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As dificuldades de aprendizagem na Química, assim como nas demais ciências exatas, 
ainda é persistente nos ambientes escolares. Portanto, despertar o interesse do 
educando, é um obstáculo enfrentado pelos docentes. Para isso, as práticas tradicionais 
devem ser substituídas, sempre que possíveis, por atividades contextualizadas, 
permitindo assim que o discente compreenda a Química e suas transformações no 
cotidiano. Entretanto, esta tarefa é desafiadora, onde há a possibilidade de utilização de 
diversas metodologias e suas combinações. Neste trabalho, é proposto uma 
dramatização onde por meio de uma atividade lúdica os conceitos são discutidos. A 
intervenção contou com a participação de 20 estudantes do ensino médio no qual foi 
aplicado o questionário prévio com as seguintes questões: 1) Você gosta de Química? 
Por quê? 2) Você acredita que as atividades práticas são importantes para o 
aprendizado de Química? e 3) Você conhece a Eletroforese? Na questão 1, 60% dos 
alunos responderam não gostar de Química por ser uma disciplina abstrata, difícil e 
envolver relações matemáticas. Já os 40% que gostam da disciplina, destacaram ser 
uma disciplina surpreendente, importante para compreender os fenômenos da matéria e 
por estar relacionada com o curso que pretendem ingressar no ensino superior. Na 
questão 2, a resposta sim foi unânime por ser um instrumento motivador e permitir uma 
maior compreensão dos conteúdos. Por fim, na questão 3, todos os estudantes 
relataram não conhecer a eletroforese. Os discentes do primeiro ano do ensino médio, 
encenaram uma dramatização de uma situação hipotética em que a personagem 
Gabriela, casada com Felipe, manteve relações sexuais com Bernardo e Vitor. No 
entanto, ela descobriu que estava grávida. Os rapazes relataram a sua versão dos fatos 
para a plateia na tentativa de convencê-los sobre sua paternidade ou não. Após esta 
intervenção, foi perguntado aos espectadores sobre quem seria o pai. A maioria, 60% 
afirmaram ser Vitor, indicando, portanto que este personagem apresentou um maior 
poder de persuasão. Para a solução conclusiva do caso, o professor explanou a 
necessidade da realização do teste de paternidade, na qual os fragmentos do DNA são 
separados por meio da eletroforese. Como os discentes já haviam estudado 
previamente a cromatografia, foi possível estabelecer as relações entre as duas técnicas 
de separação, possibilitando assim aprenderem como interpretar os resultados do teste 
de paternidade. Então, foi apresentado os resultados do teste de DNA com amostras 
coletadas da mãe, filho e os possíveis pais. Após a intervenção, o questionário posterior 
com duas questões foi aplicado: 1) Quem é de fato o pai da criança e 2) Você gostou da 



 
 

atividade? Atribua uma nota de 0 a 10 de acordo com a sua satisfação. Os resultados 
indicam que 70% responderam corretamente, Bernardo era o pai. Em comparação com 
a enquete inicial, houve uma mudança nas respostas. Tal fato indica que os estudantes 
interpretaram os resultados do teste de paternidade fictício e não o personagem com 
maior capacidade de persuasão. Finalmente, na questão 2, todos afirmaram que a 
atividade foi interessante cuja nota média foi de 9,5. 

Após a análise dos resultados podemos concluir que a apreensão dos conceitos 
básicos de ciência é de suma relevância para o ensino de química nas fases escolares 
posteriores, pois uma vez a disciplina não tendo um bom aproveitamento, dificilmente o 
corpo discente terá preparo e/ou interesse nos estudos de química e nas demais 
ciências da natureza. 
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