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ELETROFORESE: UMA IMPORTANTE FERRAMENTA DA GENÉTICA
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Palavras-chave: 
transposição didática

-
tocolo de aula prática sobre a eletroforese, utilizando re-
cursos caseiros em substituição aos materiais de labora-
tório necessários ao desenvolvimento da técnica. 

-
cias que mais cresce em termos de descobertas e com-

da facilidade na sua veiculação, torna-se importante que 
professores de educação básica estejam familiarizados 
com esse crescimento e com as possibilidades de realizar 
transposição didática dos conteúdos de maior aplicação 
no cotidiano ou que mais rápido alcançam os alunos pela 
vias da informação, especialmente considerando o viés 
da junção da teoria com a respectiva prática (Amorim, 
1998).

-

nas últimas décadas do século XX, principalmente devi-

-
tros saíram dos domínios dos laboratórios para a mídia 

-
do a curiosidade dos estudantes, incluindo as técnicas 

estes temas podem ser destacadas as técnicas usadas na 
-
-

fessor esteja por dentro de todos esses temas e que dis-

os estudantes. O professor precisa estar inteirado sobre 

possa substituí-lo no domínio do tema a ser transmitido 
(Weissmann, 1998).

-
ínas utiliza-se a eletroforese. A técnica consiste em um 

-
-

vre deslocam-se em sentido invariável, de acordo com a 
Lei de Coulomb (Heneine, 2006). O processo tem sido 

-
culares, em especial por haver uma seleção por peso mo-

-

Os 

polos da cuba eletroforética (Borém & Santos 2004). A 
técnica foi desenvolvida em 1955, considerada pelos es-

-

acordo com a natureza química (Machado et al. 1999).

Protocolo da aula prática de eletroforese

-

simples, que simulava o processo de eletroforese em 

Foi montada uma cuba eletroforética utilizando 
-

-
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30 minutos.

A prática simulando a eletroforese alcançou seu 
objetivo, uma vez que foi possível visualizar a separação 

Figura 01 – Cuba eletroforética feita com caixa 
plástica e preenchida com gelatina caseira. Foi inocu-
lada uma amostra de leite (centro).

-
-

drão similar ao que ocorre em eletroforese realizada em 

-

Figura 02 – Cuba eletroforética. Notar que o 
leite, após 30 minutos, se espalhou sendo carreado 
pelo campo elétrico formado.

em especial do ensino das ciências é a transposição di-
dática. Este processo é entendido como um recorte da 
ciência e uma adequação de conteúdos para ser minis-
trada aos diferentes níveis de ensino (Chevallard, 1998). 

Física e a Química (Milicic et al. 2008; Mortimer, 1992; 
1996).

-
ca como um processo que precisa ser melhor planejado, 
em especial quando envolve a formação do professor. 

Santos & Mendes-Sobrinho (2006) que comentam sobre 
a necessidade de profundo conhecimento da matéria e da 

das ciências como construção do conhecimento por parte 
do professor.

pode ser vencido não somente com um conjunto de re-
-

ternativas que podem mostrar para o estudante, com o 

recursos de laboratório. Requer-se, porém, uma boa dose 
de competência do professor, o que substitui qualquer 

-
dos que sejam.
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