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RESUMO:
Este trabalho faz uma análise de uma atividade teatral que teve como objetivo contribuir com uma melhor compreensão,
dos estudantes envolvidos, da Teoria da Gravitação Universal de Newton (TGUN). Foi escrito um Texto Teatral e
encenada a peça com estudantes do 2º ano do Ensino Médio de uma escola particular do município de Jaboatão dos
Guararapes-PE, no período de março a junho de 2012, compreendendo, nesse período, ensaios, exibição teatral e
discussão sobre o texto antes, durante e depois da apresentação. O último debate com os participantes sobre o Texto
Teatral aconteceu duas semanas após a apresentação da peça, sendo ele gravado e transcrito. Os dados provenientes
da transcrição foram analisados à luz dos conceitos da TGUN. Conclui-se que a prática pedagógica do Teatro contribuiu
para que os estudantes compreendessem melhor as ideias relacionadas à TGUN.
 
Palavras-Chave: Ensino de Física, Teatro, Gravitação Universal.
 
ABSTRACT:
This work is an analysis of a theatrical activity that aimed to contribute to a better understanding of the students involved,
about the Theory of Universal Gravitation Newton (TUGN). A theatrical text was written and staged a play from it, with
Jaboatão dos Guararapes&39; (PE) secondary education students of a private school. From March to June 2012,
comprising in this period, essays, theatrical exhibition and discussion on the text, before, during and after of the
presentation. The final debate with participants on the Theatrical Text happened two weeks after the play’s presentation,
it being recorded and transcribed. Data from the transcript were analyzed based on the concepts of TUGN. It concludes
that the pedagogical practice of theater helped students better understand the ideas related to TUGN.
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1 INTRODUÇÃO
 
            A maioria dos estudantes hoje não se interessa pela Física ensinada nas escolas devido a vários fatores
considerados desmotivadores. Um dos principais fatores está relacionado com as formas tradicionais de se ensinar essa
Ciência, de forma que os estudantes não conseguem perceber as relações que existem entre ela e as situações do
cotidiano. Devido a isso, os professores acabam buscando outros métodos de ensinar a Física e encontram no Teatro
um excelente instrumento de motivação dos estudantes no Ensino de Ciências (MOURA; TEIXEIRA, 2008; BATALHA
ET AL, 2011).
            Segundo Costa, Ribeiro e Souza (2005), quando se trabalha uma peça de teatro que aborde a História da Física,
possibilita-se que os estudantes tenham mais curiosidade em relação aos cientistas e aos assuntos abordados. Visto
que essa atividade é muito mais divertida e criativa do que uma aula que utilize somente equações matemáticas.
            Montenegro et al (2005) defendem o teatro científico como uma forma de conseguir divulgar e popularizar a
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Ciência, além de possibilitar o desenvolvimento do senso crítico. Os textos das peças que seu grupo vem elaborando
têm sempre como objetivo trabalhar conceitos científicos de forma simples, lúdica e agradável, tentando falar sobre os
assuntos abordados de forma bem humorada.
            Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) incentivam os professores a procurar formas diferentes de se
ensinar Física. Veja:
 
O ensino de Física tem enfatizado a expressão do conhecimento aprendido através da resolução de problemas e da
linguagem matemática. No entanto, para o desenvolvimento das competências sinalizadas, esses instrumentos seriam
insuficientes e limitados, devendo ser buscadas novas e diferentes formas de expressão do saber da Física, desde a
escrita, com a elaboração de textos ou jornais,[...] até a linguagem corporal e artística (BRASIL, 2000, p. 112).
 
            Ao trabalhar com uma peça, o Texto Teatral serve como um instrumento de ensino que possibilita a atividade da
leitura e da interpretação. Zanetic (2006) afirma que no Ensino de Física é importante que os professores trabalhem a
leitura, e que essa atividade não é exclusiva do professor de língua portuguesa, podendo os docentes trabalhar com
letras de música, livros, textos, etc. Com esses tipos de atividades, elas irão contribuir para acabar com dois tipos de
analfabetismo, o literário e o científico.
            Diante do que foi debatido, buscaremos respostas para o seguinte problema de pesquisa: Um Teatro
Discutindo a Teoria da Gravitação Universal dentro do Universo do Sítio do Picapau Amarelo Contribui para o
Ensino de Física?
            Na tentativa de buscar respostas a esse problema de pesquisa, teremos como objetivo investigar como uma
peça teatral abordando as ideias da Gravitação Universal, dentro do universo do Sítio do Picapau Amarelo, pode
contribuir para a compreensão da teoria.
Este artigo irá falar e analisar uma peça de teatro que foi realizada com uma turma do 2º ano abordando o cientista
Isaac Newton, a teoria da Gravitação Universal e o Sítio do Picapau Amarelo. Adiante, falaremos sobre a relação do
Teatro com o Ensino de Física.
 
2 TEATRO NO ENSINO DE FÍSICA
 
            Baldow (2014) destaca que a atividade teatral é uma excelente prática pedagógica que possibilita o
desenvolvimento intelectual dos estudantes, além de proporcionar a divulgação dos conhecimentos científicos. A
discussão, o entendimento e o incentivo que são oportunizados por essa atividade encorajam a vontade dos discentes
de aprender mais sobre o assunto abordado.
            Baldow e Silva (2014), ao analisarem uma atividade teatral que realizaram com estudantes do ensino médio e
fundamental, destacam que essa prática pedagógica proporcionou aos discentes manifestarem suas ideias prévias,
assim como trabalharem em grupo, pesquisarem, lerem, discutirem e refletirem.
            Silveira, Ataíde e Freire destacam que ao desenvolverem duas peças, que eles analisaram, observaram a
importância de se relacionar a Ciência com o Teatro, visto que esse tipo de atividade proporciona um envolvimento
maior dos estudantes não só na realização da peça, mas também nas discussões e problematizações ocasionadas,
propositalmente, pelas falas das personagens. Além disso, o Teatro propiciou uma linguagem mais acessível. Eles
também afirmam que essa prática pedagógica pode ser o início de um interesse dos estudantes na divulgação e
popularização em um formato lúdico de se ensinar o conhecimento científico.
            Oliveira e Zanetic (2004) destacam que na atividade teatral se trabalha a sensibilidade, a percepção e a intuição,
propiciando aos discentes relacionarem os assuntos abordados, assim como questões sociais com a Ciência. Os
estudantes, a partir desse tipo de atividade, acabam criando mais coragem para criticar, expor suas ideias e
argumentar.
            Relacionar os conhecimentos científicos com o Teatro não é uma novidade, entretanto não é o tipo de Teatro
mais popular. Porém, Gardair e Schall (2009) relembram alguns bons exemplos de Textos Teatrais que fizeram essa
interação como “A Vida de Galileu” (1956), de Bertolt Brecht, “Os Físicos” (1960), de Friedrich Dürrenmatt, “O Caso
Oppenheimer” (1964), de Heinar Kipphardt, “A Estátua Amazônica”, de Araújo Porto Alegre (de 1851), “Lição de
Botânica” (de 1906), de Machado de Assis; “Copenhagen” (de 1998), de Michael Frayn, e “A Prova” (de 2000), peça
escrita por David Auburn. Medina e Braga (2010) lembram alguns cientistas que viraram personagens de peças teatrais
como Einstein (Einstein, 1998), Niels Bohr e Heisenberg (Copenhagen, 2001), Richard P. Feynman (E agora Sr.
Feynman?, 2004), Newton e Leibniz (Calculus, 2003), Lavoisier (Oxigênio, 2006) e Galileu (A Vida de Galileu).
            Adiante, falaremos sobre como foi organizada a Atividade.
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3 METODOLOGIA
 
            Em um colégio particular do município de Jaboatão dos Guararapes-PE, foi realizada uma atividade com os
estudantes do 2º ano do ensino médio: foi encenada uma peça de Teatro contendo um Texto Teatral que envolvia
alguns personagens do Sítio do Picapau Amarelo, do escritor brasileiro Monteiro Lobato, discutindo o físico, matemático
e astrônomo inglês Isaac Newton e a teoria da Gravitação Universal. Esta atividade fez parte da III Semana Literária da
instituição e teve uma duração aproximada de 6 minutos.
            Duas semanas depois da apresentação da peça no evento, o professor responsável realizou um debate com os
estudantes envolvidos sobre o conteúdo abordado dentro do Texto Teatral. Foi feita a transcrição de alguns momentos
importantes dessa discussão, sendo, em seguida, analisados. Sobre isso, Bardin (2011) afirma que:
 
O analista é como um arqueólogo. Trabalha com vestígios.[...] Mas os vestígios são a manifestação de estados, de
dados e de fenômenos. Há qualquer coisa para descobrir por e graça a eles. Tal como a etnografia necessita da
etnologia para interpretar as suas descrições minuciosas, o analista tira partido do tratamento das mensagens que
manipula para inferir (deduzir de maneira lógica) conhecimentos sobre o emissor da mensagem ou sobre o seu meio,
por exemplo (BARDIN, 2011, p. 45, itálicos da autora).
 
O presente trabalho fez uma análise característica de uma pesquisa qualitativa. Bardin (2011, p.145) destaca que “A
análise qualitativa apresenta certas características particulares. É válida, sobretudo, na elaboração das deduções
específicas sobre um acontecimento ou uma variável de inferência precisa, e não em inferências gerais”.
A seguir, o Texto Teatral e, em seguida, a análise das transcrições.
 
4 Texto Teatral: “O Sítio do Picapau Amarelo e Isaac Newton: um Diálogo sobre a Gravitação Universal”
 
(Música do Sítio como introdução à peça)
Visconde entra no palco com um boneco de Newton, coloca-o no meio do palco e diz:
 
Visconde: Isaac Newton, um dos maiores Físicos de todos os tempos.
 
Algumas pessoas aparecem e começam a jogar algumas maçãs no Newton e depois saem.
 
Visconde: Parem! Parem! Isso é um absurdo! Eu não consigo entender. O povo adora jogar maçãs no Newton. Em todo
livro tem pelo menos uma maçã caindo na cabeça dele. Isso é um absurdo!
 
Entram no palco Narizinho e Emília.
 
Narizinho e Emília: O que houve, Visconde?
Narizinho: Por que você está tão nervoso?
Visconde: Eu não consigo entender porque o povo adora jogar maçãs no Newton. A cabeça dele deve estar com um
baita de um galo. Se brincar, esse galo deve ficar cantando de manhã. (Um som no fundo de um galo cantando:
Cocoricóóóóóóóóóóóóó)
 
Os três tomam um susto com o som do galo.
 
Emília: Mas o que esse Newton fez de tão importante que você está tão preocupado com ele?
Visconde: Ele era Físico, Astrônomo e Matemático. Foi importantíssimo para todas essas áreas. Se eu fosse dizer tudo
que ele fez para a Ciência, ficaríamos dias aqui falando dele e do que ele fez. Mas deixe-me falar pelo menos da ideia
da Gravitação Universal e a gravidade.
Narizinho: Aaahhh! A gravidade!
Visconde: Sim.
Emília: Eu tenho uma amiga que está “gravidade”.
Narizinho: Uma amiga que está gravidade?
Visconde: Como assim ela está gravidade?
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Emília: Ora essa, ela está “grávida de” um amigo nosso (No palco ao lado, um garoto aparece com uma garota grávida).
Visconde: Pronto! Emília já começou cedo.
Visconde: Na gravitação universal de Newton, ele disse que todos os corpos se atraem de forma proporcional ao
produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros de massa desses
corpos.
Emília: Eu conheço uma história que o Pedrinho inventou de dar em cima de uma menina usando essa teoria.
Narizinho: Como foi essa história?
Emília: Ele deu o puxão na menina, deixou-a bem coladinha, e disse: Quanto mais perto a gente estiver, maior será
nossa atração (No palco ao lado, Pedrinho puxa uma garota para bem perto).
Visconde: E o que aconteceu?
Emília: Ela deu um belo de uma tapa na cara pálida dele (no palco ao lado, a garota dá uma tapa em Pedrinho).
Visconde: Deixa para lá, Narizinho. Emília é fogo. Vocês sabiam que, se a gente estivesse hoje na Lua, estaríamos
bem mais leves? Como a Lua tem uma massa menor, iria nos atrair menos.
Emília: Olha aí, Tia Nastácia e Dona Benta não queriam diminuir o peso delas? (Tia Nastácia e Dona Benta entram no
palco ao lado para escutar a resposta de Emília)
Narizinho: E como elas iriam fazer isso?
Emília: É só elas irem para Lua que vai diminuir o Peso (no palco ao lado, Tia Nastácia e Dona Benta fazem cara feia
depois da resposta e saem).
Narizinho: Ah!
Visconde: Emília, nós estamos falando de Ciência. Por favor, não me venha com essas suas histórias estapafúrdias.
Visconde: Senhores, outra coisa importante da força da gravidade aqui na Terra com a gente é que esta força atrai os
corpos para o centro da própria Terra.
Emília: Coitado do Pedrinho, se deu mal de novo com a gravidade.
Narizinho: Como assim, Emília?
Emília: Ele um dia foi inventar de falar uma curiosidade para algumas amigas. Ele disse qual era o maior problema da
mulher (no palco ao lado Pedrinho entra com algumas garotas. Ele finge que está falando algo para elas).
Narizinho: E qual é?
Emília: A gravidade
Narizinho: Por quê?
Emília: Leva tudo para baixo.
Emília: Adivinha o que aconteceu com Pedrinho? Levou um chute que saiu falando fino (no palco ao lado uma garota dá
um chute em Pedrinho).
Visconde: Com essa eu vou embora. Não dá para falar de Ciência com Emília (Visconde e Narizinho saem do palco).
Narizinho: Eu também. Tenho mais o que fazer.
Emília: Peraí, gente, só porque eu estou falando da Ciência do cotidiano? (Emília vai atrás de Visconde e Narizinho)
 
Quando Emília acaba de falar, a música do Sítio do Picapau Amarelo começa a tocar. Todos os integrantes da peça vão
ao palco para agradecer ao público.
 
5 ANÁLISE
           
            A lenda de que uma maçã tenha caído na cabeça de Newton continua a ser “reproduzida” por alguns livros
didáticos. Como essa história está muito mais para uma lenda do que para um fato histórico, a parte que Visconde fala
“Parem! Parem! Isso é um absurdo! Eu não consigo entender. O povo adora jogar maçã no Newton. Em todo livro tem
pelo menos uma maçã caindo na cabeça dele. Isso é um absurdo!”, é uma forma de criticar essa possível lenda que não
contribui em nada com a História da Ciência. No debate, o estudante 1 chegou a comentar sobre essa imagem de
Newton nos livros dizendo: Todos os livros que contam a história de Newton... tem uma maçã caindo na cabeça dele.
            Como a peça fazia parte da III Semana Literária do colégio, foi incluído também no texto um jogo de palavras
entre “gravidade” e “grávida de”. Como Monteiro Lobato utilizava Emília para fazer essas “brincadeiras” em algumas de
suas obras, ela também fez nessa peça. No debate, o estudante 3 chegou a comentar: ...as palavras gravidade e
“grávida de”. Elas têm sons parecidos. Nesse caso, não tem um momento no texto que alguém fale sobre esses sons
parecidos de “gravidade” e “grávida de”. O próprio estudante percebe isso.
            O Visconde, na peça, tinha uma característica de falar seguindo uma linha como de um cientista, e Emília
sempre conseguia fazer uma relação dos conhecimentos científicos que Visconde dizia com o cotidiano, assim como
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fazia analogias com algumas histórias. Essas características desses dois personagens na peça seguiram como
Monteiro Lobato já os utilizava em suas histórias dentro do Sítio do Picapau Amarelo. Observe abaixo o que alguns
estudantes falaram sobre essas personagens na peça:
 
03. Professor: Em relação a Emília e a Visconde, o que vocês verificaram neles, no que se refere à personalidade de
cada um na peça?
04. Estudante 5: Os dois são curiosos. Tanto a Emília como o Visconde. O Visconde é muito mais pelo lado da Ciência.
Ele vai em busca dos conhecimentos e tal. Emília é curiosa, mas ela é curiosa...
05. Estudante 6: Na brincadeira.
06. Professor: Mas, vocês acham que em alguma parte a brincadeira dela tem algum fundamento?
07. Estudante 4: Tem!
08. Estudante 5: Ela tem conhecimento também.
09. Professor: A Emília é uma personagem interessante. Monteiro Lobato quando a fez, teve o intuito de utilizá-la para
falar algumas coisas que ele não podia dizer. Ela servia como porta voz dele para falar. Era aquela personagem para
“gritar”. Ao mesmo tempo, ela era uma criança que queria se libertar.
 
            As falas (04, 05, 07 e 08) dos estudantes reforçam a ideia de que Visconde aparece na peça com um
conhecimento mais formal sobre a Ciência, e a Emília tem um conhecimento diferente, mais relacionado com o do
dia-a-dia, com algumas brincadeiras.
            Existe um momento que Emília conta uma história de que Pedrinho tinha utilizado a ideia da teoria da Gravitação
Universal para tentar conquistar uma garota. E quando ele falou para a garota “Quanto mais perto a gente estiver, maior
será nossa atração”, foi uma analogia que ele fez da relação inversamente proporcional que existe nessa teoria da força
gravitacional entre dois corpos, e o quadrado da distância entre os seus centros de massa. Os estudantes também
comentaram sobre isso no debate. Observe:
 
10. Professor: Qual foi a analogia que ele fez da teoria com essa brincadeira do puxão na menina e dizer que atrai
mais?
11. Estudante 3: Quando ele dá o puxão, os corpos ficam mais próximos e atrai mais.
12. Estudante 1: Quando ela ouviu falar que os corpos se atraem, ela associou ao corpo humano. 
13. Professor: Em relação à distância, então quanto menor a distância...
14. A maioria dos estudantes: Maior a atração.
15. Estudante 4: No caso, o corpo que ele tá falando aí é o corpo humano.
 
            Nessas falas (11 e 14) dos estudantes, eles mostram que entenderam a analogia feita no texto. Conseguiram
associar a ideia da Gravitação Universal com a brincadeira de Pedrinho. Além disso, afirmaram (12 e 15) que Emília
associou os corpos aos dos humanos. Porém, na teoria, quando se utiliza a palavra corpo, não está especificando o
corpo humano, e, sim, qualquer corpo.
            No dia-a-dia as pessoas têm o costume de trocar a palavra massa por peso. Chegando a dizer: “eu queria
perder peso”. Em uma parte do texto, que Visconde diz que na Lua as pessoas teriam menos peso, Emília relaciona
com o peso (massa) que é utilizado no cotidiano. Como Tia Nastácia e Dona Benta queriam perder peso (na verdade,
massa), Emília chegou à conclusão de que era só elas irem à Lua que resolveria isso. Mas na Lua as duas não iam
conseguir o que realmente queriam, que era perder massa, porém realmente estariam com o peso menor. Observe o
que os estudantes falaram sobre essa passagem:
 
16. Professor: Por que se elas fossem à Lua, o peso delas seria menor?
17. Estudante 7: Porque na Lua a gravidade é menor.
18. Estudante 4: Na Lua não tem gravidade.
19. Professor: Na Lua não tem gravidade?
20. Estudante 4: Tem! Mas, é menor.
21. Estudante 3: Ela associou “perder” peso com emagrecer.
22. Estudante 5: Mas estaria errado, porque elas não iriam emagrecer.
23. Estudante 3: Elas não teriam massa menor.
24. Professor: Elas teriam massa menor?
25. A maioria dos estudantes: Não.
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26. Estudante 7: Só que na Lua elas teriam menor peso.
27. Professor: Então a massa seria a mesma. Por que na Lua o peso seria menor?
28. Estudante 4: Porque a gravidade é pouca.
29. Estudante 3: Porque a gravidade é menor.
 
            Nesse trecho do debate, observa-se que os estudantes conseguem perceber que se Tia Nastácia e Dona Benta
fossem à Lua, elas não iriam perder massa, e sim diminuir o peso como se pode verificar nas falas 21, 22, 23, 25 e 26.
Contribuindo para a compreensão da diferença entre os conceitos de massa e peso. Na fala 21, o estudante explicou
exatamente o que as pessoas falam no dia a dia e o que isso representa de fato. No caso, quando alguém fala que vai
“perder” peso, significa que vai emagrecer; diminuir a massa.
Percebe-se na fala 18 que o estudante, inicialmente, diz que não existe gravidade. O professor, ao ver o erro, questiona
(fala 19) para ver se o próprio estudante percebe sua falha. Na fala 20, verifica-se o discente se corrigindo. Na fala 28, o
estudante, ao utilizar um termo não muito apropriado para dizer que na Lua a gravidade é menor que a da Terra, ele
mesmo se corrige na fala seguinte.
            Na parte que Emília disse sobre o diálogo do Pedrinho com algumas garotas, na qual ele falou a elas qual era o
maior problema da mulher, houve um bom diálogo com os estudantes sobre esse trecho. Observe:
 
30. Professor: Quando Emília fala isso... utilizando essa brincadeira de Pedrinho... que o maior problema da mulher é a
gravidade, porque leva tudo para baixo. O que ele quis dizer com isso?
31. Estudante 5: A gravidade...
32. Estudante 3: Ela (Emília) tirou onda com isso. Quando ele falou a gravidade, no caso que leva tudo para baixo, os
seios das mulheres caem.
33. Estudante 5: Alguns não caem.
34. Professor: Quer dizer que alguns não caem?
35. Estudante 4: Não... uma hora acaba caindo.
 
            Nesse pequeno trecho, as falas (31, 32 e 35) dos estudantes mostram que eles entenderam a brincadeira feita
pelo Pedrinho. O estudante 5, apesar de começar seu raciocínio de forma correta na fala 31, ele, na fala 33, acaba
tendo uma falha que foi corrigida pelo estudante 4 na fala 35.
            No final da peça, Visconde e Narizinho desistem de conversar com Emília. Para Visconde, não dá para falar de
Ciência se não for da forma mais tradicional, como os cientistas falam, de forma “séria”. Mas Emília sempre tenta
relacionar com o cotidiano. E quando ela diz: “Peraí gente, só porque eu estou falando da Ciência do cotidiano?”; É uma
parte da peça que critica alguns professores que insistem em ensinar a Física de forma que não relacione com o
cotidiano. Observe o que os estudantes falaram sobre essa parte:
 
36. Professor: Esse finalzinho, quando Emília fala “Peraí gente, só porque eu estou falando da Ciência do cotidiano?”,
O que ela quis falar com isso?
37. Estudante 4: Que... o que Visconde falava, ela comparava... com o cotidiano. Com o que acontece.
38. Estudante 5: O cotidiano dela. Porque... não é bem assim. Mas tem um pouco de sentido. 
39. Estudante 4: É! Na ironia.
40. Professor: Em parte tem lógica o que ela fala. Mas será que essa fala dela não teve um tom de crítica na forma
como Visconde estava falando?
41. Estudante 3: Era o jeito que ela estava mostrando a Ciência.
42. Estudante 4: Ele poderia dar exemplos como esses para não ficar tão difícil
43. Estudante 3: O jeito como ela fala fica mais fácil de entender. Melhor do que aquele negócio de ao quadrado e no
sei o quê.
44. Estudante 1: Acho que, tipo assim, ele tava falando bem sério, e ela estava descontraindo um pouco. Levando um
pouco na brincadeira, pra ficar melhor. A Ciência da gravidade, por exemplo, como ele estava falando. Ele estava
falando sério, e ela tentando descontrair um pouco.
45. Professor: Mas essa brincadeira dela, de alguma forma, contribuiu para entender algumas coisas?
46. Estudante 5: Claro!
47. Estudante 4: Ahan! Ficou bem mais fácil de entender. Assim, pra gente.
48. Estudante 4: Ele fala como um cientista mesmo. E ela vai explicando com o cotidiano, o que acontece.
49. Estudante 1: Nessa parte aqui mesmo que fala que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância,
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do jeito que ela falou, abraçando os corpos, ficou mais fácil de entender do que a forma como ele falou.
 
            Nesse breve trecho da discussão, os estudantes comentam o que eles acham sobre a crítica de Emília em
relação à forma como Visconde fala sobre Ciência. Na fala dos discentes, eles afirmam que a forma como Emília aborda
a Física facilita o entendimento dessa Ciência, como se pode ver nas falas 43, 47 e 49. E essa personagem, com suas
brincadeiras, acaba descontraindo mais o assunto, não deixando a Ciência com uma visão chata e de “difícil acesso”.
Os estudantes também destacam que, em alguns momentos, as explicações da personagem Visconde são difíceis de
entender. Na fala 42, o estudante comenta que Visconde poderia usar alguns exemplos utilizados por Emília para
explicar alguns conhecimentos científicos.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
            Diante da atividade e das análises feitas, tendo a transcrição como principal instrumento de pesquisa, pode-se
concluir que com a peça teatral os estudantes envolvidos conseguiram entender boa parte dos conhecimentos
científicos abordados sobre a teoria da Gravitação Universal, além de compreenderem algumas características
particulares de algumas personagens, em particular, Emília e Visconde. Os debates que aconteceram na atividade, a
encenação da Peça e o que ocorreu após sua exibição proporcionaram aos estudantes momentos privilegiados que os
levaram a discutir e aprender, de forma lúdica, mais sobre uma teoria de grande relevância na Ciência.
            Na fala de alguns estudantes, eles afirmaram que a forma como Emília falou sobre a Ciência e brincou com ela
contribuiu para a compreensão dos conhecimentos científicos. Sendo, na visão de alguns, mais fácil de entender o que
está sendo explicado. Já a forma que Visconde fala sobre a Ciência, na visão de alguns estudantes, não é mais difícil de
aprender. Diante disso, o modo como Emília trata os assuntos científicos nessa peça acabou ajudando alguns
estudantes no processo de aprendizado. Porém é importante ressaltar que a compreensão dos assuntos aconteceu não
só com a leitura do Texto Teatral, mas, principalmente, nos debates que aconteceram antes, durante e depois da
apresentação.
            Esse trabalho também propiciou empreender uma atividade com a literatura e a língua portuguesa, dentro do
universo do Ensino de Física, oportunizando um aprendizado diferenciado nessa área, que teve a leitura como um
instrumento de grande valor. Diante disso, conclui-se que essa atividade contribuiu para o desenvolvimento da
interpretação e da leitura dos discentes. Além disso, trouxe para o universo do Ensino de Ciências as personagens do
Sítio do Picapau Amarelo, do escritor Monteiro Lobato, incentivando a aproximação dessa literatura infanto-juvenil
brasileira com temas científicos nas escolas.
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