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Introdução 

Através do emprego da teatralização científica como 

metodologia pedagógica ativa, os conteúdos 

programáticos de uma determinada disciplina 

podem ser abordados e várias competências 

discentes podem ser desenvolvidas, como a 

cooperação, a pró-atividade, o exercício da 

criatividade, a sensibilidade, entre outros. Outro 

aspecto importante que deve ser destacado é o fato 

de que através do teatro os alunos poderão ter 

contato com diferentes profissões necessárias à 

realização de uma peça, a saber: direção, redação, 

iluminação, coreografia, cenografia, dança, música, 

entre outras (CAMPANINI; ROCHA, 2018). 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a 

proposta de uma sequência didática, que aborda o 

tema Tabela Periódica, com ênfase na divulgação 

científica da descoberta dos elementos radioativos 

Rádio e Polônio, contada através da trajetória de 

vida de Marie Curie e mediada pelo uso do teatro 

científico aplicado ao ensino. O público alvo serão 

os alunos da Educação Básica do Colégio Estadual 

Júlio Salusse, em Nova Friburgo, R.J.  

Resultados e Discussão 

A sequência didática elaborada foi subdividida em 
seis etapas que a seguir serão apresentadas e 
brevemente discutidas. 

ETAPA 1: Contextualização das percepções 

sensoriais – Apresentação do Teatro científico e do 

tema gerador através de vídeos e slides.  

ETAPA 2: Expressão dos significados sensoriais – As 

emoções vivenciadas pelos alunos na Etapa 1 

deverão ser registradas em palavras e socializadas 

forma natural e espontânea.  

ETAPA 3: Descobertas das Potencialidades 

Individuais – Os alunos se manifestarão através de 

movimentos corporais e, em seguida, escolherão, 

segundo suas aptidões e habilidades específicas, as 

áreas de atuação do Teatro nas quais gostariam de 

participar, formando grupos.  

ETAPA 4: Caminhos Profissionais – Neste momento, 

ocorrerá uma roda de conversa para que se 

discutam as futuras prováveis escolhas profissionais 

dos alunos.  

ETAPA 5: Pesquisa direcionada sobre Tabela 

Periódica e sobre a Vida e obra de Marie Curie – 

Aos grupos formados serão distribuídos os temas 

específicos para elaboração da pesquisa científica 

sobre o tema gerador, considerando-se os aspectos 

histórico, cultural, ético, social e ambiental. 

ETAPA 6: Elaboração do material pesquisado em 

forma de esquetes – Após a coleta de dados, os 

alunos serão novamente reunidos para a montagem 

das peças.  

Toda a sequência didática, até a apresentação da 

peça, será executada em um semestre. 

Espera-se que, a partir da contextualização do uso 

do teatro científico, os grupos possam relacionar as 

informações coletadas com a mensagem que se 

deve e que se deseja transmitir sobre eles à 

sociedade, de forma criativa, impactante e 

artisticamente satisfatória. 

Conclusões 

O Teatro é a metodologia ativa escolhida por aliar 

pesquisa, conteúdo, disciplina, expressão corporal e 

artística, socialização, trabalho em equipe, 

multiplicidade de saberes e por ter o poder de 

informar e formar ética e criticamente os que nele 

atuam e os que são apenas expectadores. 
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