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Introdução 

A importância da história da Química para a 

educação científica tem sido amplamente 

reconhecida na literatura durante as últimas 

décadas. Todavia, poucas iniciativas nesta área 

desenvolveram materiais didáticos que 

possibilitassem uma correta inserção do estudo da 

história da Química nos currículos atuais do ensino 

médio. Neste sentido, faz-se necessária a 

reformulação dos métodos e estratégias de ensino, 

uma vez que a química tem sido trabalhada em sala 

de aula de forma fragmentada, séptica, abstrata e a-

histórica
1
. O objetivo deste trabalho é relatar uma 

das ações idealizadas pelos alunos integrantes do 

Programa de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) da Universidade Federal de Uberlândia do 

curso de Licenciatura em Química. O trabalho dos 

bolsistas foi desenvolvido junto aos alunos do ensino 

médio da escola estadual Bueno Brandão, 

localizada na cidade de Uberlândia. Os bolsistas 

levaram os alunos do curso de licenciatura em 

química para encenar a peça “Oxigênio” de Carl 

Djerassi e Roald Hoffmann, no teatro da escola. 

Esta peça dramatiza a disputa de Antoine L. de 

Lavoisier, Joseph Priestley e Carl W. Scheele pelo 

mérito da descoberta do gás Oxigênio. 

Resultados e Discussão 

A encenação da peça foi aplicada a fim de ensinar a 
história da química de forma lúdica, tendo como 
perspectiva os conteúdos científicos e históricos e, 
ainda, verificar a possibilidade de entender o teatro 
como uma possível estratégia pedagógica para 
processo de ensino e aprendizagem. Após o 
espetáculo, os discentes produziram um texto sobre 
suas impressões a respeito do teatro realizado, além 
de responder a seguinte questão: “Quem descobriu 
o Oxigênio?” Posteriormente, os bolsistas do PIBID 
convidaram o coordenador do grupo de teatro, 
Professor Doutor Deividi Márcio Marques, para fazer 
uma discussão sobre a peça com os alunos. Esse 
momento foi planejado com o propósito de auxiliar a 
compreensão dos estudantes sobre a descoberta do 
oxigênio, pois até o momento, a maioria dos alunos 
apresentavam-se confusos em relação ao tema. 
Alguns acreditavam que Lavoisier teria concretizado 
a descoberta do Oxigênio, outros já perguntaram ao 
professor, antes de iniciar a palestra: “Afinal, quem 
descobriu o oxigênio?”. Em seguida, os bolsistas 

convidaram os alunos a elaborar uma nova 
produção de texto com o objetivo de avaliar se 
houve melhora na análise interpretativa do tema. Na 
produção de textos alguns alunos desenvolveram 
análise crítico-interpretativa, nos quais realizaram 
uma redação com sua opinião sobre a mensagem 
do teatro e da palestra. Segundo um aluno da 1ª 
série do ensino médio: “quem descobriu foi 
Lavoisier, porque dos três ele foi o único que 
ofereceu uma interpretação adequada para o novo 
elemento, e ele o chamou de Oxigênio”. Para outra 
aluna da 2ª série: “mesmo os alunos que encenaram 
a peça não sendo atores, eles conseguiram relatar 
os fatos mais importantes sobre a descoberta do 
oxigênio”.  O conjunto de dados nos permite 
entender que a ação levou os alunos ao 
desenvolvimento da capacidade de análise e 
reflexão sobre o tema. Faz-se necessário ressaltar 
que as professoras da escola não trabalham a 
história da química no decorrer do ano. Segundo 
elas, a falta de conhecimento sobre o tema e o 
pouco tempo para as aulas de química são fatores 
que impedem a inclusão deste conteúdo no 
planejamento. 

Conclusões 

A análise da produção de textos dos alunos nos 
conduz a entender o teatro como uma ferramenta no 
processo de ensino e de aprendizagem. O teatro, 
utilizado como um recurso pedagógico estimula os 
alunos à busca do conhecimento, fato verificado 
pelo anseio dos estudantes na discussão sobre a 
descoberta do gás Oxigênio durante as aulas, ao 
contrário do que acontece nas aulas tradicionais, 
que se destacam pela memorização de fórmulas e 
regras, tornando a química, que é uma ciência de 
natureza experimental e abstrata, difícil para os 
alunos fazerem a correlação da ciência com o seu 
cotidiano. 
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