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Introdução 
Química pode ser definida como a ciência que estuda a matéria, suas propriedades e suas transformações, logo, um 
campo conceitual caracterizado pelo considerável grau de abstração, o que contribui para a existência de um consenso 
afirmando que ela é uma matéria escolar difícil. De acordo com o proposto pelas Diretrizes para a Formação de 
Professores da Educação Básica, é função do docente “criar, planejar, realizar, gerir, avaliar situações didáticas para 
aprendizagem e desenvolvimento dos alunos” (BRASIL, 1996). Entretanto, conforme destaca Lima (2016), a prática 
educativa no Ensino de Química tem se dado de modo desvinculado ao contexto de vida dos estudantes, através da 
pura memorização de informações. O objetivo deste resumo é analisar as possibilidades de estudo de conceitos de 
Físico-Química e Química Orgânica no Ensino Médio em torno de um tema comum: a glicose. A justificativa do presente 
trabalho reside na necessidade da promoção da contextualização no processo de ensino-aprendizagem de Química 
com o dia a dia dos alunos, favorecendo para eles a construção, com significado, do conhecimento químico. 

Metodologia 
A metodologia deste resumo analisa os aspectos fenomenológico, teórico e representacional de Machado e Mortimer 
(2007) presentes na glicose, e de que maneira ela pode ser utilizada para contextualização dos conteúdos escolares 
de Físico-Química e Química Orgânica, os quais são estudados de forma consecutiva na Educação Básica, mas, 
normalmente, como de natureza desconectada um ao outro. Assim, este trabalho apresenta uma pesquisa 
metodológica do tipo qualitativa (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). 

Resultados e Discussão 
A glicose (C6H12O6) é o monossacarídeo mais comum de ser encontrado, sendo uma molécula relacionada à exploração 
de escravos africanos na América Latina (LE COUTEUR; BURRESON, 2006). Ela é popularmente conhecida por 
açúcar no sangue e usada como parâmetro para determinação da condição diabética ou não de uma pessoa. Então, 
pode-se recorrê-la como subjunçor do processo de ensino-aprendizagem contextualizado nas áreas de Físico-Química 
e Química Orgânica, conforme os aspectos da Tabela 1.  
 
Tabela 1. Abordagem de aspectos químicos contidos na glicose. 

Glicose 

Subárea Conteúdo 
                                                              Aspecto 

Fenomenológico Teórico Representacional 

Físico-
Química 

Termoquímica 
absorção ou liberação de 

calor 
entalpia de reação equação termoquímica 

Eletroquímica oxidação ou redução 
tendência oxidativa ou 

redutiva 
equação eletroquímica 

Química 
Orgânica 

Fórmulas Estruturais e 
Moleculares 

arranjo molecular 
computacional 

valência atômica 
símbolos e índices de 
elementos químicos 

Classificação de 
Cadeias Carbônicas 

presença de heteroátomo e 
insaturação 

previsão de propriedades 
físicas e químicas 

fórmulas gerais de 
estruturas orgânicas 

 
Analisando-se a Tabela 1, percebe-se várias possibilidades de utilização da molécula de glicose como objeto 
contextualizador e conectivo de assuntos de subáreas da Química estudadas de forma sequencial na Educação Básica, 
fato que pode colaborar para uma aprendizagem significativa desses conceitos científicos por parte dos estudantes. 

Considerações Finais 
Este resumo analisou possibilidades de contribuição da glicose como tema propiciador de estudo contextualizado, ao 
dia a dia dos discentes, entre Físico-Química e Química Orgânica, e concluiu-se que essa conexão pode ser 
significativa na construção do conhecimento químico. 
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