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RESUMO 

 

As aulas de Química nas escolas públicas brasileiras costumam ser cercadas de dificuldades, 

como a falta de laboratórios e de materiais de consumo, que afastam os alunos da realização 

prática da disciplina, o que pode gerar desinteresse pela matéria. Sendo assim, pensou-se em 

aproximar os estudantes de uma escola estadual de São José do Rio Preto (SP) aos 

referenciais teóricos químicos por meio de uma sequência didática que permitisse a análise de 

rótulos de produtos comerciais normalmente adquiridos pelas famílias brasileiras, facilmente 

encontrados em supermercados, mercados e pequenos comércios de bairro, como padarias e 

mercearias. Com isso, espera-se ultrapassar um dos grandes obstáculos atuais do ensino de 

Química, qual seja, atrair a atenção dos alunos e, ademais, contribuir para que a população 

saiba o que consome, a partir das informações contidas nos rótulos dos diferentes tipos de 

mercadorias. A escolha do tema justifica-se à medida que a população brasileira não está 

habituada a checar os rótulos dos alimentos que consome rotineiramente. Muitas vezes, 

apenas o nome comercial ou a indicação de que tipo de produto a embalagem armazena pode 

confundir o consumidor, levando-o a adquirir um item por outro, podendo colocar a saúde das 

pessoas em risco devido ao desconhecimento de detalhes importantes, os quais podem fazer a 

diferença entre uma alimentação saudável e um consumo prejudicial ao nosso organismo. O 

presente trabalho objetiva produzir uma Sequência Didática capaz de proporcionar a jovens 

alunos a compreensão dos rótulos de produtos industrializados, a fim de que eles possam 

optar por produtos mais saudáveis com base em conceitos químicos aprendidos em sala de 

aula. Além disso, tenciona-se analisar rótulos de nove produtos industrializados normalmente 

consumidos pela população brasileira (achocolatado em pó, açúcar, iogurte, leite longa vida, 

manteiga, margarina, óleo de soja, requeijão e suco de frutas) como forma de melhorar a 

ingestão de alimentos mais apropriados à saúde, bem como analisar rótulos de produtos 

similares, de marcas diferentes, para verificar as diferenças entre eles e, ainda, contribuir para 

a formação de cidadãos mais críticos e informados, ou seja, aptos a analisar, entender e julgar 

o que acontece com eles nos âmbitos físico e social. 

 

 

Palavras-chave: Química. Rótulos. Produtos comerciais. Sequência Didática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Chemistry classes in Brazilian public schools are usually surrounded by difficulties, such as 

the lack of laboratories and consumables, which keep students away from the practical 

realization of the discipline, which can generate disinterest in the subject. Therefore, it was 

thought to bring students from a state school in São José do Rio Preto (SP) closer to chemical 

theoretical references through a didactic sequence that allowed the analysis of labels of 

commercial products normally purchased by Brazilian families, easily found in supermarkets, 

markets and small neighborhood shops, such as bakeries and grocery stores. With this, it is 

expected to overcome one of the major obstacles in the teaching of Chemistry, that is, to 

attract the attention of students and, in addition, to help the population know what they 

consume, based on the information contained in the labels of the different types of products. 

goods. The choice of theme is justified as the Brazilian population is not used to checking the 

labels of the foods they consume routinely. Often, just the commercial name or the indication 

of what type of product the package stores can confuse the consumer, leading him to purchase 

one item for another, which can put people's health at risk due to the lack of knowledge of 

important details, which can make the difference between healthy eating and unhealthy 

consumption. The present work aims to produce a Didactic Sequence capable of providing 

young students with the understanding of industrialized product labels, so that they can 

choose healthier products based on chemical concepts learned in the classroom. In addition, 

we intend to analyze the labels of ten industrialized products normally consumed by the 

Brazilian population (chocolate powder, sugar, yogurt, long-life milk, butter, margarine, soy 

oil, soft drinks, curd cheese and fruit juice) as a way of improving the intake of more 

appropriate foods for health, as well as analyzing labels of similar products, from different 

brands, to verify the differences between them and, still, contribute to the formation of more 

critical and informed citizens, that is, able to analyze, understand and to judge what happens 

to them in the physical and social spheres. 

 

 

 

Keywords: Chemistry. Labels. Commercial products. Didactic Sequence. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Minha experiência como professor de Química em escolas públicas do Estado de São 

Paulo (São José do Rio Preto, Engenheiro Schmitt e Guapiaçu) teve início em 2016, após 

realização do concurso em 2014. A princípio, o que mais me chamou a atenção foi a falta de 

conexão entre o conteúdo teórico indicado pela Secretaria da Educação e a vida prática, isto é, 

a realidade dos alunos de periferia. 

Em todas as unidades escolares nas quais trabalhei faltavam tanto laboratórios para o 

estudo de Ciências da Natureza e quanto materiais mais simples, como microscópios, lâminas 

de vidro, reagentes químicos, etc. 

Nesse sentido, comecei a imaginar estratégias que pudessem aproximar os estudantes 

dos conceitos básicos de Química através de experiências significativas, capazes de convencê-

los de que esta disciplina não é apenas uma matéria escolar, e sim algo que faz parte do nosso 

cotidiano, sem nem mesmo nos darmos conta. 

Assim, surgiu a ideia de trabalhar com rótulos, já que são facilmente encontrados em 

tipos variados de alimentos e independem da condição financeira dos alunos. Além disso, a 

análise de rótulos pode influenciar positivamente os hábitos alimentares não apenas de cada 

discente, mas também de seus familiares. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Introdução ao tema 

As aulas de Química nas escolas públicas brasileiras costumam ser cercadas de 

dificuldades, como a falta de laboratórios e de materiais de consumo, que afastam os alunos 

da realização prática da disciplina, o que pode gerar desinteresse pela matéria. Além disso, a 

condição financeira dos alunos deve ser levada em consideração no planejamento de projetos, 

haja vista não poder ser um impedimento para aquisição de elementos essenciais à sua 

elaboração e/ou ao seu desenvolvimento. 

Sendo assim, pensou-se em aproximar os estudantes de uma escola estadual de São 

José do Rio Preto (SP) aos referenciais teóricos químicos por meio de uma sequência didática 

que permitisse a análise de rótulos de produtos comerciais normalmente adquiridos pelas 

famílias brasileiras, facilmente encontrados em supermercados, mercados e pequenos 

comércios de bairro, como padarias e mercearias. 

Além disso, buscou-se escolher produtos que ajudassem a compor uma alimentação 

balanceada, proporcionando qualidade de vida a crianças, jovens, adultos e idosos, os quais 

necessitam ingerir, diariamente, carboidratos, proteínas e vitaminas. Para tanto, foram 

escolhidos nove tipos de alimentos: achocolatado em pó, açúcar, iogurte, leite longa vida, 

manteiga, margarina, óleo de soja, requeijão e suco de frutas. Outros tipos de mercadoria, 

como queijo e presunto, por exemplo, não foram incluídos por serem vendidos, muitas vezes, 

a granel, não havendo possibilidade, portanto, de se analisar devidamente os rótulos. 

 

 

1.2 Problemática 

Um dos grandes desafios do ensino de Química é atrair a atenção dos estudantes. A 

falta de interesse por parte dos estudantes dificulta o aprendizado e prejudica o 

desenvolvimento de atividades em sala de aula. Além disso, grande parte da população não 

sabe o que consome e as informações contidas nos rótulos dos diferentes tipos de mercadorias 

são um verdadeiro mistério para a maioria dos brasileiros pelo desconhecimento dos conceitos 

básicos de Química. 

Sendo assim, esbarramos em dois obstáculos: o desinteresse dos jovens pelas aulas 

excessivamente teóricas e o consumo de produtos inadequados para a saúde, decorrente da 

ignorância a respeito dos alimentos industrializados. 
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Busca-se, com este trabalho, responder à seguinte questão: como as aulas de Química 

podem contribuir para um consumo mais adequado de produtos industrializados? 

Pesquisas dessa natureza foram poucas vezes realizadas no país. Embora o 

ineditismo possa ser um ponto positivo, em termos de os resultados alcançados poderem 

responder à necessidade de adequação de informações dispostas nos rótulos de produtos 

consumidos com frequência pela população, bem como de transformar as aulas de Química 

em momentos de maior interesse e relevância para os jovens, podemos nos deparar com um 

número muito pequeno de estudos anteriores, o que restringe a revisão bibliográfica sobre o 

tema. 

 

 

1.3 Justificativa 

A população brasileira não está habituada a checar os rótulos dos alimentos que 

consome rotineiramente. Muitas vezes, apenas o nome comercial ou a indicação de que tipo 

de produto a embalagem armazena pode confundir o consumidor, levando-o a adquirir um 

item por outro, no famoso (e danoso) esquema de “levar gato por lebre”. É o caso, por 

exemplo, de alguns azeites de oliva que, na verdade, são um composto orgânico formado por 

óleo de soja e uma pequena porcentagem do óleo extraído das azeitonas. 

O mesmo ocorre, com frequência, com misturas lácteas que são dispostas lado a lado 

com leite condensado, cuja composição difere, em muito, da receita original (remoção parcial 

da água do leite, com adição de aproximadamente 50% de açúcares, o que o deixa com a 

consistência cremosa). Para baixar os custos do produto, pode-se utilizar leite reconstituído 

e/ou derivados de leite, bem como adicionar outros ingredientes. Nesses casos, a base láctea 

(leite puro) passa a representar apenas 51% do total de ingredientes. O restante pode ser 

simplesmente soro do leite. 

Ou seja: sem consultar o rótulo, é impossível para o cidadão saber exatamente que 

produto está consumindo. E, nem sempre, deixar-se guiar pelo valor a ser pago é um bom 

negócio. No caso da substituição da manteiga pela margarina, por exemplo, os nutrientes que 

a versão animal possui são inexistentes na versão vegetal. 

Nesse caso, vale a regra daquele antigo ditado popular: “o barato sai caro”. Logo, a 

saúde das pessoas acaba sendo colocada em risco devido ao desconhecimento desses detalhes, 

os quais podem fazer a diferença entre uma alimentação saudável e um consumo prejudicial 

ao nosso organismo. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

Produzir uma pesquisa de revisão bibliográfica para a elaboração de uma Sequência 

Didática, capaz de proporcionar a jovens alunos a compreensão dos rótulos de produtos 

industrializados, a fim de que eles possam optar por produtos mais saudáveis com base em 

conceitos químicos aprendidos em sala de aula. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Analisar rótulos de nove produtos industrializados normalmente consumidos pela 

população brasileira (achocolatado em pó, açúcar, iogurte, leite longa vida, manteiga, 

margarina, óleo de soja, requeijão e suco de frutas) como forma de melhorar a ingestão de 

alimentos mais apropriados à saúde. 

Analisar rótulos de produtos similares, de marcas diferentes, para verificar as 

diferenças entre eles. 

Contribuir para a formação de cidadãos mais críticos e informados, ou seja, aptos a 

analisar, entender e julgar o que acontece com eles nos âmbitos físico e social. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A Química dentro e fora da escola 

De acordo com Soares et al. (2019), ainda que a Química faça parte do nosso 

cotidiano e, portanto, para entendermos o que ocorre à nossa volta precisamos compreender a 

realidade química que nos cerca, o mundo dos compostos químicos e das reações não têm 

sido foco de investimento por parte de escolas e universidades. Por conta disso, nota-se que 

um baixo interesse dos jovens no que se refere ao estudo da Química. 

Nessas aulas, muitas vezes apenas se observa “a memorização de conceitos, 

regularidades, fórmulas e métodos, tornando a aula distante da realidade dos estudantes”. De 

tal feita que se torna imprescindível trazer para o contexto escolar questões mais relacionadas 

ao cotidiano dos educandos, como forma de “auxiliar na formação de cidadãos qualificados, 

críticos e mais participativos e atuantes socialmente” (SOARES et al., 2019, p. 122). 

 

Apropriando-se de conceitos científicos que estejam relacionados ao seu dia 
a dia, os estudantes acabam por desenvolver habilidades básicas relativas à 

formação da cidadania, adquirindo a capacidade de tomar decisões e 

posicionarem-se em seu meio de modo mais qualificado e prospectivo, 
contribuindo socialmente ao que se espera de uma coletividade. Dentro ou 

fora da escola os estudantes estão sempre em contato com a Química, seja na 

cozinha da sua casa ou por meio dos diversos produtos industrializados que 
consomem (SOARES et al., 2019, p. 122). 

 

Para Soares et al. (2019, p. 125), a importância do “conhecimento químico, com seus 

fatos, conceitos, princípios, teorias, métodos e linguagem própria” deve-se ao fato de que ele 

integra “a formação humana, ampliando as perspectivas culturais e a autonomia do cidadão”. 

Logo, pode ser utilizado “na compreensão do mundo e intervenção na realidade, quando 

trabalhado cientificamente e como construção histórica do conhecimento, enquanto relaciona-

se ao desenvolvimento tecnológico e aos muitos aspectos da vida em sociedade” (SOARES et 

al., 2019, p. 125). 

Santos e Schnetzler (1996, p. 29) explicam que o ensino de Química busca 

“desenvolver a capacidade de tomada de decisão, o que implica a necessidade de vinculação 

do conteúdo trabalhado com o contexto social em que o aluno está inserido”. 

 

A Química é a ciência que estuda a natureza da matéria, suas transformações 

e propriedades, sendo essencial à compreensão qualificada do mundo e 
indispensável na formação de todo e qualquer cidadão, capacitando-o a 
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entender as diversas mudanças que ocorrem ao seu redor. Apesar disso, é 

perceptível a ampla dificuldade que os estudantes têm de relacionar o 
conteúdo químico que virtualmente aprendem na escola com situações 

concretas vivenciadas em seu cotidiano (SOARES et al., 2019, p. 125). 

 

Segundo Nunes (2017, p. 04) é importante perceber que, o tempo todo, a química se 

faz presente em nossas vidas, na “respiração, no processo digestivo do nosso organismo e 

levando em consideração o nosso cotidiano, a nossa alimentação está diretamente ligada à 

química e quando se trata de comer bem e ter uma alimentação saudável”. Apesar disso, 

percebe-se que, atualmente, “a falta de atenção, o desinteresse, e participação dos alunos nas 

aulas de química são os pontos mais comentados e discutidos por educadores”, sendo 

necessário investir em metodologias que coloquem o aluno no centro do processo de 

aprendizagem, algo que requer atenção e planejamento (NUNES, 2017, p. 04). 

 

 

2.2 Ensino contextualizado 

De acordo com Wartha, Silva e Bejarano (2013, p. 86), a contextualização é uma 

 

estratégia fundamental para a construção de significações na medida em que 

incorpora relações tacitamente percebidas. O enraizamento na construção 
dos significados constitui-se por meio do aproveitamento e da incorporação 

de relações vivenciadas e valorizadas no contexto em que se originam na 

trama de relações em que a realidade é tecida, em outras palavras, trata-se de 
uma contextuação. 

 

É o que enfatizam Santos et al. (2003, p. 479), para quem o ensino de Química deve 

preparar o cidadão para uma análise crítica, isto é, que não apenas sabe “ler o vocabulário 

científico, mas é capaz de conversar, discutir, ler e escrever coerentemente em um contexto 

não técnico, mas de forma significativa”. 

O que Santos (2007, p. 05) sugere é que haja problematização no ensino de Química, 

a fim de que se busque 

 

o desenvolvimento de atitudes e valores aliados à capacidade de tomada de 
decisões responsáveis diante de situações reais. Isso pode ser desenvolvido 

em uma abordagem temática que, à luz da perspectiva de Paulo Freire, vise a 

mediatização dos saberes por uma educação problematizadora, de caráter 
reflexivo, de arguição da realidade, na qual o diálogo começa a partir da 

reflexão sobre contradições básicas de situações existenciais, 
consubstanciando-se na educação para a liberdade. 
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É preciso, pois, enfatizar a aliança entre a Química e o contexto social, evidenciando 

“as inter-relações dos aspectos da ciência, tecnologia e sociedade” e proporcionando 

“condições para o desenvolvimento de atitudes de tomada de decisão dos alunos” (SANTOS e 

SCHNETZLER, 2000, p. 74). 

Nesse sentido, faz-se necessário levar em consideração o fato de que o ensino de 

Química, como parte das Ciências da Natureza, 

 

tem como objetivo central a formação da cidadania, o que implica na 

necessidade de desenvolver no aluno conhecimentos básicos de ciência e 

tecnologia para que ele possa participar da sociedade tecnológica atual, bem 
como atitudes e valores sobre as questões ambientais, políticas e éticas 

relacionadas à ciência e tecnologia. Nessa perspectiva, o ensino de ciências 

deveria levar o aluno a vivenciar situações que propiciassem o 
desenvolvimento da capacidade de julgar, avaliar e se posicionar frente às 

questões sociais que envolvam aqueles aspectos (SANTOS e MORTIMER, 

1999, p. 01). 

 

Assim, espera-se que ações como as aqui propostas possam preencher a lacuna 

existente entre a teoria e a prática, unindo os dois pontos de maneira agradável e interessante, 

trazendo motivação para o estudo de Química por parte dos alunos das escolas públicas 

brasileiras. Dessa forma, estaríamos indo ao encontro do que propõem Wartha, Silva e 

Bejarano (2013, p. 88) a respeito da contextualização, um dos recursos capazes de “realizar 

aproximações/inter-relações entre conhecimentos escolares e fatos/situações presentes no dia 

a dia dos alunos”, isto é, poderíamos “relacionar o conteúdo a ser trabalhado com algo da 

realidade cotidiana do aluno”. 

Vale lembrar que 

 

o estudo dos aspectos da vida cotidiana pode ser um campo muito rico para 

ser explorado no ensino de química. Portanto, um estudo do cotidiano não é 
apenas ficar no campo da exemplificação de aspectos do dia a dia das 

pessoas. Também não é usar o cotidiano como trunfo para motivar os alunos 

a aprenderem conteúdos científicos, muito menos camuflar com fatos e 
fenômenos do dia a dia o ensino de química (WARTHA, SILVA e 

BEJARANO, 2013, p. 89). 

 

Guimarães e Machado (2016, p. 01) acreditam que relacionar “questões do dia-a-dia 

aos conceitos trabalhados em sala de aula”, incorporando “propostas de Ensino de Química 

que utilizem uma abordagem contextualizada e investigativa do conteúdo curricular, como 

eixos norteadores” para o Ensino Médio, pode contribuir substancialmente para um ensino de 

Química mais significativo e eficaz. 
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Compreender as diferentes funções da abordagem de aspectos 

sociocientíficos permite uma compreensão de que formar cidadãos não se 
limita a nomear cientificamente fenômenos e materiais do cotidiano ou 

explicar princípios científicos e tecnológicos do funcionamento de artefatos 

do dia-a-dia. Assim, a contextualização pode ser vista com os seguintes 
objetivos: 1) desenvolver atitudes e valores em uma perspectiva humanística 

diante das questões sociais relativas à ciência e à tecnologia; 2) auxiliar na 

aprendizagem de conceitos científicos e de aspectos relativos à natureza da 
ciência; e 3) encorajar os alunos a relacionar suas experiências escolares em 

ciências com problemas do cotidiano (SANTOS, 2007, p. 05). 

 

Sobre esse aspecto, Grochowski e Peres (2013, p. 03) ressaltam que os conteúdos de 

Química abordados durante as aulas, “apesar de sua importância e do interesse que podem 

despertar, muitas vezes não trazem a abordagem de questões cotidianas. Assim, tornando o 

conteúdo desinteressante e pouco compreensível para a maior parte dos estudantes”. 

A dificuldade para aprender a disciplina parece resultar da falta de percepção dos 

alunos do significado real da matéria estudada, como se, no mundo real, ela fosse desprovida 

de validade (ZANON e PALHARINI, 2010). Nesse sentido, a escola carece de estratégias que 

aproximem os conteúdos dos contextos discentes, melhorando sua compreensão de mundo e 

permitindo-lhes intervir no cotidiano na busca por uma melhor qualidade de vida 

(GROCHOWSKI e PERES, 2013). 

Se abrirmos mão do conceito de tábula rasa e entendermos que os alunos trazem 

consigo uma bagagem cultural que deve ser levada em conta durante sua escolarização, 

perceberemos que a aprendizagem das Ciências Naturais sofrem interferência dos conceitos 

previamente formados, bem como de sua relação com o contexto em que está inserido 

(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2009). 

É o que afirmam, também, Grochowski e Peres (2013, p. 04) 

 

Sabendo que os estudantes reconstroem o conhecimento gradativamente a 
partir do que já conhecem e que um conceito não se constrói numa única 

vez, é necessário que os mesmos sejam retomados em diferentes momentos e 

graus de profundidade e complexidade ao longo dos anos. É importante, que 
os estudantes problematizem sobre o que estão estudando e avaliem os 

termos da linguagem da Química desta forma familiarizando-se com o 

discurso químico. 

 

A sugestão de Moraes e Ramos (2010, p. 42) é que se parta de uma reconstrução dos 

conceitos já conhecidos, valorizando-se o conhecimento trazidos pelos alunos para a sala de 

aula. Assim, ao confrontar o conhecimento prévio com as informações inéditas, haveria um 

processo de negociação em que o próprio estudante seria capaz de reconstruir sua 
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compreensão, tornando-a mais complexa, graças ao acréscimo de significados. “Não se trata 

de substituir o conhecimento existente pelo conhecimento da Ciência, mas modificar e 

enriquecer o que é conhecido pela interação com o conhecimento científico”. 

Ao se privilegiar a pesquisa em lugar de aulas meramente expositivas, Grochowski e 

Peres (2013, p. 04) acreditam ser possível que se aprenda, pois a investigação científica, 

aliada às práticas de laboratório, se fundamenta na ação dos estudantes, levando-os a “refletir, 

discutir, explicar e relatar sobre o que está aprendendo”. Com base nessa mudança de atitude, 

o aluno deixa de lado sua condição passiva, de simples observador, e passa a ter influência 

significativa em sua própria aprendizagem, “participando ativamente da construção de seu 

conhecimento, pois desta forma o mesmo “aprende” atitudes e desenvolve habilidades” 

(GROCHOWSKI e PERES, 2013, p. 04). 

Campos e Nigro (2009) corroboram a necessidade de se trazer para dentro do 

ambiente escolar situações problemas que possam estimular a curiosidade científica, fazendo 

com que os educandos se sintam motivados a discutir questões atuais, refletir sobre temas 

relevantes e levantar hipóteses a respeito do que vivenciam. Para eles, a proposição de 

problemas verdadeiros “suscita a perplexidade e o interesse dos alunos. Além disso, favorece 

que eles desenvolvam diferentes habilidades e o gosto pelo “fazer” bem feito; aumenta sua 

autoestima e a sua confiança para enfrentar e explicar fatos novos” (CAMPOS e NIGRO, 

2009, p. 60). 

Sob essa ótica, é papel do professor orientar, mediar e assessorar os estudantes, além 

de  

 

lançar ou fazer emergir do grupo uma questão-problema; motivar e observar 

continuamente as reações dos alunos, dando orientações quando necessário; 
salientar aspectos que não tenham sido observados pelo grupo e que sejam 

importantes para o encaminhamento do problema; produzir, juntamente com 

os alunos, um texto coletivo que seja fruto de negociação da comunidade de 
sala de aula, sobre os conceitos estudados (ZANON e FREITAS, 2007, p. 

94). 

 

Ainda que a Química esteja ligada intimamente à vida do ser humano, por se 

apresentar “na composição de medicamentos e produtos essenciais à vida atual das grandes 

sociedades, a maioria dos professores não consegue integrá-los aos temas propostos pelos 

currículos” (SOARES et al., 2019, p. 125). Por isso, é importante primar pela 

contextualização de seus conceitos durante as aulas, principalmente no Ensino Médio, quando 

o conhecimento dos jovens ainda está em formação. 
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Para Soares et al. (2019, p. 125) o termo contextualizar deve ser entendido como uma 

“maneira de aprofundar a abordagem dos temas dos conteúdos, a fim de que o estudante 

consiga externalizar a Química para além da sala de aula, não a percebendo como uma 

simples facilitação e “romantização” do tema”. 

Sendo assim, faz-se necessário um ensino contextualizado e teórico-

metodologicamente estruturado, a fim de que os discentes – e até mesmo os docentes – 

possam perceber a Química subjacente aos diversos processos e mudanças que os cercam 

(SOARES et al., 2019, p. 126). 

 

 

2.3 Proposta de educação com base no conceito de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) 

Santos (2007) propõe que seja estabelecida uma relação entre Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS), com o intuito de oferecer aos alunos uma educação científica e tecnológica, 

de forma que eles possam construir conhecimentos, desenvolver habilidades e aprimorar os 

valores necessários à tomada de decisões relativas à vida em sociedade, tornando-os aptos a 

solucionarem questões de âmbito científico e tecnológico. 

E é exatamente isto que procuraremos fazer em nosso trabalho de pesquisa: unir 

teoria e prática, trazendo o cotidiano para dentro da escola e despertando nos alunos o 

interesse por aprender os conteúdos necessários para aplicar a Química em sua rotina diária. 

Para tanto, faz-se necessário construir interelações entre a exposição teórica, o 

planejamento tecnológico, o modo como os problemas serão solucionados e como se dará a 

tomada de decisão a respeito de temas relevantes à sociedade contemporânea (SANTOS, 

2007). 

Dessa forma, alia-se tecnologia, ciência e sociedade, bem como aspectos políticos, 

históricos e éticos em prol do desenvolvimento do senso crítico dos estudantes, que privilegie 

o coletivo em detrimento do indivíduo, a solidariedade, o respeito e a consciência cidadã 

acima dos interesses econômicos (SANTOS, 2007). 

É preciso que o ensino das Ciências da Natureza se volte para o fomento da 

cidadania, tornando as aulas mais significativas a partir da contextualização e da inclusão de 

temas de interesse do alunado. Pode-se recorrer às competências e habilidades de que os 

jovens dispõem e à interdisciplinaridade para se criar dinâmicas interativas e atrativas 

(SANTOS, 2007). 

Cabe aos docentes apontar a relação existente entre ciência e cotidiano, deixando de 

lado a mera “memorização de nomes complexos, classificações de fenômenos e resolução de 



21 

problemas por meio de algoritmos” e privilegiando, por sua vez, “dimensões sociais nas quais 

os fenômenos estão inseridos”, com vistas ao preparo dos estudantes para a vida real 

(SANTOS, 2007, p. 04). 

Outro autor que incentiva a educação com base no conceito CTS (Ciência, 

Tecnologia e Sociedade) é Ricardo (2007), para quem os avanços científicos e tecnológicos 

criam novas demandas sociais e influenciam diretamente nos hábitos de vida cotidiana como, 

por exemplo, na tomada de decisões rotineiras, tanto individuais quanto coletivas. 

Os principais afetados pelas inovações tecnológicas são os jovens, cujos hábitos de 

consumo e comportamento refletem diretamente a instantaneidade do mundo contemporâneo. 

Há, contudo, um paradoxo entre a velocidade de suas ações e a formação anacrônica oferecida 

por grande parte das escolas brasileiras, principalmente as que oferecem ensino público. 

Nelas, dificilmente as aulas vão além do compartilhamento de informações e os campos de 

saberes das Ciências da Natureza se restringem a simples ilustrações de conteúdos e 

procedimentos (RICARDO, 2007). 

Ricardo (2007) aponta que falta nas escolas nacionais o entrelaçamento entre a 

dimensão do mundo artificial e a vida diária dos estudantes. Com isso, a proposta da educação 

CTS visa, a longo prazo, um aprofundamento didático para que a prática educacional seja 

constantemente significativa e que os períodos de reflexão sobre o conteúdo estudado não 

constituam exceção, e sim a regra. 

Para que isso se torne possível, o primeiro passo é diminuir a distância entre teoria e 

prática, por meio de “uma nova ênfase curricular e a escolha de saberes que serão 

transformados em conteúdos disciplinares” (RICARDO, 2007, p. 01). 

Ricardo (2007) sugere que tecnologia e ciência sejam a referência basilar dos saberes 

escolares; ademais, o cenário das aulas deve ser formado pela sociedade e o entorno em que 

os jovens estão inseridos, a fim de que sejam observados e analisados os problemas e as 

questões sociais mais pungentes como ponto de partida para investigações concretas. 

Tendo isso em mente, o professor consegue articular situações reais e temas 

socialmente relevantes, promovendo a discussão e o protagonismo juvenil no que diz respeito 

ao mundo em que os adolescentes estão inseridos, bem como a criticidade e a 

responsabilidade social e ambiental que cabe a cada cidadão. 

Ao expor seu próprio ponto de vista, o jovem se torna mais responsável pela 

argumentação, deixando de reproduzir conceitos e pré-conceitos que podem emperrar a 

difusão de valores mais condizentes com uma sociedade plural e diversificada. Ao defender 
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os direitos e deveres em que realmente acredita, o aluno se posiciona diante da turma e exerce 

a democracia de forma efetiva, vivenciando situações reais de problematização. 

Formar um aluno letrado tecnologicamente equivale e dar-lhe “o poder e a liberdade 

de usar os seus conhecimentos para examinar e questionar os temas de importância na 

sociotecnologia”. Com isso, desenvolve-se nele “a habilidade intelectual de examinar os prós 

e contras do desenvolvimento tecnológico, examinar seus benefícios e seus custos e perceber 

o que está por trás das forças políticas e sociais que orientam esse desenvolvimento”. Em 

outras palavras, muito mais do que simplesmente transmitir conhecimento técnico específico, 

é papel do educador formar cidadãos críticos e questionadores, além de romper com a 

ultrapassada “visão reducionista sobre ciência e tecnologia” (SANTOS, 2007, p. 07). 

É preciso mostrar para os adolescentes a relação inevitável entre a ciência e a 

sociedade, trazendo o grande prestígio que ela desfruta fora da escola para dentro das salas de 

aula, através da oferta de disciplinas científicas capazes de surtir efeito e promover 

efetivamente a cultura científica (RICARDO, 2007). 

 

Se entre disciplinas mais próximas do ponto de vista epistemológico as 
concepções entre a ciência e a tecnologia são distintas, é razoável supor que 

entre as demais as diferenças tendem a aumentar. Nesse sentido, torna-se 

pertinente discutir a tecnologia sob uma perspectiva epistemológica, a fim de 
proporcionar um melhor entendimento dos objetos da tecnologia e da origem 

dos seus saberes para que estes também possam ser tomados como um saber 

de referência (RICARDO, 2007, p. 05). 

 

Vale lembrar que a relevância social da ciência e da tecnologia, por si só, não são 

capazes de justificar plenamente seu ensino nas escolas brasileiras. É preciso, pois, alfabetizar 

os alunos no que tange à linguagem científica e tecnológica, expandindo sua noção dentro do 

ambiente escolar e mudando a ênfase curricular, proporcionando uma formação em que os 

professores abstraem suas experiências e produzem saberes práticos não apenas discursivos 

(RICARDO, 2007). 

Segundo Santos (2007), “a visão crítica de CTS corresponde a uma educação 

problematizadora, de caráter reflexivo”, que ocorre em torno do diálogo, do questionamento e 

da proposição de soluções para os desafios de cunho social, de modo a repensar a realidade 

que nos cerca. 

 

Enfim, uma perspectiva de CTS/CTSA crítica tem como propósito a 

problematização de temas sociais, de modo a assegurar um 

comprometimento social dos educandos. Assim, propostas curriculares com 
essa visão precisam levar em consideração o contexto da sociedade 
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tecnológica atual, caracterizado de forma geral por um processo de 

dominação dos sistemas tecnológicos que impõem valores culturais e 
oferecem riscos para a vida humana (SANTOS, 2007, p. 08). 

 

É crucial impregnar as aulas de Ciências da Natureza de caráter analítico e reflexivo, 

cercando-as de instrumentos de análise pertinentes, a fim de que os saberes ensinados não 

sofram uma didatização excessiva que os exile de suas origens. Ao contrário, cabe aos 

docentes aproximarem tais saberes de seus contextos históricos, trazendo ao contexto escolar 

novas referências de saberes e práticas (RICARDO, 2007). 

Torna-se necessário articular as disciplinas científicas do currículo escolar (biologia, 

física, química), integrando a tecnologia aos programas e conteúdos ofertados e fazendo com 

que “a ciência ensinada na escola tenha alguma relação substancial com tal mundo, para além 

de ilustração ou motivação” (RICARDO, 2007, p. 04). 

A intenção do autor é convencer os educadores de que “técnica e tecnologia não 

precisam ser necessariamente coisas artificiais, podem ser estados ou mudanças artificiais 

também”. Com isso, as aulas das Ciências da Natureza passariam a “entender a ciência 

aplicada como uma ponte entre a ciência básica e a tecnologia, pois os resultados da ciência 

aplicada, embora tenham uma utilização direta na tecnologia, são saberes e não artefatos” 

(RICARDO, 2007, p. 06). 

 

 

2.4 O trabalho com rótulos 

Silva e Schimin (2009) sugerem que devemos sempre checar os rótulos dos 

alimentos a serem consumidos, pois neles encontramos as informações nutricionais 

necessárias para tomarmos decisões mais acertadas, tornando nossa alimentação mais 

saudável e eficiente em termos nutricionais. Trata-se de uma proposta inovadora, que 

enriquece a prática docente no Ensino Médio e ajuda os alunos a fazer a correta interpretação 

dos dados fornecidos, tornando-os capazes de se posicionar diante de informações incorretas 

ou incompletas. 

De acordo com Silva et al. (2010, p. 01), no que diz respeito às aulas de Química, é 

preciso investir em abordagens de ensino direcionadas “à construção e reconstrução de 

significados dos conceitos científicos nas atividades em sala de aula”. Uma possibilidade, 

nesse sentido, é o trabalho com rótulos, que constitui um método já bastante utilizado no 

Ensino Superior. Porém, no Brasil, “praticamente não há abrangência no ensino médio (EM), 
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pois faltam conhecimentos e técnicas de sua aplicação por parte dos professores para se 

difundir também nesse nível de ensino” (SILVA et al., 2010, p. 01). 

Sua principal característica é conduzir o estudante à aprendizagem autodirigida e, por 

isso, entende-se que tal metodologia “trabalha o pensamento crítico na procura de solução 

para situações vividas pelo objeto de estudo” (SILVA et al., 2010, p. 01). Logo, seu uso 

permite que os jovens “entrem em contato com problemas envolvendo casos reais ou fictícios, 

no qual se faz presente determinadas situações do cotidiano e a busca por soluções para esse 

determinado problema” (SILVA et al., 2010, p. 01). 

A pesquisa das autoras supracitadas buscou esclarecer as diferenças entre os termos 

diet, light e normal, além de expor o significado dos conceitos de sódio, caloria e %VD 

(porcentagem de valores diários), com o objetivo de melhorar a compreensão dos alunos 

relativa aos rótulos. Após o desenvolvimento do trabalho, com apontamentos iniciais, leitura 

de artigos, discussão sobre o tema, solução do caso apresentado e apresentação final 

expositiva (com cartazes e vídeos explicativos), o resultado alcançado foi uma consciência 

maior “dos alunos quanto à importância dos rótulos nutricionais e aos conceitos químicos 

envolvidos, dentro de cada segmento que foi abordado”, haja vista que 85% dos estudantes 

“passaram a observar e ler as informações contidas nos rótulos dos alimentos e mais de 90 % 

dos alunos compreenderam os termos trabalhados %VD, presença do sódio, valor energético e 

a diferença entre diet, light e normal” (SILVA et al., 2010, p. 01). 

Tem-se, portanto, que a estratégia adotada equivale a uma importante ferramenta à 

qual os educadores podem recorrer para impulsionar o protagonismo juvenil e a reflexão 

crítica dos adolescentes, bem como a construção cooperativa do conhecimento. Ademais, o 

trabalho com rótulos pode proporcionar o consumo de uma alimentação mais saudável, 

evitando casos de obesidade e minimizando o risco de desenvolvimento de enfermidades 

provocadas por uma alimentação desequilibrada. 

Na opinião de Leoni, Castro e Rodrigues (2012, p. 01), os rótulos têm importância 

crucial para a saúde pública, do ponto vista alimentar, já que “a rotulagem dos alimentos é 

uma forma de comunicação entre o produto e o consumidor”. No entanto, embora eles se 

destinem a “identificar a origem, a composição e as características de um produto”, nem 

sempre os termos técnicos utilizados permitem tal interação (LEONI, CASTRO e 

RODRIGUES, 2012, p. 01). 

Por conta disso, as autoras se propuseram a analisar os rótulos de 68 rótulos de 

alimentos bastante consumidos pela população brasileira, dentre os quais 20 são classificados 

como light ou diet. A intenção foi “elaborar uma cartilha explicativa dos termos técnicos 
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utilizados na rotulagem, disponibilizando essas informações ao público consumidor para 

minimizar as dúvidas e enganos na hora da compra dos produtos” (LEONI, CASTRO e 

RODRIGUES, 2012, p. 01). 

Nota-se que há uma preocupação recorrente no que tange ao entendimento dos 

rótulos, visando proporcionar um consumo mais consciente, principalmente no que se refere a 

produtos ditos light ou diet, cujas composições podem diferir da expectativa dos 

consumidores. Sabe-se que a melhor arma contra o desconhecimento é a educação. Dessa 

forma, o trabalho com rótulos nas aulas de Química pode propiciar uma oportunidade 

preciosa de entendimento e reflexão. 

No que se refere aos rótulos, Soares et al. (2019, p. 122) esclarecem que, 

 

além de dados básicos sobre sua fabricação e comercialização, bem como os 

potenciais malefícios que apresentam à saúde e segurança, fornecem também 
importantes informações sobre suas características, qualidade, quantidade, 

origem e composição. Informações estas que podem ser usadas como 

ferramentas de contextualização de diversos conteúdos químicos e que 
explicitam a materialidade da presença da Química em todos os cotidianos. 

 

Grochowski e Peres (2013, p. 05) defendem a ideia de que o uso de recursos como os 

rótulos de alimentos traz “para a sala de aula materiais concretos do cotidiano do estudante, 

que poderão ser importantes ferramentas na construção do conhecimento”. 

Por sua vez, Monteiro, Coutinho e Recine (2005, p. 176) acrescentam que a 

rotulagem nutricional, 

 

como qualquer outra fonte de informação, faz parte de um processo 

educativo, não sendo um fim em si mesma, devendo ser trabalhada de modo 
a servir como instrumento para a educação em saúde. Por sua vez, a intenção 

da educação é a mudança da condição humana do indivíduo que adquire o 

conhecimento. Para isso, é importante que o saber faça sentido na realidade 
do indivíduo, e que o conhecimento possa ser adaptado à sua bagagem 

sociocultural, visando à melhoria das condições de vida e de saúde do 

mesmo. 

 

Por acreditarem que “os rótulos podem proporcionar o desenvolvimento de diversas 

propostas didáticas ligadas à Química”, Grochowski e Peres (2013, p. 05-06) realizaram uma 

pesquisa com o tema ‘Rótulos Nutricionais’, relacionada “a situações do cotidiano dos 

estudantes, tendo o alimento como objeto de estudo”. 

 

As atividades de manipulação de rótulos dos alimentos que os estudantes 
consomem se constitui em um eficiente recurso didático, pois o educando 
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percebe a importância de saber analisar e identificar as informações contidas 

na tabela nutricional. O objetivo é que os estudantes avaliem os nutrientes, 
as calorias, os aditivos químicos e relacionem às suas necessidades. 

Valorizando assim, a capacidade de tomada de decisão, o que contribui para 

a formação de cidadãos críticos e conscientes de que o que “queremos” 
comer nem sempre é o que “precisamos” comer (GROCHOWSKI e PERES, 

2013, p. 06). 

 

Da mesma forma, Guimarães (2009, p. 95) aponta para a necessidade de 

conscientização da população 

 

sobre a necessidade de compreender as informações contidas nos rótulos 

que, obrigatoriamente, têm de estar disponíveis aos consumidores, pode ser 

iniciada na escola. A leitura cuidadosa do rótulo de um produto propicia a 
utilização dos conhecimentos adquiridos no curso de Ciências, estimulando 

o raciocínio e a inter-relação dos alunos com situações do cotidiano. 

 

Os resultados obtidos por Grochowski e Peres (2013, p. 06) atestam que o “estudo da 

composição química dos alimentos mediante uma metodologia de Ensino por Investigação, 

usando os rótulos nutricionais como um recurso didático despertou interesse nos educandos”. 

As autoras observaram envolvimento espontâneo dos alunos durante a realização das 

atividades. A metodologia empregada facilitou a coleta e a organização dos dados, permitindo 

que as impressões fossem facilmente expressas oralmente ao longo da socialização das 

hipóteses, mesmo que em determinados aspectos tenha havido “dificuldade na organização do 

raciocínio lógico e em registrar as informações e transformá-las em conhecimento, devido à 

falta de hábito em trabalhar com esta metodologia” (GROCHOWSKI e PERES, 2013, p. 18). 

 

Durante a implementação da Unidade Didática, alguns estudantes passaram 
a elaborar melhor seus argumentos, porém, ainda faltou aprofundamento nas 

relações do conhecimento científico e os conteúdos abordados. As hipóteses 

foram levantadas a partir de dados coletados nos rótulos, experiências 
pessoais e senso comum, por isso, algumas vezes foram superficiais e 

insuficientes. Nestes momentos a pesquisa com fundamentação teórica 

mostrou-se fundamental durante a discussão das hipóteses para a construção 
de concepções corretas, em relação às questões propostas. Em conjunto, os 

resultados apresentados no presente trabalho indicam que atividades 

investigativas que trazem para a sala de aula materiais concretos do 
cotidiano dos estudantes, no caso, as informações presentes nos rótulos 

nutricionais, podem ser úteis no aprendizado de temas introdutórios 

relacionados à composição química dos alimentos e aos hábitos alimentares 
dos mesmos. Em síntese ao se abordar este tema na escola percebemos ser 

possível trabalhar ciências de forma contextualizada e com a participação 

ativa do estudante (GROCHOWSKI e PERES, 2013, p. 19). 
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Na opinião de Soares et al. (2019, p. 126), a abordagem contextualizada dos 

conteúdos escolares deveria nortear as aulas do Ensino Médio, “buscando aperfeiçoar os 

processos de ensino e de aprendizagem a partir da ampliação da interação entre as diferentes 

disciplinas, sujeitos e teorias, integrando-os à vida do estudante”. Isso porque tal metodologia 

“favorece a Aprendizagem Significativa (na concepção ausubeliana), abordando questões que 

se relacionam com o dia a dia do estudante, com a realidade que presencia, dando condições 

de relacionar o que aprende na escola ao seu cotidiano” (SOARES et al., 2019, p. 126). 

Ademais, contextualizar, pode ser compreendido como a ação de construir 

“significados, incorporando valores que explicitem o cotidiano, com uma abordagem social e 

cultural, que facilitem o processo da descoberta. É levar o aluno a entender a importância do 

conhecimento e aplicá-lo na compreensão dos fatos que o cercam” (SANTOS, SILVA e 

SILVA, 2012, p. 02). 

Soares et al. (2019, p. 126) reiteram que, “no que se refere ao ensino de Química, 

abordar fatos e assuntos que se relacionam ao cotidiano é um dos meios possíveis para tornar 

sua abordagem mais atrativa, perceptível e essencial à formação do cidadão”. Para tanto, Luca 

(2015, p. 18) sugere a análise de embalagens/rótulos, tendo em vista ser importante propor 

“situações reais do uso das substâncias, aspectos envolvendo a composição química, até 

mesmo da leitura das cores/imagens. Aspectos subliminares que os consumidores leem nas 

embalagens/rótulos e pelas quais muitas vezes deixam-se atrair e envolver”. Graças às suas 

características e a quantidade de informações presentes nos rótulos, eles têm “muito a 

contribuir na formação de cidadãos que sendo leitores críticos possam interagir no seu meio 

como consumidores que saibam lutar por seus direitos” (LUCA, 2015, p. 22). 

É o que também defendem Soares et al. (2019, p. 127), para quem os rótulos 

“adquirem elevado significado facilitador de múltiplas aprendizagens, ao passo que estão 

presentes no cotidiano dos estudantes, podendo ser utilizados como uma ferramenta 

pedagógica potencialmente contributiva ao ensino de Química”. 

 

Os dados/informações rotulados são fundamentais para informar ao 
consumidor aspectos que envolvem o uso devido de seus produtos, no 

entanto, isso de nada valerá, se os consumidores não souberem ler e 

interpretar essas informações. Nesse aspecto, a utilização dos rótulos pode se 
apresentar como uma estratégia eficaz para o ensino de Química, 

possibilitando a abordagem de diversos conteúdos a partir de suas 

composições e concentrações (em alguns casos), da leitura das 
embalagens/rótulos e análise dos processos fabris (SOARES et al., 2019, p. 

127-128). 
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A pesquisa de Soares et al. (2019, p. 136) buscou sanar algumas “dificuldades e 

resultados insatisfatórios integrados aos processos de ensino e de aprendizagem de Química (e 

também destes derivados)”, levando em consideração a importância e a necessidade “de uma 

prática de ensino significativa, repensada, contextualizada”, a qual 

 

se apresenta como uma estratégia de muito potencial aos profissionais da 

educação, possibilitando o desenvolvimento intelectual, a percepção de 
cidadania e o pensamento crítico do estudante, relacionando a sala de aula 

tanto aos aspectos sociais quanto aos científicos e, assim, potencialmente 

favorecendo aprendizagens amplas (SOARES et al., 2019, p. 136-137). 

 

A conclusão a que os supracitados autores chegaram foi a de que 

 

o uso de rótulos, enquanto estratégia didática, pode oferecer importantes 
benefícios aos processos de ensino e de aprendizagem, constituindo-se como 

um recurso de auxílio eficaz no ensino de vários conteúdos da Química. Em 

suma, essa estratégia oferece modos alternativos, dinâmicos e interativos de 
trabalho pedagógico, em um contexto cada vez mais obstaculizado na 

perspectiva de motivar e estimular os alunos ao estudo da Química, ação 

imprescindível ao seu ensino e à sua aprendizagem (SOARES et al., 2019, p. 
137). 

 

A pesquisa de Neves, Guimarães e Merçon (2009, p. 03) objetivou aplicar um 

conjunto de atividades didáticas “em uma turma do 2º ano do Ensino Médio do Colégio de 

Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ), tendo a rotulagem nutricional como 

tema contextualizador”. Os resultados encontrados apontam que 

 

a contextualização demonstrou ser um recurso importante na busca por um 

ensino de Química que contribua para a formação de cidadãos cada vez mais 
críticos e bem informados. A pesquisa de rótulos nutricionais somada ao 

trabalho em grupo na sala de aula, envolvendo a análise e interpretação 

desses rótulos, compôs uma atividade didática extremamente rica, que 
favoreceu a motivação, a investigação, a tomada de decisão e a socialização 

das atividades (NEVES, GUIMARÃES e MERÇON, 2009, p. 05). 

 

Isso se deve ao fato de que os autores deixaram de lado a memorização de conceitos, 

fórmulas e leis, característica comum às aulas de Química, com o intuito de livrar tais aulas da 

monotonia e de favorecer a participação ativa dos alunos (NEVES, GUIMARÃES e 

MERÇON, 2009). Eles entendem que, “muitas vezes, os conteúdos ensinados em sala de aula 

não os fazem refletir sobre os fenômenos vivenciados no dia-a-dia nem conseguem 
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desenvolver senso crítico de investigação pelo conhecimento” (NEVES, GUIMARÃES e 

MERÇON, 2009, p. 01). 

Por outro lado, quando se privilegia “a compreensão de conceitos científicos 

relacionados à temática proposta, tem-se o desenvolvimento das habilidades básicas relativas 

à formação da cidadania, como a participação e a capacidade de tomada de decisão” (NEVES, 

GUIMARÃES e MERÇON, 2009, p. 01). Nesse sentido, Neves, Guimarães e Merçon (2009, 

p. 01) acreditam que é preciso trazer “para a sala de aula discussões de aspectos sociais 

relevantes, que exigem dos alunos posicionamento crítico quanto a sua solução. Dentre os 

diversos temas contextualizadores, destacam-se os alimentos”. 

A alimentação, além de ser um elemento motivador, é um tema conceitualmente rico, 

“o que permite desenvolver conceitos químicos, físicos, biológicos, entre outros, 

proporcionando aos estudantes compreender sua importância, de forma a conscientizá-los 

sobre a necessidade de uma dieta que esteja de acordo com as necessidades diárias” (NEVES, 

GUIMARÃES e MERÇON, 2009, p. 01). 

Além disso, os alimentos permitem que sejam desenvolvidas inúmeras propostas 

didáticas no ensino de Química, dentre as quais destaca-se a rotulagem nutricional, a qual 

engloba uma série de informações relevantes, “que correlacionam aspectos nutricionais e 

composição química”, cuja dificuldade de entendimento pode impedir a interpretação correta 

dos rótulos (NEVES, GUIMARÃES e MERÇON, 2009, p. 02). 

Conforme descrevem Neves, Guimarães e Merçon (2009, p. 02), a rotulagem 

nutricional de alimentos embalados é regulamentada, no Brasil, pela Resolução nº 360 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que preconiza que devem ser 

“declaradas a quantidade por porção e a porcentagem do valor diário (%VD) dos seguintes 

componentes: valor energético (calórico), carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio”. 

 

A porcentagem do valor diário (%VD) é determinada a partir da relação 
percentual entre a quantidade do nutriente presente em uma determinada 

porção do alimento e os valores diários de referência de nutrientes (VDR), 

estabelecidos em conjunto pela Organização das Nações Unidas para a 
Agricultura e a Alimentação e a Organização Mundial da Saúde (OMS), que 

são: 

• valor energético = 2.000 kcal 
• carboidratos = 300 g 

• proteínas = 75 g 

• gorduras totais = 55 g 
• gorduras saturadas = 22 g 

• fibra alimentar = 25 g 
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• sódio = 2,4 g [...] 

A quantidade do valor energético é calculada a partir da composição da 
porção do alimento, empregando-se os seguintes fatores de conversão: 

• gorduras = 9 kcal/g 

• etanol = 7 kcal/g 
• carboidratos (exceto polióis) e proteínas = 4 kcal/g 

• ácidos orgânicos = 3 kcal/g 

• polióis = 2,4 kcal/g 
• polidextroses = 1 kcal/g (NEVES, GUIMARÃES e MERÇON, 2009, p. 

02-03). 

 

É importante lembrar que, além dessas informações obrigatórias, existem outras 

informações, de inclusão facultativa, quais sejam: 

 

• a quantidade de qualquer outro nutriente que se considere importante para 

manter um bom estado nutricional; • vitaminas e minerais quando estiverem 

presentes em quantidade igual ou maior a 5% da Ingestão Diária 
Recomendada (IDR) por porção indicada no rótulo (NEVES, GUIMARÃES 

e MERÇON, 2009, p. 03). 

 

Por fim, Neves, Guimarães e Merçon (2009, p. 05) ressaltam que 

 

a rotulagem nutricional integra a política de alimentação e nutrição 

desenvolvida pela ANVISA com o propósito de promover práticas 

alimentares mais saudáveis. Dessa forma, é necessário que os cidadãos 
saibam interpretar os rótulos dos alimentos, para que as informações neles 

contidas possam servir para a tomada de decisão sobre o tipo de alimentação 

mais adequada aos objetivos e às necessidades de cada um. Entretanto, é 
preciso salientar que as informações presentes nos rótulos são um importante 

instrumento de comparação entre marcas e versões, mas que por si só não 
necessariamente proíbem o consumo de um alimento, pois a dieta 

balanceada deve ser composta de vários alimentos. Nesse sentido, a 

composição da dieta de um indivíduo e sua relação com suas necessidades 
de energia e as necessidades especiais de crescimento, reparo ou resposta ao 

estresse estão entre as variáveis importantes para a manutenção da saúde ou 

do aparecimento de doenças. Dessa forma, uma dieta equilibrada é aquela 
que atende às necessidades de calorias, lipídios, carboidratos (glicídios), 

proteínas, sais minerais e vitaminas. 

 

Como se vê, o trabalho com rótulos nas aulas de Química do Ensino Médio é de 

extrema importância, pois combate a passividade comumente encontrada no sistema 

tradicional de ensino e estimula a participação ativa dos estudantes, bem como o 

protagonismo juvenil, fundamental para a manifestação de sua criatividade e para o incentivo 

não apenas de atitudes empreendedoras, mas também, e principalmente, do desenvolvimento 

da criticidade. 
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2.5 Modelo de atividades 

Gonçalves (2019) desenvolveu uma cartilha que visa promover orientações para uma 

metodologia diferenciada de ensino de Química, a qual pode ser aplicada em encontros de 45 

ou 50 minutos cada, com alunos do Ensino Médio. A sequência de aulas proposta se baseia 

 

nos três momentos pedagógicos propostos por Delizoicov e Androtti (1990), 

Problematização Inicial, Organização do Conhecimento, Aplicação do 
conhecimento, com o propósito de incentivar os alunos no ensino-

aprendizagem, aproximando a química do seu cotidiano (GONÇALVES, 

2019, p. 02). 

 

A autora explica as atividades estão dispostas de modo a proporcionar a investigação 

do tema estudado, a partir de inúmeras estratégias: “leituras, aula dialogada, experimentos, 

etc. Assim o tema será tratado durante um conjunto de aulas de modo que o aluno se 

aprofunde e se aproprie dos temas desenvolvidos” (GONÇALVES, 2019, p. 02). 

As estratégias pedagógicas sugeridas por Gonçalves (2019, p. 02) utilizam como 

referencial teórico 

 

a Teoria de Aprendizagem Significativa, proposta por David Ausubel. Esta 
atividade engloba as competências e habilidades designadas pela BNCC 

(2017 e 2018) [...]. A utilização de estratégias, conceitos, definições e 

procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver 
problemas em diversos contextos, juntamente com a análise dos resultados, 

promove a construção da argumentação consistente. 

 

A seguir, serão expostas integralmente duas aulas disponibilizadas por Gonçalves 

(2019): 
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Figura 1: Aula 1 – parte 1 

Fonte: Gonçalves (2019, p. 03) 
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Figura 2: Aula 1 – parte 2 

Fonte: Gonçalves (2019, p. 04) 
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Figura 3: Aula 1 – parte 3 

Fonte: Gonçalves (2019, p. 05) 
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Figura 4: Aula 2 – parte 1 

Fonte: Gonçalves (2019, p. 06) 
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Figura 5: Aula 2 – parte 2 

Fonte: Gonçalves (2019, p. 07) 
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Figura 6: Aula 2 – parte 3 

Fonte: Gonçalves (2019, p. 08) 
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2.6 Alimentação saudável 

Para Souza e Oliveira (2008), a globalização, aliada à positividade do cenário 

socioeconômico em geral, tem influenciado prejudicialmente as decisões relacionadas à 

alimentação e às atividades físicas e de lazer, como, por exemplo, o crescimento do ato de 

comer fora de casa, uma vez que, ao comer fora, tende-se a consumir maior quantidade de 

comida e/ou a escolher alimentos com elevada concentração energética. Como 

aproximadamente 32% dos adultos brasileiros apresentam algum grau de excesso de peso, 

Tardido e Falcão (2006) destacam a importância de se compreender e analisar as dietas de 

diferentes populações, visando reduzir, principalmente, a prevalência de doenças relacionadas 

com a alimentação, como pressão alta, diabetes mellitus e colesterol elevado. 

Um dos maiores desafios que os nutricionistas brasileiros enfrentam é lidar com 

hábitos alimentares inapropriados, impulsionados pela melhora na distribuição de renda, pela 

multiplicação do comércio de fast food e pelo crescente uso de alimentos industrializados 

(BRASIL, 2008). Hoje em dia, é comum ver pessoas que substituem o tradicional prato de 

arroz, feijão, carne e verdura por refeições compostas por refrigerantes, salgadinhos, 

sanduíches e biscoitos (TARDIDO e FALCÃO, 2006). 

Assim, cada vez mais é necessário incentivar práticas alimentares saudáveis, como 

forma de prevenir e controlar os distúrbios nutricionais que afetam a população brasileira. 

Nesse sentido, a nutrição funcionaria como uma forma de maximizar as funções fisiológicas 

de cada indivíduo, assegurando a saúde, o bem-estar e o risco mínimo de desenvolvimento de 

doenças ao longo da vida (SAAD, 2006). 

Embora o conceito de alimentação saudável possa variar de uma cultura para outra, o 

Ministério da Saúde reconhece que três tipos de alimentos básicos sempre serão citados: 1) 

alimentos com alta concentração de carboidratos; 2) frutas, legumes e verduras; 3) vegetais 

ricos em proteínas (BRASIL, 2005). 

De acordo com os princípios de uma alimentação saudável, todos os grupos de 

alimentos devem compor a dieta diária. Logo, a alimentação saudável deve conter: água, 

carboidratos, fibras, lipídios, minerais, proteínas e vitaminas (BRASIL, 2005). Segundo o 

Ministério da Saúde, a alimentação saudável deve ser, necessariamente: baseada em alimentos 

in natura e produzidos regionalmente; colorida; equilibrada em quantidade e em qualidade; 

financeiramente acessível; harmônica; rica em vitaminas e minerais; saborosa; segura e 

variada (BRASIL, 2005). 

A alimentação saudável é fundamental porque contribui para a proteção contra as 

principais causas de incapacidade e morte no Brasil, isto é, o acidente vascular cerebral; 
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alguns tipos de câncer; as doenças cardíacas e as doenças crônicas não-transmissíveis 

(diabetes e hipertensão) (BRASIL, 2005). Uma recomendação importante feita pelo 

Ministério da Saúde é tomar cuidado com os alimentos oferecidos em bares, cantinas e 

restaurantes, os quais costumam ser mais gordurosos e doces do que os alimentos preparados 

em casa. Assim, o alerta é para que as refeições fora de casa sejam realizadas apenas 

ocasionalmente (BRASIL, 2005). 

A necessidade de se consumir cada vez mais alimentos saudáveis fez com que 

surgissem estudos sobre uma determinada classe de alimentos que foi denominada alimentos 

funcionais, a fim de corresponder à demanda decorrente da tendência da nova concepção de 

alimentação. Os alimentos funcionais são aqueles que, além de fornecerem a nutrição básica, 

possuem potencial para promover a saúde através de mecanismos não previstos por meio da 

nutrição convencional (SAAD, 2006). 

Vale lembrar que não se trata da cura de doenças, mas sim da promoção da saúde, 

representando um conceito novo e estimulante que atende às necessidades da sociedade 

moderna, com maior expectativa de vida e novo estilo de vida (SAAD, 2006). 

A Sociedade Brasileira de Alimentos Funcionais (2005, p. 01) organizou um quadro 

com as propriedades terapêuticas de alguns alimentos considerados funcionais: 

 

SUBSTÂNCIA FONTES ALIMENTARES BENEFÍCIOS À SAÚDE 

Ácidos graxos ômega-3 

Peixes de águas frias com alto teor 

de gordura; óleos vegetais 

(linhaça) 

Prevenção de doenças 

cardiovasculares; 

prevenção e controle de doenças 

autoimunes e inflamatórias 

Esteróis / estanóis 

vegetais 

Milho, soja, trigo, óleos de 

madeira 

Redução do risco doenças 

cardiovasculares; diminuição da 

absorção do colesterol 

Flavonóides 

Uva, amora, framboesa, frutas 

cítricas, brócolis, repolho, chá 

verde, soja*, etc. 

Efeito antioxidante - ação sobre a 

formação de radicais livres; 

diminuição dos níveis de LDL-

colesterol 

* alívio das ondas de calor em 

mulheres na menopausa 

Antocianinas 

Frutas em geral (principalmente 

em frutas vermelho escuras e 

roxas) 

Prevenção de doenças 

cardiovasculares e câncer 

Catequinas 
Uva, morango, chá verde, chá 

preto 

Atividade antioxidante; inibição 

da formação de ateromas; 

prevenção de certos tipos de 

câncer 
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Limonóides Frutas cítricas 

Estímulo à produção de enzimas 

protetoras contra o câncer; 

redução do colesterol 

Resveratrol e 

quercetina 
Casca de uva, vinho tinto, maçãs 

Redução do risco de doenças 

cardiovasculares; inibição da 

formação de carcinógenos, 

coágulos e inflamações 

Isoflavonas 
Soja, leguminosas, amendoim, 

alcaçuz, legumes e ervilha 

Alívio dos sintomas da 

menopausa; redução do risco de 

doenças cardiovasculares e 

osteoporose; redução do risco de 

câncer de mama e próstata 

Proteínas da soja Soja e derivados 
Redução do risco de doenças 

cardiovasculares 

Betaglucana 
Aveia, cevada, legumes e alguns 

outros grãos 

Controle da glicemia e do 

colesterol sérico 

Isotiocianatos e indol 
Brócolis, repolho, couve-flor, 

rabanete e folha de mostarda 

Aumento da atividade de enzimas 

(tipo 2) protetoras contra 

carcinogênese 

Licopeno Tomate, goiaba, melancia 

Atividade antioxidante; redução 

do risco de doenças 

cardiovasculares; proteção contra 

câncer (principalmente de 

próstata) 

Luteína e zeaxantina 
Folhas verdes (luteína), pequi e 

milho (zeaxantina) 

Proteção contra a degeneração 

macular; manutenção de uma boa 

visão 

Lignanas Linhaça 
Inibição de tumores hormônio-

dependentes 

Sulfetos alílicos (alil 

sulfetos) 
Alho e cebolas 

Redução risco doenças 

cardiovasculares; estímulo à 

produção de enzimas protetoras 

contra o câncer gástrico 

Fibras/prebióticos 

(fibras insolúveis e 

solúveis, 

frutooligossacarídeos, 

inulina, etc.) 

Grãos integrais, frutas e vegetais 

em geral 

Melhora da saúde intestinal; 

redução do risco de câncer do 

cólon; controle do colesterol 

Probióticos 

(bifidobactérias e 

lactobacilos) 

Leites fermentados, iogurtes, etc. 

Melhora da saúde intestinal; 

redução do risco de câncer do 

cólon; melhora da intolerância à 

lactose 

Quadro 1: Alimentos funcionais 

Fonte: Sociedade Brasileira de Alimentos Funcionais (2005, p. 01) 
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Uma alimentação saudável deve ser: 

 

• Variada: que inclui vários grupos alimentares, a fim de fornecer diferentes 

nutrientes (por exemplo: cereais, frutas, hortaliças, carnes, laticínios e 

feijões). 
• Equilibrada: respeitando o consumo adequado de cada tipo de alimento 

(exemplo: deve-se comer mais frutas do que gorduras). 

• Suficiente: em quantidades que atendam e respeitem as necessidades de 
cada pessoa. 

• Acessível: baseada em alimentos in natura, produzido se comercializados 

regionalmente (acessibilidade física),que são mais baratos que alimentos 
industrializados (acessibilidade financeira). 

• Colorida: quanto mais colorida é a alimentação, mais adequada é em 

termos de nutrientes. Além de assegurar uma refeição variada, isso a torna 
atrativa, o que agrada aos sentidos, estimulando o consumo de alimentos 

saudáveis, como frutas, legumes e verduras, grãos e tubérculos em geral (tais 

como mandioca e batatas). 
• Segura: os alimentos não devem apresentar contaminantes de natureza 

biológica, física ou química ou outros perigos que comprometam a saúde do 

indivíduo ou da população. Assim, deve-se respeitar regras de higiene, 
procurando manusear e armazenar adequadamente todos os alimentos, 

descartando aqueles que possuem o prazo de validade vencido ou que 

estejam visivelmente estragados (DUTRA et al., 2007, p. 16-17). 

 

Sichieri et al (2000) sugerem a adoção de uma alimentação saudável para a 

prevenção das doenças crônicas não transmissíveis com alimentos que estejam ao alcance da 

sociedade como um todo, tais como frutas e verduras, arroz e feijão, por exemplo. 

Uma alimentação saudável efetiva pressupõe cuidado com a alimentação e exige, 

entre outros fatores, a construção de novos sentidos para o ato de comer e a re-significação 

dos alimentos (BOOG, 2008). 

 

Desse modo é de fundamental importância a leitura dos rótulos para que de 
fato o consumidor saiba o que está comprando. Estudos apontam que o 

rótulo é a primeira comunicação entre consumidor e produto. Nele, sabe-se 

que componente formam o mesmo, qual a origem da fabricação do alimento, 
descriminação de ingredientes, prazo de validade para que o consumidor 

saiba o que realmente está consumindo, e evitar comprar um alimento que 

possa vir a prejudicar a saúde (NUNES, 2017, p. 06). 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

Pretende-se utilizar elementos do dia-a-dia como forma de atrair a atenção dos 

estudantes e também de prolongar, para fora da sala de aula, o aprendizado de Química, uma 

vez que a análise dos rótulos dos produtos escolhidos deve despertar sua curiosidade perante 

as diferenças apresentadas pelos variados tipos de produtos consumidos. 

Para tanto, será realizada uma revisão da bibliografia que envolva as palavras-chave  

‘química’, ‘rótulo’ e ‘alimentos industrializados’, por meio de uma pesquisa nos dados 

digitais Scielo e Sistema Integrado de Biblioteca SIB-USP, e a partir dessa análise, serão 

selecionados artigos escritos em Língua Portuguesa entre 1995 e 2019, os quais serão 

examinados, tanto nas abordagens dos autores escolhidos, quanto nos seus resultados. 

Segundo Cervo e Bervian (2002), um trabalho de revisão bibliográfica tem como 

finalidade levantar todas as referências sobre um determinado tema, as quais podem estar em 

qualquer formato, ou seja, livros, sites, revistas, artigos, vídeo, enfim, tudo que possa 

contribuir para um primeiro contato com o objeto de estudo investigado. 

 

 

3.2 Procedimentos a serem utilizados 

 Neste projeto pretende-se contextualizar o ensino de Química nas escolas públicas 

brasileiras, por meio da investigação de seu uso do cotidiano. A interpretação dos rótulos dos 

produtos selecionados (achocolatado em pó, açúcar, iogurte, leite longa vida, manteiga, 

margarina, óleo de soja, requeijão e suco de frutas) será a base para a proposição de uma 

sequência didática a ser aplicada com alunos do Ensino Médio, a qual poderá ser 

posteriormente utilizada pelos docentes de Química no preparo de seus planos de aula, de 

modo a auxiliá-los na implantação deste tipo de abordagem em suas aulas. 
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ANEXO 1 - SEQUÊNCIA DIDÁTICA - ANALISANDO RÓTULOS 

 

ANÁLISE CIENTÍFICA 

A análise científica visa determinar os conteúdos pertinentes à unidade didática por 

meio do estudo de três tipos de conteúdo: conceituais (teorias, princípios e leis), atitudinais 

(crenças, atitudes, normas e valores) e procedimentais (habilidades interpessoais, 

administrativas, técnicas, conceituais e políticas transportas em procedimentos, métodos e 

técnicas). 

No que diz respeito aos conteúdos conceituais, a presente Sequência Didática (SD) se 

valerá dos documentos oficiais, tanto do Ministério da Educação (MEC) quanto da Secretaria 

da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC), os quais, através de suas propostas 

curriculares oficiais, determinam aspectos fundamentais no que se refere ao ensino do 

conceito. 

A fim de associar tais parâmetros com os objetivos da SD, serão elaboradas algumas 

questões, posteriormente respondidas pelos próprios alunos, que levem à construção de uma 

sequência lógica. 

Além disso, a ligação do tema com os conteúdos procedimentais e atitudinais leva em 

conta o fato de que novos saberes devem ser atrelados a saberes anteriores, priorizando a 

aplicação de determinados conteúdos em situações de vivência concreta. 

Sendo assim, objetiva-se oferecer atividades diversificadas, majoritariamente voltadas 

para a prática, durante a aplicação da SD aos alunos do Ensino Médio. 

 

Questões direcionadoras para a análise científica 

01) O que é rótulo? 

02) Quais seus componentes obrigatórios? 

03) De que forma os rótulos contribuem com a nossa saúde? 

04) A análise dos rótulos pode ajudar os alunos a terem uma alimentação mais saudável? 

05) Para que serve a concentração em massa? 

06) O que é pH? 

 

Seleção dos conteúdos 

Conhecimentos específicos das Ciências 

a) Que componentes químicos são apontados nos rótulos? 

b) Quais as características químicas de cada um deles? 
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Aproximação com o conhecimento científico 

a) Por que os rótulos são obrigatórios? 

b) Quais as variações que os rótulos podem apresentar? 

c) A análise de diferentes rótulos mostra resultados diferentes? Em que sentido? 

 

Protagonismo juvenil 

a) Alunos observam os rótulos: características principais, informações fixas, informações 

variáveis. 

b) Formulação de perguntas / hipóteses relacionadas aos dados coletados. 

c) Identificação de fatores que tornam um alimento mais/menos saudável. 

 

Trabalho em grupo 

a) Alunos comparam os dados observados com os colegas. 

b) Troca de ideias e de opiniões a respeito das informações coletadas. 

c) Respeito mútuo e irrestrito. 

 

 

ANÁLISE DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

Embora a Química faça parte das Ciências imprescindíveis para a sociedade 

contemporânea, dificilmente a população se dedica a compreender suas implicações em nosso 

cotidiano, quer sejam elas sociais, ambientais, econômicas ou políticas. 

É real a dificuldade dos alunos brasileiros em aprender as Ciências da Natureza, da 

qual a Química faz parte. Acredita-se que uma parcela dos obstáculos se encontra na falha 

metodologia pedagógica, a qual limita tal ciência a aulas cujos conteúdos são fragmentados, 

resumidos e descontextualizados, gerando desmotivação e desinteresse por parte dos 

estudantes. 

Ademais, a carência de pré-requisitos, causada por uma Educação Pública de baixa 

qualidade, mesmo nos estados mais ricos da Federação, dificulta ainda mais a compreensão 

de conceitos científicos cruciais, afastando os jovens dos temas científicos e deixando de lado 

o estudo das Ciências da Natureza. 

O que se pretende, portanto, com a presente Sequência Didática (SD), é aproximar a 

Química da rotina estudantil, demonstrando como ela faz parte do nosso dia a dia, tornando-a 

algo tangível e com aplicação concreta na vida de qualquer um. 
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Para tanto, é preciso vencer certas barreiras, há muito impostas pela metodologia de 

ensino ultrapassada que, através de livros didáticos obsoletos, “apresentam erroneamente o 

conhecimento científico como um produto acabado, elaborado por mentes privilegiadas, 

desprovidos de interesses político-econômicos e ideológicos” (MEGID NETO e 

FRACALANZA, 2003, p. 151). 

Ao invés disso, faz-se necessário oferecer, em sala de aula, o trabalho com as Ciências 

da Natureza visando formar cidadãos conscientes de suas ações na sociedade, com vistas a um 

melhor relacionamento entre seres humanos e Meio Ambiente, a fim de que essa relação não 

valorize um lado em detrimento do outro, como vem ocorrendo há séculos. 

Chassot (2011, p. 29) sugere que as práticas pedagógicas deixem de lado a mera 

reprodução de informações e passem a basear-se na contextualização do conhecimento, haja 

vista que “se educar é fazer transformações, não é com transmissão de informações que 

vamos fazer isso”. 

A superação das dificuldades presentes no Ensino das Ciências da Natureza, e em 

especial no de Química, depende de alternativas capazes de formar nos alunos uma “Cultura 

Científica” que resulte em uma ampla e profunda ressignificação da Ciência, desenvolvendo a 

criticidade necessária para que os estudantes compreendam e avaliem, de fato, os conteúdos 

recebidos no ambiente escolar, analisando seu impacto direto no contexto social. 

É vital que, em curto prazo, as informações transmitidas durante as aulas de Ciências 

constituam fator de mudança de vida e de atitudes, melhorando não apenas aspectos do 

desenvolvimento humano, mas também, e principalmente, da sociedade em relação ao 

entorno natural que nos sustenta (CACHAPUZ, et. al., 2011). 

Uma possível solução para os problemas atuais seria a promoção de atividades 

didático-pedagógicas contextualizadas e interdisciplinares que unissem diferentes Disciplinas 

ministradas durante o Ensino Médio, tais como Química, Biologia, Física e Matemática, por 

exemplo. 

Outra possibilidade é a aplicação prática das noções Químicas em situações habituais 

dos estudantes, adotando-se um viés investigativo que desperte o interesse dos jovens e os 

traga para o foco da aula, tornando-os protagonistas de sua aprendizagem, com base na 

interação com o conteúdo aplicado, com os demais alunos e com o meio que o cerca. 

Nesse sentido, a proposta desta SD pressupõe o ensino de Química por meio da 

investigação científica, com aplicação prática dos conceitos estudados em espaços não 

formais de educação. 
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OBJETIVOS 

Analisar os componentes obrigatórios dos rótulos. 

Compreender a função de cada um. 

Comparar rótulos de produtos similares. 

Observar quais são os alimentos mais saudáveis, com base na leitura dos rótulos. 

Compreender o conceito de concentração em massa. 

Compreender o conceito de pH. 

 

 

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS 

Antes de mais nada, é preciso esclarecer aos estudantes que a realização de uma 

Sequência Didática (SD) depende da busca de informações específicas e da discussão 

argumentativa entre os envolvidos, a fim de que se possa solucionar determinado problema 

típico daquela realidade. Trata-se de um desafio que os alunos devem solucionar, ainda que 

não imediatamente, através de investigação científica (OLDONI e LIMA, 2017). 

Nesse sentido, a proposta de uma SD constitui uma nova fase para o ensino de 

ciências, revelando ser uma perspectiva de pesquisa diferenciada, com a qual surgem 

estratégias didáticas capazes de promover significativas mudanças nas aulas das Ciências da 

Natureza (FIRME, AMARAL e BARBOSA, 2008). 

Conforme Luca (2015), ao se trabalhar com rótulos, o primeiro passo a ser dado é 

conhecer as informações ali dispostas, as quais obedecem a resoluções do órgão de 

regulamentação metrológica. 

São obrigatórios: a) Nome do produto e categoria à que pertence; b) Nome da Empresa 

ou Marca; c) Número de registro ou equivalente; d) Validade, representada pelo mês/ano; e) 

Peso ou volume do líquido, expresso em unidades legais, de acordo com a Legislação 

metrológica específica; f) Precauções, cuidados especiais, esclarecimentos sobre o risco 

decorrente de seu manuseio inadequado (quando for o caso) (atividade 1). 

Em seguida, Luca (2015) sugere que se passe à apreciação da composição química dos 

itens selecionados, neste caso, nove produtos industrializados normalmente consumidos pela 

população brasileira (achocolatado em pó, açúcar, iogurte, leite longa vida, manteiga, 

margarina, óleo de soja, requeijão e suco de frutas) (atividade 2). 

Vale lembrar que essa não é uma tarefa fácil de se realizar em um supermercado, por 

exemplo, uma vez que as letras utilizadas normalmente são minúsculas, dificultando a leitura 

por parte do consumidor. Espera-se que, durante as aulas, com o auxílio de lupas, se 
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necessário, os alunos sejam capazes de observar todos as informações dispostas nos rótulos, 

comparando-os e analisando quais alimentos são mais nutritivos (atividade 3). 

 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADES 

 

Atividade 1 – Leitura de rótulos 

O professor apresenta diferentes rótulos de nove produtos industrializados 

normalmente consumidos pela população brasileira (achocolatado em pó, açúcar, iogurte, leite 

longa vida, manteiga, margarina, óleo de soja, requeijão e suco de frutas). 

Os alunos devem observar se constam todas as informações obrigatórias, quais sejam: 

a) Nome do produto e categoria à que pertence; b) Nome da Empresa ou Marca; c) Número de 

registro ou equivalente; d) Validade, representada pelo mês/ano; e) Peso ou volume do 

líquido, expresso em unidades legais, de acordo com a Legislação metrológica específica; f) 

Precauções, cuidados especiais, esclarecimentos sobre o risco decorrente de seu manuseio 

inadequado (quando for o caso). 

Se houver alguma falha, o professor deve ser avisado imediatamente. Em seguida, 

anotam no caderno os dados coletados. 

 

 

Atividade 2 – Apreciação da composição química 

Cada alimento observado possui determinada composição química: o professor vai 

apresentar os conceitos químicos de concentração em massa e pH e explicar a importância 

desses conceitos no rótulo. Caberá aos alunos observar os ingredientes de cada item 

analisado, bem como a quantidade de cada substância que o produto em questão apresenta. 

 

 

Atividade 3 – Identificação dos alimentos mais nutritivos 

 Após reconhecer os elementos da composição química das diferentes amostras dos 

alimentos selecionados, os alunos analisar quais deles são mais nutritivos, verificando se em 

marcas diferentes existem diferenças significativas que possam indicar maior ou menor 

qualidade nutricional. 
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AVALIAÇÃO 

A avaliação será contínua, apoiada no interesse e na participação dos estudantes 

durante cada etapa da aplicação da Sequência Didática. Na atividade 2, será observado se o 

aluno consegue aplicar os conceitos químicos de concentração e pH, apenas com base na 

análise dos rótulos. 
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MATERIAL SUPLEMENTAR 

 

Nome da Eletiva: NUTRIÇÃO COM AMOR 

 

Eixo Temático: INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Palavra-chave: Saúde, Rótulos, Química 

 

Séries: 1a, 2a e 3a do ensino médio 

 

Ementa:  

 

A maioria da população não sabe o que consome e as informações contidas nos rótulos dos 

diferentes tipos de mercadorias são um verdadeiro mistério para a maioria dos brasileiros. 

Como a população não está habituada a checar os rótulos dos alimentos que consome 

rotineiramente. Muitas vezes, apenas o nome comercial ou a indicação de que tipo de produto 

a embalagem armazena pode confundir o consumidor, levando-o a adquirir um item por 

outro, no famoso (e danoso) esquema de “levar gato por lebre”. É o caso, por exemplo, de 

alguns azeites de oliva que, na verdade, são um composto orgânico formado por óleo de soja e 

uma pequena porcentagem do óleo extraído das azeitonas. A nossa disciplina vai ser baseada 

no estudo dos rótulos com aplicação no dia a dia do aluno, ajudando-o a escolher produtos 

mais saudáveis e introduzi-los ao empreendedorismo. A culminância será feita no final do 

semestre, com relatório fotográfico e uma exposição do aprendizado. 

 

Objetivos: 

 

O objetivo da eletiva é que o aluno aprenda a leitura correta dos rótulos dos alimentos, 

sabendo escolher o melhor alimento e aprenda a fabricação de alguns alimentos saudáveis, 

nutritivos e de fácil alcance. 

 

Competências: Conhecimento; Pensamento científico, crítico e criativo; Autoconhecimento e 

autocuidado. 
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