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RESUMO: A proposta de alternativas que auxiliem as atividades docentes em uma 
aprendizagem mais significativa é o objeto desta pesquisa, que utiliza o livro paradidático como 
elemento construtor para a apresentação de uma peça teatral, com enfoque na educação em 
Geociências e Educação Ambiental. Considerando-se que a criança brinca, sonha, canta, 
inventa e, ao realizar tais atividades, trabalha a arte cênica, podemos considerar que o teatro 
para os educandos permite ampliar os sentidos e, a partir das fantasias criadas, apropriarem-
se de realidades locais. O teatro de bonecos foi aplicado como estratégia na adaptação do livro 
paradidático infantil com enfoque em Geociências, “Cinco Pedrinhas saem em Aventura”, que 
foi utilizada como roteiro na construção das falas e ambientação para o desenvolvimento da 
peça teatral, tanto para educação formal quanto não formal. A partir do livro paradidático “Cinco 
Pedrinhas saem em aventura” (Toledo & Imbernon, 2003), estabelecemos um roteiro de 
diálogos para formalização de uma peça teatral. Assim, ao adotarmos uma peça teatral que 
aborde de forma lúdica as transformações a que o Sistema Terra está sujeito, frente não só às 
mudanças inerentes aos acontecimentos que independem da interferência humana (ciclos 
globais), mas, também, da ação antrópica, objetivamos contribuir para a construção de uma 
educação crítica e transformadora, em consonância à proposta de uma educação ambiental 
para sociedades sustentáveis. A opção por teatro de bonecos permite a replicabilidade dos 
personagens, pela utilização de materiais de baixo custo. A manipulação pode ser realizada 
tanto pelos pesquisadores, quanto estudantes de qualquer idade, professores, e público 
espontâneo em espaços de educação não formal, etc. A adaptação considerou a manutenção 
dos conceitos geocientíficos, presentes no livro, nos diálogos da peça teatral, e que envolvem 
as “aventuras das pedrinhas”. A confecção dos bonecos utilizou materiais que permitissem 
reproduzir as características distintivas dos minerais (pedrinhas), tais como clivagem, fratura, 
forma, cor, etc. Foram produzidos diferentes bonecos para cada fase da peça teatral, de forma 
a representar a ação dos processos intempéricos e erosivos sobre os minerais. A adaptação do 
livro paradidático com temática na educação geocientífica para o teatro de bonecos mostrou-se 
como estratégia de ensino que permite superar a abstração requerida quando discutidos 
processos geológicos. Além desse aspecto, ressalta-se que o teatro na educação, para além 
das habilidades cognitivas, permite o desenvolvimento de habilidades não cognitivas ou soco 
emocionais, auxiliando na exploração de um senso de autodesenvolvimento, e é um campo de 
pesquisa ainda pouco explorado. 
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