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A P R E S E N T A Ç Ã O   
 

Prezado professor da Educação de Jovens e Adultos,  
 

Este material contém textos e atividades destinados ao estudo do conteúdo Soluções, da 

disciplina Química, voltado para alunos da Educação de Jovens e Adultos. Ele é resultado das 

pesquisas das autoras, durante os anos 2015 e 2016, e fazem parte da dissertação intitulada 

Sequência didática sobre Soluções para a EJA: condições de produção e uso em sala de aula, 

do PROMESTRE da UFMG. 

 

A EJA é uma modalidade de ensino pouco discutida no Ensino de Ciências, 

particularmente no Ensino de Química. Portanto, a EJA não apresenta um padrão, no que tange 

a materiais didáticos e à metodologia utilizada nos cursos, que seja seguido pelos diversos 

centros de ensino. Dessa forma, procuramos elaborar para você, professor, um material que 

auxilie no ensino-aprendizado de Química na EJA. 

 

O material aqui apresentado está estruturado entorno do tema soluções isotônicas, 

propondo atividades, questões, textos e práticas que permitem a reflexão e investigação acerca 

do conteúdo de Soluções. 

 

As atividades estão elaboradas de modo a possibilitar que os alunos trabalhem mais em 

grupos, articulando modelos com fenômenos e suas representações, que são importantes para o 

entendimento da Química. A sua participação nas discussões é fundamental, professor, 

direcionando e estimulando os debates em sala de aula, pois aprender Química é, de certa 

forma, aprender a dialogar sobre a Química. 

 

O estudo de soluções isotônicas possibilita a discussão de alguns conceitos químicos 

que permitem compreender as informações veiculadas pelos rótulos das soluções isotônicas, 

bem como trabalhar questões sociais e de saúde que envolvem o consumo desenfreado dessas 

bebidas. Você vai aprender Química por meio de uma abordagem interessante do cotidiano! 

 

Esperamos, com este material, ajudá-lo a ensinar Química de forma contextualizada e 

investigativa, com o desejo de que seja um material de grande contribuição para a Educação de 

Jovens e Adultos. 

 

As autoras 
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I N T R O D U Ç Ã O  

O processo de elaboração deste material envolveu a pesquisa e a seleção de 

referenciais teórico-metodológicos que levaram à incorporação de ideias relacionadas 

ao processo de compreensão de conceitos, à aprendizagem de conceitos em Química, à 

abordagem investigativa, à abordagem CTS, à EJA, às atividades experimentais, aos 

processos de leitura de textos didáticos de Ciências, com o intuito de contribuir para um 

Ensino de Química significativo para os educandos da EJA. 

 

O B J E T I V O S  D O  M A T E R I A L  

O objetivo deste material é trazer uma proposta de sequência didática para o 

tema Soluções a ser trabalhada em um curso de Educação de Jovens e Adultos. A 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade pouco discutida no Ensino de 

Ciências e, particularmente, no Ensino de Química. Mesmo com o aumento das 

pesquisas em Ensino de Química, propostas curriculares específicas para essa 

modalidade e que levem em consideração o processo de ensino-aprendizagem dos 

jovens e adultos são raras. Assim, acreditamos que esse material possa ser uma 

alternativa significativa para o ensino do conteúdo de Soluções para a EJA. 

Este material apresenta uma proposta metodológica que busca aproximar o 

estudo do tema Soluções do cotidiano dos alunos da EJA, na tentativa de tornar o ensino 

de Química significativo para esse público. Dessa forma, optamos por desenvolver 

atividades com abordagem contextualizada, problematizadora e investigativa, cujo tema 

norteador foi “soluções isotônicas”.  

Dentro desse enfoque, o que pretendemos é desenvolver atividades que 

possibilitem uma reflexão mais sistematizada dos produtos químicos de uso cotidiano, 

tendo como referência rótulos de soluções isotônicas. O objetivo é propiciar aos alunos 

a oportunidade de discutir alguns conceitos químicos que permitam a eles compreender 

as informações veiculadas pelos rótulos, bem como trabalhar questões sociais e de 

saúde que envolvem o consumo desenfreado dessas soluções. Pensamos em um Ensino 

de Química que permaneça além da etapa escolar. 

O estudo do rótulo de soluções isotônicas favorece a discussão de conteúdos 
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químicos relacionados à Solução, tais como: compreender unidades de concentrações 

expressas em rótulos, cálculo de concentração em grama por litro e porcentagem, 

solubilidade, preparo de soluções, diluição de soluções, soluções nos produtos de 

supermercado, investigação de rótulos de produtos comercializados e conceitos de 

alguns componentes presentes em rótulos (carboidratos, sais minerais, sódio, proteínas, 

valor energético, caloria).  

No decorrer do texto do material, você vai perceber o aparecimento de quadros 

com algumas questões, “interrompendo” a leitura. A nossa sugestão é que o texto seja 

lido em conjunto em sala de aula para que, ao encontrar esses quadros com seus 

questionamentos, você promova uma discussão em sala de aula que possa retomar 

conceitos já trabalhados anteriormente, ressignificando-os em outro contexto, ou trazer 

novos conceitos. O material pretende promover debates entre os alunos e o professor a 

todo momento. Esses quadros permitem que você consiga perceber se o aluno está 

acompanhando a leitura e o que ele sabe sobre o tema abordado. É uma tentativa de 

considerar a vivência e o acúmulo de experiência e aprendizagem desses sujeitos da 

EJA. Esses sujeitos trilham tensas trajetórias sociais e, embora afastados do contexto 

escolar, essas pessoas vivenciam na sua vida social diversas experiências de 

aprendizagem, menos ou mais formais. Como aponta Arroyo (2006), essas "trajetórias 

sociais truncadas não significam sua paralisação nos tensos processos de sua formação 

mental, ética, identitária, cultural, social e política. Quando voltam à escola, carregam 

esse acúmulo de formação e de aprendizagem".  

 

A  E D U C A Ç Ã O  D E  J O V E N S  E  

A D U L T O S  

O segmento EJA é regulamentado pelo artigo 37 da Lei de Diretrizes e Bases da 

educação (a LDB, ou lei nº.9394 de 20 de Dezembro de 1996). A LDB de 1996 

apresenta dois artigos que reafirmam o direito dos jovens e adultos trabalhadores ao 

ensino básico adequado às suas condições peculiares de estudo, e o dever do poder 

público em oferecê-lo na forma de cursos e de exames supletivos. 

De acordo com a LDB 9394/96, a Educação de Jovens e Adultos é uma 

modalidade de ensino gratuita – quando ofertada pelo Estado – destinada àqueles que 
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não tiveram acesso ou não deram continuidade à escolarização no Ensino Fundamental 

e Médio na idade própria. O público da EJA é constituído de jovens e adultos 

geralmente inseridos no mercado de trabalho que retomam os estudos, muitas vezes 

após um longo período de afastamento, em busca de melhorias no emprego, da inclusão 

social ou de satisfação pessoal. Afastados da escola devido à falta de vagas, à entrada 

precoce no mercado de trabalho ou a questões pessoais, a maioria desses jovens e 

adultos da EJA trazem consigo um passado de exclusão e marginalização pela 

sociedade. 

A implantação da primeira legislação referente à oferta dessa etapa de 

escolarização para adultos deu-se na década de 1970 (DI PIERRO, 2001) e definia que 

o currículo utilizado seria o mesmo do Ensino Médio Regular, fixado pelo Conselho 

Federal de Educação. Somente em 2000 foram implementadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2000), que 

abrange as modalidades de Ensino Fundamental e Médio e seguem a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos (BRASIL, 2000), o ensino para a EJA deve levar em consideração a 

valorização dos conhecimentos dos estudantes durante o processo formativo. Muitos 

dos adultos estudantes da EJA adquiriram rico conhecimento a partir do caminho 

percorrido ao longo de suas vidas e, portanto, essa modalidade de ensino deve 

assegurar, em seu processo formativo, a valorização do mérito de cada qual e do 

desenvolvimento de seus conhecimentos e valores (BRASIL, 2000). 

Diante disso, um ensino voltado aos interesses, à disponibilidade e às condições 

de vida e de trabalho dos alunos da EJA, considerando suas características sociais e 

culturais, levaria em conta a vivência do aluno para a sala de aula.  Os temas discutidos 

em sala de aula podem ser contextualizados com a realidade dos educandos da EJA, de 

forma a aproximar a ciência de sua vida, pois, caso contrário, os alunos podem perder o 

interesse pela discussão. A vivência dos educandos da EJA proporciona a formação de 

conceitos prévios muito particulares, muito relacionados às suas experiências de vida e 

com pouca ou nenhuma utilização de conhecimentos científicos. As concepções prévias 

desses educandos devem, no entanto, ser trabalhadas e aprimoradas, não descartadas. 

Dessa maneira, uma metodologia diferenciada das aulas exclusivamente 
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expositivas a fim de que esse público alvo seja atraído e motivado mostra-se ser 

interessante. Didáticas tradicionais baseadas apenas em transmissão de fórmulas, de 

conceitos “acabados”, em “decorebas” e em repetição de exercícios tendem a afastar e a 

entediar os alunos, sobretudo o educando da EJA. Essa abordagem didática, muitas 

vezes, faz com que os educandos da EJA considerem o ensino de Química abstrato, 

baseado em situações artificiais e descontextualizadas, sem associar o estudo ao seu 

cotidiano. 

 

F O C O S  D E  I N T E R E S S E  D A  Q U Í M I C A  E  

A S  F O R M A S  D E  A B O R D A G E M  D O  

C O N T E Ú D O  

O CBC de Química apresenta uma proposta curricular que considera 

fundamental que os alunos compreendam a articulação que existe entre as propriedades, 

constituição e transformações dos materiais e que, didaticamente, seja feita a distinção 

entre as três formas de abordagem para os conceitos químicos: os fenômenos; as teorias 

e modelos explicativos; e as representações. Envolvendo tais aspectos conceituais, as 

diferentes formas de abordagem possibilitam ao estudante o desenvolvimento de 

habilidades e atitudes de investigação e compreensão acerca dos fenômenos associados 

à Química (Minas Gerais, 2007). 

A Química se dedica ao estudo dos materiais, das substâncias, de suas 

propriedades, constituição e transformações. No centro dessas investigações encontram-

se os materiais e as substâncias. Na Proposta Curricular de Química do Estado de Minas 

Gerais (Minas Gerais, 2007), as autoras, nesse sentido, descrevem que a Química tem 

como objetos de investigação as propriedades, a constituição e as transformações dos 

materiais e das substâncias e esquematizam esses aspectos conceituais fundamentais 

utilizando-se de um triângulo, representado na figura 1: 
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Figura 1: Inter-relação entre os objetos e focos de interesse da Química 

O triângulo representado na figura 1 trata-se, então, de “o que” ensinar em 

Química. Na proposta curricular (Minas Gerais, 2007) também é apontada a 

importância de se considerar cada um desses aspectos do conhecimento sobre os 

materiais de acordo com uma abordagem que articule os fenômenos; as teorias e 

modelos; e as representações. Para Mortimer e Machado (2012), o conhecimento das 

substâncias e dos materiais diz respeito às suas propriedades, como dureza, 

ductibilidade, temperaturas de fusão e ebulição, solubilidade e densidade. Segundo os 

autores, para a compreensão do comportamento e das propriedades dos materiais, são 

fundamentais os conhecimentos químicos que envolvem a utilização de diversos 

modelos para o átomo e as propostas para representação de como esses átomos 

interagem e se organizam para formar moléculas e íons, e ainda como essas moléculas, 

átomos e íons se agrupam para formar as substâncias e materiais que conhecemos. A 

abordagem desses aspectos pode ser identificada e analisada do ponto de vista 

fenomenológico, que pode contribuir para promover habilidades como medir, controlar 

variáveis, analisar resultados, elaborar gráficos etc. Esses conhecimentos oferecem 

subsídios para a compreensão, o planejamento e a execução das transformações dos 

materiais e das substâncias. E devem comparecer igualmente no ensino de Química. 

Na figura 2 a seguir, o triângulo apresentado representa esses três níveis do 

conhecimento químico (fenomenológico, teórico e representacional) e suas possíveis 

inter-relações. O triângulo na figura 2 trata-se, portanto, de aspectos que envolvem 

“como” ensinar Química. 
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Figura 2: Aspectos do conhecimento químico 

O aspecto fenomenológico engloba tanto fenômenos concretos e visíveis, como 

a mudança de estado físico de uma substância e a dissolução do sal na água, formando 

uma mistura homogênea, quanto fenômenos que não provocam um efeito visível, como 

as interações radiação-matéria e as interações entre as partículas dos componentes de 

uma solução. Os fenômenos da Química também não se limitam àqueles que podem ser 

reproduzidos em laboratório. Falar sobre o supermercado, sobre o posto de gasolina e 

sobre farmácias é também uma recorrência fenomenológica. Neste caso, o fenômeno 

está materializado na atividade social. E é isso que vai dar significação para a Química, 

do ponto de vista do aluno. São as relações sociais que ele estabelece através dessa 

ciência que mostram que a Química está na sociedade, no ambiente. (Mortimer e 

Machado, 2012).  

Ainda segundo os autores, o aspecto teórico relaciona-se a informações de 

natureza atômico-molecular, envolvendo, portanto, explicações baseadas em modelos 

abstratos e que incluem entidades não diretamente perceptíveis, como átomos, 

moléculas, íons, elétrons etc. As representações contemplam a linguagem química, por 

meio de tabelas, fórmulas e equações químicas, gráficos, equações matemáticas, 

representações dos modelos, leitura e escrita.  

A elaboração dos conceitos químicos envolve ir muito além do que podemos 

observar, considerando a articulação dos fenômenos com os modelos que podem 

sistematizá-los e a proposta de explicações para o funcionamento do mundo das 

partículas e suas representações.  

Em nosso material, buscamos articular modelos com fenômenos e suas 

representações, propondo atividades, questões, textos e práticas que possibilitam aos 

alunos a reflexão e investigação acerca das soluções isotônicas, ligando o conteúdo de 

Soluções a questões sociais e que sejam significativas para os jovens e adultos da EJA. 
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E N S I N O  P O R  I N V E S T I G A Ç Ã O  

O Ensino por Investigação é uma maneira de conceber as possibilidades de 

abordagem para o ensino pelo professor que pode diversificar suas aulas. É uma 

estratégia que engloba atividades centradas no aluno e, com isso, possibilitam o 

desenvolvimento de sua autonomia e capacidade de tomar decisões, de avaliar e de 

resolver problemas, apropriando-se de conceitos científicos (LIMA et al, 2013).  

A prática investigativa tem como proposta colocar o aluno em uma posição 

ativa no processo de construção do conhecimento. Segundo Maués e Lima (2006), em 

tais atividades, o aluno tem a possibilidade de envolver-se com sua aprendizagem, uma 

vez que é levado a formular questões, tomar decisões, analisar, observar, discutir, 

resolver problemas, interpretar resultados e buscar respostas.  

No Ensino por Investigação, deseja-se um trabalho que permita a discussão e 

interpretação de resultados obtidos, e não somente a confirmação de definições, leis e 

teorias. Em um ambiente de ensino e aprendizagem baseado na investigação, os 

estudantes e professores compartilham a responsabilidade de aprender e colaborar com 

a construção do conhecimento. Essa abordagem investigativa, com menor centralização 

na figura do professor, permite ao aluno uma contemplação mais ampla do objeto de 

estudo, possibilitando que o aluno seja capaz de ter uma visão mais próxima do fazer 

científico. Desta forma, o aluno desenvolve a capacidade de resolver problemas e tomar 

decisões. Forma-se um aluno crítico e não meramente receptor de conhecimento. 

Na elaboração do nosso material, optamos por desenvolver atividades 

investigativas que possibilitem aos alunos da EJA oportunidades para se inserirem em 

uma reflexão mais sistematizada sobre algumas soluções isotônicas encontradas em 

supermercados.  

O objetivo é propiciar aos alunos a oportunidade de discutir alguns conceitos 

químicos que permitam a eles compreender as informações veiculadas pelos rótulos 

dessas soluções, bem como trabalhar questões sociais e de saúde que envolvem o 

consumo desenfreado dessas soluções.    
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A T I V I D A D E S  E X P E R I M E N T A I S  E M  

Q U Í M I C A  
 

A utilização de atividades experimentais voltadas para o Ensino de Ciências, 

em especial para o Ensino de Química, é reconhecidamente uma alternativa interessante 

para a construção do conhecimento e é, usualmente, considerada fundamental para o 

ensino-aprendizagem entre os professores da área. As principais funções da aula prática 

são: despertar e manter o interesse dos alunos; envolver os estudantes em investigações 

científicas; desenvolver a capacidade de resolver problemas; compreender conceitos 

básicos; e desenvolver habilidades. Nas aulas práticas, os alunos têm a oportunidade de 

interagir com as montagens de instrumentos específicos que normalmente eles não têm 

quando em contato com um ambiente com um caráter mais informal do que o ambiente 

da sala de aula. 

As aulas experimentais servem como estratégia para auxiliar o professor a 

retomar um assunto já abordado, de forma que o conhecimento empírico seja testado e 

argumentado, construindo com os alunos uma nova visão sobre um mesmo tema, 

ampliando a reflexão do aluno sobre os fenômenos que acontecem à sua volta, o que 

pode gerar discussões durante as aulas. Schwahn e Oaigen (2009) corroboram dessa 

afirmação, dizendo que um dos maiores desafios do uso de aulas práticas no ensino de 

Química é construir um elo entre o conhecimento ensinado e o cotidiano dos alunos. A 

ausência de conexão entre o conteúdo passado em sala de aula e o dia-a-dia pode 

justificar a indiferença entre os alunos e também em relação aos próprios professores 

quando do uso da experimentação. Essas afirmações dos autores vão de encontro ao que 

alguns autores afirmam sobre aulas práticas dentro da proposta do Ensino por 

Investigação.  

A atividade prática Preparo de uma Solução Isotônica Caseira, trazida neste 

material, tem como objetivo o reconhecimento de uma solução, estabelecendo 

comparação entre uma solução isotônica comercial e a caseira, preparada pelos alunos, 

que pode trazer uma abordagem de questões sociais interessantes. Após a investigação 

de rótulos e ingredientes, os alunos da EJA prepararam soluções isotônicas caseiras. 
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C I Ê N C I A - T E C N O L O G I A - S O C I E D A D E  

( C T S )  
 

O movimento CTS originou-se da necessidade da participação popular nas 

decisões públicas, que estavam sob o controle de uma elite que detinha o conhecimento 

científico e, sobretudo, do medo e da frustração decorrentes dos excessos tecnológicos, 

resultando no agravamento dos problemas ambientais (WAKS, 1990). 

Desde a década de 60, é crescente a relevância dada às investigações em torno da 

relação entre ciência, tecnologia e sociedade e sua importância para o Ensino de 

Ciências. Atualmente, currículos de Ensino de Ciência com ênfase em CTS vem sendo 

desenvolvidos no mundo inteiro, tendo como objetivo principal a preparação dos 

estudantes para o exercício da cidadania pela abordagem de conteúdos científicos de 

acordo com o seu contexto social (MORTIMER e SANTOS, 2002). Assim, uma 

proposta curricular de CTS pode ser vista como uma integração entre educação 

científica, tecnológica e social, em que conteúdos científicos, tecnológicos e sociais são 

estudados juntamente com a discussão de seus aspectos históricos, éticos, políticos e 

socioeconômicos (LÓPEZ e CEREZO, 1996 apud SANTOS e MORTIMER, 2002). 

Para Santos e Mortimer (2002), os currículos CTS devem apresentar três tipos de 

aspectos: tratar das inter-relações entre explicação científica, planejamento tecnológico 

e solução de problemas, além da tomada de decisão sobre temas práticos de importância 

social; contemplar a apresentação de conhecimentos e habilidades científicos e 

tecnológicos em um contexto pessoal e social; caracterizarem-se pelo ensino do 

conteúdo de ciências no contexto autêntico do seu meio tecnológico e social, no qual os 

estudantes integram o conhecimento científico com a tecnologia e o mundo social de 

suas experiências cotidianas. 

No Brasil, na década de setenta, os currículos de Ciências começaram a 

incorporar uma visão da Ciência como produto do contexto econômico, político e 

social. Já na década de oitenta, a renovação do Ensino de Ciências passou a se orientar 

pelo objetivo de analisar as implicações sociais do desenvolvimento científico e 

tecnológico (KRASILCHIK, 1987 apud SANTOS e MORTIMER, 2002). 

 Nesse contexto, surgem os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 
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(Brasil, 1999) e os PCN+ (Brasil, 2002) que apresentam uma proposta curricular com 

enfoque CTS. Estes documentos apontam algumas recomendações e proposições de 

competências que inserem a ciência e a tecnologia em um processo histórico, social e 

cultural, de modo a contemplar a discussão de aspectos práticos e éticos da ciência no 

mundo contemporâneo. 

Dessa forma, consideramos que o movimento CTS constitui em um referencial 

para mudanças na educação científica e na prática pedagógica de educadores, uma vez 

que apresenta uma visão de educação básica voltada para o exercício da cidadania, 

trazendo uma visão crítica da natureza da ciência e seu papel na sociedade capitalista.  

Muitas vezes, os alunos da Educação de Jovens e Adultos apresentam dificuldades no 

aprendizado de Química por não se familiarizarem facilmente com as notações químicas 

e por considerarem essa ciência distante do seu cotidiano. Assim, um ensino com 

abordagem em CTS e em atividades investigativas pode contribuir para a aproximação 

entre um problema real e a ciência e auxiliar o aluno na compreensão e uso de conceitos 

químicos. 

 

P R O C E S S O S  D E  C O M P R E E N S Ã O  E  

E L A B O R A Ç Ã O  C O N C E I T U A L   

A elaboração deste material se baseou em discussões a respeito de como se dá o 

processo de aprendizagem de conceitos, de compreensão e de elaboração conceitual. 

As ideias construtivistas trouxeram muitas mudanças para a sala de aula, 

configurando materiais pedagógicos que buscaram o engajamento ativo dos alunos em 

seu processo de aprendizagem. Segundo Machado (2014), as novas propostas de ensino 

focalizavam os sujeitos, solicitando-os a pensar, articular e argumentar sobre questões 

estruturadas, realizadas e discutidas em grupos. 

Para Matthews apud Machado (2014), o construtivismo possibilitou a mudança 

de uma característica marcante de muitas aulas de Ciência: a aprendizagem por 

memorização e repetição. 

A sala de aula, a partir desses pressupostos teóricos e metodológicos, seria o 

espaço no qual há um engajamento significativo e ativo entre os sujeitos envolvidos, na 
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busca de compreender e interpretar fenômenos, facilitando a atribuição de significados 

individual (DRIVER apud MACHADO, 2014). 

Essas ideias construtivistas, muito utilizadas na pesquisa em Educação em 

Ciências na década de 80, não consideravam outros aspectos importantes tais como o 

papel da linguagem no processo. 

A consideração da importância do papel da linguagem começa a fazer parte das 

pesquisas na década de 90. Assim, as pesquisas colocam foco no processo de 

aprendizagem como um processo de dialogização constituído pela palavra do outro. 

(MACHADO, 2014). 

Assim como Vygotsky, M. M. Bakhtin considera a linguagem em sua dimensão 

constitutiva. Em sua Teoria da Enunciação, Bakhtin destaca a linguagem como produto 

da interação social, sendo a construção de sentidos dialógica por natureza. Porém, essas 

interações apenas serão compreendidas se estiverem devidamente interpretadas em seus 

contextos de formação e se o grupo que interage compartilha do mesmo código. A 

construção do entendimento está, portanto, relacionada com as muitas formas como 

duas ou mais vozes entram em contato (Wertsch; Smolka apud Machado, 2014).  

Nessa perspectiva, a linguagem destaca-se mesmo como um meio de interação 

entre o sujeito e o mundo que o cerca. De acordo com Bakhtin e seu círculo, a 

linguagem é constitutiva dos sujeitos e dos processos de elaboração conceitual, pois a 

comunicação entre os sujeitos não está restrita ao modelo de transporte de mensagens, 

onde há um emissor ativo – o falante ou escritor – e um receptor passivo – o ouvinte ou 

o leitor. A comunicação não consiste apenas em decodificação de signos, mas em 

confronto, negação ou encontro de perspectivas (PAULA e LIMA, 2010).  

Para Bakhtin, o significado das palavras e todos os seus desdobramentos não 

podem ser estudados ou compreendidos fora de sua ligação com um contexto e a 

compreensão só ocorre quando acontece o contato entre duas ou mais vozes (dialogia) e 

quando essas vozes se contatam, se confrontam. Portanto, de acordo com a concepção 

dialógica da linguagem de Bakhtin, a compreensão implica um mínimo de negociação 

de significados entre as vozes dos sujeitos envolvidos no discurso a ser compreendido.  

Nessa perspectiva, a compreensão assume o caráter ativo, só há movimento de 

compreensão quando os sujeitos estão dispostos a contrapor suas formas de ver o 

mundo com o discurso ou o texto de outrem, a compreensão não pode ser passiva 
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(BAKHTIN, 1992).  

A linguagem se constrói dentro de relações de interação. As pessoas quando 

dialogam recuperam conversas anteriores, fatos e ao mesmo tempo pensam em questões 

que vão acontecer. Isso ocorre com leituras de textos. A ideia do dialogismo é de textos 

que tem essa recuperação de algo que já passou e de algo que vai ser projetado para o 

futuro. Ele não deve ser isolado, pensado em si mesmo. 

Considerando que o processo de construção do conhecimento supõe uma 

produção de sentidos sobre as ideias que são postas em circulação nos espaços 

formativos, confrontadas com o que o indivíduo já sabe, os ditos “conhecimentos 

prévios”, o material elaborado apresenta atividades diversificadas, realizadas em grupo, 

para promover a interação entre os alunos e permitir que discursos dialógicos acerca de 

conceitos científicos sejam produzidos a partir de situações contextualizadas. 

 

L E I T U R A  D E  T E X T O S  D I D Á T I C O S  D E  

C I Ê N C I A S  

Este material apresenta a leitura de textos didáticos e informativos sobre 

Soluções e soluções isotônicas para serem realizadas em sala de aula. Concordamos 

com Silveira Jr. (2015) que afirma que a leitura em sala de aula deve se constituir como 

prática social dialógica (mediada pela palavra), pedagógica (mediada pelo outro), e que 

aprender ciências implica aprender a identificar e a avaliar correlações, bem como a 

utilizar modelos para interpretar fenômenos naturais.   

Aprender ciências envolve vislumbrar um mundo de forma diferente por meio da 

percepção de novos conhecimentos, novas linguagens e informações. Trata-se de 

aprender outra linguagem, própria à cultura dos cientistas (MORTIMER, 2000). É por 

isso que entendemos que a leitura de ciências deve ser considerada e mediada pelos 

professores de ciências, uma vez que o aprendizado não se faz sem que os estudantes 

sejam introduzidos nas singularidades do discurso científico (SILVEIRA JR., 2015).   

Concordamos com Espinoza (2010) apud Silveira Jr. (2015) quando diz que as 

situações propostas nas salas de aulas de ciências costumam partir do princípio de que 

os alunos já sabem ler, e que isso seria suficiente para interpretar um texto de ciências. 
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Para a autora, normalmente não se pensa em situações de leitura como cenário no qual 

ao mesmo tempo em que se ensinam e se aprendem conhecimentos da área também se 

ensina e se aprende a ler. De acordo com Silveira Jr. (2015), um rápido exame das 

assessorias pedagógicas dos livros didáticos de ciências permite constatar que, em geral, 

os autores fornecem pouco ou nenhum suporte para que o professor seja mediador da 

aprendizagem da leitura dos textos didáticos.    

Dessa forma, pensamos em um material em que os professores de ciências 

tomem parte nesta tarefa, engajando-se como mediadores em um projeto de ensino que 

tenha como referência o aprender a ler de modo a ler para aprender ciências 

(SILVEIRA JR., 2015). 

 

O R I E N T A Ç Õ E S  S O B R E  A S  

A T I V I D A D E S  

O material é introduzido com uma Atividade Inicial, intitulada Conceitos 

Importantes. Esta atividade introduz o estudo sobre Soluções, abordando conceitos 

essenciais para o entendimento do conteúdo. Sugerimos que a leitura seja feita junto 

com os alunos, por você, professor, ou pelos alunos que queiram participar, para que os 

questionamentos trazidos nos quadros no meio do texto – ou outros que possam surgir 

durante a leitura oral – sejam debatidos, permitindo que você possa identificar os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre alguns conceitos relacionados com o conteúdo 

de Soluções e mediar as discussões. As questões nesta atividade abordam conceitos, 

como propriedades dos materiais (temperatura de fusão, temperatura de ebulição, 

densidade, solubilidade), estados físicos, misturas homogênea e heterogênea, 

substância, dissolução, soluto, solvente e solução, com o objetivo de retomar e/ou 

iniciar esses conceitos químicos.  

Na Atividade 01 – Bebidas isotônicas: você conhece?, com o objetivo de 

conhecer as concepções prévias dos alunos sobre as soluções isotônicas, apresentamos 

seis questões preliminares, que devem ser respondidas pelo aluno individualmente e 

você pode recolher essas respostas para que conheça um pouco mais do conhecimento 

trazido pelo seu aluno da EJA. Ou ainda, caso prefira, você pode utilizar as questões 

preliminares como um direcionamento para as discussões iniciais entre os alunos sobre 
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o tema soluções isotônicas. As questões trazem perguntas sobre o uso dessas bebidas e a 

finalidade e riscos de seu consumo. 

No início da Atividade 02 - Soluções Isotônicas, trazemos, no quadro, a situação 

problematizadora que vai permear o nosso material: 

 

VAMOS INVESTIGAR?  

Será que as soluções isotônicas são mesmo bebidas saudáveis? Seu consumo 

pode ser feito por qualquer pessoa em qualquer idade? 

 

Todas as atividades promovidas no decorrer do material tem a intenção de fazer 

com que o aluno busque responder às perguntas trazidas neste quadro. Essa estratégia é 

baseada no Ensino por Investigação, e tem como objetivo levar o aluno a refletir, 

discutir, explicar, relatar, planejar suas atitudes, analisar seus resultados e confrontar 

seus pontos de vistas com os dos colegas, para que comece a produzir seu próprio 

conhecimento por meio da interação entre o pensar, sentir e fazer, sempre com o auxílio 

do professor. É importante que a atividade investigativa seja estruturada de modo que o 

estudante saiba por que razão está investigando um dado fenômeno. 

A Atividade 02 – Soluções isotônicas introduz o tema norteador desse material. 

Esta atividade envolve a leitura de quatro textos sobre soluções isotônicas e a realização 

de um debate. O número de textos pode ser maior, de acordo com a quantidade de 

grupos proposta por você. Procuramos escolher textos que tratassem de aspectos e 

questões diferentes sobre as soluções isotônicas, de forma que eles se 

complementassem. Mas fica a seu critério trabalhar todos esses textos ou apenas um ou, 

ainda, outros textos, a sua escolha.  

Nossa sugestão é que os textos sejam lidos e discutidos em sala, em grupos. 

Como é um grande número de textos, para que seja possível o conhecimento de todos os 

textos pelos alunos em uma aula de 50 min. ou em duas aulas geminadas, trouxemos 

como proposta de aula a dinâmica do “painel integrado” (pode ser acessada no link: 

http://educacaocorporativauninter.blogspot.com.br/2012/02/usando-o-painel-integrado-

nas.html): os alunos são reunidos em grupos; cada grupo recebe um texto, cada um 

numerado de 1 a 4, para lerem e discutirem entre eles o mesmo texto. Ao fim dessa 

http://educacaocorporativauninter.blogspot.com.br/2012/02/usando-o-painel-integrado-nas.html
http://educacaocorporativauninter.blogspot.com.br/2012/02/usando-o-painel-integrado-nas.html
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discussão inicial, os alunos devem se reunir novamente, dessa vez de acordo com o 

número do seu texto, para que apresentem pontos que mereceram destaque em sua 

leitura aos outros alunos que receberam textos diferentes. Após a troca de discussões e 

compartilhamento dos pontos principais, para permitir que todos os alunos leiam todos 

os textos, são sugeridas quatro questões sobre os textos. As questões trazem mediações 

de leitura com o objetivo de promover a interação dos alunos com o conteúdo de 

Química que existe em cada texto. Essas questões demandam que o aluno: compare os 

quatro textos, explicitando os pontos concordantes e discordantes; destaque termos, 

palavras ou ideias que não sabe o significado; indique trechos dos textos que destacam 

alguns pontos específicos; determine o que mais gostaria de saber sobre o assunto 

discutido. Ou seja, são questões que obrigam que o aluno realmente leia os quatro 

textos. 

A Atividade 03 – Rotulagem nutricional obrigatória tem como objetivo abrir 

espaço para que o aluno discuta sobre o papel da ANVISA na rotulagem nutricional 

obrigatória e comece a (re)aprender a interpretar as informações contidas nos rótulos, 

como marca, produto, data de fabricação e validade, utilidade e código de barra, 

observando, comparando e avaliando esses dados. Nesta atividade, recomenda-se que 

você solicite ao aluno uma pesquisa no site da ANVISA e proponha discussões acerca 

do Manual do Consumidor, que traz, de forma bem completa, sobre a rotulagem 

nutricional obrigatória. Essa pesquisa pode ser realizada na própria escola, caso haja 

computadores disponíveis para os alunos. Sugerimos que as duas questões trazidas por 

esta atividade sejam feitas oralmente, como forma de promover debates entre os alunos  

em sala de aula. 

A Atividade 04 – Análise de Rótulos de Soluções Isotônicas vai permitir a 

discussão, a partir da análise de rótulos de soluções isotônicas comerciais, de alguns 

conceitos químicos que envolvem o estudo de Soluções, tais como: solução, 

concentração e diluição. Também vai tratar do conceito de algumas substâncias e 

componentes comumente encontrados na constituição dos alimentos, como 

carboidratos, sais minerais, sódio, proteínas, fibras alimentares, valor energético e 

caloria. É sugerido que os alunos estejam em grupos para responderem a essas questões, 

como forma de discutirem suas ideias e socializarem os resultados para cada questão 

abordada. 

Na parte A – Explorando o Rótulo da Atividade 04, compara-se rótulo de um 
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isotônico real (mas representado por nome fictício para preservar o direito de imagem 

do produto trazido por este material) com a rotulagem da ANVISA, trazendo questões 

que instigam os alunos a procurarem informações nos rótulos, para entenderem o que 

está escrito e como está organizado. Você pode sugerir aos alunos que tragam rótulos de 

isotônicos diversos.  

Na parte B – Analisando a Composição Química, explora-se cada item da 

constituição dos rótulos (de soluções isotônicas ou não): íons, carboidratos, lipídios, 

fibras e proteínas. 

Na parte C – Aprendendo sobre a Concentração e Diluição de Soluções, 

abordamos conceitos como diluição e cálculo de concentração, bem como as 

informações dos rótulos que se referem a cuidados e precauções.  

A parte D – Comparando Soluções traz rótulos de um refrigerante “comum”, 

de um refrigerante “zero” e de uma água de coco vendida comercialmente em caixinha 

para abordar questões em que o aluno tem que comparar os rótulos dessas substâncias 

com o do isotônico da MARCA X. Você, professor, pode trazer para a sala de aula 

outros rótulos de outras substâncias que achar interessante ou que o aluno pedir para ser 

analisado. 

A Atividade 05 – Preparo de uma Solução Isotônica Caseira vai propor uma 

atividade experimental simples, em grupos, para ser realizada em sala de aula ou em 

casa, filmada pelos alunos, para serem exibidas em uma aula posterior. Uma sugestão é 

usar o site Facebook para compartilhamento desses vídeos, em grupos privados, caso 

não haja tempo hábil de exibição em sala de aula. 

Além de prepararem a solução isotônica caseira, a atividade sugere que os 

alunos elaborem rótulos digitalizados para comporem a nova solução. A ideia é verificar 

se os alunos entendem sobre a rotulagem nutricional obrigatória, atendendo às 

especificações da ANVISA. 

Na Atividade 06 – Pesquisa de campo: entrevista sobre o consumo de 

isotônicos, os alunos devem elaborar, orientados por você, professor, e ainda em 

grupos, as perguntas da entrevista com parentes, amigos ou colegas de trabalho. Você 

deve orientá-los como devem fazer essa entrevista (anotações, gravações), quais 

perguntas fazer, quantas pessoas devem entrevistar e como farão a apresentação dos 

resultados, em sala de aula. Uma das intenções dessa entrevista é promover que o 
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conhecimento apreendido ultrapasse as barreiras da escola e seja levado para a família e 

amigos dos alunos. A intenção é permitir a troca de informações entre os alunos e a 

comunidade, de certa maneira, contribuir para a divulgação do conhecimento para a 

sociedade. A ideia também é permitir que o aluno seja autor do seu próprio 

conhecimento. 

A Atividade 07 – Produção de cartilha informativa tem como objetivo orientar 

os alunos a produzir uma cartilha informativa sobre soluções isotônicas direcionada a 

diferentes públicos. Como pode-se utilizar de texto informativo, tabelas, ilustrações, 

dados de reportagens ou artigos científicos para a produção da cartilha, ela vai promover 

que os alunos utilizem-se de diferentes linguagens para registrarem suas ideias e 

intenções. 

Sugere-se que o aluno faça várias cópias das cartilhas e distribua por toda a 

escola e no seu trabalho como forma de divulgação do seu trabalho e comunicação dos 

dados e resultados de sua pesquisa.  

Essas cartilhas, o isotônico caseiro preparado, as entrevistas realizadas, o 

Manual do Consumidor da ANVISA e todo o conhecimento adquirido pelo aluno 

durante a sequência didática também podem ser divulgados na Mostra de Ciências da 

escola. 
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Sugestão de vídeo:  
Vídeo - Programa Bem Estar, Rede Globo: http://globoplay.globo.com/v/2702515/ 
 
Sugestões de páginas na internet: 
Simulador Phet - Sais e Solubilidade: http://phet.colorado.edu/en/simulation/soluble-salts 
 
Como Fazer Bebida Energética Isotônica Caseira: http://www.comofazer.net/bebida-energetica/ 
 
Três receitas caseiras de bebidas esportivas para consumir em suas pedaladas: 
http://mtbbrasilia.com.br/2014/06/20/tres-receitas-caseiras-de-bebidas-esportivas-para-
consumir-em-suas-pedaladas/ 
 
Sugestões de leitura: 
Manual do Consumidor – ANVISA: 
http://www.anvisa.gov.br/alimentos/rotulos/manual_consumidor.pdf 
 
Rotulagem Nutricional Obrigatória - Manual de Orientação aos Consumidores - Educação para 
o Consumo Saudável - http://www.anvisa.gov.br/alimentos/rotulos/manual_rotulagem.PDF 
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