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Introdução 

 
A aprendizagem de Química deve possibilitar 

aos alunos a compreensão das transformações 
químicas que ocorrem no mundo físico de forma 
abrangente e integrada, para que estes possam 
julgar, com fundamentos, as informações adquiridas 
na mídia, na escola, com pessoas, etc
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. Com o 

intuito de tornar mais acessível e melhorar a 
compreensão do conhecimento científico, faz-se 
necessário, no cotidiano da escola, que o professor 
busque alternativas mais eficientes na abordagem 
dos conteúdos em sala de aula. A contextualização 
é uma forma de promover uma interação entre o 
conhecimento empírico do aluno com o ensinado 
em sala de aula. Sendo assim, o objetivo deste 
trabalho foi de proporcionar a uma turma de 3

o.
 série 

do ensino médio da escola Estadual Professor José 
Brasileiro Vilanova, Paulista-PE, uma abordagem 
contextualizada e interdisciplinar referente ao ensino 
do assunto de lipídeos, que são compostos de 
origem biológica que dissolvem em solventes 
apolares, tais como o clorofórmio e o éter dietílico
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Resultados e Discussão 

 

O presente trabalho foi realizado em uma 

turma do terceiro ano do ensino médio.  

No primeiro momento, o professor de biologia 

apresentou em sala de aula um seminário sobre 

“LIPÍDEOS” que teve como objetivo maior, servir de 

ponto de partida para revisar e relembrar aos alunos 

o assunto já explorado em outro momento em 

biologia.  

No segundo momento, foi realizado outro 

seminário pelo professor de química, também 

explorando a temática de “LIPÍDEOS”. Os assuntos 

explorados no segundo seminário com a função de 

contextualizar e criar um elo interdisciplinar, entre o 

assuntos explorados na apresentação de biologia e 

no cotidiano dos alunos foram os seguintes:  

Hidrogenação dos triacetilgliceróis (processo 

industrial utilizado na fabricação de margarinas), 

Hidrolise alcalina dos triacetilgliceróis (fabricação de 

sabão), Transesterificação dos triacetilgliceróis 

(fabricação de biodiesel), Terpenos e terpenóides 

(óleos essenciais e perfumes), gorduras saturadas e 

insaturadas (gorduras trans e ômega-6 e 9 em rótulo 

de alimentos).  

Este segundo seminário explorou os 

conceitos e processos químicos envolvidos na 

fabricação e na utilização dos lipídeos no dia a dia. 

Foi objetivo também esclarecer e informar quanto ao 

uso em embalagem de alimentos e de maneira geral 

pela grande exposição na mídia de algo muito falado 

mais pouco explicado e explorado em sala de aula 

que foi o uso dos conceitos de gorduras saturadas, 

gorduras trans, e Omega 6 e 9. 

Após a apresentação do segundo seminário 

foi realizada uma discussão sobre a relevância do 

tema no dia a dia dos alunos, onde eles puderam 

comentar e falar abertamente sobre proposta de 

aula realizada. 

Conclusões 

 
A intervenção didática proporcionou um 

resultado satisfatório em relação ao processo de 
ensino e aprendizagem desejado, isso demonstra 
claramente que aulas que exploram o cotidiano dos 
alunos em sua prática permite uma construção mais 
eficiente de conhecimentos científicos nos alunos 
envolvidos no processo.  

Ficou evidenciado também que essas aulas 
que exploram a relação do conhecimento prévio e 
do cotidiano do aluno com aula em si, bem como a 
relação entre outras disciplinas em sala de aula, 
muito contribuem para tornar o processo de 
aprendizagem mais prazeroso para interessante 
para o aluno, e assim, mais eficiente também nos 
seus objetivos. 
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