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APRESENTAÇÃO 

 Prezado colega professor, apresentamos esse caderno, que surge como 

produto de uma pesquisa de mestrado profissional, no Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática – PPGECNM, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Nessa pesquisa, 

realizamos estudos teóricos e empíricos sobre o ensino de conteúdos de 

Química na modalidade da Educação de Jovens e Adultos - EJA. As orientações 

aqui expressas, refletem uma experiência que tivemos com o segmento EJA. Da 

nossa vivência com esse público, buscamos sintetizar uma abordagem 

estratégica para o ensino de ácidos graxos e gorduras, intentando contribuir para 

promoção de uma formação integral. Trazemos esse caderno, para que possa 

servir de base na intervenção pedagógica, em conjunto com outros materiais que 

o professor considere necessários.  

Concebemos que no fazer pedagógico, o docente se depara com vários 

desafios. Um deles é trabalhar com os educandos o conhecimento científico no 

contexto escolar. Este desafio, demanda deste profissional o trabalho não só 

com os conceitos construídos para explicação de fenômenos, mas também toda 

a linguagem representacional (modelos) utilizada para explicá-los. 

Pontuamos alguns temas que possam contribuir para reflexão do docente. 

Nos movemos desde um breve direcionamento à discussão da educação para 

pessoa jovem e adulta. Propomos uma possível estratégia-metodológica, que 

possa ser implementada nessa modalidade. Exemplificamos uma Unidade 

Didática, desenvolvida e implementada em momentos pedagógicos com uma 

turma da EJA, no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) Prof.º Felipe 

Guerra, na cidade de Natal – Rio Grande do Norte. 

 

 

 

Braulio Alves de Albuquerque 

Marcia Teixeira Barroso  



 
 

5 | P á g i n a  
 

O ENSINO DE QUÍMICA NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS. 

Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE (2010), os levantamentos do 

censo demográfico 2010 apontaram 

que 9,6% da população ainda era 

considerada não-alfabetizada, o que 

equivalia a aproximadamente 14 milhões 

de brasileiros, em um faixa etária a partir de 15 anos de idade. No Rio Grande 

do Norte, equivalia a quase 442 mil habitantes, 18,5% da população. Em Natal, 

o quantitativo chega a ser pouco mais de 52 mil, com uma taxa de 8,3%. 

A definição que construímos deste público, a luz da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação – LDB (BRASIL, 1996), é que são indivíduos que não 

tiveram acesso ou continuidade nos estudos na idade própria, nos níveis de 

educação fundamental e/ou médio. Ao se pensar na composição dessa 

modalidade, Friedrich et al. (2010) apontam vários fatores que levaram ao 

abandono escolar. Logo, as motivações para essa atitude por parte destes 

sujeitos são variadas, das quais citamos: necessidade de trabalho, reprovações 

sucessivas, e por não terem se moldado as normas da escola. 

Por conseguinte, veem a EJA como espaço de uma nova oportunidade. 

Tendo por base esse segundo aspecto apontado pelo autor, que é a reprovação, 

nos deparamos com uma exclusão realizada pela própria instituição escolar, 

sendo esse público não só vitimado por outras situações, mas também pelas 

sucessivas reprovações. 

A modalidade EJA enfrenta algumas dificuldades. Segundo Costa et al. 

(2009), o sistema educacional brasileiro tem como paradigma vigente sobre a 

EJA, o de um ensino supletivo e visão compensatória, sem uma abordagem 

pedagógica especifica, pautada na particularidade do público.    

Fonte: Projetado por Sapann-Design - 
Freepik.com. 
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Com relação ao tratamento do 

conhecimento químico, ele em geral se baseia 

na prática da educação bancária, em que os 

sujeitos recebem os depósitos de informações 

dissertadas pelo docente (FREIRE, 2005). Nas 

falas de Lambach e Marques (2014), é 

explicito esse tratamento:  

[...] os conhecimentos escolares são aprendidos por meio da 
memorização de definições e de teorias descoladas da realidade 
dos sujeitos, e com características modelares e internalistas, 
ligadas à estrutura e aos problemas padrões próprios da 
formação de cientistas químicos. 

 No viés antagônico ao da formação curricular tradicional, Costa et al. 

(2009) convocam assumir-se os jovens e adultos da EJA como sujeitos 

históricos. Um aspecto ignorado é que o conhecimento ao qual possuem foram 

produzidos em espaços fora da escola. 

Falar sobre o ensino de química nesta modalidade, nos traz como desafio 

buscar pautar a prática profissional com instrumentos capazes de viabilizar aos 

educandos a construção da sua autonomia. Em se tornando sujeitos 

conscientes, possam portar-se ativamente na sociedade a qual fazem parte. 

Essa perspectiva pode-se ser vista na fala de Carvalho (2011, p. 91), que 

ressalta a relevância de uma maior politização, de se buscar a libertação e a 

transformação social, visto que: “os sujeitos envolvidos trazem consigo um 

histórico de negação de direitos, de vitimização, de exclusão, e não só 

educacional”. 

No modelo bancário de educação, segundo Freire (2005), ocorre a 

transmissão das convicções da sociedade opressora. Sendo assim, ele defende 

a educação problematizadora viabilizada pelo diálogo, vista como alternativa a 

superação do estado de opressão, caminhando assim para libertação. Menezes 

e Santiago (2014, p. 60), afirmam:   

Esse movimento decorre da compreensão da Educação como 
ato de conhecimento e como ato político. Sendo assim, ele vê 
na educação a possibilidade de emancipação humana para 
superar as diferentes formas de opressão e dominação 
existentes na sociedade contemporânea, marcada por políticas 
neoliberais e excludentes. 

Fonte: Projetado por 
Dooder - Freepik.com. 
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 Menezes e Santiago (2014) ao falarem sobre educação, indicam que na 

visão de Paulo Freire, ela possui como papel contribuir para o processo de 

transformação social.  Para Freire (2005), a educação é dialógico-dialética, na 

medida em que o ato educativo possibilita a superação a prática de dominação 

e forma uma prática da liberdade. Ele afirma que, educador(a) e educando(a) 

são os protagonistas do processo, dialogam e constroem o conhecimento 

mediante a análise crítica das relações entre os sujeitos e o mundo. 

 Diante do cenário acima apresentado, um questionamento pode pairar em 

suas mentes.  

 

 

  

 

 

Na busca de contribuir com respostas para essa questão, trazemos neste 

material, orientações para realização de uma proposta de ensino para conteúdos 

da Química. Partimos da experiência com uma turma da modalidade EJA, no 

Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) Professor Felipe Guerra. 

Desenvolvemos os conteúdos de ácidos graxos e gorduras, pois esses 

possibilitaram estabelecer diálogos, durante os tratamentos dos conceitos que 

envolve esses conteúdos na alimentação. Buscamos, a partir da estratégia dos 

Três Momentos Pedagógicos - 3MP (DELIZOICOV, 2001), inserir os 

conhecimentos tratados no ambiente escolar, a situações e atividades presentes 

no dia a dia dos educandos. Discutiremos mais sobre essa estratégia em seção 

posterior. Para nossas reflexões, utilizaremos algumas premissas freireanas, 

que possam também proporcionar uma possível resposta ao nosso 

questionamento.  

Como promover um ensino de Química 

que tenha significado para o público 

EJA, considerando as especificidades 

desta modalidade? 

Fonte: Projetado por Pressfoto - 
Freepik.com. 
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O QUE SÃO OS TRÊS MOMENTOS PEDAGÓGICOS? 

 Em nossa percepção, a prática pedagógica precisa romper com a 

passividade do educando e possibilitar uma maior relação com contextos que 

propiciem um significado a aprendizagem. Para tanto, nossa proposta para o 

ensino de conteúdos de Química pretendeu seguir o princípio estratégico da 

dinâmica didático-pedagógica dos 3MP, para o desenvolvimento da sequência 

das atividades da Unidade Didática. 

Portanto, não nos detemos na percepção de aprendizagem reprodutiva, 

que tem como critério a devolução por parte do educando do conhecimento 

apresentado. Tentamos permitir aos estudantes mostrarem suas impressões 

quanto a aprendizagem do conteúdo, não apenas a repetição do que em geral é 

o conhecimento ditado pelo livro didático. 

 A abordagem dinâmica dos 3MP faz com que o professor e os estudantes 

percorram por três momentos, de modo a proporcionar uma efetiva consolidação 

da construção do conhecimento, em um significativo processo de ensino e 

aprendizagem. Constituída inicialmente por Demétrio Delizoicov, os 3MP, 

segundo Muenchen e Delizoicov (2014), promovem um deslocamento das 

concepções de educação de Paulo Freire para o espaço da educação formal, 

instituição escolar. Esses autores também trazem a definição de cada etapa, 

como se seguem: 

Na Problematização Inicial - PI, o estudante é exposto a uma situação da 

realidade a qual possivelmente tenha vivência. É necessário que a situação 

também tenha uma relação com o tema a ser 

desenvolvido, embora requeira a introdução de 

conhecimentos de teorias científicas. Segundo 

Delizoicov (2001), o desfecho deste momento 

consiste em situar os estudantes em um estado 

em que sintam a necessidade de outros 

conhecimentos. 

Na Organização do Conhecimento - OC, 

ocorre a orientação do professor para uma 

sistematização dos conhecimentos, 

Fonte: Projetado por Freepik. 
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preestabelecidos como necessários para melhor compreender o tema e a PI. 

Neste momento, segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009, p. 201), as 

atividades utilizadas pelo professor são o modo de promover a conceituação 

fundamental para a compreensão científica da situação problematizada. 

 Seguidamente, na fase de Aplicação do Conhecimento - AC, é realizado 

a retomada da situação apresentada na PI, usando os conhecimentos que vem 

sendo sistematicamente incorporados na compreensão da situação inicial. 

Podendo também, segundo Delizoicov (2001), possibilitar ao educando que 

esses conhecimentos adquiridos sejam usados na interpretação de outras 

situações, que requerem os conceitos apreendidos. 

Quando na elaboração da proposta de Unidade Didática utilizando os 

3MP, compartilhamos de experiências com os educandos do CEJA supracitado. 

Organizamos então as atividades para 

atenderem ao processo de ensino-

aprendizagem de conteúdos da Química.  

 

Ficou curioso para saber mais sobre 

essa estratégia didático-pedagógica? 

Consulte as referências do quadro abaixo.   

Leituras adicionais 

PIETROCOLA, M. (Org.). Ensino de física: conteúdo, metodologia e 

epistemologia numa concepção integradora. Florianópolis: Ed. da UFSC, 

2001. 

No capítulo seis deste livro, Demétrio Delizoicov aborda alguns sentidos 

atribuídos aos termos problema e problematização. Tratando também, 

sobre a dinâmica Três Momentos Pedagógicos.   

 

SOUZA, P. V. T. et al. Densidade: uma proposta de aula investigativa. 

Revista Química Nova na Escola, São Paulo-SP, 2014. No prelo. 

Neste artigo, os autores trabalham o conceito de densidade, de modo 

investigativo, com estudantes da Educação de Jovens e Adultos. A 

proposta de ensino, é estruturada pela estratégia dos 3MP. 

Fonte: Projetado por Freepik. 
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UNIDADE DIDÁTICA COMO FERRAMENTA 

DE PLANEJAMENTO DE ENSINO. 

 Aqui nesta seção, iremos discutir um 

pouco sobre o que é Unidade Didática. Na 

literatura encontramos várias denominações se 

referindo a ferramenta de planejamento unidade 

didática, das quais podemos citar: sequencia 

didática, unidade de ensino, unidade de 

programação, dentre outras. Segundo Zabala 

(2010), ela é definida como: “um conjunto de 

atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos 

objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos 

professores como pelos alunos”. 

 O instrumento unidade didática, configura-se como um conjunto de 

decisões que o educador toma, considerando a vivencia compartilhada com o 

grupo que trilhará o caminho da construção do saber. 

Essas decisões, como relata Sanmartí (2000), consistem no que se vai 

ensinar. Sendo uma atividade relevante que os docentes desenvolvem, visto que 

por meio desta se concretizam suas ideias e intenções educativas. As 

sequências podem ser vistas como um norte para os professores, o qual traz um 

plano estratégico, com uma 

intencionalidade. 

Na perspectiva educativa que 

assumimos, tendo por base pressupostos 

freireanos, a nossa proposta de ensino não 

se caracterizou como um grupamento de 

decisões sobre o aluno. Como declara Freire 

(2011), deve o educador saber que ensinar 

não é uma ação de transferência de 

conhecimento, mas criar as possibilidades 

aos educandos para sua construção. 

Fonte: Projetado por D3images - 
Freepik.com. 

Fonte: Projetado por Freepik. 
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Nossa proposta se contrapõem a posturas pouco autônomas, que 

orientam as abordagens dos conteúdos de estudo. Vemos na concepção 

freireana, uma consonância com a sinalização de Sanmartí (2000), ao relatar 

que novas visões sobre o ensino e aprendizagem que fornecem o entendimento 

que são os próprios alunos que constroem seu conhecimento. O educador 

possui a função de promoção desse processo construtivo, que necessariamente 

será diferente para cada estudante e para cada grupo de educandos.    

Ao se pensar em um tema a ser estudado, o docente busca destrinchar a 

temática de estudo, que por meio de atividades podem viabilizar a aquisição do 

saber a ser explorado. Neste percurso, cada atividade mantem uma articulação 

entre si, com a finalidade de oportunizar ao educando a apropriação do objeto 

cognoscível. 

   

Na seção seguinte trazemos uma 

unidade didática, a qual consiste de uma 

experiência que tivemos com o público 

do EJA. Esperamos por meio desta UD, 

contemplar as questões do quadro acima, como também a levantada na segunda 

seção deste material, de como promover um ensino de Química que tenha 

significado para o público EJA. 

Você deve ainda estar se 

perguntando: 

Como articular todo esse conhecimento 

teórico na prática diária na sala de aula? 

Como estruturar várias atividades em uma 

unidade didática para abordar um 

conteúdo? 

Será que isso é viável para o ensino de 

Química? 

 

Fonte: Projetado por Alekksall - 
Freepik.com. 
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PROPOSTA DE UNIDADE DIDÁTICA. 

 Nesta seção, expomos um exemplo da 

nossa proposta de unidade didática, tendo como 

referência os 3MP (DELIZOICOV, 2001). Ao 

trazermos essa estratégia para o ensino de 

conteúdos da Química, não pretendemos 

encaminhar um instrumento a ser utilizado 

indiscriminadamente. Porém, apresentamos a 

concretização de uma experiência gerada junto ao 

público EJA. Portanto, essa unidade poderá servir 

como um norte ao professor, que tomará suas 

decisões por meio de adaptações que se fizerem 

necessárias, considerando a especificidade do 

grupo. 

Esse contato com esse público, que 

oportunizou o desenvolvimento e aplicação da proposta que se segue abaixo, foi 

bastante rica. Promoveu o envolvimento dos educandos no processo de ensino 

e aprendizagem, construindo seus conhecimentos a partir dos conteúdos 

químicos tratados com eles. Esse diálogo também abriu espaço para os 

estudantes relatarem saberes de suas experiências cotidianas.   

Portanto, essa unidade poderá servir como um norte para você professor, 

na busca de implementar uma prática dialógica-problematizadora. 

 

A QUÍMICA E OS ALIMENTOS 

Número de Aulas: 10 aulas (50 min/aula) 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM 

 O objetivo desta Unidade Didática é trabalhar alguns conceitos da área de 

química orgânica. Em relação a estes conceitos, busca-se desenvolver nos 

estudantes os conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais 

(ZABALA, 2010). 

 

CONTEÚDO FACTUAL  

Para saber 

mais sobre como foi 

contruida essa proposta 

de unidade didática, 

consultar o capítulo 

cinco da dissertação de 

Braulio A. Albuquerque: 

“Momentos 

pedagógicos para o 

ensino de ácidos graxos 

e gorduras, na 

modalidade de 

educação de jovens e 

adultos”. Disponível no 

site do 

PPGECNM/UFRN, ano 

de 2017. 
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• Rio Grande do Norte como estado do Nordeste com maior índice de pessoas 

acima do peso.  

 

CONTEÚDOS CONCEITUAIS  

• Os óleos, gorduras e os ácidos graxos trans;  

• Fontes de ácidos graxos trans na alimentação; 

• Transformações químicas de obtenção dos ácidos graxos trans; 

• Propriedades físicas e químicas que caracterizam os ácidos graxos e gorduras, 

e suas nocividades a saúde. 

   

CONTEÚDOS PROCEDIMENTAIS  

• Reconhecer os principais tipos de alimentos que contem ácidos graxos trans e 

seus derivados; 

• Caracterizar quais tipos de alimentos apresenta maior teor de ácidos graxos 

trans e de seus derivados.  

 

CONTEÚDOS ATITUDINAIS 

• Valorizar escolhas por uma alimentação mais saudável para uma melhor 

qualidade de vida; 

• Aprender a trabalhar em grupo, respeitando os diversos pontos de vista.  

 

1º Momento: Problematização inicial 

Justificativa: A primeira atividade a ser realizada tem como fundamento 

despertar a motivação dos estudantes para os conteúdos a serem abordados. 

Também situa os conteúdos em um contexto e busca reconhecer as primeiras 

ideias dos educandos, quanto ao tema de estudo. 

 No primeiro momento, o professor trabalhará com os estudantes 

organizados em pequenos grupos. Cada grupo deve ser fixo, para trabalhar 

todas as atividades no decorrer da unidade didática. Posteriormente, socializa 

se o debate no grande grupo (a turma). O texto a ser trabalhado é: RN é o estado 
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do Nordeste com maior índice de pessoas acima do peso (Anexo A). Para 

orientar o debate, seguir o roteiro de questões (Apêndice C). 

    Deverá ficar claro para os estudantes, a problemática do Rio Grande do 

Norte aparecer como um dos estados com alto índice de pessoas com excesso 

de peso e obesidade e os fatores ligados a este fenômeno, visto que esse está 

relacionado ao objetivo do primeiro momento. Para um melhor entendimento da 

questão e reconhecimento da necessidade de adquirir novos conhecimentos que 

eles possivelmente ainda não detêm, propõem-se a aplicação individual do 

questionário 1 (Apêndice D).   

 

2º Momento: Organização do conhecimento  

Justificativa: A exposição dos conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais nesse segundo momento, possibilitará a apropriação dos 

conhecimentos, que permitirá a compreensão da presença dos ácidos graxos 

trans na alimentação, as propriedades físicas e químicas, quais suas principais 

fontes e possíveis nocividades à saúde. 

 Este segundo momento inicia-se com a atividade de leitura das 

informações retirada de rótulos de alimentos industrializados (Apêndice E). Se 

espera dos estudantes, o reconhecimento da presença dos ácidos graxos trans. 

Essa atividade deverá ser realizada com os grupos. 

 Em seguida, após a atividade de leitura dos rótulos, deve-se expor aos 

estudantes os conteúdos conceituais de forma expositiva-dialogada, ilustrando 

o diálogo com a projeção das imagens 1 e 2 (Apêndice A). Também, solicita-se 

que os estudantes expressem suas ideias a respeito das imagens, na forma 

escrita. Em seguida, estimula-se que os estudantes discutam sobre padrão 

estético corporal, fatores que influem este padrão, como a época, e no contexto 

atual, a mídia.   

 Posteriormente, pede-se aos estudantes para que expressem suas ideias 

a respeito das imagens 3 e 4 (Apêndice B), como feito anteriormente. Estimula-

se que eles falem da autoimagem, o quanto que a pressão para seguir padrão 

tido como “adequado” pode ter como consequências doenças, como os 
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distúrbios alimentares representados nas imagens que acabaram de ser 

trabalhadas.  

 Prossegue-se, expondo agora os conceitos de ácidos graxos trans, suas 

propriedades químicas e físicas, suas principais fontes de produção e sua 

presença na alimentação, concluindo assim o segundo momento. No quadro 

abaixo segue algumas sugestões de bibliografias, que podem ser consultadas 

na elaboração da aula para abordar os conceitos químicos. 

 
 
ÁCIDOS GRAXOS E GORDURAS 

 Nesta seção trazemos uma sucinta discussão conceitual para subsidiar a 

elaboração de sua aula e melhor expor os conceitos químicos que trabalhamos 

nessa proposta de ensino. Quando nos referimos a gordura estamos falando de 

um macronutriente presente nos alimentos, os lipídeos. Esse macronutriente é 

bastante relevante para o ser humano, pois apresenta função energética, 

conferindo também estabilidade, qualidade de estocagem, sabor e aroma aos 

alimentos (RIBEIRO et al., 2007; MERÇON, 2010). 

 Os lipídeos do grego lipos, “gordura”. Contrário a outras substâncias eles 

não são classificados segundo um grupo funcional (estrutura química), mas por 

suas propriedades. Portanto, constituem-se de uma classe de substâncias de 

origem biológica (SANTOS E MÓL, 2013). A principal propriedade que 

caracteriza os lipídeos, é a solubilidade. Devido a presença de uma longa cadeia 

Sugestões Bibliográficas: 

SANTOS, W. L. P.; MÓL, G. S. Química Cidadã. Volume 3, Ensino 

Médio, 3º série, 2ª Ed., São Paulo: Editora AJS, 2013. 320 p. 

MERÇON, F. O que é uma Gordura Trans?. Revista Química Nova na 

Escola. v. 32, n. 2, p. 78-83, maio 2010.   

NASCIMENTO, K. O. et al. Associação do consumo de gorduras trans e 

doenças cardiovasculares: uma questão de saúde pública. Revista Acta 

Tecnológica. v. 8, n. 1, p. 78-88, 2013. 
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carbônica, com pouco o nenhum grupo hidrofílico, atribuindo uma baixa 

polaridade e baixa solubilidade em água.   

 Os principais lipídeos são os óleos vegetais e as gorduras animais, que 

quimicamente são compostos por triacilgliceróis, também denominados de 

triglicerídeos ou trigliceróis. Os triacilgliceróis resultam da reação entre o glicerol 

ou triol (álcool) e três moléculas de ácidos carboxílicos. Esses ácidos 

carboxílicos são nomeados ácidos graxos, visto possuírem uma cadeia linear 

longa, apresentando geralmente número par entre dez e vinte átomos de 

carbono (SANTOS E MÓL, 2013). 

 A formação dos triacilgliceróis, resulta da reação entre um glicerol e três 

moléculas de ácidos graxos, em um processo catalisado por enzimas (lipases) 

ou em meio ácido (MERÇON, 2010). Abaixo está representada de forma 

genérica essa reação de esterificação.    
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 Os óleos e gorduras apresentam diferença entre seus estados de 

agregação das moléculas em temperatura ambiente, pois os óleos são líquidos 

e as gorduras sólidas.  

 Acima estão representadas as estruturas espaciais de três substâncias, 

que apresentam o mesmo número de átomos de carbono. Porém, diferentes 

pontos de fusão (PF). Essa diferença no PF para essas substâncias com mesmo 

número de átomos de carbonos, se deve a presença de insaturações que diminui 

o ponto de fusão, sendo esse efeito mais acentuado na forma cis e PF 

intermediário na configuração trans. 

 Os termos cis e trans, referem-se as substâncias que possuem mesma 

fórmula molecular (isômeros), mas apresentam fórmula estrutural diferentes e, 

consequentemente, propriedades diferentes. Esse tipo de isomeria é a 

geométrica. Daí a denominação gorduras trans ou ácidos graxos trans, pois são 

triacilgliceróis que possuem ácidos graxos com a configuração trans. Como pode 

ser visto na figura abaixo. 

Fonte: Ribeiro et al. (2010). 

Disponível em: <http://www.emforma.net/11801-triglicerideos>. Acesso em 23 jun. 2017.  
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 As principais fontes desses AGT na alimentação, são: por meio de 

transformações por micro-organismos presentes na flora do rúmen, no processo 

de desodorização de óleos vegetais e na hidrogenação de óleos vegetais 

(RIBEIRO et al., 2007). 

 Os alimentos provenientes de animais ruminantes, como: carnes, leites e 

derivados, são naturalmente a origem de ácidos graxos trans. Esses animais ao 

ingerirem os ácidos graxos cis, eles são transformados pelo processo de bio-

hidrogenação em ácidos graxos trans, ocorrendo por meio dos sistemas 

enzimáticos da flora microbiana do rúmen desses animais (MERÇON, 2010). 

 Os ácidos graxos trans também são formados por um processo induzido 

termicamente, desodorização industrial. Esse processo visa remover 

componentes voláteis de sabor e odor indesejáveis. Ocorrendo 

consequentemente, a isomerização de ácidos graxos cis presentes no óleo 

vegetal em AGT (MERÇON, 2010). 

 No entanto a principal fonte de ácidos graxos trans na alimentação, 

provém da hidrogenação catalítica parcial de óleos vegetais. A hidrogenação 

proporciona a modificação da estrutura e consistência de um óleo (RIBEIRO et 

al., 2007). A identificação da nocividade de ácidos graxos saturados a saúde e o 

colesterol presente em alimentos de origem animal, impulsionou a substituição 

por gorduras vegetais hidrogenadas (MERÇON, 2010). 

 Na indústria, a hidrogenação é realizada em tanques herméticos, nos 

quais ocorre a mistura do gás hidrogênio com o óleo e um catalisador, 

geralmente níquel. A adição dos átomos de hidrogênios a ligação dupla dos 

ácidos graxos do óleo vegetal, resulta na obtenção de produtos sólidos ou 

semissólidos com uma estabilidade maior em relação à oxidação. Esse estado 

sólido e semissólido, é devida a duas formas de hidrogenação industrial: a total 

e parcial. Na hidrogenação total, todas as ligações duplas carbono-carbono são 

saturadas, enquanto que no processo parcial ocorre a diminuição no teor de 

insaturação (MERÇON, 2010; NUNES et al., 2010).          

 Discussões tem sido recorrente, devido ao emprego das gorduras 

hidrogenadas e aos males causados pela presença dos ácidos graxos trans 
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nestes produtos. Segundo Nunes et al. (2010), pesquisas têm indicado que os 

AGT são tão ou mais nocivos à saúde do que os ácidos graxos saturados, em 

virtude principalmente da elevação dos níveis de colesterol no sangue e, 

portanto, a elevação do risco de doenças cardiovasculares.    

 

3º Momento: Aplicação do conhecimento  

Justificativa: As atividades em grupo neste momento possibilitarão aos 

estudantes a discussão entre eles, orientando ao entendimento de uma 

alimentação saudável como forma de enfrentamento da situação apresentada 

inicialmente, e aplicação do conhecimento desenvolvido em outras situações. 

  Para este terceiro momento, será realizado inicialmente a atividade em 

grupo, em que os estudantes devem produzir um texto, seguindo um roteiro 

(Apêndice F). Os educandos deverão apresentar uma proposta de alimentação 

para enfrentamento da situação inicial e posteriormente um questionário (prova 

didática) individual como parte da avaliação dos conhecimentos adquiridos.  

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

•Recursos audiovisuais (reprodução de vídeo e slides); 

•computador; 

•Quadro; 

•Pincel e apagador para quadro. 

 

ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM 

 O processo avaliativo da aprendizagem será realizado por meio das 

atividades desenvolvidas pelos estudantes, participação nas discussões e prova 

didática, envolvendo os conteúdos conceituais estudados. 

 

REFERÊNCIAS CONSULTADAS PARA UNIDADE DIDÁTICA 
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ANEXOS 

 

(ANEXO A)  

RN é estado do Nordeste com maior índice de pessoas acima do peso 

Publicação: 21 de agosto de 2015, Tribuna do Norte. 

O Rio Grande do Norte é o estado da Região Nordeste com o maior índice 

de pessoas obesas e com sobrepeso, de acordo com a Síntese de Pesquisa 

Nacional de Saúde relativo ao ano de 2013 em relação às pessoas com idade 

superior a 18 anos. Os dados foram apresentados nesta sexta-feira (21) pelo 

IBGE e mostram que 58,3% dos potiguares têm excesso de peso, enquanto 

21,1% eram obesos no ano de referência da pesquisa. O Estado ocupa a oitava 

colocação, e a 12ª posição no ranking nacional, quanto aos índices de excesso 

de peso e obesidade, respectivamente. 

A pesquisa é um retrato de várias situações ligadas à saúde do brasileiro, 

e mostra, entre outras coisas que o problema da obesidade vem crescendo 

desde o ano de 2002, quando o IBGE começou a medir através de amostragem. 

A obesidade na população masculina, no Brasil, passou de 9,3% em 2002-2003 

para 17,5% em 2013; enquanto, entre as mulheres, esse índice saltou de 14% 

para 25,2%. A tendência de crescimento desses índices, especialmente entre as 

mulheres, também ocorre no Rio Grande do Norte. São 25,1% da população 

feminina consideradas obesas, contra 16,6% dos homens. 

A constatação pode ser feita de outra forma, segundo a pesquisa do IBGE, 

à medida que apresenta progressivo aumento da circunferência da cintura na 

população norte-riograndense: primeiro colocado na Região Nordeste, com 41% 

da população, contra 37,7% registrado no Brasil.  

O índice de mulheres norte-riograndense com a circunferência aumentada 

é mais que o dobro do registrado para os homens [23,6% contra 56,6%]. Para 

os homens, essa circunferência deve ser igual ou menor que 102 centímetros, e 

nas mulheres igual ou inferior a 88 cm.  

Os dados recorrentes apresentados pela pesquisa do IBGE revelam, 

segundo os especialistas, um cenário preocupante de saúde pública: os riscos à 

saúde e os gastos em relação aos tratamentos dessa população de obesos. 

O consumo de produtos com alto teor de açúcar e gordura começa cedo 

no Brasil. Estudo inédito do Ministério da Saúde revelou que 60,8% das crianças 

com menos de dois anos de idade comem biscoitos, bolachas e bolos e que 

32,3% tomam refrigerantes ou suco artificial. Este é o terceiro volume da 

Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada em parceria com o Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e que traz medidas inéditas da 

população do país, como peso, pressão arterial e circunferência da cintura. Além 

das mudanças nos hábitos alimentares na infância, os dados alertam para os 

crescentes índices de excesso de peso e obesidade em adultos. 

“O excesso de peso é um problema grave, porque é um fator de risco para 

doenças do coração e outros problemas crônicos. É fundamental trabalharmos 

o incentivo a prática de exercícios e alimentação saudável desde cedo com as 

nossas crianças para reverter esse quadro. As crianças, muitas vezes, ajudam 

na conscientização e mudança de hábito dos pais”, destacou o ministro da 

Saúde, Arthur Chioro. 

Apesar da presença de produtos industrializados na alimentação das 

crianças, o estudo demonstrou que as mães brasileiras continuam 

amamentando seus filhos mesmo após os seis meses de idade, período 

preconizado para o aleitamento exclusivo. Mais da metade (50,6%) das crianças 

entre nove e 12 meses estão em aleitamento materno de modo complementar. 

Meninos e meninas com menos de dois anos representavam, no período 

estudado, 5,7 milhões de pessoas. 

Os dados apontaram também que a maior parte das primeiras consultas 

dos bebês (até sete dias depois da saída da maternidade) foi na rede pública de 

saúde – 62,5% nas unidades básicas de saúde e hospitais públicos e 26,4% em 

consultório particular. Também mostrou índice de 70,8% de crianças com menos 

de dois anos que fizeram o teste do pezinho e 75,9% com um ano que já haviam 

tomado três doses da vacina tetravalente (difteria, tétano, coqueluche e 

meningite), ofertada aos dois, quatro e seis meses de idade. 

A Pesquisa Nacional de Saúde foi feita em 64 mil domicílios em 1.600 

municípios de todo o país entre agosto de 2013 e fevereiro de 2014. É o mais 

completo inquérito de saúde do Brasil, com dados sobre informações do 

domicílio, equipe de saúde da família, pessoas com deficiências, saúde dos 

indivíduos com 60 anos e mais, crianças com menos de 2 anos, acidentes e 

violência, estilos de vida, doenças crônicas, saúde da mulher, atendimento pré-

natal, saúde bucal e atendimento médico. Essas informações servem de base 

para que o Ministério da Saúde possa traçar suas políticas públicas para os 

próximos anos. 

Disponível em: <http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/rn-a-estado-do-nordeste-com-maior-
a-ndice-de-pessoas-acima-do-peso/322337>. Acesso em 02 nov. 2015. [Adaptado] 
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Imagem 1: Obra do pintor Peter P. Rubens, entre 
1636-1638: As Três Graças (Óleo sobre tela, 221 x 
181cm). 

 

Imagem 2: Profissionais da moda 

(APÊNDICE A) 

O padrão estético muda conforme o tempo. Alguns fatores contribuem 

para esse entendimento de padrão estético ideal, os quais muitas vezes são 

subjetivos, sendo estabelecidos por um determinado grupo, que acaba tendo 

aceitação de uma coletividade. No período do renascimento, o ideal de beleza 

era representado por mulheres mais gordinhas, que tinham celulite e barriguinha, 

pois esse padrão estava diretamente relacionado a riqueza e a fertilidade.  

A imagem 1 representa bem o padrão estético do período do 

renascimento, que exprimia o ponto de vista e o padrão de beleza dos mais 

abastados e que era aceito como ideal. 

Atualmente, os meios de comunicação massivos e seu forte poder de 

influência, impõem um padrão de beleza baseados em uma magreza acentuada 

(imagem 2), que em alguns casos aproxima-se da subnutrição. Padrões esses 

que se ligam a uma apologia ao consumo, beneficiando o interesse de um grupo 

econômico (tratamentos estéticos, produtos, roupas, dentre outros). 
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(APÊNDICE B) 

 Como saber se estamos gordos, magros ou com peso ideal? Quais 

parâmetros pode nos fornecer uma resposta com segurança? A imagem que 

temos ou vemos de nós mesmo pode nos dar essa resposta com segurança? 

 

Imagem 3: Anorexia 

  

 

Imagem 4: Obesidade

 

A imagem que temos de nós mesmo pode nos dar uma falsa impressão, 

visto que a autoimagem depende de alguns aspectos como nosso estado de 

espirito e autoestima. Portanto, ter como parâmetro a imagem que construímos 

de nós mesmos, pode levar a dois problemas de saúde a anorexia e a obesidade, 

as quais se classificam como transtorno alimentar. 

 Os transtornos alimentares1 podem ter origem psicológica ou metabólica. 

São consequências de uma insatisfação com sua aparência física. A anorexia 

trata-se de um distúrbio de origem psicológica, que leva a pessoa realizar um 

controle excessivo dos alimentos a serem ingeridos, seguindo dietas rigorosas e 

exercícios forçados. A pessoa que porta essa doença tem uma visão de si 

mesma distorcida, embora esteja com peso abaixo do ideal, enxerga-se sempre 

como se estivesse gorda. 

 A obesidade é outro transtorno que se caracteriza pelo excesso de 

gordura corporal em um indivíduo. Ela é reconhecida como uma doença crônica, 

                                                           
1 ARAÚJO, A. P. Disfunções alimentares. InfoEscola, disponível em: 

<http://www.infoescola.com/saude/disfuncoes-alimentares/> Acesso em 22 nov. 2015. 
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pela organização Mundial da Saúde. O indivíduo desenvolve essa doença por 

possuir o hábito de comer descontroladamente, acarretando em outras 

complicações de ordem física e/ou mental. Pacievitch (ND)2, relata que: “Há 

várias causas para o surgimento da obesidade dentre as quais podemos citar: 

predisposição genética, dietas ricas em gordura, falta de exercícios físicos e 

alterações endócrinas (hipotiroidismo, por exemplo)”. 

 Como vimos, ter como padrão de medida baseado na imagem que temos 

do nosso corpo pode nos levar a uma falsa ideia. Portanto, uma boa referência 

para se ter uma ideia de nossa situação é o índice de Massa Corporal – IMC. 

Outro índice bastante importante que fornece indicativos de risco a saúde e o 

parâmetro da circunferência abdominal. O aumento da gordura entre os órgãos 

desta região, eleva principalmente o risco de doenças ligadas ao coração. 

 Como visto, uma alimentação desregrada pode ter consequência nocivas 

à saúde. Assim, manter uma alimentação adequadamente balanceada é um dos 

fatores que propiciam a um melhor bem-estar e se combinadas com atividades 

físicas potencializam os efeitos benéficos. Sempre que pensar em uma dieta e 

em uma boa alimentação, deve-se buscar orientação de um profissional, sendo 

o nutricionista o profissional indicado. A pirâmide alimentar abaixo nos traz uma 

ideia de como balancear a alimentação de forma adequada.

                                                           
2 PACIEVITCH, T. Obesidade. InfoEscola, disponível em: 

<http://www.infoescola.com/doencas/obesidade/> Acesso em 22 nov. 2015. 
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APÊNDICES 

 

(APÊNDICE C) 

A partir da leitura do texto, o debate com seu grupo deve ser orientado por 
meio das questões abaixo. 

 
1. Quais os principais fatores que levam ao aumento do número de 

pessoas com excesso de peso e obesidade? 
2. Como saber se está com excesso de peso ou obesidade? 
3. Quais riscos a pessoa que está com excesso de peso ou obesidade 

apresenta? 
4. Quais tipos de alimentos mais contribuem para o aumento de peso? 

 

(APÊNDICE D) 

 QUESTIONÁRIO 1  

1. As gorduras são boas ou ruins para saúde? Justifique. 
2. O que é gordura trans? 
3. Você já observou se em algum alimento consumido por você tinha 

gordura trans? 
4. Existe alguma relação com gordura trans e a química? 

 

(APÊNDICE E) 

Nessa atividade, os estudantes devem reconhecer por meio da leitura da tabela 
nutricional e dos ingredientes utilizados na fabricação destes produtos 
alimentícios, os que possuem ácidos graxos trans. 

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS 

 

Panettone – Gotas de Chocolate  

 

Porção de 80g (1 fatia) 

Quantidade por porção % VD (*) 

Valor energético 289 kcal = 1214 kj 14% 

Carboidratos 45g 15% 

Proteínas 4,7g 6% 
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Gorduras totais 10g 18% 

Gorduras saturadas 1,6g 7% 

Gorduras trans 1,4g ** 

Fibra alimentar 1,1g 4% 

Sódio 100mg 4% 

 

INGREDIENTES: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gotas sabor 

chocolate, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, gema de ovos, xarope de malte, soro 

de leite, leite em pó integral, açúcar invertido, manteiga, ovo integral, sal, emulsificantes 

(mono e diglicerídeos de ácidos graxos), conservadores (propionato de cálcio e ácido 

sórbico), umectantes (sorbitol e glicerina), aromatizantes e corante natural de urucum. 

 

Biscoito – Rosquinha sabor de leite 

 

Porção de 30g (6 biscoitos) 

Quantidade por porção %VD (*) 

Valor energético 122 kcal = 512 kJ 6 

Carboidratos 22g 7 

Proteínas 2,9g 4 

Gorduras totais 2,8g 5 

Gorduras saturadas 0,6g 3 

Gorduras trans 0,8g ** 

Fibra alimentar 0,9g 4 

Sódio 90mg 4 

 

INGREDIENTES: Farinha de trigo fortificada com ferro ácido fólico, açúcar, açúcar 

invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, emulsificante lecitina de soja (INS 322), 

fermentos químicos (bicarbonato de sódio INS 500ii e bicarbonato de amônio INS 503ii), 

aromatizante. 
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Sorvete – sabor creme 

 

Porção de 60g (1 bola) 

Quantidade por porção %VD (*) 

Valor energético 107 kcal = 449 kJ 5 

Carboidratos 15g 5 

Proteínas 1,6g 2 

Gorduras totais 4,5g 8 

Gorduras saturadas 2,7g 12 

Gorduras trans 0 ** 

Fibra alimentar 0g 0 

Sódio 41mg 2 

 

INGREDIENTES: Água, açúcar, gordura vegetal, leite em pó desnatado, soro de leite, 
açúcar líquido invertido, óleo vegetal, xarope de glicose, emulsificante mono e 
diglicerídeos de ácidos graxos, estabilizantes alginato de sódio e fosfato dissódico, 
aromatizantes e corantes urucum e cúrcuma. 

 

(APÊNDICE F) 

Seguindo os pontos abaixo, produza um texto (mínimo de 15 linhas), levando-se 
em conta a situação apresentada inicialmente, em que o RN possui alto índice 
de sobrepeso e obesidade. 

• Quais principais fatores relacionados à alimentação contribuem para esse 
quadro; 

• Quais os tipos de alimentos estão relacionados ao aumento do sobrepeso e 
obesidade e sua nocividade à saúde, levando-se em conta os conceitos químicos 
estudados; 

• Apresente que hábitos alimentares podem contribuir com a mudança da 

situação demonstrada. 
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