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Introdução 
Para uma abordagem de Ensino de Química, apoiada nas diversas linguagens específicas, torna-se essencial identificar 
situações de alta vivência dos estudantes, como a temática Química nos alimentos,  para que, sobre elas, possam 
construir o seu conhecimento químico mediado pela ação do professor e pela linguagem química. A Teoria das 
Inteligências Múltiplas de Gardner (TIM) e o entendimento de que a aprendizagem ocorre de maneira diferente, pode 
possibilitar ferramentas para aprimorar a prática pedagógica no Ensino de Química facilitando aquisição deste 
conhecimento por parte do aluno. Faz-se necessário, então, possibilitar situações que possibilitem desenvolver um 
conjunto de conceitos químicos importantes e centrais na constituição do pensamento químico moderno junto aos 
alunos. Nessa perspectiva, o presente trabalho teve como objetivo geral trabalhar os conceitos e propriedades das 
Ligações Químicas, a partir dos alimentos que fazem parte da rotina diária dos alunos do 1º ano do Ensino Médio do 
Colégio Estadual Lourival Sombra do município de Rio Branco – Acre, bem como compreender a Ligação Química que 
associam átomos e moléculas de forma a dar maior estabilidade aos compostos resultantes; compreender a 
composição química dos alimentos; reconhecer a importância da Química para o entendimento da composição e 
qualidade dos alimentos e Potencializar as Inteligências Múltiplas de Gardner a partir da disponibilização de 
procedimentos metodológicos diferenciados.  

Metodologia 
O tema Ligações Químicas foi trabalhado em uma turma de 26 alunos do 1º ano do Ensino Médio de uma escola 

estadual do Município de Rio Branco - Acre a partir de uma sequência didática, que durou seis horas aulas e organizada 
em algumas etapas: a primeira foi a introdução do assunto a partir daquilo que os alunos  sabiam, os principais conceitos 
e características. Após foi apresentado um documentário divertido sobre Ligações Químicas no cotidiano. Em seguida 
ao vídeo, foi destinado um tempo para que os alunos comentassem sobre o assunto do vídeo e, junto com eles, construir 
um mapa conceitual com os principais conceitos apontados no texto. Após esse momento, foi proposto que eles 
preenchessem uma tabela alimentar, onde teriam que colocar os alimentos que eles consumiam ao longo de uma 
semana nas principais refeições. Essa atividade eles poderiam fazer em grupo e debater sobre sua rotina alimentar e 
apresentado o seguinte problema: o nosso alimento é composto por ligações Químicas? Após análise e discussão 
sobre a rotina alimentar, os alunos foram levados à sala de informática para que pesquisassem sobre a constituição 
química desses alimentos citados. Foi pedido que escolhessem um dos componentes químicos e que fizessem os 
desenhos dessas estruturas. A última etapa do trabalho foi a apresentação dos modelos construídos com as ligações 
químicas presentes e curiosidades sobre aquela substância escolhida. 

Resultados e Discussão 
O questionário foi composto por quatro questões abertas sendo que a primeira pedia que os alunos 

escrevessem o que eles sabiam de ligações químicas: a maioria identificou que sabiam sobre o assunto. Quando 
indagados sobre a importância de estudar Química, a maioria relatou que este facilita no entendimento do mundo que 
nos rodeia; ao serem indagados sobre a identificação das Ligações nos alimentos. Observando o andamento dos 
relatos, é possível associar a falta, que muitas vezes, a falta de interesse e motivação, para o conhecimento ensinado 
não é efetivo, ou seja, não faz parte do contexto do (MAUDANER, 2012). É preciso, segundo o autor, fazer com que a 
aprendizagem seja um exercício de autonomia, pois, ele consegue, a partir daí identificar seus interesses e valorizá-
los. Corroborando com que Gardner (2001) diz sobre educação ser configurada individualmente. 
E por fim, foi perguntado em qual das etapas desenvolvidas durantes as aulas eles gostaram mais foi a construção dos 
modelos a partir das bolos de isopor palitos e tintas, como mostra a FIGURA 1: 

FIGURA 1: Qual das etapas desenvolvidas na aula sobre Ligações Químicas e Alimentos 
Você gostou mais? 
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Fonte: Própria (2019) 

 
Para Gardner (2001), a Teoria das Inteligências Múltiplas configura-se em uma ferramenta que pode contribuir 

par modificar algumas práticas educacionais atuais, oferecendo uma base de reflexão sobre o papel do professor e do 
aluno.  Para ele, a escola deve propiciar atividades que estimulem seus alunos a utilizarem conhecimento apreendido 
para atuar de maneira mais efetiva no próprio cotidiano e que beneficiem o desenvolvimento de todas as capacidades 
intelectuais individuais. É preciso repensar os ambientes da sala de aula para que sejam ricos em oportunidades, 
repletos de materiais convidativos destinados a estimular as várias inteligências. 

Os alunos que apresentaram os trabalhos, demonstraram um aumento no interesse, motivação, criatividade e 
responsabilidade ao longo da pesquisa.  

 

Considerações Finais 
Considerando o que foi exposto e necessidade de trabalhar o conteúdo de Ligações Químicas de maneira mais 

interativa e acessível aos alunos é que foi inserido a temática “Ligações Químicas na alimentação”. Foi notório o fato 
de que após executarem as etapas da sequência didática, o interesse pelos conceitos de Ligações Químicas e a relação 
com os alimentos consumidos na rotina alimentar de cada um. Foi notório o fato de que a maioria dos estudantes 
puderam perceber a importância dos conhecimentos químicos no entendimento da composição dos alimentos e de 
como interfere na qualidade da alimentação. Deixaram claro também que entendem que a ligação principal, na maior 
parte dos alimentos apresentados são formados a partir da ligação covalente. Outro ponto importante foi o fato de que, 
ao se disponibilizar metodologias diferenciadas os alunos puderam apreender o conhecimento de maneiras diferentes, 
como o caso da construção dos modelos atômicos usando materiais diversos, com isso houve a aproximação do 
conhecimento químico da realidade do aluno.  
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