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Introdução 

Para Wartha e Faljoni-Alário “contextualizar o 

ensino significa incorporar vivências concretas e 

diversificadas”. 
[1]

 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (PCNEM), a contextualização deve 

guiar a elaboração do currículo pois, entre outros 

objetivos, ela motiva os estudantes e ilustram 

aplicações do conhecimento, favorecendo o 

processo de ensino e aprendizagem. 
[2]

 

Segundo pesquisa realizada em 2012 pelo 

Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 

(IBOPE) 
[3]

, o maior público consumidor de 

chocolates engloba os jovens entre 12 e 24 anos. 

Acreditando ser este alimento atrativo para os 

estudantes, foi aplicada uma proposta com 4 alunas 

de ensino médio com o intuito de verificar quais os 

conceitos associados ao chocolate elas teriam 

interesse em explorar e ampliar seus 

conhecimentos. Assim, verificou-se de que forma o 

chocolate pode ser usado como tema motivador 

para o ensino de química.  

Resultados e Discussão 

Inicialmente, foram catalogadas as informações 

fornecidas pelos fabricantes nas embalagens de 38 

amostras de chocolates diferentes. 

Alguns termos observados entre as informações 

despertaram a curiosidade das alunas, de modo que 

estimularam a realização de pesquisas na Biblioteca 

do Instituto de Química da UNICAMP (BIQ), de 

artigos científicos, sites oficiais e governamentais.  

Um dos termos que chamou a atenção foi o da 

gordura trans, devido à constante divulgação na 

mídia dos aspectos negativos associados a esse 

componente. Paralelamente, foi necessário o 

entendimento dos conceitos associados à classe de 

compostos denominada gordura. Este tema é 

frequentemente abordado em aulas de química 

orgânica do ensino médio. No entanto, a falta de 

contextualização e sua abordagem exclusivamente 

expositiva tende a tornar o assunto desestimulante.  

As denominações “light” e “diet”, presentes em 

algumas das amostras, geraram vários 

questionamentos, cujas respostas foram 

encontradas após leitura e interpretação das 

legislações vigentes.  

A existência de diferentes tipos de chocolate (ao 

leite, meio amargo, amargo, duo e branco) 

favoreceu discussões quanto às razões das 

classificações e consequentes pesquisas sobre a 

composição de cada um destes produtos. 

A semelhança das informações de macro e 

micronutrientes apresentadas nas tabelas 

nutricionais das embalagens estimulou a consulta 

das normas para a elaboração das mesmas. 

Simultaneamente, conhecer alguns destes 

nutrientes passou a ser foco de pesquisa. 

Ao constatarem os diversos conceitos que estão 

agregados aos chocolates, as estudantes 

“propuseram” abordagens que outras disciplinas do 

ensino médio podem realizar tendo o chocolate 

como tema. Por exemplo, explorar os biomas onde 

o cacaueiro se desenvolve, a importância 

socioeconômica do cacau, substâncias associadas 

à sensação de prazer no consumo do chocolate, 

alimentação saudável e balanceada, etc. 

Conclusões 

O alto nível de rejeição das aulas de química pode 

estar associado a não contextualização desta. 

Trabalhar temas próximos do universo jovem 

estimula o aprendizado, incentivando o estudo e a 

curiosidade. Através desta proposta, foi possível 

constatar que o chocolate é um destes temas e que 

os estudantes podem auxiliar o professor na 

decisão dos assuntos a serem explorados nas mais 

diferentes disciplinas acadêmicas a partir do 

mesmo. 
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