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RESUMO – Durante o desenvolvimento do projeto de extensão IUPAC – Interação Universitária para 
Assuntos Científico-Culturais – foi proposta a realização de atividades de divulgação da química 
através de um grupo de teatro (composto por acadêmicos, técnicos e professores da UEPG) para 
crianças, jovens e adultos de escolas de educação básica, de cursos universitários, em eventos 
científicos e de outra natureza. O projeto buscou atender a demanda por atividades de cunho 
científico-cultural recebido pelo curso de Licenciatura em Química da UEPG, objetivou estimular os 
alunos e a comunidade em geral a explorarem o mundo da ciência articulando-o com o mundo da 
arte através da utilização de experimentos, instigando a curiosidade e a criatividade, além de 
contribuir com a formação cultural e científica dos acadêmicos envolvidos. Entre as peças teatrais 
apresentadas no período de execução do projeto, a apresentação de “O Reino da Química”, 
adaptada do texto do grupo Tubo de Ensaio da Universidade Estadual do Ceará, foi sucesso 
garantido em diferentes ocasiões e com diferentes públicos. Na referida peça, o Rei Hélio procura um 
pretende a príncipe que se case com sua filha, a princesa Peróxida, uma jovem bastante reativa e 
explosiva. Em meio à história destacam-se a ajuda do bobo da corte, do mago do palácio e das fadas 
do reino. Encontrados alguns possíveis candidatos a príncipe, o Rei lança alguns desafios que devem 
ser cumpridos para que um dos candidatos possa se casar com a princesa. A encenação é permeada 
por diversas reações químicas, responsáveis pelos efeitos especiais e mistura a nostalgia dos reinos 
encantados e dos contos de fadas com uma pitada de humor, o que torna a apresentação um 
divertido retorno ao mundo encantado das histórias infantis.  
 
PALAVRAS CHAVE – Teatro. Reações químicas. Reino encantado. 
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