dalton: Pode senhorita. 

Aluna 1 de Dalton: Este é um tetraedro. 

Dalton: Sim, muito bem. Agora me digam quantas faces tem o tetraedro? 

Aluna 2 de Dalton: Oito faces, professor. 

Dalton: Não senhorita. Vejam só. As faces têm uma maior área. Então, quando 
duas faces se encontram, temos as arestas. E aqui, nos ângulos, temos os vértices. 
Então vamos contar as faces... Agora vamos fazer as atividades. Copiem do quadro 
todos esses tetraedros azuis e também os cubos de cor marrons. 

Narrador: Todos percebiam que Dalton confundia as cores. Ele era portador de uma 
deficiência visual hoje conhecida como Daltonismo. 
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Aluna 2 de Dalton: Nossa!  Olha só, o professor Dalton confunde todas as cores. 
Vocês viram? Pra ele o azul é verde! 

Aluna 3 de Dalton: Vocês não sabem, a professora de Biologia me falou que ele 
tem um problema visual que não permite a identificação de algumas cores. Vejam 
só... 

As alunas saem da sala 

E voltam de novo. 

Cena 02: Aula de química sobre os símbolos e a tabela criada por Dalton. 

Narrador: Dalton elaborou a primeira tabela de símbolos dos elementos químicos. 
Em sua tabela, Dalton já tinha demonstrava a ideia de que a matéria seria formada 
por partículas. 

Dalton mostra alguns símbolos usados por ele. 

Dalton: Vejam só, eu criei uma tabela de símbolos dos elementos químicos 
principais. 

(mostrar os símbolos) 

Narrador: Atualmente a tabela dos elementos químicos, é conhecida como tabela 
periódica de Mendeleiev e pode ser encontrada nos livros de química de qualquer 
biblioteca. 

Dalton: __As leis ponderais da química, ou seja, as leis das medidas são as 
seguintes... 

__A lei da conservação da massa ou lei de Lavosier. Que diz que a massa dos 
elementos de uma reação química é igual à massa dos produtos. A aluna 2 de 
Dalton vai fazer uma demonstração dessas leis. 

Aluna 2 de Dalton pesa o sanduíche desmontado. 

E depois montado. 

Dalton: __Vejam só antes e depois a massa é a mesma. Mas lembrem-se que não 
houve transformação química nesse exemplo. 

__ Agora a Aluna 2 de Dalton vai monstrar a lei das proporções fixas.  

Aluna 2 de Dalton monta três sanduíches idênticos. 

Dalton: __ Então se em um sistema precisarmos de mais compostos, vamos 
precisar de mais elementos em uma proporção fixa. Ou seja, quanto mais 
sanduíches  quisermos, vamos precisar de mais queijo, mais presunto e mais 
tomates em proporções idênticas.  

Aluna 2 de Dalton monta três sanduíches diferentes na quantidade de queijo, porém 
com os mesmos ingredientes. 

Dalton apresenta seu cartaz sobre os óxidos de Nitrogênio.  E diz:  

Dalton: __ Se eu colocar quantidades diferentes de queijo terei sanduíches 
diferentes. Então quando aumento a quantidade de oxigênio que se liga à mesma 
quantidade de nitrogênio, terei diferentes compostos. Vejam só...  
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Narrador: Com essas leis, Dalton já tinha uma conclusão matemática que fazia com 
que ele acreditasse mais e mais nos átomos. Ele também usou os trabalhos de 
Robert Boyle e Isaac Newton sobre os corpúsculos para tirar suas conclusões. 

Cena 03: Dalton limpando seus óculos. 

Narrador: Dalton percebia claramente o atomismo nos fenômenos da atmosfera, 
nuvens, evaporação, chuvas. Ele viu que os átomos estavam presentes em tudo, até 
quando limpava seus óculos. 

Dalton: Hoje teremos uma aula livre, vocês é que vão escolher o que vai ser 
estudado. 

Aluna 1 de Dalton: Professor, a gente pode estudar sobre o que o senhor falou 
outro dia da menor partícula matéria? 

Dalton: Sim, senhorita. 

Aluna 3 de Dalton: Eeee, já vem ele com aquelas ideias malucas! 

Dalton: Sim, senhorita... A esfera átomo, a forma perfeita da criação. A matéria é 
formada de diferentes tipos de átomos, com pesos e tamanhos diferentes. A menor 
partícula da matéria é maciça, indivisível e homogênea. 

Aluna 1 de Dalton: Professor, átomo também significa não divisível. 

Dalton: Muito bem minha cara jovem. Quem trouxe essa palavra foi o sábio Epicuro, 
uma palavra grega que é exatamente o que a senhorita disse. 

Aluna 3 de Dalton: Professor, como pode você falar de uma teoria sobre aquilo que 
não podemos ver? 

Aluna 2 de Dalton: Ele é ohh... 

Dalton: Vejam bem, nós estudamos só o que nós podemos ver porque nossos 
sentidos são limitados. Nós não vemos tudo.. 

Aluna 2 de Dalton: Assim como o senhor não vê o verde? 

Dalton: Precisamos estudar o que não vemos também. Por exemplo, nós não 
enxergamos Deus, mas sabemos que ele existe. Por hoje é só meus alunos, depois 
falaremos mais disso.  

Aluna 3 de Dalton: Quem sabe no século XXI.  

Fim 
 

 

Esquete teatral Grupo C – turma I - 3 

O modelo atômico de Thomson 

Narrador: No início do século XX, no laboratório de Cavendish, na Inglaterra. O 
professor de Física, John Thomson e o aluno de doutorado Rutherford tinham o 
costume de conversar com seus assistentes sobre as novas ideias sobre a 
eletricidade. 

Assistente: Professor Thomson, eu estava ligando a bateria para realizar uma 
eletrólise, depois fiquei pensando, quem poderia ter inventado as baterias ou as 
pilhas? Quem teve essa brilhante ideia? O senhor pode me dizer? 
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Thomson: Ora, ora , meu caro assistente, você fez uma boa pergunta. Quem 
inventou a primeira pilha foi um físico italiano chamado Alexandre Volta, em 1800. 

Assistente: É mesmo? Um italiano? E como ele fez isso? 

Rutherford: Deixa que isso eu respondo pra você! Alexandre Volta organizou uma 
pilha de placas de zinco e cobre e entre essas placas colocou panos encharcados 
com ácido sulfúrico e assim, ele conseguiu gerar uma corrente elétrica contínua. 

Assistente: Nossa! Mas essa invenção foi muito importante, não foi? 

Rutherford: Foi e até hoje ela é muita usada. 

Thomson: Por exemplo, os estudos sobre o átomo vêm sendo muito favorecidos 
com os estudos sobre as baterias e pilhas. 

Narrador: Desde a descoberta das pilhas e baterias simples, cientistas como 
Arrhenius e Gay Lussac puderam realizar a eletrólise e descobrir a composição da 
água e os elementos que formam alguns sais. Vejam como funciona a eletrólise. 

Rutherford: Quando ligamos uma bateria temos os polos: negativo e positivo. Se 
colocarmos esses polos na água ou na água com sais, a corrente elétrica continua 
passando normalmente pelas partículas da água. 

Assistente: Professor Thomson, por que quando esfregamos um pente no cabelo, o 
pente pode atrair pequenos pedaços de papéis? Isso é uma corrente elétrica? 

Thomson: Não, esse fenômeno é conhecido desde a antiguidade. Quando o pente 
é esfregado no cabelo ocorre eletrização estática, nesse caso, não tem uma 
correeeente elétrica contínua, mas sim cargas livres na superfície do pente. 

Rutherford: Professor Thomson, você tem trabalhado muito com os raios 
catódicos? 

Thomson: Ah, foi muito bom você tocar nesse assunto. Sr. Rafael, você já preparou 
aquela ampola de Croockes? 

Assistente: Desculpe, mas eu ainda não conheço a ampola de Croockes. O que é 
isso? 

Assistente: Ela está prontinha. Eu vou pegar e você vai ver o que é. 

Thomson: A ampola é um tubo de vácuo que ligado a uma bateria produz um feixe 
de raios fluorescentes que chamamos de raios catódicos. 

Rutherford: Além dos raios catódicos, as ampolas ou tubos de vácuo produzem 
uma radiação invisível conhecida como raios-X. 

Narrador: Os raios-X foram descobertos por Roentgen, na Alemanha, de forma 
acidental. Ele verificou que uma radiação que saia da ampola de Croockes podia 
fotografar os ossos das pessoas vivas. Esse foi um grande avanço para a medicina 
e para a odontologia. 

Rutherford: No momento, eu estou estudando mais a fundo os raios-x para 
descobrir a natureza dessas radiações. 

Thomson: E eu descobri coisas muito importantes sobre os raios catódicos. 

Assistente: Professor, quais são suas descobertas. 

Thomson: Eu descobri que os raios catódicos são vistos no interior do tubo de 
vácuo, mas eles, na verdade, são componentes de todo tipo de matéria. 
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Assistente: Quer dizer então os raios catódicos estão presentes em todos os 
átomos? 

Thomson: Sim, os raios catódicos são os próprios elétrons. 

Narrador: Thomson descobriu que os raios catódicos ou elétrons percorrem o tubo 
em linha reta, do cátodo para o ânodo. Que os elétrons são negativos, pois os raios 
catódicos são desviados por campo elétrico ou magnético. Com isso, Thomson 
propôs um novo modelo atômico. 

Thomson: Então, com meus estudos, eu percebo que os átomos são como um 
fluido esférico com carga positiva, coberto por elétrons, de carga negativa. 

Fim 
 
 
Esquete teatral - Grupo B, I – 3. 

John Dalton e o atomismo científico  

Narrador: John Dalton nasceu em uma família pobre num povoado cristão da 
Inglaterra no ano de 1766. Quando criança, Dalton se interessava por coisas da 
natureza, por isso, gostava de colecionar borboletas e caracóis. 

Cena de Dalton coletando borboletas e caracóis. 

Narrador: Dalton tinha facilidade em matemática e desde pequeno já ensinava 
alunos da sua idade, no povoado de Eaglesville. 

Cena de Dalton ensinando suas alunas. 

Narrador: Dalton era portador de um problema visual, que não permitia que ele 
distinguisse as cores. Então no dia do aniversário de sua mãe, ele deu a ela uma 
meia vermelha, que ele afirmava ser azul. Esse problema visual foi posteriormente 
denominado Daltonismo, relembrando o seu nome. 

Cena de Dalton entregando a meia para sua mãe. Nessa cena ele teima que a meia 
seja azul. 

Dalton: Toma mãe, essa meia é de sua cor favorita. 

Mãe de Dalton: Não, mas essa meia é vermelha. E a minha cor favorita é azul! 

Dalton: Mas ela é azul! 

Narrador: Desde os catorze anos de Idade, Dalton desenvolveu um enorme 
interesse pelos fenômenos da atmosfera: nuvens, chuvas, ventos, neve etc. Ele 
anotava diariamente cerca de duzentas observações sobre a atmosfera. Com esse 
estudo. Dalton começou a pensar que a matéria era formada por pequenas 
partículas. Ele elaborou também a primeira notação simbólica dos elementos. 

O narrador mostra a tabela de símbolos dos elementos de Dalton. 

Cena: Dalton entra anotando em uma caderneta. Alguém joga neve (isopor) nele. 
Então ele pega um pequeno pedaço desse isopor e fica pensando no atomismo.  

Narrador: Baseado nos estudos de Robert Boyle e Isaac Newton sobre o 
corpuscularismo, Dalton começou a escrever a sua teoria atômica. E aprofundando 
suas pesquisas em laboratório, ele percebeu que os elementos eram formados por 
partículas diferentes.  



192 
 

Cena de Dalton misturando elementos em um laboratório de química.  

Narrador: Com o conhecimento da lei da conservação da matéria e da lei das 
proporções fixas de Proust, Dalton elaborou outra lei - A lei das proporções 
múltiplas. Para explicar melhor essas três leis, uma aluna vai fazer uma 
demonstração, com a montagem de sanduíches, que não é uma transformação 
química. 

Demonstração: Aluna vai usar uma balança. Primeiro colocar o sanduíche 
desmontado. Verificar a massa. Depois ela vai montar o sanduíche e pesar de novo, 
depois de montado e verificar a mesma massa. 

Narrador: Segundo a Lei da conservação das massas. Em qualquer sistema, físico 
ou químico, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Em outras 
palavras: Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.  

A aluna agora vai fazer outra demonstração:  

A aluna monta três sanduíches iguais. 

Narrador: Segundo a lei das proporções fixas. Para obtermos quantidades 
diferentes de um mesmo produto, os reagentes devem ser misturados de maneira 
proporcional. Assim, se desejarmos mais de um sanduíche, devemos aumentar a 
proporção dos seus ingredientes. A aluna demonstrará também a lei das proporções 
múltiplas de Dalton. 

A aluna montará três sanduíches diferentes aumentando somente a quantidade de 
queijo. 

Narrador: Estudando essas leis. Dalton definiu os pesos atômicos relativos de 
alguns elementos, dando uma base matemática muito importante para o 
desenvolvimento da Química. Então, Dalton elaborou a primeira teoria atômica de 
base científica. Outra aluna vai explicar em libras o modelo atômico de Dalton: 

Aluna:  

 Os átomos são partículas reais e indivisíveis da matéria e têm forma de 

esferas perfeitas. 

 Existem diferentes tipos de átomos. 

 Os átomos podem se combinar formando diferentes compostos. 

 

Esquete teatral – Grupo B – turma I-2 

Um Cientista chamado John Dalton e a Construção da Teoria Atômica 

Ambiente (cenário): Borboletas penduradas no teto.  

Cena 1: 

Dalton criança entra coletando borboletas. 

Narrador: Dalton nasceu na Inglaterra no ano de 1766 em um povoado cristão. 
Desde pequeno ele tinha muito interesse em matemática, ciência natural e filosofia. 
Ele começou a lecionar aos doze anos de idade para outras crianças daquele 
povoado. Dalton colecionava borboletas e caracóis. 

Cena 02: 
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Mãe de Dalton: Meu aniversário está chegando, gostaria tanto de ganhar uma blusa 
da minha cor favorita – o azul. 

Entra Dalton e seu irmão Jonathan 

Dalton: Veja mamãe nós compramos uma blusa da sua cor predileta. 

Mãe de Dalton: Mas minha cor favorita não é vermelho, mas sim o azul. 

Jonathan: Mas como assim? Essa é sua cor favorita – é o azul. 

Narrador: Dalton e seu irmão tinham um problema visual que ficou conhecido como 
Daltonismo em sua homenagem. Depois de adulto, Dalton desenvolveu grande 
interesse pelos fenômenos da atmosfera: ventos, chuvas, nuvens, umidade do ar  e 
ele continuou lecionando a vida toda. 

Cena 03: 

Sala de aula do Prof. Dalton. 

Aluna 1: Professor, posso fazer uma pergunta 

Dalton: Sim senhora. 

Aluna 1: Por que nos seus desenhos sobre a atmosfera, o senhor desenhou o 
oxigênio, o nitrogênio e os outros gases como pequenas partículas? 

Dalton: Eu acredito que toda matéria é formada de pequenos corpúsculos, assim 
como pensavam Isaac Newton e Robert Boyle. 

Narrador: Desde de 1802, Dalton já tinha uma concepção atomista presente em 
seus estudos sobre a atmosfera e na elaboração de uma tabela com símbolos 
esféricos que representavam os elementos químicos. 

Os outros alunos improvisaram outras perguntas 

Fim 
 

Esquete teatral do grupo A, turma I -1 

Os filósofos gregos e suas ideias sobre a composição da matéria e as ideias 
atomistas dos pensadores da idade média 

1ª. Parte: 

Narrador: Na antiguidade, os filósofos gregos se encontravam frequentemente na 
Escola de Atenas. E nesse local, Platão, Aristóteles e Demócrito defendiam ideias 
diferentes sobre a composição da matéria. Imaginemos  

 
Aristóteles: Entra e se senta ao redor da mesa, dizendo: 
__ Eu acredito que a matéria é formada de quatro elementos: terra, água, fogo e ar. 
Porém, existe um quinto – o éter. O éter é a essência divina. 
 
Demócrito: Entra e com um tom de voz firme fala com Aristóteles: 
__ Você acredita no éter. Então, onde está o éter?   
Aristóteles: Ora, Ora, Então me diga onde está o vácuo? Você é muito insensato 
em defender a existência do vácuo e dos átomos. Você é um tolo materialista. Onde 
está Deus em suas ideias? 
 



194 
 

Demócrito: (Tom de voz risonho e debochado). 
__ Aristóteles, Mesmo com todo o seu poder. Você não pode controlar a força da 
natureza. É claro que os átomos existem! Os nossos sentidos é que são fracos e 
não podem percebê-los. 
 
Narrador: Entra Platão com um jeito mais calmo e compreensível. 
Platão: __Calma meus amigos, tudo tem uma única explicação! Os elementos são 
formados por pequenos sólidos perfeitos. O tetraedro, o cubo, o icosaedro, o 
dodecaedro e o octaedro, representam o fogo, a terra, o ar, a água e por fim o 
cosmos. 

Aristóteles: __Mas, eu não aceito essa idéia de átomos e do vácuo. Essa idéia 
mundana! 

Demócrito: Fica rindo! 

Discípula de Demócrito: __ Perdão, grandes sábios. Mas quero fazer uma 
pergunta. Quando vejo a areia de longe, penso que ela é contínua, mas quando 
pego na areia, eu vejo que ela é formada de pequenos grãos. Seria a água e as 
outras coisas formadas de grãos tão pequenos que eu não ver? 

Aristóteles: __Basta, não suporto mais ouvir essas besteiras. 

2ª. Parte: Na Europa da Idade Média 

Narrador: Na idade média as ideias de Aristóteles prevaleceram. Um médico 
chamado Paracelso, defendia que tudo vinha de três princípios: O sal, o enxofre e 
mercúrio. Paracelso ficou desesperado quando outros médicos não acreditaram em 
suas ideias.  

Paracelso: Aqui estão todas as minhas ideias, ninguém acreditou. Por isso vou 
queimar tudo. 
 
Narrador: Depois de quase dois mil anos, já na idade média, Otto Von Guericke e 
Evangelista Torricelli, comprovaram a existência do vácuo. Otto Von Guericke, um 
jurista alemão, tirou todo o ar de dentro de dois hemisférios de metais, e foi 
necessária a força de 12 cavalos para separá-las. 

Pierre Gassendi:  
___As partículas mínimas existem e foram criadas por Deus. Vejam como existe 
muito espaço entre as coisas! 
Fazer o experimento do copo interagindo com a turma. 
 

Fim 
 

Esquete turma I - 1, grupo C   

Modelo atômico de Thomson. 

Cenário de um laboratório 

A equipe de Thomson entra primeiro. 

Narrador: No início do século XX, no laboratório de ...de ...Cavendish? 
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Narrador: No início do século XX, no laboratório de (isso que você falou), na 
Universidade de Cambrigde, Inglaterra. Thomson, Rutherford e sua equipe tinham o 
costume discutir muito sobre Física.  

 Rutherford: Professor Thomson. 

Thompson: Sim, meu caro assistente. 

Rutherford: Eu estou adiantado nos meus estudos sobre os raios-X, e estou 
bastante contente. 

Assistente curiosa: O que são os raios-X? 

Rutherford: São raios invisíveis que saem da ampola de Croockes e que podem 
penetrar na matéria e fotografar os ossos das pessoas. 

Assistente curiosa: Ah é? E por que o nome raios-x? 

Rutherford: Porque ainda não sabemos a natureza desses raios. 

Thomson: O professor Roentgen acidentalmente descobriu esses raios usando o 
tubo de Croockes. 

Assistente desastrado entra derrubando tudo 

Assistente desastrado: Também Né! Com tanto trabalho no laboratório, tem gente 
que ainda fica só conversando.  

Assistente sabichona: Nossa, mas esse momento é muito rico, é uma verdadeira 
aula de Física. 

Thomson: E aí Assistente, você já preparou aquela eletrólise? 

Assistente desastrado: Eletrozóide? 

Thomson: Eletrólise, e- le- tró-li-se... 

Assistente desastrado: Sim, sim, está pronta. 

Assistente curiosa: Dr. Rutherford, o que é eletrólise? 

Rutherford: Eletrólise é um experimento, no qual fazemos passar uma corrente 
elétrica através da água pura ou misturada a algum sal. 

Narrador: Na eletrólise existe o polo negativo o polo positivo. E por afinidade 
elétrica alguns elementos dirigem-se para um dos polos. Com isso, podemos isolar 
os elementos presentes nos sais. 

Assistente Curiosa: Ah? Mas, por que? 

Assistente Sabichona: Porque os elementos se separam por sua afinidade elétrica. 

Thomson: A eletricidade tem sido muito importante para nossas pesquisas. Vejam 
só... 

(fazer e explicar o experimento) 

Narrador: Baseado na eletrólise, os cientistas tentaram passar corrente elétrica em 
um tubo de vácuo - A ampola de Croockes. 

Thomson: Quando colocamos um tubo de vácuo ligado a uma bateria. Do polo 
negativo saem raios – os raios catódicos. 
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Narrador: Enquanto Thomson estudava os raios catódicos, Rutherford estudava os 
raios – X. 

Assistente Curiosa: O que é uma ampola de Croockes. 

Assistente Sabichona: A ampola de Croockes é um tubo de vácuo. 

Assistente Curiosa: Ah, bom. E como funciona? 

Rutheford: Ligamos os dois polos do tubo a uma bateria de 10.000 volt. E então 
observamos que raios florescentes partem do polo negativo para o polo positivo. 

Thomson: E eu estou descobrindo muitas coisas com esses raios.  

Assistente desastrado: Com minha ajuda né professor? 

Thomson: Os raios catódicos propagam-se em linha reta. Podem penetrar 
pequenas espessuras da matéria, apresentam carga negativa e são desviados por 
campo elétrico ou magnético.  

Narrador: Faraday, em 1803, quase 100 anos antes de Thomson, já havia falado 
que existiam partículas dotadas de poderes elétricos. Thomson descobriu essas 
partículas, os raios catódicos, que depois foram chamados de elétrons. 

Assistente Sabichona: Olha o que eu trouxe pro nosso lanche! 

Assistente Curiosa: O que que é isso? 

Assistente Sabichona: Pudim de passas. 

Thomson: Descobri algo interessante! Descobri! 

Assistente desastrado: Com minha ajuda.  

Rutherford: Com a ajuda de todos, é claro. 

Thomson: Descobri que os elétrons não estão somente no interior dos tudos de 
vácuo, mas eles estão presentes em toda matéria. 

Rutherford: Então que dizer, que nos átomos existem elétrons? 

Thomson: Sim. Os átomos são um tipo de fluido esférico contínuo de carga positiva, 
onde se incrustam certo número de elétrons, com negativa. 

Assistente Curiosa: Seria como o pudim de passas? 

Thomson: Ah.... Pode ser. Opa. Boa idéia! 

 
Fim 

 

ESQUETE TEATRAL “ENTREVISTA COM OS CIENTISTAS”. 

Objetivo: Representar os cientistas envolvidos na elaboração da teoria atômica num 
congresso sendo entrevistados por repórteres de toda parte do mundo. 

O apresentador da conferência apresenta o grande evento: Encontro dos cientistas 
elaboradores da teoria atômica. 

O apresentador chama cada um dos cientistas para compor a mesa. Os cientistas 
entram um por um e são muito aplaudidos pela plateia. 
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O apresentador pergunta quem gostaria de entrevistar inicialmente o professor 
Dalton. 

Repórter 1:  

_ Bom dia meu caro professor. Fale-nos um pouco de sua vida e de sua carreira 
meu caro professor Dalton. 

Professor John Dalton: 

__ Eu nasci em seis de setembro de 1766, em Eaglesville e estudei sobre a teoria 
atômica. Ensinei matemática, Física e Química no New College em Manchester na 
Inglaterra. 

Repórter 1:  

__ Professor. Nós todos já sabemos que o senhor é um estudioso de várias áreas. 
Descrevendo o seu problema visual, estudando e escrevendo um tratado de 
Botânica, dedicando-se também à matemática e a meteorologia. Mas, qual foi sua 
obra principal, na sua opinião? 

Professor John Dalton: 

Minha principal obra é a nova filosofia química, na qual eu descrevi que o átomo é a 
menor partícula da matéria, homogênea e indivisível. Mas eu me interessei mais 
pela meteorologia. 

Repórter 1: 

__O senhor pode nos falar em que se baseou para elaborar a teoria atômica? 

Professor John Dalton: 

__ Bom. Eu comecei a observar que a matéria é formada por átomos quando em vi 
na natureza a evaporação da água, a formação das nuvens, etc. E também quando 
comecei a perceber as leis ponderais da química.  

Repórter 1: 

__O que o senhor disse em seus estudos sobre os átomos? 

Professor John Dalton: (nesse momento ele leu a resposta, mas representou muito 
bem). 

__ Os átomos são partículas reais; os átomos de um mesmo elemento são iguais e 
de pesos invariáveis; os átomos de elementos diferentes são diferentes entre si; na 
formação de um composto os átomos se unem numa proporção numérica simples 
1:1, 1:2, 2:1, 2:2, 2:3... O peso do composto é igual à soma dos elementos que o 
constituem. 

O apresentador pede desculpas para os ouvintes: 

__ Vocês me desculpem, mas estamos com um problema porque só temos um 
microfone, é por isso que eu tenho que ficar andando desse jeito. Mas vamos 
prosseguir. Então, palmas para o Dalton! 

Todos aplaudem! 

Apresentador:  

__E agora, Quem gostaria de fazer algumas perguntas para Marie Curie? 
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Repórter 2 :  

__Eu.  

Entrevista com a Professora Marie Curie. 

Repórter 2:  

Vamos começar nossa entrevista com uma bela apresentação sua. Madame Curie, 
por favor, conta tudo pra gente, onde e quando você nasceu? Como começou a 
gostar de Física? Você foi influenciada por alguém? 

Professora Marie Curie: 

__Primeiramente, um bom dia a todos. Eu nasci em Varsóvia, capital da Polônia. Em 
sete de novembro de 1867. Lá eu me eduquei em pequenas escolas da região de 
Varsóvia. Desejei fazer um curso de iniciação científica com meu pai. Ele foi meu 
professor e incentivador nos estudos da Física. 

Repórter 2: 

__Marie, você foi quem descobriu a radioatividade? 

Professora Marie Curie  

__ Não, quem descobriu a radioatividade foi Antoine Henri Becquerel, em 1896. Eu 
continuei os estudos sobre a radioatividade e descobri os elementos: Polônio e 
Rádio. 

Repórter 3:  

__ Marie, nós ficamos sabendo da vida difícil que você levou. Me diz aí, por que 
você saiu de sua terra natal para se aventurar em Paris em 1891? 

Professora Marie Curie  

__Eu fiquei órfã de pai e mãe e na Polônia mulheres não podiam fazer curso 
superior. Então eu trabalhei como governanta para ajudar minha irmã se formar em 
medicina em Paris. E depois que ela se formou em medicina, ela pôde me ajudar, 
então me trazendo para a França, onde eu pude fazer o curso superior de Física. 

Repórter 3: 

__Você pode nos falar como foi a sua vida com o seu marido, Pierre Curie? 

Professora Marie Curie  

__ Foi muito agradável. Tivemos duas filhas, a mais velha Irene e a mais nova Eve. 
Meu trabalho com Pierre foi muito importante, ele me ajudou muito na descoberta 
desses dois novos elementos químicos. E nas horas vagas, adorávamos andar de 
bicicleta. 

Repórter 3: 

 __ Conta pra nós. Como foi seu trabalho com o minério pechblenda? 

Foi um trabalho longo e cansativo. Fizemos vários testes. Colocamos a pechblenda 
em temperaturas altas, em temperaturas baixas, em ácidos fracos, em ácidos fortes, 
bases fracas e bases fortes e nada alterava a radiação emitida. 

Apresentador: Muito bem, palmas para Marie. E agora vamos prosseguir. Alguém 
gostaria de fazer algumas perguntas para o professor Thomson? 
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Entrevista com Professor Thomson; 

Repórter 4: 

__Bom dia professor Thomson. Fiquei sabendo que o senhor escreveu sua 
autobiografia. O senhor poderia resumir sua vida em breves palavras para o nosso 
respeitoso público? 

Professor Thomson; 

__Bom dia a todos. Sou um físico inglês nasci em 1856. Sou diretor e fundador do 
laboratório de Física de Cavendish, na Universidade de Cambridge. Inglaterra. 
Ganhei o prêmio Nobel de Física de 1906. E fui eleito membro da Real Society no 
mesmo ano. 

Repórter 4: 

__Quero que saiba que é uma honra entrevistar um membro da real society, além de 
tudo o descobridor dos elétrons. 

Professor Thomson: 

 __ Desculpe interromper, mas quero que saiba que eu não me considero o 
descobridor dos elétrons. Pois Faraday e outros físicos que vieram antes de mim já 
falavam das propriedades elétricas da matéria e das cargas elétricas em geral. 

Repórter 4:  

__Mas, por favor, Thomson, explica pra nós sobre as suas descobertas e sobre 
quais instrumentos você usou para chegar a propor um modelo atômico? 

Professor Thomson: 

__ O principal instrumento que utilizei foi a ampola de Crookes. Eu percebi que os 
raios catódicos tinham massa, e carga negativa, quando eu percebi que os raios 
catódicos não eram existentes apenas dentro da ampola de Crookes, mas que eram 
componentes de toda matéria, eu os chamei de elétrons. Eu imaginei que o átomo 
seria então uma esfera maciça coberta de elétrons. 

Repórter 4:  

__ Como foi exatamente o modelo que você propôs? 

Professor Thomson: 

__ Tudo bem eu repito. Uma esfera maciça coberta de cargas negativas. 

Repórter 4: 

 __Alguém naquela época chegou a discordar de seu modelo atômico?   

Professor Thomson; 

Sim, o japonês Hantaro Nagaoka, otário Nagaoka. Mas eu fiquei muito chateado 
com o meu aluno Rutherford, o qual eu considerava como um filho. Ele defendeu o 
modelo planetário. E é claro, eu defendi o meu modelo. Mas eu fiquei muito 
chateado com ele. 

Repórter 4: __ Professor como você encarou esse apelidinho de pudim de passas, 
que o seu modelo ganhou? 
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Professor Thomson: 

Naquela época eu não gostei, parece até que o povo só pensa em comer? Eu não 
gostei no início, mas hoje não, eu encaro isso bem, pois eu até gosto muito de 
pudim de passas. 

 

Entrevista com o professor Rutherford: 

Apresentador: __ OK. Palmas para o professor Thomson. Vamos agora prosseguir. 
Quem irá fazer a entrevista com o professor Rutherfor? 

Repórter 5: 

__Em primeiro lugar eu gostaria de deixar bem claro o quanto é uma honra ter uma 
pessoa tão ilustre como o senhor em nosso programa. O senhor poderia começar 
falando um pouco sobre a sua vida, professor Rutherford. 

Professor Rutherford: 

__ Primeiramente eu quero agradecer todo carinho e respeito que vocês vêm tendo 
por mim. Eu nasci na Nova Zelândia, meu pai um mecânico escocês se mudou com 
toda sua família para Nova Zelândia em 1843. Minha mão se chamava Marta. Ela 
era professora de Inglês. Eu acho que todos aqui já sabem do imenso respeito que 
eu tenho pelo meu querido professor Thomson. Pois eu me inspirei nele como 
cientista e graças a ele eu consegui idealizar um novo modelo atômico. 

Repórter 5:  

__ Como você sentiu em ter que defender uma ideia diferente da ideia de seu tão 
querido professor Thomson? 

Professor Rutherford: __ No início eu fiquei muito constrangido, mas a ciência 
falou mais forte. Então ele teve que defender suas ideias e eu as minhas. Pois, 
afinal, um cientista precisa ter coragem. 

Repórter 5: 

__ Como foi a montagem de seu famoso experimento meu caro Rutherford? 

Professor Rutherford: 

__ Essa pergunta que ela fez, eu vou responder usando o Datashow. 

Apresentação do experimento da lâmina de ouro pelo aluno que fazia o papel do 
professor Rutherford. 

Professor Rutherford: __Esta é uma caixa de chumbo que tem um orifício no 
centro, onde está uma pequena quantidade de material radioativo, emissor de 
articulas alfa. Isso tá representado nessa figura. No meu experimento, esse raio 
vermelho aqui não era visível, aqui tá de vermelho só pra entender. 

As partículas alfa incidiam sobre uma finíssima lâmina de ouro. Ao redor dessa 
lâmina havia uma placa curvada de material fosforescente. Vejam na imagem a 
seguir. 

Eu observei que algumas partículas alfa eram rebatidas, outras passavam direto, e 
outras ainda desviavam, formando diferentes ângulos. Bem essa foi a minha 
explicação sobre o experimento da lâmina de ouro. 
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Repórter 5: 

Mas professor, todos os cientistas falam que o seu modelo é insustentável de acordo 
com as leis clássicas da Física. Cientistas falam que o seu modelo entraria 
facilmente em colapso. Como o senhor encara esse problema? 

Professor Rutherford: 

__Bem eu acho que existem muitas coisas para serem desvendadas nesse ramo da 
Ciência. E a cada ano novos cientistas se formam. Existem muito mais coisas, que 
mais tarde serão descobertas. Mas eu sinto que eu tô no caminho certo.  

Repórter 5: 

__Quais foram as suas conclusões, senhor Rutherford? Como é o seu modelo de 
átomo? 

Professor Rutherford: 

__ Com esse experimento, eu conclui que existe um enorme vazio dentro do átomo, 
então eu propus o seguinte modelo: O átomo tem um núcleo pequeno no centro e 
uma grande eletrosfera que envolve este núcleo. Os elétrons estão em movimento, 
por isso comparei este modelo ao sistema planetário.  

Entrevista com o professor Niels Bohr: 

Repórter 6: 

__Bom dia professor. Por favor, fale um pouco sobre sua vida para o público te 
conheça melhor? 

Professor Niels Bohr: 

Meu Niels David Bohr. Nasci em sete de outubro de 1885, em Copenhague- na 
Dinamarca. Licenciei-me em Física em 1911, trabalhei com o professor Rutherford e 
com o professor Thomson na Inglaterra.  

Repórter 7:  

__ Fiquei sabendo que o senhor já viajou pelo mundo e que trabalhou com pessoas 
muito importantes? É verdade? Senhor Bohr? 

Professor Niels Bohr: 

__ Sim, eu viajei muito. Tive que fugir da minha terra natal logo após a invasão 
nazista, pois eu sou descendente de judeu. Fui inicialmente para a Suécia. Fui para 
Manchester, onde trabalhei com Rutherford, logo em seguida fui para os Estados 
Unidos, para trabalhar no laboratório de Los Alamos. 

Repórter 7: 

__E sobre seu modelo atômico? O que o senhor tem a nos dizer, Senhor 
Rutherford? 

Professor Niels Bohr: 

Apliquei a teoria da quantização dos elétrons ao modelo atômico de Rutherford. E 
pude elaborar então esses postulados. Os elétrons recebem ou doam fótons, ficando 
sempre em certos níveis de energia, afastando-se ou aproximando-se do núcleo, 
mas nunca sendo sugados pelo mesmo. 
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Repórter 8: 

Espera aí senhor Bohr. Temos aqui uma informação que ao trabalhar no laboratório 
de Los Álamos, o senhor participou da construção da primeira Bomba atômica. 

Professor Niels Bohr: 

__Não, muito pelo contrário. Logo que fiquei sabendo da catástrofe que a bomba 
poderia causar, enviei uma carta de apelo ao presidente Roosevelt e ao primeiro 
ministro dos Estados Unidos Churchill. Mas eles não deram ouvidos ao meu apelo e 
continuaram incentivando a construção da bomba atômica. Os estados Unidos 
lançaram as bombas em Hiroshima e Nagazaki, nos dias 6 e 9 de Agosto de 1945. 

Apresentador: Muito obrigado, muito obrigado a vocês Cientistas. Também muito 
obrigado pelos repórteres e pelos professores que estiveram aqui. Gostaria de pedir 
desculpas pelos problemas técnicos, mas ainda bem que não foi culpa minha, então 
tá bom. Mas foi muito bom. Palmas! Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta.  

Pesquisadora: Eu gostaria que o professor Rutherford explicasse mais uma vez 
sobre o seu modelo atômico, visto que naquela hora que o senhor explicou, muitas 
pessoas não ouviram sobre o seu modelo. O senhor pode explicar, Senhor 
Rutherford? 

Professor Rutherford: 

__Sim. No meu experimento eu usei uma caixa de chumbo, contendo no seu interior 
uma fonte de partículas alfa. Aí essas partículas alfa incidiam sobre uma finíssima 
lâmina de ouro. Aí as partículas rebatiam em várias direções, passavam direto ou 
formavam diferentes ângulos. 

Pesquisadora: Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Niels Bohr. Na 
época que o senhor trabalhava no laboratório de Los Álamos e fez o apelo ao 
presidente e ao primeiro ministro e não recebeu nenhuma resposta. Então a bomba 
continuou sendo permitida até ser lançada, ocasionando toda aquela tragédia. Eu 
quero sua opinião sobre as consequências do lançamento dessas bombas para as 
futuras gerações. 

Professor Niels Bohr: 

Eu acredito que o presidente Roosevelt e ao primeiro ministro Churchill não 
atenderam ao meu apelo por mera negligência. Eu acredito também que os Estados 
Unidos quiseram apenas se impor e mostrar seu poder ao mundo, usando a 
desculpa que queriam testar a rendição do Japão. Mas em conseqüência disso, 
alguns anos depois, os Estados tiveram que pagar uma indenização bastante alta 
para o Japão. Pois alguns anos depois do lançamento da bomba houve várias 
mortes e assim como grande índice de doenças causadas pela radiação.                   
Aplausos! 

Pesquisadora: Eu gostaria de fazer um pergunta à professora cientista Marie Curie. 
Quando você falou da dificuldade que você passou para poder estudar e do grande 
incentivo que o seu pai te deu. Você acha que hoje ainda é tão difícil assim para as 
mulheres estudarem. 

Professora Marie Curie: 

Eu acho que ainda é difícil. Eu realmente passei por muitas dificuldades, primeiro 
tive que trabalhar para ajudar minha irmã a se formar. E só depois eu pude ir pra 
França estudar. 
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Apresentador: Mais alguém quer fazer alguma pergunta. Teresinha. Quer fazer uma 
pergunta? 

Professora pergunta: Qual foi o motivo da discórdia entre o professor Thomson e o 
professor Rutherford? 

O aluno “Rutherford” responde: 

__ O motivo da discórdia entre nós dois foi que para construir o meu modelo atômico 
eu tive que contradizer o modelo atômico do professor Thomson. 

Aplausos. 

Professora: Eu quero fazer uma pergunta para o professor Thomson: Por que ele 
guardou por tanto tempo ressentimentos e só depois ele reconheceu o esforço do 
aluno tão querido e tão dedicado que foi Rutherford? 

Aluno “Thomson” responde: 

__ Porque naquela época eu ajudei ele fazer os experimentos dele e ele chegou ao 
modelo planetário e discordou de mim. Então naquela época eu fiquei com muitos 
receios. Mas acho que hoje então eu não vou guardar nenhum, porque eu acho que 
ninguém deve ficar guardando receio de ninguém, mas eu confesso que até pouco 
tempo eu tinha. Mas, é lógico que ele tinha que defender o modelo dele e eu tinha 
que defender o meu. Foi desse jeito que ficou. 

Aplausos. 

Professora pergunta: A pergunta foi feita para a aluna (nome da aluna). 

__ No que foi que o professor Niels Bohr se baseou para chegar aos postulados que 
ele chegou para sustentar o novo modelo atômico? 

A (nome da aluna) não respondeu a pergunta. Outros alunos estranharam essa 
pergunta. 

Um aluno que participou do esquete teatral respondeu: 

__ Ele recorreu à Física quântica. 

Aplausos e risos. 

A professora de Educação Física pergunta: 

__ Eu observei as entrevistas de vocês e percebi que todos tiveram muitas 
dificuldades em realizar as suas pesquisas, e acho que isso também é que fez de 
vocês cientistas tão famosos e importantes. Então a minha pergunta é a seguinte: 
Qual foi a maior dificuldade para vocês alcançarem os objetivos de vocês? 

Aluno “Niels Bohr” responde: 

__ Eu acredito que a maior dificuldade foi que tive que discordar várias vezes de 
cientistas e de estudiosos que vieram antes de mim, sendo assim, tive que me opor 
aos ensinamentos de vários cientistas que vieram anteriormente a mim. Acredito que 
seja esse o maior obstáculo. 

A professora pesquisadora fala sobre a importância da pesquisa e como são os 
incentivos para a pesquisa hoje em dia no Brasil. 
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A professora de História pergunta: 

Eu quero saber a opinião dos nobres cientistas aqui presentes sobre a perspectiva 
nuclear. Algum de vocês nobres cientistas poderiam fazer um breve comentário 
sobre uma possível terceira guerra nuclear? 

O aluno “Niels Bohr” responde: 

__ Eu acredito que no passado houve uma grande possibilidade de uma outra 
guerra nuclear no período da guerra fria, pois os Estados Unidos e a União Soviética 
tinham uma certa rivalidade, como a gente sabe que ainda não deixou de existir, 
mas no passado, um ameaçava o outro com armas nucleares. Mas eu acredito que 
no futuro não haverá guerras nucleares, pois já existem vários órgãos de defesa que 
zelam pela paz no mundo. 

 

 

 

 




