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RESUMO 

O cenário encontrado nas salas de aula da disciplina de Química é cercado muitas  

vezes de desinteresse e receio. Por ser uma matéria considerada difícil e abstrata, os 

alunos costumam desenvolver ideias pré-concebidas que os afastam da condição 

necessária para sua aprendizagem. Muitas vezes o educando afirma que a Química 

não é utilizada em seu cotidiano e, sendo assim, não é necessário aprender. Por essa 

razão, deve-se buscar estratégias de ensino que despertem o interesse e a disposição 

de aprender dos alunos. Um método que pode ser utilizado é a contextualização de 

determinado conteúdo com uma situação que esteja presente em seu cotidiano. Essas 

ideias se encaixam nas teorias de aprendizagem de David Ausubel e Paulo Freire. O 

primeiro baseia seus estudos na aprendizagem significativa, já Paulo Freire afirma 

que o uso de tema geradores é um método que facilita a compreensão dos conceitos 

e o envolvimento dos educandos. Visto isso, o presente trabalho expõe, baseado nas 

teorias de Ausubel e Freire, o desenvolvimento e a aplicação de um projeto de estudo 

da Química do Açúcar para uma turma de 1ª série do Ensino Médio buscando revisar 

e reforçar conceitos químicos como interações intermoleculares e estequiometria e a 

partir disso introduzir o conceito de coeficiente de solubilidade, além de ensinar a 

interpretar rótulos de alimentos e refletir sobre o consumo de açúcar. Identificou-se, 

com a aplicação do projeto, que o uso do tema “açúcar” como gerador possibilitou um 

maior envolvimento dos alunos durante as aulas e foi possível concluir que houve 

conscientização acerca de seus hábitos alimentares. Por fim, a partir da observação 

dos resultados, verificou-se que a aproximação do Ensino de Química com a realidade 

dos alunos proporcionou um maior engajamento durante a aula e mudança de postura 

em relação a sua alimentação. 

 

Palavras chave: Ensino de Química; Açúcar; Contextualização; Estequiometria; 

Interações intermoleculares. 
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ABSTRACT 

The scenario found in the classrooms of the chemistry discipline is often surrounded 

by disinterest and fear. Because it is a subject considered difficult and abstract, 

students often develop preconceived ideas that take them away from the necessary 

condition for their learning. Often the learner affirms that chemistry is not used in its 

daily life and, therefore, it is not necessary to learn. For this reason, we must seek 

teaching strategies that awaken the interest and willingness to learn from the students. 

A method that can be used is the contextualization of certain content with a situation 

that is present in their daily lives. These ideas fit into the learning theories of David 

Ausubel and Paulo Freire. The first based his studies on meaningful learning, Paulo 

Freire says that the use of theme generators is a method that facilitates the 

understanding of the concepts and the involvement of the students. Given this, the 

present work presents, based on the theories of Ausubel and Freire, the development 

and application of a study project of the sugar Chemistry for a class of 1st grade of 

high school seeking to revise and reinforce chemical concepts as interactions 

Intermolecular and Stoichiometry and, from that, introduce the concept of solubility 

coefficient, besides teaching to interpret food labels and reflect on sugar consumption. 

It was identified, with the application of the project, that the use of the theme "Sugar" 

as a generator allowed a greater involvement of students during the classes and it was 

possible to conclude that there was awareness about their eating habits. Finally, from 

the observation of the results, it was found that the approximation of the chemistry 

teaching with the reality of the students provided a greater engagement during the 

lesson and change of posture in relation to their diet. 

 

Keywords: Chemistry teaching; Sugar; Contextualization; Stoichiometry; 

Intermolecular interactions. 
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1. INTRODUÇÃO 

      O ensino de Química nas escolas muitas vezes é um desafio tanto 

para o professor, que tem como obstáculo o desinteresse e o medo pré-concebido 

acerca da disciplina por parte dos educandos, quanto para o aluno, que não possui 

motivação e não consegue enxergar a aplicabilidade do conteúdo simplesmente 

olhando fórmulas, reações e estruturas.  

      É muito comum no primeiro dia de aula o professor ouvir que a 

maioria da turma não simpatiza com a disciplina – mesmo sem nunca ter tido uma 

aula – e que a mesma é difícil e será um “problema” durante o ano letivo. É quase 

uma opinião de senso comum. 

      Tendo em vista essa problemática, é de suma importância que o 

professor assuma o papel mais dialógico e possa mudar essa concepção. Para 

isso, podem ser utilizados métodos didáticos que favoreçam o envolvimento ativo 

dos alunos nas aulas, que devem ser, sempre que possível, contextualizadas. Para 

Wartha, Silva e Bejarano (2013, p.86): 

 
O enraizamento na construção dos significados constitui-se por 
meio do aproveitamento e da incorporação de relações 
vivenciadas e valorizadas no contexto em que se originam na 
trama de relações em que a realidade é tecida, em outras 
palavras, trata-se de uma contextuação. 

 

      Contextuar (ou mais comumente: contextualizar) é uma estratégia 

fundamental para a construção de significações na medida em que o indivíduo 

incorpora relações que antes estariam implícitas entre seu cotidiano e seu 

aprendizado enquanto educando. Tal prática está diretamente relacionada com a 

aprendizagem significativa, que foi o foco dos trabalhos e teorias de David 
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Ausubel. Para potencializar tais métodos de ensino, pode-se levar para a sala de 

aula temas geradores que contribuam para o envolvimento ativo dos alunos, uma 

vez que além de estarem presentes na rotina dos estudantes, colaboram para a 

formação de uma consciência crítica, como por exemplo, refletir sobre seus hábitos 

alimentares.  

     Segundo Mezomo (2002), hábitos alimentares são definidos como 

atos concebidos por indivíduos quando há utilização, consumo e seleção de 

alimentos disponíveis. Atualmente, os hábitos alimentares adotados pelos 

adolescentes estão cada vez mais impregnados de alimentos industrializados e 

influenciados por redes de fast food (CAVADINI et al., 2000). Ramos, Stein (2008, 

p.2), esclarecem:  

Os alimentos ou tipo de alimentação que os indivíduos 
consomem rotineiramente e repetidamente no seu cotidiano 
caracterizam o seu hábito ou comportamento alimentar. (...) no 
caso específico das crianças, o hábito alimentar caracteriza-se 
fundamentalmente pelas suas preferências alimentares. As 
crianças dessa faixa etária acabam consumindo somente 
alimentos de que gostam, entre os disponíveis no seu ambiente, 
refutando aqueles de que não gostam. A tendência das 
preferências alimentares das crianças na idade pré-escolar 
conduz ao consumo de alimentos com quantidade elevada de 
carboidrato, açúcar, gordura e sal, e baixo consumo de 
alimentos como vegetais e frutas, se comparadas às 
quantidades recomendadas. Esta tendência é originada na 
socialização alimentar da criança e depende, em grande parte, 
dos padrões da cultura alimentar e grupo social ao qual ela 
pertence. 

 

      Nesse estágio de desenvolvimento são adquiridas tendências 

comportamentais que posteriormente serão carreadas para a vida adulta. Por isso, 

é de extrema importância que os educandos sejam instigados a adquirir 

conhecimento acerca das escolhas alimentares feitas e como os conhecimentos 

químicos podem contribuir para suas práticas diárias, minimizando dessa maneira 
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um potencial surgimento de doenças crônicas acarretadas pela alimentação 

(NUNES et al., 2007). De acordo com  Ramos & Stein (2000, p.1):  

É na infância que o hábito alimentar se forma; é necessário o 
entendimento dos seus fatores determinantes, para que seja 
possível propor processos educativos efetivos para a mudança 
do padrão alimentar da criança. 

 

      Não é de hoje que se sabe que uma alimentação incorreta e não 

balanceada pode pôr em risco a saúde dos indivíduos, porém os danos não se 

limitam a doenças como obesidade e diabetes, estes também envolvem saúde 

psicológica, que é uma das principais responsáveis pela qualidade de vida dos 

seres humanos e vem aumentando cada vez mais. As mudanças na alimentação 

ocorridas nas últimas décadas contemplaram muitos países, afetando a qualidade 

dos alimentos produzidos e industrializados. Associando a necessidade de 

alimentos mais duradouros e a correria do dia a dia, o consumo de alimentos de 

fácil acesso aumentou rigorosamente (FRANÇA et al., 2012), e consequentemente 

a ingestão de aditivos químicos. 

     A adolescência é a fase em que os alunos estão passando por uma 

construção de personalidade, senso crítico e mudança de comportamento. Por 

essa razão, é útil apresentar nas escolas temas e conteúdos que possam 

acrescentar nessas mudanças e, ainda, gerar indagações acerca de atitudes que 

os mesmos costumam tomar cotidianamente sem se dar conta de suas 

consequências.  

     A alimentação vem sendo um assunto muito debatido nas redes 

sociais, utilizadas pelos alunos, e é sempre acompanhada de “modas”. Alimentos 

sem glúten, sem lactose, biscoitos integrais, jejum intermitente, dieta low carb, 
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paleolítica, uso de açúcares menos refinados e produtos diet são alguns exemplos 

de assuntos espalhados pela internet. 

    Muitas vezes a indústria usa destes termos para iludir o consumidor 

e fazer com que o mesmo adquira um produto que na realidade não apresenta 

grande diferença dos outros usuais do mercado, porém a falta de informação leva 

muitas pessoas ao erro na hora de decidir que alimento é saudável ou não. Além 

disso, há também o aumento do custo desses alimentos com a justificativa de 

serem melhores, o que muitas vezes não é verdade e gera um maior gasto para o 

consumidor.  

    Através do conhecimento químico é possível aprender a ler e 

interpretar rótulos de alimentos industrializados, o que é fundamental na formação 

de um consumidor consciente. Dessa forma podem ser evitados diversos enganos 

e, ainda, é essencial que todos saibam o que estão ingerindo e como isso vai ser 

utilizado pelo corpo e, consequentemente, influenciar sua saúde. 

1.1 AÇÚCARES E ENSINO DE QUÍMICA 

    Os açúcares são compostos formados por unidades denominadas 

sacarídeos, podendo ser classificados em monossacarídeos, como glicose, frutose 

e galactose; dissacarídeos, como sacarose, maltose e lactose; e polissacarídeos, 

como amido, celulose e glicogênio. A Figura 1 mostra alguns exemplos de 

estruturas de mono, di e polissacarídeos. Dependendo de sua complexidade, a 

digestão desses açúcares ocorre de maneiras diferentes. Os mais simples são 

diretamente absorvidos pelo sangue, enquanto os mais complexos precisam ser 

degradados por enzimas.  
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Figura 1 - Estruturas de mono, di e polissacarídeos 

O açúcar (sacarose) é uma substância produzida pela cana-de-açúcar 

(Saccharum officinarum L.) e desde a época colonial é um produto de grande 

importância para a economia brasileira. A cana-de-açúcar tem um cultivo voltado 

para o comércio em mais de 70 países, sendo o Brasil um dos dez maiores 

produtores. Esse cultivo teve seu início na época da chegada da expedição 

colonizadora, em 1532, e foram construídos diversos canaviais e engenhos. 

Porém, a partir daí foi introduzido na alimentação humana de maneira exagerada. 

Um fator que contribuiu para esse consumo excessivo no Brasil foi seu baixo custo 

e aumento da industrialização de alimentos e bebidas. Desde então, a sociedade 

vem encarando cada vez mais doenças causadas por essa substância, como 

diabetes, hipertensão arterial e obesidade. Além disso, o açúcar também é um 

precursor de doenças como labirintite, alergias e doenças coronarianas (FUKUDA, 

2004). 

   Segundo a publicação da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 

2014, a quantidade segura do consumo de açúcar diário é de 5% do total de 

calorias ingeridas, cerca de 100 calorias, equivalente a 25 gramas. Esta 

recomendação abrange todos os tipos de açúcares adicionados como glicose, 
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sacarose e frutose. Esse valor é inferior ao contido em uma lata de refrigerante, 

por exemplo, que possui 40 gramas de açúcar em sua composição.  

   O consumo desordenado de açúcar tem início na infância, quando a 

correria do dia a dia faz com que os pais, em busca de praticidade, comecem a 

inserir alimentos como biscoitos, refrigerantes e cereais na alimentação dos filhos, 

sem se dar conta do que estão fazendo as crianças ingerirem e, no decorrer do 

seu desenvolvimento, o jovem adquire este hábito. Além disso, de acordo com 

Santos (2007, p.14), “na sociedade contemporânea, comer virou brincadeira”, pois 

a alimentação infantil é muito influenciada pela mídia que muitas vezes associa o 

alimento a super-heróis e brindes, levando a um maior consumo de alimentos 

industrializados e adoçados.  

   A Tabela 1 mostra como o consumo de refrigerantes vem reduzindo 

desde 2010, o que pode significar uma maior conscientização quanto ao consumo 

de alimentos adoçados. Porém, os sucos industrializados que vem sendo 

preferência na mesa dos adolescentes (ESTIMA et al, 2011), podem ter na sua 

composição tanta ou mais sacarose quanto o próprio refrigerante.  
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       Tabela 1 - Consumo de refrigerantes dos anos de 2010 a 2016 

 

 (Fonte: https://abir.org.br/o-setor/dados/refrigerantes) 

       

A tendência da sociedade está sendo a diminuição do consumo de 

alimentos adoçados com açúcar refinado, porém a indústria também utiliza outras 

substâncias semelhantes com nomes menos conhecidos pelos cidadãos na 

composição das tabelas nutricionais como xarope de glicose, maltodextrina, 

xarope de milho, açúcar invertido, glucose, que acabam agindo da mesma maneira 

no corpo humano.  

    Uma maneira de evitar uma substituição equivocada é aprender a ler 

rótulos de alimentos e bebidas industrializadas, pois dessa forma o consumo se 

torna mais consciente e o cidadão passa a se informar acerca de sua alimentação 

e, consequentemente, sua saúde. O ensino de Química não se restringe a justificar 

fenômenos químicos, mas também a incentivar o discente a refletir sobre a 

influência do conteúdo estudado no seu dia a dia. Por essa razão, o tema “açúcar” 
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pode ser muito interessante de ser abordado em sala de aula, trazendo um 

conteúdo mais instigante e realmente significativo para o aluno. 

   A pesquisa na literatura mostra que o tema açúcares vem sendo 

utilizado como motivador e traz contribuições para o ensino de Química. Alguns 

dos trabalhos mais interessantes e suas ideias-chave são destacados a seguir. 

   Urani e Machado (2013) em seu artigo “Avaliação sobre o uso do 

açúcar no ensino-aprendizagem dos conceitos de materiais e substâncias no 9º 

ano” trazem a reflexão acerca do papel do professor, que não só deve preocupar-

se com os conteúdos a serem trabalhados, mas antes disso deve focar na 

contribuição para a formação de uma sociedade melhor através do conhecimento 

científico. Considerando tal reflexão, os autores afirmam que o uso de abordagens 

contextualizadas e de experimentos próximos ao cotidiano dos alunos auxiliam na 

aprendizagem no sentido de tirar os mesmos da passividade e torná-los sujeito de 

sua apropriação conceitual. 

     Freitas, Matos, Silva e Freitas Filho (2009) levaram para sala de aula 

de uma turma de 9º ano experimentos para a identificação de açúcares em 

alimentos, trabalhando em cima deste tema conceitos científicos como 

solubilidade, oxidação, misturas e substâncias. Estudando os dados obtidos, 

concluiu-se que o uso de experimentação auxilia no aprendizado de conceitos 

químicos relacionados aos carboidratos e que, além disso, em cima de um mesmo 

tema unido a uma atividade lúdica podem ser trabalhadas outras vertentes desse 

conteúdo, como por exemplo, funções orgânicas e reações químicas. 

    Outros trabalhos, como os de Martorano (2013) e Braibante et al 

(2012) não utilizam “açúcares” como tema gerador, porém trazem em seu estudo 
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alguns exemplos de como este assunto pode ser encaixado na aplicação de 

propostas para o ensino de Química com viés histórico-culturais no Brasil. O 

primeiro trabalha o conteúdo de cinética química baseado na história do 

desenvolvimento de teorias e postulados em experimentos feitos por cientistas 

como Wilhelmy para unir o “empírico” e o “teórico” refutando o fato de serem duas 

linhas distintas, mas complementares. Já o segundo trabalho utiliza uma 

abordagem interdisciplinar entre História e Química. Do ponto de vista químico 

experimental, trabalhou-se com destilações simples e fracionada para obtenção 

de etanol a partir da cana-de-açúcar; na abordagem histórica, foram tratados 

fatores econômicos e sociais no Brasil Colônia, como a escravidão. 

    A partir da pesquisa realizada, percebeu-se que o tema tem grande 

importância na Educação Química e que pode ser expandido em novas 

abordagens. Assim, o presente trabalho visa utilizar o tema “açúcar” para motivar 

e promover um Ensino de Química Significativo e, ao mesmo tempo, incentivar a 

conscientização alimentar do público alvo: estudantes do Ensino Médio. 
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1.2.OBJETIVOS 

 

1.2.1) OBJETIVO GERAL 

 

    Abordar o tema “açúcar” para o ensino de Química, tendo como base 

uma abordagem contextualizada e presente no cotidiano dos educandos para unir 

saúde, educação e desenvolvimento de senso crítico gerando uma aprendizagem 

significativa. 

 

1.2.2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

     

 Promover a conscientização acerca do consumo de açúcar 

com ênfase em alimentos industrializados; 

 

 Auxiliar na leitura de rótulos de alimentos, bem como sua 

interpretação; 

 Explicitar as diferenças entre açúcar mascavo, açúcar 

orgânico e açúcar refinado; 

 

 Explorar os conteúdos interações intermoleculares e 

estequiometria; 
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 Gerar um questionamento acerca dos hábitos alimentares 

dos adolescentes, visando melhorar a dieta dos mesmos e 

desenvolvimento de senso crítico. 
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2. REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

2.1. DAVID AUSUBEL E A TEORIA DA APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA 

      David Paul Ausubel (Figura 2) era membro de uma família judaica 

emigrada da Europa, formou-se em medicina psiquiátrica na Universidade de Nova 

York e dedicou uma parte de sua formação a área de Psicologia da Educação, na qual 

desenvolveu diversos trabalhos conhecidos mundialmente. Suas obras mais 

conhecidas foram Psicologia da Aprendizagem Verbal Significativa (1963) e 

Psicologia Educacional: Um Ponto de Vista Cognitivo (1968). Por ter crescido 

insatisfeito com a educação que recebera, Ausubel era contra a aprendizagem 

mecânica e dedicou-se a estudar uma educação baseada na estrutura cognitiva do 

sujeito (COMIOTTO, 2016).  

 

Figura 2 - David Paul Ausubel (1918-2008)  
(Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/262/david-ausubel-e-a-aprendizagem-significativa) 

     

AUSUBEL, D.P. (1963). The psychology of meaningful verbal learning. New York, Grune and Stratton. 

AUSUBEL, D.P. (1968). Educational psychology: a cognitive view. New York, Holt, Rinehart and Winston. 
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 Segundo Ausubel (1982), um ensino com uso exclusivo de memorização 

arbitrária gera uma aprendizagem mecânica e ineficiente. Na sua visão, aprender de 

maneira significativa é ampliar e transformar ideias já existentes na estrutura mental, 

também chamadas de conceitos âncoras, e com isso ser capaz de relacionar e 

acessar novos conteúdos, que uma vez que sejam reprocessados, gerem novos 

conhecimentos. Por essa razão, é necessário que o aluno possua conceitos 

subsunçores, ou seja, conhecimento prévio acerca daquilo que será ensinado para 

dessa forma gerar uma aprendizagem significativa. Além disso, são necessárias 

outras duas condições: disposição para aprender e significado lógico. A primeira é 

advinda do subconsciente do educando e pode ser ativada pelo educador, e a 

segunda é papel do professor conseguir correlacionar o ensino com a realidade do 

aluno.  

     É importante mencionar que o mesmo conteúdo pode ser aprendido de 

diversas formas, variando de acordo com as concepções prévias que o educando tem 

acerca do que está sendo ensinado. Neste caso, não existe a maneira certa de se 

pensar e aprender, apenas a maneira que faz sentido para aquele indivíduo. 

O que ocorre entre conhecimentos prévios e conhecimentos 
novos é uma interação cognitiva. (...) Resumidamente, o 
processo pode ser assim descrito:   

- Um novo conhecimento interage com algum conhecimento 
prévio, especificamente relevante, e o resultado disso é que 
esse novo conhecimento adquire significado para o aprendiz e o 
conhecimento prévio adquire novos significados, fica mais 
elaborado, mais claro, mais diferenciado, mais capaz de 
funcionar como subsunçor para outros novos conhecimentos.  

- Durante um certo período de tempo, a fase de retenção, o novo 
conhecimento pode ser reproduzido e utilizado com todas suas 
características, independente do subsunçor que lhe deu 
significado em um processo de interação cognitiva.  

- No entanto, simultaneamente, tem início um processo de 
obliteração cujo resultado é um esquecimento (residual) daquele 
que era um novo conhecimento e que foi aprendido 
significativamente. Isso quer dizer que aprendizagem 
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significativa não é sinônimo de ‘nunca esquecer’ ou ‘daquilo que 
não esquecemos’.  

- A assimilação obliteradora é a continuidade natural da 
aprendizagem significativa. Mas essa obliteração não leva a um 
esquecimento total. Ao contrário, o novo conhecimento acaba 
‘ficando dentro do subsunçor’ e a reaprendizagem é possível e 
relativamente fácil e rápida. (MOREIRA, 2013, p. 6) 

 

     A teoria de Ausubel é focada no contexto escolar e leva em conta a 

história do sujeito, colocando o professor na posição de motivador, propondo 

condições que favoreçam a aprendizagem. A motivação é favorecida com o uso de 

temas presentes no cotidiano dos alunos, que pode ser relacionada com a teoria de 

Paulo Freire e os temas geradores.  

      

 2.2. PAULO FREIRE E OS TEMAS GERADORES 

      Paulo Freire (Figura 3) foi um educador brasileiro que desenvolveu 

diversas obras baseadas em um pensamento pedagógico político. Segundo ele, a 

educação deveria ser prática de liberdade e o caminho para o despertar da visão 

crítica. Sendo assim, a educação deveria possuir como maior objetivo conscientizar o 

aluno e ajudá-lo a desenvolver um pensamento crítico-reflexivo, de modo que pudesse 

o homem agir a favor de sua própria libertação.  
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Figura 3 - Paulo Reglus Neves Freire (1921- 1997)  
                   (Fonte: https://warosu.org/lit/?task=page&page=17218) 

     

 Freire intitula a metodologia de educação essencialmente expositiva como 

“educação bancária”, onde o professor era o detentor de todo conhecimento e o aluno 

possuía informações “depositadas” em sua cabeça. Para ele, a educação é uma via 

de mão dupla, onde o professor ensina para o aluno, mas também aprende com ele 

que “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam 

entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1987, p. 39). 

    O objetivo do ensino para Freire é que o educando adquira a capacidade 

de ler, interpretar e transformar situações marcadas por negligência, exploração, 

discriminação, dentre outros problemas encontrados no meio social. Para que este 

objetivo seja alcançado no meio escolar é necessário que o aluno se reconheça como 

sujeito ativo no ambiente em que vive. Assim, na perspectiva freireana, não se deve 

tratar o conhecimento como algo estático e alheio à vivencia do aluno, ou seja, o 

ensino contextualizado deve ser uma prática frequente e contínua no âmbito escolar, 

em todos os seus níveis de formação. 

    A relação direta do discente com a construção de seu conhecimento é 

muito discutida por Freire (1999, p.51), sendo enfatizada quando o autor afirma que: 
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A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de 
estar com ela e estar nela, pelos atos de criação, recriação e 
decisão, vai ele dinamizando o seu mundo. Vai dominando a 
realidade. Vai humanizando-a. Vai acrescentando a ele algo de 
que ele mesmo é fazedor. Vai temporalizando os espaços 
geográficos. Faz cultura. 

 

     O educador Paulo Freire iniciou práticas revolucionárias no cenário 

brasileiro da educação de adultos. Barreto (1998) afirma que inicialmente, a fim de 

que o diálogo se concretizasse, Freire desenvolveu um trabalho onde o conhecimento 

dos alunos se transformava em palavras geradoras, possibilitando a participação de 

todos. Mais tarde, as palavras geradoras foram substituídas pelo uso de temas 

geradores, uma vez que durante as discussões em sala eram abrangidos diversos 

assuntos, gerando investigação e novos conhecimentos. 

     O uso de tema gerador trata-se de uma prática que adota situações que 

cercam a realidade tanto de educandos quanto de educadores. Tais temas precisam 

ser apreendidos e refletidos para que ocorra a tomada de consciência em relação a 

eles e, ao mesmo tempo, são objetos que deverão ser interpretados e possíveis de 

serem representados pelos alunos.  

     Considerando a escola como o ambiente onde ocorre a intervenção 

pedagógica, é notável seu papel essencial no desenvolvimento do cidadão. Portanto, 

o uso de temas geradores é uma estratégia facilitadora para atingir uma aprendizagem 

significativa numa perspectiva crítica e emancipatória. 
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3.  METODOLOGIA 

       A metodologia proposta é baseada na condição ativa de 

aprendizagem, utilizando como estratégia a contextualização baseada no tema 

“açúcares”, buscando entendimento não só de suas propriedades químicas, como 

também uma reflexão quanto ao seu consumo. Além disso, este tema também foi 

utilizado para ensinar aos estudantes como ler rótulos de alimentos industrializados 

bem como as quantidades relativas de ingredientes presentes no mesmo. Tendo isso 

em vista, foi feita uma abordagem acerca de doenças causadas e/ou agravadas pelo 

consumo exagerado do mesmo, indagando os alunos acerca de seu conhecimento 

sobre tais doenças, gerando assim uma problematização. 

      Após a problematização fez-se uma apresentação de estruturas e 

propriedades de açúcares, havendo uma interdisciplinaridade entre Química e 

Biologia. Depois da apresentação dos açúcares, houve uma discussão acerca do 

consumo dessa substância em alimentos industrializados que incluiu a apresentação 

dos limites de ingestão diária calculados pela OMS e também uma leitura de rótulos. 

Com isso, os alunos se conscientizaram sobre sua alimentação e, consequentemente, 

sua saúde. 

3.1 A ESCOLA 

       O projeto foi aplicado no Colégio GAPE (Grupo de Aprendizagem 

Permanente), uma escola particular localizada no bairro do Fonseca, Niterói. A Figura 

4 mostra algumas dependências da escola. O GAPE possui turmas desde a Educação 

Infantil até o Ensino Médio (EM), sendo o EM em turno matutino. A escola conta com 
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cerca de 60 alunos de EM, com uma faixa de 15-25 alunos por turma e a 1ª série, com 

a qual trabalhou-se, possuía 18 alunos.  

 

 

Figura 4 - Dependências do Colégio GAPE (Fonte: http://colegiogape.site/) 

 

       O planejamento de conteúdo da escola é baseado nas apostilas do 

sistema PH, que é um sistema de ensino que tem o objetivo de nivelar o conteúdo 

programático das escolas que o adotem, oferecendo o material e os recursos didáticos 

para todas. Baseando-se nesse material foram trabalhados os tópicos interações 

intermoleculares e estequiometria com a 1ª série do Ensino Médio, que serviram de 

base para o desenvolvimento do atual projeto.  
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3.2) O PROJETO 

       O desenvolvimento do projeto foi feito em sala de aula em 3 semanas, 

a saber: 

Na primeira foram utilizados 30 minutos para aplicação da diagnose. 

 Na segunda semana foi realizada a aula em PowerPoint intitulada 

“Química do Açúcar” com a duração de dois tempos de 50 minutos cada que se iniciou 

com a definição de açúcar e em seguida foi feita a problematização acerca do 

consumo excessivo dessa substância, demonstrando dados da OMS e FAO (Food 

and Agriculture Organization). Após a problematização, a aula teve continuidade 

explicitando o histórico do açúcar no Brasil, ensino de leitura de rótulos e explicação 

de tipos de açúcares presentes nesses rótulos, como açúcar invertido. Também 

comparou-se as diferenças entre açúcar mascavo e açúcar demerara (orgânico). A 

estrutura da sacarose exibida permitiu o estudo das interações intermoleculares entre 

a mesma e a água, explicando sua solubilidade e, ainda, o que é coeficiente de 

solubilidade. Em seguida, foi feito um exemplo de cálculo da ingestão de açúcar em 

determinado alimento, para que os alunos pudessem aprender como seria feita a 

atividade seguinte e observar a grande quantidade de açúcar contida em um tipo de 

alimento presente em seu cotidiano. Ao final da aula, foi proposto que os alunos 

elaborassem diários de alimentação baseados em sua rotina, como tarefa para casa. 

Através da leitura e interpretação dos rótulos e análise da quantidade ingerida de cada 

alimento, os alunos deveriam fazer o cálculo da massa de açúcar consumida e 

comparar com os parâmetros da OMS, que caso não estivessem dentro dos padrões 
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de consumo recomendados, o aluno deveria responder que atitudes poderiam tomar 

para melhorar este quadro. 

A última parte do projeto foi a roda de conversa para discussão dos diários 

alimentares, executada na semana seguinte com duração de dois tempos de 50 

minutos, onde cada educando apresentou seu trabalho e suas conclusões sobre o 

que fora estudado. 

 

3.3) A AVALIAÇÃO 

   O trabalho foi avaliado de maneira contínua, iniciando-se pela avaliação 

das diagnoses para estudar os conhecimentos prévios dos educandos e observando-

se os trabalhos finais, que consistiam nos cardápios montados e suas conclusões 

acerca dos mesmos, valendo como nota de trabalho do bimestre, e também da 

participação durante a aula, que baseava-se nas perguntas e respostas dos alunos 

no decorrer da atividade. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

      Pretendeu-se, como foco deste trabalho, utilizar o tema gerador 

“açúcar” para o desenvolvimento de senso crítico dos educandos provocando uma 

maior conscientização acerca de sua alimentação. Além disso, o tema foi utilizado 

para revisar os conceitos de interações intermoleculares e estequiometria e introduzir 

o conceito de coeficiente de solubilidade. 

       De acordo com a teoria freireana discutida na sessão 2.2, o uso de 

temas geradores possibilita que o educando adquira a capacidade de interpretação e 

transformação de situações que pode se deparar no meio social. Baseando-se nesta 

perspectiva, foi executada a aula de Química do Açúcar. Essa prática propôs o uso 

de um tema gerador para atingir uma aprendizagem significativa, linha de pensamento 

ausubeliana (sessão 2.1), uma vez que o conteúdo explorado estava presente no 

cotidiano de todos os educandos e os conhecimentos químicos abordados já haviam 

sido estudados e puderam ser contextualizados. 

       Nas próximas sessões serão discutidos os resultados das três etapas 

do projeto: diagnose, aula em PowerPoint e análise dos cardápios. A sessão 4.1 trata-

se da discussão acerca da diagnose, que foi essencial para analisar os conceitos 

subsunçores dos alunos sobre o tema posteriormente trabalhado. Na sessão seguinte 

(4.2) será mostrado como foi o decorrer da aula expositiva e as contribuições que os 

educandos fizeram durante a mesma. A sessão 4.3 irá tratar da análise dos hábitos 

alimentares dos adolescentes e suas conclusões sobre o projeto. 
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      4.1. RESULTADOS E DISCUSSÃO DA DIAGNOSE 

       A diagnose foi aplicada no dia 9 de outubro de 2018. Inicialmente, 

pediu-se que os alunos respondessem o questionário da forma mais sincera possível, 

explicando que não havia respostas certas e erradas, mas que o objetivo era analisar 

seus conhecimentos prévios e a partir disso elaborar a aula que mais tarde seria 

lecionada. O questionário está exposto no Apêndice B.  

         Foram analisadas de forma semiquantitativa, uma vez que não foram 

utilizados recursos estatísticos para interpretação dos dados. As respostas de 16 

alunos que estavam presentes no dia da atividade foram agrupadas de acordo com a 

afinidade de respostas, que serão discutidas a seguir. 

 

 

        4.1.1. PERGUNTA 1:  

      A primeira pergunta tinha como objetivo observar se os alunos 

possuíam conhecimentos prévios além do senso comum e se de alguma forma 

associavam o nome “açúcar” a uma substância ou grupo de substâncias ou 

propriedades. As respostas serão mostradas no gráfico a seguir (Figura 5). 
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Figura 5 - Gráfico de respostas da pergunta 1 da diagnose 

 

          As respostas foram agrupadas em duas classes: alunos que 

mencionaram que açúcares são carboidratos (em azul) e alunos que só mencionaram 

que era um produto utilizado para adoçar os alimentos (em laranja). A primeira classe 

de respostas englobava conceitos mais científicos, estudados na disciplina de 

Biologia. Alguns alunos usaram palavras como glicose e sacarose para exemplificar. 

Houve alunos que citaram a solubilidade dos açúcares. Na Figura 6 a seguir temos 

um exemplo de resposta. 

88

“DE ACORDO COM SEUS CONHECIMENTOS, O QUE É 
AÇÚCAR?”

Alunos que mencionaram que açúcares são carboidratos

Alunos que só mencionaram que açúcar era utilizado para adoçar os alimentos
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"É um carboidrato com gosto doce, solúvel em água." 

Figura 6 – Resposta do aluno 1 

 

     Já a segunda classe envolvia respostas onde os alunos demonstraram 

associar o termo açúcar ao produto comercial. Na Figura 7, há um exemplo de 

resposta. 

 

"Uma substância química que serve para acrescentar nos alimentos, para ficar 

mais doce." 

Figura 7 – Resposta do aluno 2 

 

     Com a análise das respostas, concluiu-se que metade dos alunos 

demonstraram possuir alguns conhecimentos prévios químicos sobre o tema que seria 

tratado no projeto, enquanto a outra metade apresentou respostas de senso comum, 

ligados mais ao uso. 
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4.1.2. PERGUNTA 2:  

    A segunda pergunta tinha como objetivo saber se os alunos possuíam 

conhecimento das consequências para a saúde do consumo exacerbado de açúcar. 

As respostas estão demonstradas na Figura 8. 

 

Figura 8 - Gráfico de respostas da pergunta 2 da diagnose 

 

      As respostas da segunda pergunta foram divididas em quatro 

categorias: diabetes, outras doenças, aumento de peso e outros. A primeira foi a mais 

citada, concluindo-se que os alunos possuíam conhecimento acerca de uma das 

doenças relacionadas ao consumo excessivo de açúcar, porém aparentemente 

consideravam que seus riscos a saúde restringiam-se a diabetes. A segunda categoria 

engloba respostas como diminuição de pressão arterial e riscos à saúde em geral. A 

terceira categoria inclui majoritariamente a resposta de meninas, que indica uma maior 

102

3

1

“POR QUE MÉDICOS E NUTRICIONISTAS 
RECOMENDAM QUE SEJA FEITO UM CONSUMO 

MODERADO DE AÇÚCAR?”

Diabetes Outras doenças Aumento de peso Outros
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preocupação desse gênero com a aparência e, em casos mais agravados, a 

obesidade. A última engloba uma resposta diferente das demais, pois o aluno afirmou 

que o consumo de açúcar era necessário para dar energia ao corpo – o que não pode 

ser considerado um erro, já que o carboidrato é  fonte primária de energia para as 

células- mas talvez não tenha ficado claro para ele que a pergunta relacionava-se ao 

açúcar refinado, e não  a classe “açúcares”. As Figuras 9 e 10 mostram alguns 

exemplos de respostas obtidas. 

 

          

 

"Porque o açúcar aumenta a glicose e produz mais gordura para as pessoas" 

Figura 9 – Resposta do aluno 3 

 

 

"O açúcar no corpo costuma ser armazenado na forma de glicose. (...). Quando 
o açúcar é consumido em grande quantidade com muita frequência, a produção de insulina 

pode não ser suficiente, causando (...) diabetes." 

Figura 10 – Resposta do aluno 4 
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     Observou-se que os alunos estavam cientes dos malefícios à saúde 

causados por essa substância, mas restringiram-se a doenças como diabetes. 

       4.1.3. PERGUNTA 3:  

   A pergunta de número 3 visava estudar o público alvo com relação a sua 

preocupação com a alimentação. Na Figura 11 são expostos os resultados obtidos. 

 

Figura 11 - Gráfico de respostas da pergunta 3 da diagnose 

 

       As respostas da pergunta 3 foram divididas em três categorias: 

preocupação alta, moderada e baixa. Cinco alunos responderam possuir uma grande 

preocupação com a alimentação, dois deles justificaram que são atletas e precisam 

atingir os objetivos em seus respectivos esportes. A maioria dos alunos respondeu 

que possui uma preocupação moderada; dentro dessa categoria, grande parte afirmou 

que é necessário ser saudável, porém sem deixar de comer o que gosta. Dois alunos 

afirmaram não se preocupar com seus hábitos alimentares. As Figuras 12, 13 e 14 

mostram algumas respostas para a pergunta em questão. 

5

9

2

“COMO É SUA PREOCUPAÇÃO COM RELAÇÃO A 
ALIMENTAÇÃO?”

Alta Moderada Baixa
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"Tento equilibrar o consumo de açúcar, mas não presto atenção nos alimentos 

que já possuem açúcar." 

Figura 12 – Resposta do aluno 5 

 

 

"Bem, eu não possuo uma dieta saudável, mas tenho convicção da dieta 

necessária" 

Figura 13 – Resposta do aluno 6 

 

 

"(...)creio que deveria ser honesta (...). Às vezes eu engordo demais 

(mesmo sendo uma alimentação saudável) e emagreço demais, tudo por questões 

psicológicas" 
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Figura 14 – Resposta do aluno 7 

     Como o esperado, os alunos demonstraram possuir preocupação 

moderada com relação a alimentação, reforçando que deveriam aprender mais sobre 

este assunto para adquirir conscientização. 

     4.1.4. PERGUNTA 4:  

     A Figura 15 expõe os alimentos adoçados mais consumidos pelos 

estudantes. O objetivo da pergunta 4 era identificar se os alunos faziam a leitura de 

rótulos de alimentos ou consideravam a presença de açúcar apenas em alimentos 

doces. 

 

Figura 15 - Gráfico de respostas da pergunta 4 da diagnose 

 

     As respostas para a pergunta 4 foram divididas baseando-se na 

quantidade de alunos que citaram consumir determinados tipos de alimentos: comidas 

doces, comidas salgadas, refrigerantes, sucos industrializados e outros. Quinze dos 

dezesseis estudantes responderam consumir alimentos doces, incluindo frutas, o que 

15

5

4

7

2

“VOCÊ SABE QUAIS DOS ALIMENTOS PRESENTES NO 
SEU DIA A DIA POSSUEM AÇÚCAR NA COMPOSIÇÃO? 

CITE AQUELES QUE VOCÊ CONSOME COM MAIS 
FREQUÊNCIA.”

Comidas doces Comidas salgadas Refrigerantes Sucos industrializados Outros
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demonstra que os alunos não restringiram a presença apenas de açúcares 

adicionados nos alimentos. Cinco alunos citaram a presença de açúcar em comidas 

salgadas. Quatro alunos afirmam consumir refrigerantes. Sete alunos possuem 

conhecimento acerca da presença de açúcar nos sucos industrializados que 

consomem. Dois alunos citaram o consumo de suplementos com açúcar em sua 

composição. Essa pergunta não especificava o tipo de açúcar (refinado ou qualquer 

carboidrato) que se tratava, porém é possível observar a tendência dos discentes 

considerarem a presença de açúcar majoritariamente em alimentos de paladar doce. 

       4.1.5. PERGUNTA 5:  

      Na última pergunta, visava-se analisar os conhecimentos espontâneos 

dos alunos acerca de conceitos químicos não estudados ainda (coeficiente de 

solubilidade), mas presente no cotidiano. Na Figura 16 veremos o gráfico 

demonstrativo das respostas. 

 

Figura 16 - Gráfico de respostas da pergunta 5 da diagnose 

2

10

4

“A QUANTIDADE MÁXIMA DE AÇÚCAR QUE PODE SER 
DISSOLVIDA EM 100ML DE ÁGUA À TEMPERATURA 

AMBIENTE É 33G. SE VOCÊ MISTURAR 45G DE 
AÇÚCAR COM 100ML DE ÁGUA, COMO VOCÊ ACHA 
QUE FICARÁ A APARÊNCIA DA MISTURA? POR QUE 

ISSO ACONTECE?”

Recipiente 1 Recipiente 2 Não respondeu
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     O recipiente 1 mostrava apenas uma fase, demonstrando uma mistura 

homogênea, enquanto o recipiente 2 indicava uma mistura heterogênea, com grãos 

de açúcar não dissolvidos totalmente na fase líquida. A pergunta 5 tinha o objetivo de 

observar os conhecimentos prévios acerca de um novo conteúdo que seria introduzido 

durante a aula: coeficiente de solubilidade. A maioria dos alunos respondeu que o 

excesso de açúcar ia permanecer sem se solubilizar, demonstrando um conhecimento 

intuitivo acerca do conteúdo de Química, uma vez que é uma prática vista em seu 

cotidiano. Este fato corrobora com a teoria de Ausubel, uma vez que os conceitos 

subsunçores dos educandos facilitam a aprendizagem de novos conteúdos que ao 

longo do estudo são significativamente apreendidos. 

      A análise das diagnoses guiou a elaboração dos slides, que basearam-

se nas deficiências e conhecimentos prévios dos alunos. Como nem todos 

conseguiram definir formalmente o que eram açúcares, decidiu-se iniciar a aula com 

esse foco. A segunda parte da aula foi baseada na conscientização a respeito de 

saúde e alimentação, pois nem todos os educandos demonstraram preocupação com 

relação a influência da alimentação na saúde. Por fim, as respostas da pergunta cinco 

indicaram que a maioria dos alunos possuía conhecimento prévio acerca do novo 

conteúdo a ser introduzido, dessa forma servindo de conceito âncora para a 

aprendizagem significativa do mesmo. 
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4.2. RESULTADOS E DISCUSSÃO DA AULA EXPOSITIVA 

     Depois de ser feita a análise das diagnoses e observação dos conceitos 

subsunçores dos estudantes, foi iniciada a formulação dos slides da aula expositiva. 

Foram apresentadas em slides, inicialmente, as definições de açúcares. Na 

sequência, os alunos foram indagados acerca das consequências do consumo 

excessivo de açúcar refinado e apresentaram-se alguns exemplos para confirmar 

suas respostas, bem como os parâmetros da OMS para um consumo consciente. 

Depois foi feita uma breve abordagem sobre histórico do açúcar no Brasil. Em seguida, 

os alunos foram ensinados a interpretar os rótulos de alimentos industrializados. Neste 

ponto, abordou-se a ordem quantitativa de cada ingrediente presente no alimento 

(Figura 17) e foi apresentada a reação de formação do açúcar invertido, bem como 

suas propriedades e o motivo de seu uso na indústria alimentícia. 

 

Figura 17 - Imagem utilizada para ilustrar a interpretação de rótulos de alimentos. 

(Fonte: https://www.ufrgs.br/lidia-diabetes/2018/05/15/como-decifrar-as-informacoes-dos-rotulos-de-

alimentos/) 
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 Ainda sobre os açúcares encontrados nos rótulos dos alimentos, foi feita 

a apresentação das propriedades e diferenças entre o açúcar mascavo e o demerara 

(orgânico). Nesse momento houve a maior participação dos alunos, que disseram não 

possuir conhecimento acerca da diferença entre estes e o açúcar refinado; com isso, 

houve uma conversa em que eles tentaram decidir qual seria o mais saudável para 

seu consumo, sendo possível visualizar que os alunos desenvolveram uma formação 

de senso crítico sobre o assunto, corroborando com a teoria de Paulo Freire e a 

contribuição dos temas geradores para uma educação cidadã. A exposição da 

estrutura da sacarose possibilitou a visualização das ligações de hidrogênio que 

ocorrem entre os grupos hidroxila desta e a água, revisando o conceito de interações 

intermoleculares que explica a solubilidade do açúcar em água, como os discentes já 

possuíam como conceito subsunçor. Em seguida introduziu-se o conceito de 

coeficiente de solubilidade, para responder a pergunta 5 da diagnose e transformar o 

conhecimento empírico em conhecimento científico escolar. A aula foi finalizada com 

a simulação do cálculo de açúcar ingerido utilizando como base um rótulo de alimento 

industrializado e uma quantidade representativa, relacionando tal cálculo aos cálculos 

estequiométricos previamente estudados (Figura 18). Nesse momento, os alunos 

conseguiram rapidamente efetuar as contas por estarem familiarizados com o 

conteúdo. Foi deixada como tarefa de casa a montagem dos cardápios da alimentação 

individual dos alunos, bem como os cálculos do consumo de açúcar diário total e a 

comparação com os parâmetros quantitativos considerados aceitáveis pela OMS. A 

conclusão do trabalho deveria incluir uma breve solução para a melhora dos hábitos 

alimentares dos educandos.  
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Figura 18 - Cálculo utilizado como exemplo durante a aula 

    

  4.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO DA ANÁLISE DOS DIÁRIOS DE 

ALIMENTAÇÃO  

   A terceira parte do projeto foi a elaboração dos diários de alimentação 

dos alunos, onde estes organizaram os alimentos consumidos por refeição e suas 

quantidades. A partir disso, fizeram os cálculos baseados nas informações nutricionais 

contidas nos rótulos e obtiveram o valor final do consumo de açúcar de um dia 

(Apêndice A). Dos 16 alunos participantes da atividade inicial, apenas 8 entregaram 

os diários, reforçando o fato de muitos alunos não possuírem o hábito de estudar e 

fazer atividades fora da escola. Como foi uma atividade para casa, os alunos 

afirmaram ter esquecido. Para obter uma maior participação, seria interessante pedir 

aos alunos que em casa apenas anotassem os alimentos consumidos e concluíssem 

os cálculos durante a aula, porém isso não pôde ser feito, uma vez que demandaria 

mais tempo e para atendermos o cronograma da escola tínhamos pouco horário 
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disponível. No gráfico a seguir (Figura 19), observamos o consumo total de açúcar 

diário calculado por cada aluno. 

 

Figura 19 - Gráfico de respostas da quantidade diária açúcar ingerida 

    

Dos oito alunos participantes, nenhum possuía o consumo de açúcar dentro 

da quantidade indicada pela OMS (até 25g), indicada no gráfico pela linha laranja. 

Dois alunos consumiam entre 50 e 100g, três entre 100 e 150g e outros três ingeriam 

mais de 150g de açúcar por dia. É notável o consumo exacerbado dessa substância 

dentro do público analisado, o que reforça a necessidade da conscientização acerca 

das consequências de seus hábitos alimentares.  

    Na conclusão de seus diários, todos os alunos observaram que estavam 

acima do valor recomendado de ingestão de açúcar e que precisavam tomar medidas 

para evitar problemas de saúde, sendo mais equilibrados em suas escolhas. A seguir, 

nas Figuras 20 e 21 vemos alguns exemplos de respostas.  
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"(...) irei deixar doces e biscoitos para ocasiões especiais, além de continuar 
usando adoçante ao invés de açúcar." 

Figura 20 – Resposta do aluno 8 

 

 

"(...)passo aos finais de semana 80,1g de açúcar a mais do que o 

indicado e sei que posso passar por problemas futuros. Eu poderia enganar-me e 

dizer para você que serei mais radical na alimentação, mas penso que devo apenas 

prestar mais a atenção em quanto de açúcar acabo ingerindo para assim ter uma 

vida melhor e mais saudável.” 

Figura 21 – Resposta do aluno 9 

 

   Na roda de conversa que foi feita ao final da atividade houve participantes 

que não fizeram seu diário alimentar, mas sua participação acrescentou observações 

sobre a primeira etapa do projeto e também fez com que os mesmos ficassem cientes 
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de todo o trabalho executado. Nesta roda foram levantadas questões como “esse 

projeto foi significativo para você? O que você aprendeu?”, “gostaria de ter mais 

atividades assim em sua vida escolar?”. Os alunos demonstraram estar muito a 

vontade para responder. Para a primeira pergunta, houve apenas respostas positivas, 

onde os educandos afirmaram ter se surpreendido com a composição dos alimentos 

que ingeriam todos os dias e não possuíam uma visão crítica. Além disso, citaram ter 

compreendido melhor a diferença entre os tipos de açúcares explanados na aula 

expositiva. Na segunda pergunta, as respostas obtidas também foram positivas, pois 

os alunos disseram que se sentiram mais a vontade a participar da aula que envolvia 

assunto que eles já conheciam e tinham curiosidade, como a diferença entre os tipos 

de açúcares mascavo e demerara e porque estes eram considerados mais saudáveis 

que o açúcar refinado. 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Mediante a aplicação deste projeto, foi possível concluir que o tema 

“açúcar” utilizado como gerador exerceu o papel proposto, uma vez que aproximou o 

ensino de Química da realidade dos alunos e os colocou na posição de participação 

ativa durante todo o projeto e dessa forma contribuiu para um crescimento de 

consciência crítica, consequentemente acrescentando na formação cidadã dos 

educandos. 

 Ao permitir que o aluno tenha voz durante uma aula, o professor constrói 

uma relação dialógica, de troca de conhecimento e de experiências. Quando o 

educando percebe que o centro de estudo de uma disciplina não é exclusivamente 

um conceito científico, mas sim a sua vida, o ensino e a aprendizagem se tornam mais 

prazerosos tanto para quem aprende quanto para quem ensina. 

O uso da contextualização foi uma estratégia fundamental para atingir uma 

aprendizagem significativa, que foi avaliada através da participação dos alunos nas 

aulas e elaboração dos diários alimentares. Foi possível observar que o projeto foi útil 

para revisar os conceitos de interações intermoleculares e estequiometria, pois além 

da avaliação do projeto, também refletiu na melhora das avaliações bimestrais. A 

união entre o ensino formal e as relações com seu cotidiano potencializam o 

envolvimento ativo e concomitantemente a educação dos estudantes.  

O projeto contribuiu de maneira expressiva para a minha formação 

profissional e pessoal, pois possibilitou uma grande aproximação com os alunos e 

também a visualização das necessidades educacionais dos mesmos, como aulas 

mais dinâmicas e participativas. Essa estratégia pode ser inserida no cotidiano escolar 
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como forma de despertar o interesse dos educandos, para que dessa maneira seja 

possível acrescentar efetivamente em sua formação. 
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APÊNDICE A 

Diário Alimentar
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APÊNDICE B 

                                          Diagnose 

 

Diagnose para trabalho de conclusão de curso 

Tema: Química e açúcar 

Graduanda: Gabriella Pacheco Rodrigues 

Orientadora: Marcia Narcizo Borges  

Aluno(a):_______________________________________________________________ 

Turma:___________________    Data:__/__/_____ 

 

 

1) De acordo com seus conhecimentos químicos, o que é açúcar? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2) Por que médicos e nutricionistas recomendam que seja feita uma 

ingestão seja moderada de açúcar? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3) Como é a sua preocupação com relação à alimentação?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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4) Você sabe quais dos alimentos presentes no seu dia a dia possuem 

açúcar na composição?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5) Levando em consideração que a quantidade máxima de açúcar que 

pode ser dissolvida em 100mL de água é 33g, se para o preparo de um suco 

utilizarmos 45g, como você acha que ficará o suco? Por que isso acontece? 

                        

                    (I)                                     (II) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 


