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RESUMO: Uma importante alternativa didática para atrair a atenção de jovens e crianças, além de levar a uma 
formação crítica e criativa é a utilização do teatro como ferramenta de ensino. Nesse sentido, o grupo de teatro 
Ouroboros atua promovendo divulgação científica, entretenimento e educação, abordando em suas peças a vida e o 
trabalho de cientistas, inseridos em situações do cotidiano, além de experimentos de química e física, mesclando a 
realidade e a magia das histórias infantis e juvenis em seus enredos. No presente trabalho é descrita a participação 
do Ouroboros no projeto “Embrapa em Cena”, realizado em parceria com a Embrapa Pecuária Sudeste (Fazenda 
Canchim, São Paulo – SP), que consistiu em visitas de escolas infantis à Fazenda Canchim, para conhecer o sistema 
de produção de leite, seguida da apresentação da peça teatral “A Fazendinha Canchim”, a qual aborda, entre outros 
temas, a importância nutricional do leite e da carne. 

1. INTRODUÇÃO 
 

O atual processo educacional, visando o treinamento dos alunos apenas para um bom 
desempenho nas provas, desvaloriza o desenvolvimento de sua capacidade crítica e criativa, 
ignorando que educar implica em fazê- los refletir e torná-los capacitados a terem também uma 
idiossincrasia que os permita opinar em assuntos do cotidiano.  

Despertar no aluno uma atitude crítica diante do mundo é um dos maiores desafios 
associados à atividade de educar, e o teatro, voltado para o objetivo de educar, constitui uma 
ferramenta de grande utilidade nesta tarefa. Alternativas didáticas para a promoção do ensino 
têm se tornado busca constante dos educadores, no intuito de atingir mais efetivamente o público 
alvo. Para tanto muitos recursos têm sido utilizados, como o teatro, a música, o vídeo entre 
outros. Verificando exemplos que trouxeram resultados significativos neste contexto, podemos 
citar o diálogo entre arte e educação, como a utilização do teatro na educação grega citada por 
Aristóteles, a linguagem teatral utilizada pela igreja na idade média para ensinar liturgia e 
esculturas para fazer relatos bíblicos (Montenegro et al., 2005 e Lopes, 2000). Segundo Maria 
Clara Machado (1972), os meios de comunicação têm se desenvolvido cada vez mais, no 
entanto, talvez não esteja havendo um aumento no conteúdo das mensagens transmitidas, sendo 
que o teatro pode se constituir num importante meio de comunicação, o qual sendo bem 
trabalhado em seu conteúdo é bastante efetivo em captar a atenção das pessoas e assim transmitir 
sua mensagem. 

Nesta interface entre teatro e educação, o grupo teatral Ouroboros se propõe a divulgar e 
ensinar ciência, em especial a química, para alunos de Ensino Médio e Fundamental e para a 
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população em geral, utilizando a linguagem teatral e oficinas de experimentos. Desde 2005, o 
grupo teatral Ouroboros vem realizando atividades de divulgação científica e cultural em forma 
de peças teatrais desenvolvidas e encenadas por alunos de graduação e pós-graduação da 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e da Universidade de São Paulo (USP). As peças 
são apresentadas em teatros, praças, escolas públicas e particulares, eventos culturais e 
científicos. Os enredos versam sobre a importância da ciência, dos cientistas e de fatos que 
ocorreram e ocorrem na sociedade, contados de maneira divertida e ilustrados por efeitos 
especiais conferidos por reações químicas em cena. As montagens são voltadas para o público 
infanto-juvenil, despertando no mesmo o interesse pela ciência e tornando-a acessível através das 
artes cênicas. O grupo já atingiu um público de aproximadamente 12000 pessoas, em 70 
apresentações das seis peças em cartaz. Juntamente às peças teatrais, o grupo propõe a realização 
de oficinas de teatro, circo e química para a comunidade à qual apresenta suas peças, explicando 
os efeitos observados em cena e proporcionando aprendizado e diversão ao público participante. 

Dessa forma, o grupo Ouroboros pensa em atuar, não só como uma forma de 
entretenimento, mas com a idéia de apresentar novas metodologias e ferramentas para ajudar o 
professor em seu trabalho de ensinar, estimulando os alunos fora da sala de aula a desenvolver 
uma consciência crítica do mundo ao seu redor. 

As parcerias entre o grupo e outras instituições são necessárias com o objetivo de 
aumentar o alcance da proposta, assim ocorreu a parceria entre o grupo teatral Ouroboros e a 
Embrapa Pecuária Sudeste (Fazenda Canchim, São Carlos – SP). O projeto “Embrapa em Cena”, 
é uma remodelação do antigo projeto “Saúde Brasil”, que completou dez anos de existência em 
2007. Nessa nova versão, o grupo teatral participou como um dos alicerces de conhecimento 
defendidos pelos organizadores do evento. A peça além do caráter de entretenimento e cultura, 
tinha também a função de ensinar conceitos científicos básicos e valorizar a alimentação e vida 
saudável. 

A proposta do “Embrapa em Cena” é realizar a divulgação de aspectos relacionados com 
a produção e consumo de leite, a divulgação da ciência e o estímulo a uma alimentação mais 
saudável entre as crianças matriculadas no ensino Fundamental. Essa divulgação ocorreu por 
meio de atividades coordenadas com visitas monitoradas à Embrapa e apresentação da peça 
teatral “A Fazendinha Canchim”. 

Em um país em que as crianças sofrem com obesidade e outros problemas relacionados à 
má alimentação, este projeto se torna necessário para informar as crianças da importância de uma 
alimentação saudável e balanceada. Os cuidados com a higiene e o meio ambiente são também 
assuntos abordados neste projeto, que vem a complementar a educação das crianças. A peça foi 
encenada pelos alunos-atores do grupo que também participaram da elaboração do roteiro, 
montagem de figurino, cenário e preparação de experimentos químicos utilizados como efeitos 
especiais. 

O desenho é uma forma de brincar para a criança, caminho e linguagem de que ela se 
serve para exprimir aos outros seus desejos, seus conflitos e receios, descobertas, alegrias, 
tristezas. Além disso, ressalta-se que a forma gráfica que a criança confere aos objetos se deve 
não apenas à impressão que lhe causa o objeto retratado, mas sua interpretação e seus 
conhecimentos sobre este objeto. De acordo com Vigotsky (1987), o desenho é o modo típico de 
expressão da criança pré-escolar. É através de seus desenhos que a criança pode expressar mais 
facilmente suas inquietudes, seus sentimentos e a forma como percebe e memoriza objetos e 
situações presentes em seu meio. 

Esta forma de se compreender o desenho infantil, aliada ao fato de que a imagem vem 
gradativamente ocupando um papel cada vez mais importante na comunicação e na interação 
social, fez com que os desenhos fossem objetos de estudo de psicólogos, psiquiatras, pedagogos, 
entre outros especialistas, tendo em vista o acompanhamento e a compreensão do 
desenvolvimento da criança. 
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De uma forma geral, os estudiosos do desenho infantil parecem unânimes em afirmar que 
as figurações neles apresentadas revelam a intenção de representar a realidade. Mais ainda: 
indicam que as crianças têm formas particulares de representarem sua realidade nos desenhos, 
que difere da forma do adulto.  

Mukhina (1995, p. 168) salienta que a criança desenha justamente aquilo que considera 
mais importante, dentro de uma temática proposta. Em suas palavras, 
 

O desenho pobre, de traço fraco, demonstra que a criança não tenta em absoluto 
representar o objeto de uma maneira exata e completa. Com freqüência a criança desenha uma 
pessoa sem cabelo, sem orelhas, sem corpo, sem braços; sem dúvida, sua “arte” é muito inferior 
a seus conhecimentos. Ela desenha prescindindo dos detalhes que considera sem importância. 

 
Na compreensão da figuração infantil, a teoria de Vigotsky envolve algumas 

considerações importantes. Em primeiro lugar há de se apontar o fato de que, embora se 
considere que as crianças busquem representar o real, os desenhos infantis, da perspectiva 
adotada, não são meras reproduções do que elas vêem. As crianças não desenham aquilo que 
vêem, mas aquilo que sabem dos objetos e situações figuradas. Neste seu saber estão envolvidas 
funções psicológicas como a percepção, a memória e a imaginação.  Ou seja, quando desenham 
objetos reais, as crianças expressam o significado e o sentido das coisas que vêem, como 
resultado de sua capacidade de percepção. Vigotsky (1993) diz que uma das características da 
percepção é que não podemos separá- la funcionalmente da atribuição de sentido ao objeto 
percebido. O autor ilustra sua explicação com um exemplo: se tenho diante de mim um bloco de 
notas, eu não percebo primeiro algo branco, de forma quadrangular e, depois, relaciono essa 
percepção com o conhecimento que tenho da finalidade desse objeto. A interpretação do bloco 
de notas e sua denominação se dão junto com sua percepção. Desta forma, Vigostsky (1991, p. 
37) conclui que o mundo não é visto simplesmente em cor e forma, mas também como um mundo 
com sentido e significado. Portanto, o que a criança desenha não é a realidade material do objeto, 
mas a realidade conceituada. 

 

2. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS 

 
O “Embrapa em Cena” consiste em visitas periódicas de escolas infantis à Fazenda 

Canchim, onde elas conhecem e aprendem sobre produção do leite, aumentando a aproximação 
das crianças com o ambiente rural e criando nestas uma consciência ambiental. Após a visita ás 
estações de tratamentos dos animais e ordenha da Fazenda Canchim, as crianças assistem a peça 
“A Fazendinha Canchim”, que trata de aspectos como a alimentação saudável, a conservação dos 
alimentos, o meio ambiente e o problema do lixo. A peça tem duração de 25 minutos e foi 
elaborada pelo grupo de teatro Ouroboros, com o objetivo de entreter e explicitar a importância 
da alimentação saudável. Após a peça, é servido aos alunos um lanche à base de laticínios.  

Em algumas apresentações da peça, pediu-se às crianças que elas desenvolvessem um 
desenho sobre a peça teatral. Para a elaboração dos desenhos foi proposto o tema: O que vocês 
mais gostaram na peça? E foi solicitado então que as crianças desenhassem durante 15 a 20 
minutos suas percepções sobre o que foi apresentado na peça.  
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2.1. RESUMO DA PEÇA “A FAZENDINHA CANCHIM” 

 
Os irmãos João e Maria estão brincando no quintal de sua casa, a Fazendinha Canchim, 

quando ficam com fome e vão para a cozinha. Lá encontram uma mesa repleta de frutas, 
legumes, bolo, cereais, e leite, porém reclamam para a avó que não querem comer estes 
alimentos, querem doces, balas e chocolates. A avó tenta convencê-los de que os alimentos 
saudáveis também são gostosos e começa a contar- lhes uma história de seu livro de histórias. Na 
história da avó, há dois irmãos: João e Maria, que saem pelo cerrado para uma grande aventura, 
onde observam animais do cerrado, falam sobre o lixo que as pessoas jogam no chão e 
encontram uma garrafa mágica. Da garrafa mágica surge a gênia Einstênia, que dá direito a três 
desejos. Como já estão com fome e sede e não sabem voltar para a casa, tudo o que pedem é 
comida e bebida, mas a gênia atrapalhada só faz confusão, traz até a vaca Magnésia das crianças 
para o meio do cerrado. Não contente, ela quer comer o animal também.  

Nas palavras do cientista Louis Pasteur, as crianças aprendem o que é pasteurizar o leite 
para não estragar e cantam a música intitulada “A vaquinha Magnésia”. A história termina em 
um passe de mágica, com as crianças de volta à Fazendinha Canchim, na hora do lanche feito 
pela avó e mostrando que afinal, a casa deles era o melhor lugar do mundo. 
 

2.2. MÚSICA “A VAQUINHA MAGNÉSIA” 

 
 A música “A Vaquinha Magnésia” criada para a peça, parodiando a canção “Atirei o Pau 

no Gato”. Foi gravada na rádio UFSCar pelo grupo de musicalização infantil da UFSCar, e 
ensina os compostos nutritivos presentes na carne e no leite. A melodia é simples e bem 
conhecida por crianças e adultos, constituindo-se também num meio de transmitir informações 
acerca do tema de maneira divertida e agradável. Sua letra é escrita abaixo:  

 
“A Vaquinha Magnésia” 
 
A vaquinha Magnésia é bonita e fortinha 
O leitinho tem vitamina e a carne e a carne proteína. 
Mú-mú 
 
Vitamina A e cálcio tem no leite da Magnésia 
Proteína e gordura vamos todos vamos todos almoçar 
Mú-mú 
 
Não pode comer a carninha da vaquinha  
A carninha vem do boi boi boi e agora acabou e já se foi. 
 
Mú-mú 
 

2.3 CENÁRIO 

 
 O cenário utilizado na peça foi criado e elaborado pelos próprios componentes do grupo 
Ouroboros, consistindo de duas partes: uma representando o cerrado e outra representando a 
cozinha da casa na Fazendinha Canchim. Em uma cortina de tecido foi pintada uma imagem do 
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cerrado, com animais como camaleão, veado campeiro e tamanduá. Construiu-se também um 
arbusto, utilizando papelão e garrafas PET. Outra cortina foi pintada com a imagem de uma 
cozinha, contendo um fogão de lenha e um armário, sendo o cenário completado com duas 
cadeiras e uma mesa repleta de embalagens de laticínios e cereais, pão, bolos, frutas e vegetais, 
além do livro de histórias da avó. A Figura 1 mostra uma das cenas da peça, na qual podem ser 
observados o cenário e os personagens. 
   

 
Figura 1: Apresentação da peça “A Fazendinha Canchim” na Embrapa Pecuária Sudeste. Da esquerda para 

a direita aparecem os personagens: João, vaquinha Magnésia, gênia Einstênia, Maria, Pasteur e Avó. 
 
 

2.4. EXPERIMENTOS 

 
 Os efeitos especiais utilizados na peça foram desenvolvidos utilizando experimentos 
químicos, os quais são descritos abaixo. 

Para fazer a garrafa mágica, realizou-se um experimento conhecido como “garrafa do 
gênio”, que consiste de uma garrafa contendo peróxido de hidrogênio (H2O2), que ao ter sua 
tampa tirada, deixa cair uma trouxinha com permanganato de potássio (KMnO4). Quando o 
KMnO4 entra em contato com o H2O2, observa-se uma intensa liberação de “fumaça”. O que 
ocorre é que o KMnO4 atua como catalisador da reação de decomposição do H2O2, segundo a 
equação química: H2O2(l) à H2O(g) + O2(g), sendo a “fumaça” devida ao vapor de água liberado 
na reação. 

Há um momento na peça em que a gênia oferece aos irmãos João e Maria suco de repolho 
roxo, o qual é “transformado” em suco de limão e de morango. Neste experimento utiliza-se suco 
de repolho roxo como indicador ácido-base, o qual é colocado num copo contendo solução de 
hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 mol L-1, adquirindo cor verde (“suco de limão”), e depois em 
outro copo contendo solução de ácido clorídrico (HCl) 0,1 mol L-1, adquirindo cor vermelha 
(“suco de morango”).  

Outra experiência é utilizada na cena em que a gênia ordenha a vaquinha Magnésia. O 
úbere da vaca é feito com uma luva de látex, na qual é colocam em três de seus dedos, 
separadamente, 10 mL das soluções abaixo, estando todas na concentração de 0,1 mol L-1: 
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1. Cloreto de sódio (NaCl); 
2. Iodeto de potássio (KI); 
3. Sulfeto de sódio (Na2S). 
O copo onde o “leite é tirado” já contém 10 mL de solução de nitrato de prata (AgNO3) 

0,1 mol L-1, sendo furados com um alfinete os três dedos da luva (que representam as tetas da 
vaca), seguindo a ordem acima. Quando o AgNO3 presente no copo entra em contato com o 
NaCl, a solução turva-se, adquirindo cor branca, devido a formação de AgCl, precipitado desta 
cor: AgNO3(aq) + NaCl(aq) à AgCl(s) + NaNO3(aq).  

Adicionando-se a solução de KI, a cor muda para amarelo, devido a formação de AgI: 
AgCl(aq) + KI(aq) à AgI(s) + KCl(aq). E, por último, com a adição da solução de Na2S, forma-se 
Ag2S, de cor preta: 2AgI(aq) + Na2S(aq) à Ag2S(s) + 2NaI(aq), utilizando-se então propriedades 
como constante de solubilidade de diferentes sais para obter o efeito desejado. Com estes efeitos, 
representou-se a ordenha do leite, primeiramente branquinho, depois adquirindo coloração 
amarelada e, ao final, completamente estragado, ficando de cor preta. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

3.1 INTERAÇÃO COM A PEÇA TEATRAL 

 
Durante e após as apresentações das peças, verificou-se grande interação das crianças 

com os personagens. No começo da peça, João e Maria brincam de bola e boneca, andando entre 
a platéia e conversando com as crianças, interagindo e proporcionando um contato mais próximo 
com as mesmas.  

A avó chama a atenção das crianças para a importância de uma alimentação saudável, 
com a mesa repleta de alimentos nutritivos, bem como para o interesse pelas divertidas histórias 
de seu livro. A figura da gênia Einstênia remete aos contos de fadas, é a parte mágica da história, 
chamando a atenção das crianças e mexendo com sua criatividade e imaginação. A presença de 
Pasteur representa a aproximação do cientista e de seus trabalhos ao nosso cotidiano, neste caso 
apresentando a importância de seus estudos sobre a pasteurização na conservação de leite e seus 
derivados e nas vacinas para prevenção de doenças, situações que as crianças vivenciam em seu 
cotidiano. A vaquinha Magnésia foi uma personagem que chamou muito a atenção das crianças, 
as quais demonstraram grande preocupação com seu bem-estar e protestaram contra a idéia da 
gênia de comer sua carne.  

Após as apresentações, as crianças procuraram os atores, querendo acariciar a vaquinha, 
fazer um pedido à gênia, cumprimentar os outros atores ou perguntar se o cenário era de verdade. 
 

3.2. A INTERPRETAÇÃO DOS DESENHOS PARA ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
O referencial teórico-metodológico, que indica serem a brincadeira e o desenho recursos 

que oferecem muita informação sobre as idéias, concepções, atitudes e valores das crianças, 
deram subsídio para que se utilizasse como fonte de dados os desenhos realizados pelos 
participantes sobre o tema de alimentação saudável e cuidados com a higiene da peça “A 
fazendinha Canchim”. 

Participaram do estudo 42 crianças, de 3 a 12 anos, provenientes de projetos sociais na 
cidade de São Carlos (SP). Após a realização da peça teatral, foi realizada uma oficina de artes, 
onde as crianças desenharam o que mais gostaram e aprenderam com a peça.  
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No caso dos desenhos, a análise procurou seguir o caminho proposto por Haney et all 
(2004). Assim sendo, para cada um dos focos de análise propostos anteriormente foram 
observados os conteúdos dos desenhos e as características de seus elementos no conjunto de cada 
figuração produzida. 

Basicamente os desenhos retratados (Fig. 2) pelas crianças reproduziram os personagens 
da história e elementos do cenário, como a mesa com alimentos saudáveis, a garrafa da gênia, 
onde era apresentada uma reação química, o livro de história e também a reprodução de 
elementos que não faziam parte do cenário, mostrando como as crianças retomam seus 
conhecimentos pessoais e prévios para fazer uma reelaboração dos novos conhecimentos 
apresentados. 
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Figura 2: Categorias figuradas nos desenhos pr oduzidos, sendo 1 os personagens, 2 a alimentação, 3 outros 

elementos e 4 a química. 

 

3.2.1. PERSONAGENS 

 
A personagem mais retratada foi a gênia, seguida das crianças, da vaquinha e por fim, o 

vovô (no dia da apresentação foi feito um personagem masculino) e o cientista. A hipótese para 
esse resultado está baseada na identificação das crianças com o fantástico, no caso da gênia, e 
consigo mesmas, no caso da figuração das personagens crianças.  

O animal personificado atrai muito a atenção e desperta sentimentos nas crianças durante 
a encenação apesar de não aparecer em muitos desenhos, talvez pela falta de contato na vida 
diária das mesmas. Em outras oportunidades, onde houve a visita monitorada às instalações da 
Fazenda Canchim, a figura da vaca foi mais constante nos desenhos.  

As figuras do vovô e do cientista foram pouco desenhadas, sendo que foram personagens 
que pouco apareceram durante a peça, apesar do vovô ficar em cena, isso pouco chamou a 
atenção das crianças.  

O cientista quando apresentado somente como um profissional envolvido nas questões 
práticas de seu trabalho também não despertou muito interesse. Além do mais, isso pode revelar 
a ausência desse tipo de profissional na vida pessoal e escolar dessas crianças, sendo uma 
imagem distante que não está relacionada a sua vida e elementos de seu cotidiano. Pode-se 
inferir também a possibilidade de um ensino de ciências deficiente, principalmente onde o 
professor não consegue estabelecer uma relação entre as produções científicas e a vivência dos 
alunos.  



XIV Encontro Nacional de Ensino de Química (XIV ENEQ) 

UFPR, 21 a 24 de julho de 2008. Curitiba/PR.    

Especificar a Área do trabalho 
(EF) 

 

 

Figura 3. Desenhos dos personagens da história a Fazenda Canchim retratadas pelas crianças. 

3.2.2. ALIMENTAÇÃO 

 
Com relação à alimentação, observou-se nos desenhos uma fidelidade aos elementos 

cênicos, ou seja, foram desenhadas as cestas de frutas e legumes, bolos, leite, além das 
guloseimas como balas. De modo geral, quando questionadas sobre a alimentação saudável ser 
gostosa, percebeu-se que uma grande maioria concorda com essa opinião, discordando dos 
personagens da história que expressam sua preferência por guloseimas. O público das 
apresentações parecia então demonstrar uma educação alimentar eficiente, levando-os a valorizar 
os alimentos nutritivos e saudáveis apresentados. O que foi reforçado pela peça teatral, após a 
qual, as crianças puderam demonstrar seu interesse nos desenhos.  

 

 

Figura 4. Alimentos sobre a mesa no cenário da cozinha da fazenda no lado esquerdo do desenho e a história 
no cerrado no lado direito. 
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3.2.3. QUÍMICA 

 
Os efeitos especiais promovidos pelas reações químicas nas peças apareceram no desenho 

na figuração da garrafa da gênia, onde a reação de permanganato e peróxido de hidrogênio 
provocou a “fumaça” que sai da garrafa após a qual, a personagem aparece em cena. As 
mudanças de cor das soluções ácidas e básicas com indicador de repolho roxo, mostrando serem 
sucos diferentes e de cores diferentes também foi um recurso utilizado e por fim, as reações de 
precipitação de ânions com prata, como cloreto, iodeto e sulfeto, ilustraram a deterioração do 
leite retirado da vaca sem os cuidados de higiene. O objetivo das reações químicas em cena era 
chamar atenção visual para os acontecimentos relatados na peça, sendo mais um recurso cênico. 
Observou-se porém, a curiosidade por parte de algumas crianças em saber como as “mágicas” 
eram feitas e assim, o grupo pode ilustrar para as crianças a química contida na peça com uma 
linguagem acessível e compatível para essa faixa etária.  
 

3.2.4. OUTROS ELEMENTOS 

 
Elementos como a casa, um campo florido e um barco de piratas também apareceram 

entre os desenhos, mostrando a influência das experiências prévias das crianças com relação às 
suas idéias. Por exemplo, a idéia de que as crianças moravam em uma casa, apesar desta não 
estar presente na peça, mas apenas elementos dela como mesa, cadeiras, a imagem da cozinha 
pintada em um painel, a idéia do campo florido, como representando o lugar onde essa casa 
estava, a fazenda, e por fim o barco do pirata que foi mencionado no final da peça como uma 
próxima aventura das crianças. Na literatura (Ferreira, 1998) podemos encontrar argumentos que 
mostram que a experiência prévia das crianças é representativa na hora de realizar o desenho, 
pois é uma forma das crianças se expressarem com relação ao assunto abordado, sendo as que 
têm mais idade ou mais experiências prévias podem demonstrar isso de forma mais elaborada 
nos desenhos. 

4. CONCLUSÕES  

 
O desenvolvimento de projetos e atividades direcionadas às crianças é uma eficiente 

maneira de abordar temas transversais na educação curricular. Temas relacionados com a 
produção e consumo de alimentos, preservação e conservação do meio ambiente, quando 
trabalhados, através de experiências concretas como visitas monitoradas, e por meio de uma 
linguagem adequada, como na apresentação de uma peça teatral, são capazes de proporcionar às 
crianças a real oportunidade de inserir esses assuntos em seu cotidiano. 

As diferentes linguagens utilizadas nesse processo de ensino-aprendizagem como a 
pictórica (desenhos) e a teatral mostraram-se eficientes e complementares no ensino proposto, 
sendo relevante que as instituições estejam abertas a estas outras formas de ensino-
aprendizagem. O resultado avaliado pelas equipes que participaram do processo de elaboração da 
peça, das visitas monitoradas, bem como da profissional da área pedagógica conclui que essa 
forma de transmissão de conhecimento corrobora com o ensino proposto nas instituições padrões 
e complementa a aprendizagem nos aspectos lúdicos e culturais, despertando a curiosidade em 
diversos aspectos da educação para vida. 
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