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1. RESUMO 

Neste trabalho foi proposto uma alternativa de aula interdisciplinar de Química, tendo 

como objetivo despertar o interesse para o aprendizado e a capacidade crítica nos 

alunos. O tema escolhido, "A Química da Digestão", foi trabalhado através de desenhos 

e experiências simples, relacionados com a teoria, não necessitando de um laboratório 

com instrumentos experimentais sofisticados. De forma a mensurar o conhecimento dos 

alunos referente ao tema, foi realizada uma breve avaliação, antes e depois da aula, o 

que deu subsídios para uma definição crítica de resultados. Os alunos deixaram a 

atitude passiva, e passaram a intervir na aula de forma positiva, compartilhando 

situações vivenciadas e compreendendo fenômenos trabalhados por outras disciplinas. 

Pretende-se ainda desenvolver a pesquisa usando outros experimentos 

interdisciplinares.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Estudos na área da Educação confirmam que o conhecimento do indivíduo não é 

nato, mas sim, construído a partir da interação com o meio; portanto, quanto maior o 

número de interações complexas, mais inteligente o indivíduo será (PIAGET, 1973: 89). 

Segundo Miranda e Costa (2007), a maioria das escolas tem dado ênfase à 

transmissão de conteúdos e à memorização de fatos, símbolos, nomes e fórmulas, 

deixando de lado a construção do conhecimento científico dos discentes. Foi observada 

também a desvinculação entre o conhecimento químico e o cotidiano. Porém, para 

motivar o aluno, as aulas devem ser dinâmicas, bem contextualizadas, com 

experimentos e exemplos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNs) orientam para o 

desenvolvimento de um currículo que contemple a interdisciplinaridade como algo que 

além da justaposição de disciplinas, evite a diluição das mesmas de modo a se perder 

em generalidades (Brasil, 1999: 88-89).  

O ensino brasileiro necessita de inovações para obter um significativo avanço. 

Uma sugestão plausível é a valorização da interdisciplinaridade, onde o professor 

desenvolve a relação do aluno com o sistema social, incentivando-o a relacionar sua 

disciplina com outras e a buscar exemplos em seu cotidiano. Assim, o aluno sente-se 



mais próximo do conteúdo ministrado, estimulando a reflexão e facilitando a 

compreensão. 

 

3. OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho é propor uma prática alternativa para o ensino de 

química que relacione essa disciplina com outras áreas do conhecimento escolar. 

Deseja-se despertar o interesse pelo aprendizado nos alunos e estimular o 

desenvolvimento de seu senso crítico. 

 

4. METODOLOGIA 

A realização do trabalho iniciou-se com pesquisas bibliográficas. A estratégia 

didática desenvolvida com os alunos foi: 1) Aplicação de questionário para registrar o 

conhecimento do aluno sobre o tema; 2) Explicação sobre conceitos fundamentais da 

digestão; 3) Realização de experimentos relacionando a química com o processo da 

digestão e 4) Reaplicação do questionário, para avaliar o aprendizado dos alunos após 

a aula interdisciplinar.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A atividade foi desenvolvida no 2º ano do ensino médio da Escola Estadual 

Professor Alberto Conte, São Paulo, em uma amostra de 34 alunos com idade entre 16 

e 17 anos. No primeiro momento os discentes passaram por uma avaliação, a fim de 

ser registrado seu conhecimento sobre o tema. Cada aluno recebe um desenho da 

silhueta do corpo humano, onde deveria ilustrar o processo da digestão e citar quais 

reações químicas ocorrem. Após a devolutiva da primeira atividade, distribui-se a cada 

aluno um desenho do corpo humano destacando os órgãos do aparelho digestivo. 

Foram realizados experimentos dentro da sala de aula que demonstram processos 

similares aos que acontecem durante a digestão. 

O primeiro experimento demonstrava a relação entre a mastigação dos alimentos 

e a superfície de contato. No segundo experimento, foi realizada uma simulação do 

processo que ocorre no estômago, onde o suco gástrico quebra as partículas grandes 

dos alimentos. Reaplicou-se a avaliação em que eles deveriam descrever os órgãos e 



os processos ocorridos, para verificar os conhecimentos adquiridos e o quanto a 

aprendizagem foi significativa. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com a análise dos resultados obtidos nas avaliações, antes e após a 

aula, e com a posição ativa dos alunos durante a aula, o progresso da maioria dos 

alunos foi nítido. A principio apenas 26,5% dos discentes acertou mais que a metade do 

número de questões; depois da realização da aula esse o percentual cresceu para 

58,9%. Os resultados obtidos mostraram a significativa importância de uma aula 

experimental e interdisciplinar. 

Pretende-se dar continuidade à pesquisa comparando a ação dos detergentes 

na remoção de gorduras com as funções dos lipídeos no organismo humano. 
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