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Introdução 

O uso das dinâmicas teatrais no ensino de Química 

pode contribuir tanto no processo de aprendizagem, 

atuando motivacionalmente, assim como na 

valorização das relações sociais.1   

A ludicidade, mais enfatizada no ensino 

fundamental, pode ser utilizada no ensino médio, 

torando-se diferenciadora para desconstruir a visão 

rígida e isolada que a química possa ter na 

perspectiva dos discentes. 

Por outro lado, as questões e discussões 

ambientais são importantes no processo formativo, 

mas podem se tornar de difíceis de compreensão 

para os alunos, distanciando-se, assim, do seu olhar 

e da sua formação cidadã. 

Temas como mudanças climáticas, gases do efeito 

estufa, presentes como limites planetários, devem, 

portanto, ser abordados de modo reflexivo e 

participativo já que são prementes nas questões 

planetárias atuais.2 

Neste trabalho, será abordada a dinâmica teatral do 

principal gás do efeito estufa para a aprendizagem 

da sua interação com a radiação eletromagnética. 

Resultados e Discussão 

O uso da dinâmica teatral do gás do efeito estufa foi 

realizado em palestras e aulas do ensino médio, 

sendo feita nas seguintes etapas:1) 

contextualização na temática ambiental abordando  

a sustentabilidade, mudanças climáticas e gases do 

efeito estufa, 2) problematização sobre como o CO2 

interage com a radiação solar, 3) dinâmica sobre os 

movimentos vibracionais do CO2, 4) análise 

participativa das propriedades do CO2 como gás do 

efeito estufa. Antes da encenação teatral foram 

apresentadas as leis em vigor no Brasil, o papel do 

país a nível mundial, sustentabilidade, Educação 

Ambiental até chegar na teoria sobre efeito estufa.  

A dinâmica consistia em convidar três alunos para 

usarem cartolina com os símbolos O, C, O e 

dramatizar a molécula do CO2. Com esses alunos 

em evidência, foi realizada a seguinte provocação 

“se o gás presente em maior quantidade na 

atmosfera terrestre é o nitrogênio, porque ele não é 

um gás do efeito estufa? E por que o CO2 é?”.   

Com isso, abordou-se o conceito da absorção do 
infravermelho, a “dança” que ocorre na molécula de 

CO2 que faz mudar sua polaridade, associando-se 
com os modos vibracionais deste na região do  
 
infravermelho. Nas palestras, utilizou-se um kit de 
captura de CO2 para simular a relação do que 
ocorre com a queimada de combustíveis fósseis e a 
crescente queima das matas. Como o kit envolvia 
mudança de coloração com o pH, esperava-se que 
a interação e os questionamentos a respeito do 
experimento fossem maiores dos que a 
apresentação teatral. Porém, o resultado foi 
contrário, o feedback sobre ligações e gases do 
efeito estufa foi melhor. Isto pôde ser verificado 
através do debate com perguntas e respostas 
realizadas ao final da dinâmica. 
Ao questionar os alunos sobre a especificação dos 
gases do efeito estufa, eles responderam 
imediatamente. 

Nas palestras, os alunos demonstraram interesse 

acerca do tema, e expuseram diversas dúvidas, das 

mais simples até as mais complexas. Esse tipo de 

feedback é importante também para as escolas, que 

podem ver na temática ambiental uma possibilidade 

de ruptura do tradicionalismo em sala de aula. 

Conclusões 

A utilização de dinâmica teatral demonstrou ser uma 

boa metodologia para a promoção do debate das 

questões ambientais e para a aprendizagem sobre 

gases do efeito estufa. Enquanto a aplicação de 

experimentos demonstrou ser melhor para um 

público menor, como uma sala de aula. 

Os alunos corresponderam com as expectativas de 

participação e a partir das perguntas recebidas e o 

momento em que os desastres ambientais estão em 

tamanha evidência, se faz cada vez mais 

necessário a inclusão de aulas que unam 

disciplinas, para que além do conhecimento dentro 

de sala de aula, os alunos formulem seu raciocínio 

sob diversos aspectos e  criem a crítica para 

identificar no seu entorno o impacto que as 

mudanças climáticas vem 
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