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RESUMO 
 
 

 
O presente trabalho analisou as contribuições do desenvolvimento de uma Situação 
de Estudo (SE) no processo de ensino e aprendizagem de alguns conteúdos de 
Ciências da Natureza no 9º ano do Ensino Fundamental. Investigou-se quais as 
evidências de que uma Situação de Estudo pode facilitar o processo de ensino e 
aprendizagem dos conteúdos de Ciências da Natureza neste ano de ensino. A 
pesquisa em questão tem abordagem qualitativa. Os sujeitos da pesquisa foram 
vinte e um alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola particular do 
município de Itabuna – Bahia. Foi adaptada e desenvolvida a Situação de Estudo 
“Alimentos: produção e consumo”, elaborada pelo Gipec-Unijuí. Os professores de 
Biologia, Física e Química da escola colaboraram para o desenvolvimento da SE. Os 
métodos utilizados para a construção dos dados empíricos foram a observação de 
cinco aulas de Ciências da Natureza, a aplicação de dois questionários e a produção 
textual dos alunos. Os dados foram organizados em categorias e analisados por 
meio da análise textual discursiva. Esta pesquisa permitiu uma maior interação entre 
os professores da área de Ciências da Natureza, promovendo a contextualização e  
a interdisciplinaridade dos conteúdos. Além disso, possibilitou a compreensão dos 
conceitos científicos envolvidos na SE e, consequentemente, a aprendizagem dos 
alunos. Portanto, o desenvolvimento de uma SE tem grande potencial para a 
significação de conceitos científicos, pois, rompe com a forma tradicional de ensino, 
contribuindo para a compreensão e a evolução de conceitos interdisciplinares. 

 

Palavras-chave: Situação de Estudo. Ensino e aprendizagem. Significação 

conceitual. 



DEVELOPMENT OF STUDY SITUATIONS AS FACILITATOR TEACHING AND 
LEARNING PROCESS OF SCIENCES OF THE NATURE IN THE 9TH GRADE OF 

IN ELEMENTARY SCHOOL 
 
 
 

 
ABSTRACT 

 
 
 
 

This study examined the contributions of development a Study Situation in the 

teaching and learning process of the some contents of the Natural Sciences in the  

9th grade in Elementary School. The evidence a Study Situation can facilitate the 

learning process of the contents of Natural Sciences in this educational grade was 

investigated. The research in question has a qualitative approach. The subjects of 

research was twenty-one students in the 9th grade of Elementary School of a private 

school in the municipality of Itabuna City - Bahia. Was adapted and developed the 

Study Situation "Food: production and consumption", drafted by Gipec-Unijuí. Biology 

teachers, Physics and Chemistry of the school contributed to the development of the 

Study Situation. The methods used to build the empirical data was the observation of 

five classes of Natural Sciences, the application of two questionnaires and the 

students‟ text production. The data were organized into categories and analyzed by 

discursive textual analysis. This research allowed greater interaction between 

teachers in the area of Natural Sciences, promoting interdisciplinarity and 

contextualization of content. Furthermore, it allowed the understanding of scientific 

concepts involved in the Study Situation and, consequently, students‟ learning. 

Therefore, the development of a Study Situation has great potential for the meaning 

of scientific concepts, because it breaks the traditional method of teaching, 

contributing to comprehension and evolution of interdisciplinary concepts. 

 

 
Key words: Study Situation. Teaching and learning process. Conceptual 
signification. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, a 

Educação Básica escolar é um dever da família e do Estado e tem como finalidade o 

desenvolvimento do aluno, sua formação para o exercício da cidadania e a sua 

qualificação profissional. Contudo, o desempenho de alguns alunos nem sempre é 

satisfatório. 

Com o objetivo de investigar a qualidade da educação, alguns programas 

analisam o desempenho dos alunos por meio de avaliações periódicas. Por  

exemplo, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), de responsabilidade 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

objetiva avaliar a Educação Básica brasileira, contribuindo para a melhoria da sua 

qualidade. Nesse sentido, o SAEB apresenta recursos para a formulação, 

reformulação e monitoramento das políticas públicas voltadas para a Educação 

Básica (BRASIL, Site 1). 

Além disso, o SAEB também oferece dados e indicadores que possibilitam 

uma maior compreensão dos fatores que influenciam o desempenho dos alunos nas 

áreas e anos avaliados. Sendo assim, é composto por três avaliações externas em 

larga escala: a Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB, a Avaliação 

Nacional do Rendimento Escolar – ANRESC, também conhecida como "Prova 

Brasil", e a Avaliação Nacional da Alfabetização - ANA (BRASIL, Site 1). 

Outro exemplo é o Programme for International Student Assessment (Pisa) - 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que é uma iniciativa 

internacional de avaliação comparada, aplicada a estudantes ao término da 

escolaridade básica obrigatória. O Programa é desenvolvido e coordenado pela 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em cada 

país participante há uma coordenação nacional. Assim, no Brasil, o Pisa é 

coordenado pelo Inep (BRASIL, Site 2). 
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Nessa perspectiva, vem sendo verificada a baixa qualidade da formação 

básica no Brasil, evidenciada pelo desempenho insatisfatório dos alunos nesses 

tipos de avaliações. Esta realidade, demonstrada pelos baixos resultados 

alcançados, aponta diversos problemas, como aqueles relacionados à infraestrutura 

inadequada da maioria das escolas, número insuficiente de professores, pouca 

disponibilidade de equipamentos educacionais, altos índices de repetência etc 

(BRASIL, Site 2). 

Além desses, um outro fator que pode estar relacionado a baixa qualidade da 

formação básica no Brasil é a maneira como os conteúdos estão sendo trabalhados 

na sala de aula. Durante muito tempo, a educação teve como um dos seus principais 

fins a transmissão dos saberes às novas gerações. Nesse modelo de educação, o 

professor ocupava a posição privilegiada de detentor quase absoluto do 

conhecimento, sendo, por isso, considerado a fonte oficial do saber e da cultura 

(CARVALHO et al., 2000). 

No entanto, o professor não deve ser o transmissor de conhecimentos, mas 

sim o orientador, facilitador da aprendizagem dos alunos. Precisa valorizar as 

experiências e os conhecimentos que os alunos adquirem fora da escola, 

reformulando, assim, os conteúdos de forma construtiva, para uma aprendizagem 

mais efetiva (LIMA et al.,1999). 

Dessa forma, o ensino é um processo caracterizado pelo desenvolvimento e 

transformação progressiva das capacidades intelectuais dos alunos em direção ao 

domínio dos conhecimentos e habilidades e a sua aplicação. O ensino transmissivo 

não é capaz de avaliar se os alunos estão compreendendo o conteúdo ou se estão 

preparados para aprender um novo conteúdo. Com isso, vão acumulando 

dificuldades e, assim, caminhando para o fracasso (LIBÂNEO, 2013). 

Percebe-se que, na maior parte das instituições de Educação Básica, o  

ensino de Ciências da Natureza e suas Tecnologias é baseado na transmissão de 

informações do livro didático e de definições e classificações estanques que devem 

ser decoradas, tornando-se desinteressante e pouco compreensível para a maioria 

dos alunos. Algumas propostas inovadoras têm orientado a renovação do currículo, 

mas são poucas as modificações realizadas nas salas de aula (BRASIL, 1998). 

Embora, em grande parte dos currículos escolares, a finalidade explícita do 

ensino de Ciências seja desenvolver a capacidade de pensar lógica e criticamente, a 

realidade de um ensino diretivo, autoritário, em que toda iniciativa e oportunidade de 
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discussão dos alunos é coibida, indicará que na verdade o que se deseja é apenas 

transmitir conhecimentos (KRASILCHIK, 2008). 

Apesar de haver preocupação da escola com o processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos, poucos são os avanços ocorridos, já que os discursos 

ainda não conseguem contribuir para um pleno redimensionamento da prática 

pedagógica, em que ações fragmentadoras e individualizantes ainda  estão 

presentes na maioria das salas de aula (GADOTTI, 1991). 

Nesse sentido, é importante que o ensino de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias não se resuma a apresentação de conceitos científicos, que, na maioria 

das vezes, estão fora do alcance da compreensão dos alunos. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) orientam que 

 
os temas devem ser flexíveis o suficiente para abrigar a 
curiosidade e as dúvidas dos estudantes [...]. Uma notícia de 
jornal, um filme, uma situação de sua realidade cultural ou 
social, por exemplo, podem converter-se em problemas com 
interesse didático (BRASIL, 1998, p. 28). 

 
É necessário, portanto, a busca do professor por estratégias de ensino que 

visem ao desenvolvimento cognitivo, cujo caráter dinâmico exige inovações 

curriculares e ações interdisciplinares direcionadas para que os alunos aprofundem  

e ampliem os significados elaborados mediante suas participações nas atividades de 

ensino e aprendizagem. 

Dessa forma, buscando a renovação do ensino de Ciências no Brasil, 

professores-pesquisadores de diversas Universidades criaram grupos de pesquisa 

na intenção de melhorar alguns aspectos desta área, como a formação inicial e 

continuada de professores, o processo de ensino e aprendizagem, a articulação 

entre a teoria e a prática, a produção de novos materiais didáticos, a 

interdisciplinaridade, a implantação de orientações curriculares que atendam melhor 

às necessidades intelectuais dos alunos em sua formação básica, dentre outros 

(MALDANER; ZANON, 2006). 

Sendo assim, na tentativa de aproximar o currículo escolar de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias da realidade dos alunos, a fim de contribuir para a 

construção do conhecimento de forma significativa, o Grupo Interdepartamental de 

Pesquisa sobre Educação em Ciências (Gipec) da Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí) desenvolveu uma proposta de 
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organização curricular denominada Situação de Estudo (SE) (MALDANER; ZANON, 

2006). Ao superar a visão de ensino transmissivo, disciplinar e distante da vivência 

dos alunos, e rompendo a sequência linear e fragmentada dos conteúdos 

estabelecidos, a SE fornece liberdade aos professores para planejarem um currículo 

flexível e interdisciplinar, que atenda às necessidades dos seus alunos  

(MALDANER; ZANON, 2006). 

Nesse sentido, os alunos são estimulados a participarem de forma ativa do 

processo de ensino e aprendizagem, envolvendo-se nas atividades propostas, 

tornando mais fácil a compreensão dos conceitos científicos estudados. Na SE 

conceitos específicos da área de Ciências da Natureza são abordados a partir de 

situações reais que tenham relevância social e cultural, incluindo os eixos temáticos 

e temas transversais propostos pelos PCN (BOFF; PANSERA-DE-ARAÚJO, 2011). 

Assim, a SE permite a evolução conceitual dos alunos a partir da interação 

com o professor e da participação nas atividades propostas (MALDANER; ZANON, 

2006). Dessa forma, as conexões estabelecidas durante o desenvolvimento da SE 

promovem a ampliação dos conceitos pelos alunos, contribuindo de forma relevante 

para a sua aprendizagem. 

Durante a trajetória da pesquisadora emergiram algumas preocupações 

relacionadas ao ensino e à aprendizagem de ciências. Em seus estudos anteriores, 

na Licenciatura em Ciências Biológicas e no curso de Especialização em Ensino de 

Ciências e Matemática, a pesquisadora buscou alternativas curriculares e 

metodológicas para o ensino de Ciências da Natureza. Seu desejo sempre foi 

superar o ensino tradicional, desenvolvendo o pensamento crítico dos alunos e as 

relações entre as disciplinas. 

No dia a dia os professores enfrentam algumas dificuldades relacionadas à 

compreensão dos conteúdos pelos alunos. Alguns materiais didáticos utilizados nas 

escolas, como apostilas e livros didáticos, já não são mais tão interessantes por 

ainda apresentarem a visão disciplinar e o acúmulo de informações desnecessárias. 

São sempre os mesmos conteúdos, nas mesmas séries, com poucos atrativos, não 

proporcionando a significação conceitual dos alunos (MALDANER, 2007). 

Segundo Maldaner e Zanon (2006), os conteúdos de Ciências passaram a ser 

trabalhados em uma série específica, sem valorizar, por exemplo, as relações entre 

os  conteúdos,  as  questões  tecnológicas,  sociais  e  ambientais,  e  os     aspectos 
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culturais desses conteúdos. Além disso, as situações reais relacionadas aos 

conteúdos, geralmente, não são valorizadas e contextualizadas durante as aulas. 

Diante desta realidade e considerando as experiências obtidas ao trabalhar 

com a disciplina Biologia nas turmas de 9º ano do Ensino Fundamental de uma 

determinada escola, optou-se por desenvolver uma SE adaptada, com a  

colaboração dos professores das disciplinas Física e Química. 

A intenção foi promover a conexão entre estas disciplinas, utilizando  

situações reais e de interesse dos alunos, na tentativa de realizar um ensino de 

qualidade. De acordo com Maldaner et al (2007, p.113), “estudos sobre situações 

concretas e contextualizadas despertam muita curiosidade, participação e empenho 

dos estudantes em conhecê-las sob múltiplas dimensões, permitindo estruturar os 

conhecimentos científicos escolares”. 

Dessa forma, tendo em vista a relevância da SE como proposta de 

organização curricular para o ensino de Ciências da Natureza, torna-se necessária a 

sua compreensão e aplicação nas práticas escolares. Portanto, é fundamental 

analisar de que maneira a SE pode ser desenvolvida na sala de aula e quais as suas 

contribuições para a construção do conhecimento dos alunos. 

Visando contribuir para o entendimento sobre o desenvolvimento de SEs e a 

sua importância para o processo de ensino e aprendizagem, foi proposto este 

trabalho intitulado “Desenvolvimento de Situação de Estudo como facilitadora do 

processo de ensino e aprendizagem de Ciências da Natureza no 9º ano do Ensino 

Fundamental”. Considerando este um tema de grande relevância, adotou-se a 

seguinte questão para a pesquisa: Quais as evidências de que a Situação de Estudo 

pode facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos de Ciências da 

Natureza no 9º ano do Ensino Fundamental? 

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar as contribuições do 

desenvolvimento de uma Situação de Estudo para o processo de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos de Ciências da Natureza no 9º ano do Ensino 

Fundamental. 

Para alcançar o objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: 1 - verificar em que medida o desenvolvimento de uma Situação de 

Estudo garante a participação efetiva dos alunos nas aulas de Ciências da Natureza; 

2 - identificar os conceitos científicos utilizados pelos alunos durante o 
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desenvolvimento da Situação de Estudo; 3 - analisar o processo de significação dos 

conceitos científicos identificados pelos alunos nas aulas de Ciências da Natureza. 

Com base nos objetivos propostos desenvolveu-se a pesquisa, de forma que 

a dissertação foi organizada em três capítulos. No primeiro capítulo, são 

apresentados os processos de aprendizagem e formação de conceitos científicos no 

Ensino Fundamental. São feitas, também, abordagens sobre a interdisciplinaridade 

no ensino e aprendizagem de Ciências da Natureza. E, além disso, é apresentada a 

proposta de reorganização do currículo escolar denominada Situação de Estudo. 

No segundo capítulo, são explicitadas a metodologia de pesquisa utilizada 

para o desenvolvimento da SE e o trajeto utilizado para a produção dos dados 

empíricos necessários para analisar as contribuições do desenvolvimento da SE no 

processo de construção e evolução dos conceitos científicos. São descritos também 

os instrumentos de pesquisa utilizados. 

No terceiro capítulo, são apresentados e analisados os resultados da  

pesquisa construídos a partir dos registros das aulas de Ciências da Natureza, com 

foco nos processos de significação de conceitos relacionados ao tema alimentação 

humana. 

Nas Considerações finais, são evidenciadas as reflexões sobre os dados 

produzidos nesta pesquisa. Os argumentos construídos apontam os limites, os 

desafios e as potencialidades do desenvolvimento de uma SE no ambiente escolar. 
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1 ENSINO E APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 
 
 

Neste capítulo, são apresentados os processos de aprendizagem e formação 

de conceitos científicos no Ensino Fundamental, com base na teoria histórico- 

cultural de Vigotski. No entanto, utilizou-se também outros autores que discutem 

sobre aprendizagem e formação de conceitos científicos no ensino de ciências. 

Além disso, neste capítulo, aborda-se a interdisciplinaridade no ensino e 

aprendizagem de Ciências da Natureza, e apresenta-se a proposta de  

reorganização do currículo escolar denominada Situação de Estudo. 

 
 
 
1.1 Processos de aprendizagem e formação de conceitos científicos no Ensino 
Fundamental 

 
 
 

O significado da palavra é parte intransferível da palavra como tal, podendo 

ser visto como fenômeno da linguagem e do pensamento, pois é uma unidade do 

pensamento verbalizado. Dessa forma, sem significado a palavra não é palavra, 

mas, apenas um som vazio. A comunicação da palavra é feita através da linguagem, 

que é um meio de comunicação social, de explicação e de compreensão, 

pressupondo a generalização e o desenvolvimento do significado da palavra. Desse 

modo, essa comunicação exige conceitos e generalizações, pois sem estes a 

compreensão se torna impossível (VIGOTSKI, 2009). 

O diálogo é o caminho que propicia a comunicação da palavra entre os 

sujeitos, por isso, é considerado uma exigência existencial. Para transformar o 

mundo, a existência humana não pode ser silenciosa, nem utilizar falsas palavras. 

Assim, existir é pronunciar o mundo, que se volta problematizado aos sujeitos 

pronunciantes, exigindo deles um novo pronunciar (FREIRE, 2002). 
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Nesse sentido, o significado da palavra modifica-se durante o processo do 

desenvolvimento do sujeito, sob diferentes modos de funcionamento do  

pensamento. É uma formação dinâmica e não estática (VIGOTSKI, 2009). Dessa 

forma, o significado da palavra vai se transformando durante as etapas da vida do 

sujeito, à medida que este se desenvolve e amplia os seus conhecimentos. 

A palavra é uma unidade repleta de significação. Assim, o uso inicial da 

palavra pelo sujeito expressa que o conceito pode começar a evoluir de acordo com 

as interações que venham a ocorrer. Assim, 

 
a interação com o outro permite a significação das palavras ou dos 
conceitos, que então evoluem, atingindo níveis sempre mais elevados em 
direção à abstração e a um pensamento sempre mais de acordo com o 
pensamento da Ciência que se deseja desenvolver (MALDANER; ZANON, 
2006, p. 56). 

 
Logo, participam do processo de formação de conceitos as associações, o 

pensamento, a representação, o juízo e as tendências determinantes. De acordo 

com Vigotski, o desenvolvimento dos processos que culminam na formação de 

conceitos começa na infância, mas as funções intelectuais que, constituem a base 

psicológica do processo de formação de conceitos amadurecem, configuram-se e se 

desenvolvem somente na puberdade (VIGOTSKI, 2009). 

Nessa perspectiva, no término da primeira idade escolar, início da puberdade, 

começam a se desenvolver no sujeito os processos que levam à formação dos 

conceitos e ao pensamento abstrato (VIGOTSKI, 2009). No decorrer do seu 

processo de formação, através das diferentes experiências, o aluno é capaz de 

compreender e apropriar-se dos conceitos estudados. 

Independente da idade, um conceito expresso por uma palavra é uma 

generalização. Os significados da palavra evoluem, sendo no início do 

desenvolvimento da criança uma generalização mais elementar, que é substituída 

por uma generalização do tipo mais elevada, resultando na formação dos 

verdadeiros conceitos, à medida que a criança se desenvolve (VIGOTSKI, 2009). 

Nesse sentido, a formação dos conceitos é um processo de caráter produtivo 

e não reprodutivo. Um conceito surge e se configura ao longo de uma operação 

complexa voltada para a solução de algum problema. Desse modo, apenas a 

existência de condições externas e o estabelecimento mecânico de ligação entre a 

palavra e o objeto não são capazes de formar um conceito (VIGOTSKI, 2009). 
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Por esta razão, destaca-se a importância do diálogo como o encontro da 

reflexão e da ação dos sujeitos, não podendo ser reduzido ao ato de depositar 

informações e ideias de um sujeito no outro. Ao fundar-se no amor, na humildade,  

na fé nos homens, o diálogo se faz numa relação horizontal, em que a confiança é 

mera consequência. Não há diálogo verdadeiro sem um pensar crítico dos sujeitos 

(FREIRE, 2002). 

Dessa forma, o processo de formação de conceitos deve ser orientado para 

um propósito. A utilização de repetições, memorizações e explicações forçadas não 

favorecem o desenvolvimento do conceito. Várias ações servem como meio para a 

solução de um problema central. Assim, deve haver o objetivo e o problema para 

orientar o processo, pois, apenas a memorização de palavras e a sua associação 

com os objetos não leva à formação de conceitos, devendo surgir um problema que 

possa ser resolvido pela formação de novos conceitos (VIGOTSKI, 2009). 

Portanto, do resultado da resolução desse problema, surge o conceito. Logo,  

o emprego significativo do conceito “é a causa psicológica imediata da  

transformação intelectual que se realiza no limiar entre a infância e a adolescência” 

(VIGOTSKI, 2009, p.172). A partir do entendimento do aluno sobre a solução dos 

problemas propostos, o conceito vai sendo formado e significado. 

O conceito exerce a função de comunicar, entender, assimilar e resolver 

algum problema. Inicialmente, há o processo de elaboração do conceito, seguido da 

transferência do conceito elaborado para novos objetos. Depois há o emprego do 

conceito no processo de livre associação e, finalmente, a utilização do conceito na 

formação de juízos e na definição de conceitos reelaborados. Dessa forma, Vigotski 

afirma que 

 
o conceito é impossível sem palavras, o pensamento em conceitos é 
impossível fora do pensamento verbal; em todo esse processo, o momento 
central, que tem todos os fundamentos para ser considerado causa 
decorrente do amadurecimento de conceitos, é o emprego específico da 
palavra, o emprego funcional do signo como meio de formação de conceitos 
(VIGOTSKI, 2009, p.170). 

 

Ao chegarem à escola, os alunos apresentam suas próprias  explicações 

sobre os fenômenos do cotidiano. Para isso, eles utilizam os conceitos produzidos 

nas interações sociais e que passam a fazer parte da sua estrutura mental. São 

informações e conhecimentos adquiridos tanto no meio familiar quanto em outros 
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ambientes. Mesmo sendo diferentes dos conceitos científicos, estes conceitos 

também são importantes para o trabalho pedagógico (MALDANER; ZANON, 2006). 

Por esta razão, a escola tem um papel relevante no desenvolvimento dos 

conceitos científicos dos alunos. É importante dar oportunidades para o aluno 

assimilar e reelaborar os novos conceitos, incluindo nestes as peculiaridades 

específicas do seu próprio pensamento (VIGOTSKI, 2009). 

Assim, a sala de aula é um local onde podem ser encontradas tanto a 

linguagem científica como a linguagem de senso comum, que interagem para a 

produção de novos significados. No processo de ensino e aprendizagem de  

ciências, os alunos não estão envolvidos com as fronteiras do conhecimento, pois 

aprender ciências está relacionado à entrada num mundo que é ontológica e 

epistemologicamente diferente do mundo cotidiano (MORTIMER, 2000). Nessa 

perspectiva, a aprendizagem de ciências no ambiente escolar envolve a iniciação 

dos alunos em uma nova maneira de pensar e explicar o mundo natural. 

Nesse sentido, o estudo de situações reais da vivência dos alunos permite  

que conceitos do cotidiano se façam presentes e interajam com os conceitos 

científicos introduzidos, permitindo sua inter-relação e sua configuração em novos 

níveis (MALDANER; ZANON, 2006). 

Dessa forma, a análise dos conhecimentos anteriores dos alunos no processo 

de ensino e aprendizagem pode ser útil no planejamento das atividades pelo 

professor. Os alunos aprendem, no seu cotidiano, diversos conceitos acerca dos 

conteúdos abordados em sala de aula, cabendo ao professor utilizá-los e aprimorá- 

los. Então, fica evidente que 

 
o processo de aprendizagem não é visto como a substituição das velhas 
concepções, que o indivíduo já possui antes do processo de ensino, pelos 
novos conceitos científicos, mas como a negociação de novos significados 
num espaço comunicativo no qual há o encontro entre diferentes 
perspectivas culturais, num processo de crescimento mútuo. As interações 
discursivas são consideradas como constituintes do processo de construção 
de significados (MORTIMER; SCOTT, 2002, p.284). 

 

Nessa perspectiva, ao criar situações-problema, o professor proporciona 

aprendizagens que realmente tem sentido para os alunos. Por esse motivo, os 

alunos devem engajar-se em atividades dialógicas entre o professor e a classe, 

discutir ideias em pequenos grupos etc. Cada aluno precisa ter a oportunidade de 

trabalhar as novas ideias, para que possa apropriar-se dessas ideias, 

transformando-as em suas próprias ideias (MORTIMER; SCOTT, 2002). 
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Assim, o professor deve estimular os alunos criando os problemas 

correspondentes e possibilitando o desenvolvimento de suas potencialidades, pois, 

“ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a  sua 

própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 47). 

Logo, com o intuito de possibilitar a aprendizagem dos conceitos pelos  

alunos, o professor precisa desempenhar inúmeros papéis fundamentais, como, por 

exemplo, explicitar os obstáculos epistemológicos e ontológicos, generalizar as 

novas ideias, fazer os alunos refletirem sobre suas próprias ideias e compará-las 

com as ideias científicas e estar atento ao desenvolvimento das ideias na sala de 

aula (MORTIMER, 2000). 

À vista disso, não há como desconsiderar a importância do ensino na 

significação dos conceitos científicos (VIGOTSKI, 2009). O professor deve estar 

atento, trabalhando com uma concepção metodológica elaborada para a formação 

dos alunos, valorizando seus conhecimentos anteriores, tornando, assim, a 

aprendizagem mais relevante. 

As interações entre os sujeitos na sala de aula também contribuem para o 

processo de aprendizagem, já que, o entendimento do sujeito é formado pelo 

encontro com o mundo físico e através da interação entre as pessoas (MORTIMER, 

2000, p.164). 

Nesse sentido, “nas condições de verdadeira aprendizagem  os educandos 

vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber 

ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo” (FREIRE, 1996, p. 

26). Assim, a partir da troca entre os sujeitos e da interação na sala de aula, a 

aprendizagem vai se constituindo efetivamente. 

 
 
 
1.2 A Interdisciplinaridade no Ensino e Aprendizagem em Ciências da Natureza 

 
 
 

A disciplina é uma categoria organizadora que institui a divisão e a 

especialização do trabalho das diversas áreas que as ciências abrangem. Apesar de 

estar inserida em um contexto maior, “uma disciplina tende naturalmente à 

autonomia pela delimitação das fronteiras, da linguagem em que ela se constitui, das 
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técnicas que é levada a elaborar e a utilizar e, eventualmente, pelas teorias que lhe 

são próprias” (MORIN, 2012, p.105). 

Na sociedade, a grande diversidade de recursos tecnológicos, a internet e a 

velocidade de transmissão das informações, influenciam o dia a dia das escolas,  

pois os alunos estão cada vez mais próximos dessas tecnologias (PIMENTA, 2009). 

Desta forma, surge a necessidade de uma reformulação do trabalho realizado pelos 

professores, já que a fragmentação do currículo escolar em disciplinas não favorece 

a compreensão de conteúdos mais complexos pelos alunos, além de não 

acompanhar as transformações que vêm ocorrendo na sociedade. 

Assim, percebe-se uma inadequação cada vez mais ampla, entre os saberes 

compartimentados entre as disciplinas e realidades ou problemas cada vez mais 

polidisciplinares e globais, sendo que, quanto mais multidimensionais os problemas, 

maior a incapacidade de pensar sua multidimensionalidade. Logo, os 

desenvolvimentos disciplinares das ciências trouxeram os inconvenientes da 

superespecialização e do despedaçamento do saber, produzindo a ignorância e a 

cegueira (MORIN, 2012). 

Sendo assim, cabe à didática contemporânea realizar uma leitura crítica da 

prática social de ensinar, fazendo uma avaliação do fracasso escolar (PIMENTA, 

2009). Portanto, torna-se fundamental uma renovação das práticas escolares 

utilizadas, a fim de acompanhar as rápidas transformações que ocorrem na 

sociedade. 

Os alunos estão perdendo cada vez mais a sua capacidade natural para 

contextualizar e integrar os saberes, pois a escola ensina a separar as disciplinas, a 

isolar os objetos, a dissociar os problemas, a reduzir o complexo ao simples, a 

decompor, e a eliminar tudo que causa desordens em nosso entendimento (MORIN, 

2012). 

Nesse sentido, é necessário dar maior importância aos problemas do ensino. 

Por um lado, observam-se os efeitos da fragmentação dos saberes e a inabilidade  

de integrá-los. Por outro lado, a capacidade de contextualizar e articular os saberes 

precisa ser desenvolvida e não atrofiada. Assim, a educação deve favorecer a 

resolução dos problemas e, estimular o emprego da inteligência geral (MORIN, 

2012). 

Diante desta realidade, tem-se a interdisciplinaridade, que surgiu da 

necessidade de reunificar o conhecimento, ou como um fenômeno capaz de  corrigir 
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os procedentes dessa fragmentação; ou ainda como uma prática pedagógica 

(TRINDADE, 2008). No entanto, 

 
o termo interdisciplinaridade vem sendo utilizado com desmedida 
frequência, sempre que se busca imprimir um caráter de seriedade a 
determinado trabalho de equipe, seminário, encontro de educadores ou 
projeto educacional. A socialização dessa terminologia, entretanto, com 
muita frequência tem contribuído para o empobrecimento do significado 
originário e desvio do mesmo (FAZENDA, 2012, p. 66). 

 

Contudo, segundo Fazenda (2012), a interdisciplinaridade deve servir de 

maneira eficiente para o alcance dos objetivos educacionais propostos, auxiliando  

no desenvolvimento de habilidades básicas e competências nos alunos. Sua prática 

possibilita a integração e o diálogo contínuo entre os professores das diversas 

disciplinas, e auxilia o aluno a “aprender a aprender e a pensar, a relacionar o 

conhecimento com dados da experiência cotidiana, a dar significado ao aprendido e 

a captar o significado do mundo, a fazer a ponte entre teoria e prática, a  

fundamentar a crítica [...]” (BRASIL, 2000, p. 74). 

Dessa maneira, é preciso articular as disciplinas umas às ouras, ligando, 

contextualizando e globalizando os saberes até então fragmentados e 

compartimentados (MORIN, 2012). A utilização de conteúdos interdisciplinares e 

contextualizados desperta o interesse dos alunos, possibilitando entendimentos mais 

complexos. 

Percebe-se, então, a necessidade da reestruturação do currículo escolar, 

direcionado para a proposta de trabalho interdisciplinar. Portanto, 

 
[...] é fundamental que as escolas, ao manterem a organização disciplinar, 
pensem em organizações curriculares que possibilitem o diálogo entre os 
professores das disciplinas da área de Ciências da Natureza e Matemática, 
na construção de propostas pedagógicas que busquem a contextualização 
interdisciplinar dos conhecimentos dessa área. O que se precisa é instituir 
os necessários espaços interativos de planejamento e acompanhamento 
coletivo da ação pedagógica, de acordo com um ensino com característica 
contextual e interdisciplinar [...] (BRASIL, 2006, p. 105). 

 
Nessa perspectiva, as disciplinas Biologia, Física e Química podem ser 

diferenciadas, se constituírem em matérias distintas, mas não isoladas. O 

conhecimento das partes e do todo são interdependentes. Sendo assim, torna-se 

necessário um pensamento que distingue e une para substituir o pensamento que 

isola e separa (MORIN, 2012). 

Cada disciplina precisa ser investigada nos conhecimentos que contemplam e 

nas concepções enunciadas, passando para a situação de interdisciplina,    exigindo 
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que o professor analise suas práticas e perceba suas possibilidades (FAZENDA, 

2008). Desse modo, a interdisciplinaridade destaca-se como uma prática educativa 

de grande relevância, tornando-se uma exigência importante da atual proposta de 

conhecimento e educação (FAZENDA, 2012). 

A interdisciplinaridade é uma condição natural e interna das ciências, 

objetivando uma melhor compreensão da realidade (FAZENDA, 2012). No entanto, o 

grande problema “é encontrar a difícil via da interarticulação entre as ciências, que 

tem, cada uma delas, não apenas sua linguagem própria, mas também conceitos 

fundamentais que não podem ser transferidos de uma linguagem à outra” (MORIN, 

2012, p.114). Esse é um dos motivos que, para alguns professores, torna-se muito 

complicado trabalhar de forma interdisciplinar. 

A prática interdisciplinar permite a cooperação e o diálogo entre os 

professores das diversas disciplinas. Em vista disso, Fazenda (2012) aponta quais 

são as atitudes do professor para atuar de forma interdisciplinar: 

 
atitude diante de alternativas para conhecer mais e melhor; atitude de 
espera ante os atos consumados, atitude de reciprocidade que impele à 
troca, que impele ao diálogo – ao diálogo com pares idênticos, com pares 
anônimos ou consigo mesmo – atitude de humildade diante da limitação do 
próprio saber, atitude de perplexidade ante a possibilidade de desvendar 
novos saberes, atitude de desafio – desafio perante o novo, desafio em 
redimensionar o velho – atitude de envolvimento e comprometimento com  
os projetos e com as pessoas neles envolvidas, atitude, pois, de 
compromisso em construir sempre da melhor forma possível, atitude de 
responsabilidade, mas, sobretudo, de alegria, de revelação, de encontro, de 
vida (FAZENDA, 2012, p. 82). 

 

Percebe-se que a atuação do professor é imprescindível para a proposta de 

trabalho interdisciplinar, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação e, 

consequentemente, para o desenvolvimento crítico dos alunos. No entanto, como, 

em sua maioria, as mentes são formadas segundo o modelo da especialização 

fechada, parece-lhes insensata a possibilidade de um conhecimento para além de 

uma especialização (MORIN, 2012). 

Nesse sentido, visando o desenvolvimento do trabalho interdisciplinar, a 

escola precisa realizar reformas de flexibilidade, de organização, de diminuição da 

carga horária, mas, sobretudo, a reforma de pensamento (MORIN, 2012). 

Sendo assim, torna-se necessário uma alteração no processo de qualificação 

dos professores, levando em consideração que a formação destes profissionais foi 

fragmentada.  A  capacitação  deve  proporcionar  ao  professor  o  engajamento  no 
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trabalho interdisciplinar, condições para a compreensão da aprendizagem dos 

alunos e para estabelecer o diálogo e a troca com as outras disciplinas (FAZENDA, 

2012). 

Desta forma, o professor deve sempre preocupar-se com a qualidade do 

trabalho realizado na sala de aula, buscando continuamente o aperfeiçoamento das 

suas práticas. Além disso, quando a escola se permite um novo olhar para a 

educação, cria possibilidades de elaboração de projetos interdisciplinares  

(MOREIRA JOSÉ, 2008). 

É indispensável a ação conjunta e integrada dos professores para o avanço  

do trabalho educativo na escola, pois, realizar tarefas interdisciplinares pressupõe 

perceber-se interdisciplinar (FAZENDA, 2012). Por isso, é tão importante a união e a 

interação entre os professores, na tentativa de aprimorar o trabalho interdisciplinar. 

A parceria é um fundamento significativo desta proposta de trabalho e  

consiste na busca do diálogo e da integração com outras formas de conhecimento. 

Então, é importante que os professores sejam parceiros dos teóricos que leem, dos 

outros professores e dos alunos, buscando a construção de um conhecimento mais 

elaborado e a melhoria da educação. Assim, numa sala de aula interdisciplinar a 

autoridade é conquistada, a solidão é substituída pela cooperação, a especialização 

pela generalidade, e a reprodução pela produção do conhecimento (FAZENDA, 

2012). 

O trabalho interdisciplinar torna-se viável quando as disciplinas se organizam 

em torno de um mesmo objeto, na tentativa de resolver uma situação-problema. 

Dessa forma, a interdisciplinaridade propõe a utilização de uma nova dinâmica nas 

aulas de ciências, desprendida das sequências estabelecidas linearmente por  

grande parte dos livros didáticos (MOREIRA JOSÉ, 2008). Nessa perspectiva, a 

prática interdisciplinar 

 
pressupõe uma desconstrução, uma ruptura com o tradicional e com o 
cotidiano tarefeiro escolar. O professor interdisciplinar percorre as regiões 
fronteiriças flexíveis onde o „eu‟ convive com o „outro‟ sem abrir mão de 
suas características, possibilitando a interdependência, o compartilhamento, 
o encontro, o diálogo e as transformações. Esse é o movimento da 
interdisciplinaridade caracterizada por atitudes ante o conhecimento 
(TRINDADE, 2008, p.82). 

 

Desse modo, torna-se interessante trabalhar com temáticas atuais, pois, 

permite o desenvolvimento de comparações entre realidades diferentes. Permite a 

argumentação do aluno e, a partir dela, a elaboração de explicações. O aluno é 
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estimulado a participar da aula, argumentando e refletindo sobre determinada 

realidade. Logo, a interdisciplinaridade produz alterações positivas no currículo e na 

sala de aula, já que, a escola passa a trabalhar com o conhecimento vivo, que tem 

sentido para os professores e alunos (MOREIRA JOSÉ, 2008). 

 
 
 
1.3 Conhecendo a proposta de Situação de Estudo em Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias 

 
 

 
Diante da necessidade de desenvolver novas orientações para o ensino de 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias, o Grupo Interdepartamental de Pesquisa 

sobre Educação em Ciências (Gipec) da Universidade Regional do Noroeste do 

Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí), criado no ano 2000, propôs uma 

reorganização do currículo escolar, denominada Situação de Estudo (SE) 

(MALDANER; ZANON, 2006). 

Há indícios de que a SE é uma das propostas fundamentadas em temas, 

baseadas na Abordagem Temática que, de acordo com Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2011), constitui uma perspectiva curricular em que são identificados 

temas com base nos quais se selecionam os conteúdos científicos necessários para 

a sua compreensão. 

Nessa perspectiva, de acordo com Gehlen, Maldaner e Delizoicov (2012), a 

Abordagem Temática pode apresentar sintonia com alguns elementos da SE. Por 

exemplo, na SE, a primeira etapa da dinâmica de sala de aula também é 

denominada problematização, assim como na Abordagem Temática Freireana. 

Nessa etapa das duas propostas, os alunos são desafiados a exporem suas ideias 

sobre o tema em questão. Além disso, há a configuração de um problema como 

objeto de estudo. 

Na SE, a segunda etapa é denominada primeira elaboração, e na Abordagem 

Temática Freireana, organização do conhecimento. Em ambas, a abordagem dos 

conhecimentos científicos é central, e a recontextualização e a significação desses 

conhecimentos são o produto da ação pedagógica. A terceira etapa da SE, é 

denominada como função da elaboração e compreensão conceitual, já na 

Abordagem Temática Freireana, como aplicação do conhecimento. Nesta etapa  das 
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duas propostas, há a retomada das questões iniciais e a generalização da 

conceituação é central (GEHLEN; MALDANER; DELIZOICOV, 2012). 

A SE objetiva superar a visão tradicional de ensino, rompendo a forma 

descontextualizada, fragmentada e linear dos conteúdos de Ciências da Natureza. 

Além disso, considera de grande relevância o estudo dos conceitos científicos 

articulados  com  os  saberes  cotidianos  da  vivência  dos  alunos       (MALDANER; 

ZANON, 2006).  Assim, os autores argumentam que a SE é 

 
[...] uma orientação para o ensino e a formação escolar que, de acordo com 
nosso pensamento, supera visões anteriores na medida em que articula 
saberes e conteúdos de Ciências entre si e com saberes cotidianos trazidos 
das vivências dos alunos fora da escola, permitindo uma abordagem com 
característica interdisciplinar, intercomplementar e transdisciplinar 
(MALDANER; ZANON, 2006, p. 44). 

 

Dessa forma, a SE é organizada a partir de uma situação real e relevante da 

vivência dos alunos e professores, permitindo a produção de novos saberes e 

significados. Também, contribui para a melhoria da Educação Básica, pois, 

possibilita a formação inicial e continuada dos professores envolvidos (MALDANER; 

ZANON, 2006). 

As SEs contemplam os quatro eixos temáticos propostos pelos PCN: Terra e 

Universo, Vida e Ambiente, Ser Humano e Saúde, Tecnologia e Sociedade. Além 

disso, utilizam também, como eixos articuladores, os sete temas transversais 

indicados pelos PCN: Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Pluralidade, 

Trabalho, Consumo (MALDANER; ZANON, 2006). 

Nessa perspectiva, “a vivência trazida para dentro da sala de aula é que 

dinamiza e articula as inter-relações de saberes, temas, conteúdos, conceitos, 

procedimentos, valores e atitudes, nos contextos de interação interdisciplinar, 

permitindo a (re)significação” (MALDANER et al, 2007, p. 122). Por isso, torna-se 

fundamental as experiências que os alunos levam para a sala de aula e a articulação 

que fazem com os novos conceitos estudados. 

A construção de uma SE ocorre de forma coletiva, envolvendo três categorias 

de sujeitos: a) professores pesquisadores do ensino de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias da Universidade; b) professores da Educação Básica, e, c) licenciandos 

dos componentes curriculares Biologia, Física e Química. 

Este grupo atua tanto na elaboração quanto no desenvolvimento da SE na 

sala   de   aula.   Dessa   maneira,   “as   formações   específicas   dos  participantes 
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contribuem para eleger os conceitos científicos mais representativos e o nível de 

significação dos mesmos, com a finalidade de propiciar uma compreensão mais 

plena da situação em foco” (PANSERA-DE-ARAÚJO; AUTH; MALDANER, 2007, p. 

166). Sendo assim, essa construção coletiva da SE envolve quatro etapas. São elas: 

 
I. Planejamento coletivo no Gipec – Unijuí; II. Desenvolvimento da SE com 
os estudantes do curso de Ciências – Licenciatura plena; III. 
Desenvolvimento da SE com os professores de Ciências Naturais (Biologia, 
Física e Química) da escolarização básica das redes de ensino, para 
confrontar com as concepções e práticas em curso e, desse modo, 
enriquecer a própria proposta; IV. Reelaboração do material pelas três 
categorias de sujeitos a partir das contribuições dos diferentes grupos que 
desenvolveram a SE (PANSERA-DE-ARAÚJO; AUTH; MALDANER, 2007, 
p. 167). 

 

Neste trabalho, não houve uma construção coletiva, pois utilizou-se a SE 

“Alimentos: Produção e Consumo”, elaborada pelo Gipec – Unijuí. Realizou-se uma 

adaptação dessa SE, para ser desenvolvida com o público em questão. 

Colaboram com as ações do Gipec – Unijuí escolas da rede pública e 

particular de ensino da cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul. As escolas da rede 

pública mantêm uma parceria colaborativa com a Secretaria Municipal de Educação 

de Ijuí desde 1982, possibilitando várias pesquisas e publicações. Dentre elas, 

merece destaque o Centro de Educação Básica Francisco de Assis (EFA), que a 

partir do ano de 2001, teve a colaboração dos professores da área de Ciências da 

Natureza integrando o Gipec – Unijuí nas reuniões e discussões sobre elaboração e 

desenvolvimento de SEs e formação de professores (PANSERA-DE-ARAÚJO; 

AUTH; MALDANER, 2007; KINALSKI et al, 2007). 

Alguns exemplos de SEs elaboradas pelo Gipec - Unijuí são: Geração e 

Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Provenientes das Atividades Humanas; Como 

o Ser Humano Percebe e Interage com o Ambiente; Leptospirose, Dengue, Febre 

Amarela; Ar Atmosférico; Ambiente e Vida – o Ser Humano nesse contexto; Água e 

Vida; De Alguma Forma Tudo se Move; Conhecendo o Câncer, um Caminho para a 

Vida; Aspectos Químicos, Físicos e Biológicos na Interação Matéria-Energia; 

Interconversões de Energia em Processos Biofísico-Químico; Alimentos: Produção e 

Consumo - Alimentação Humana (MALDANER; ZANON, 2006; KINALSKI et al, 

2007). 

Para o desenvolvimento de SEs na sala de aula, é fundamental a realização 

de algumas etapas. Na primeira etapa, há a problematização inicial, investigando-se 

sobre os entendimentos de vivência dos alunos e a ampliação de significados. Na 
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segunda etapa, realizam-se as discussões com leituras de textos, pesquisas 

bibliográficas e atividades experimentais, fazendo relações entre os conhecimentos 

cotidianos e científicos dos alunos. Na terceira etapa, há a sistematização da SE 

com apresentação de seminários, produção de textos e relatórios pelos alunos 

(FRISON et al, 2006). 

Durante estas etapas, os professores atuam motivando os alunos, sugerindo 

leituras, apresentando reportagens, textos de divulgação científica e filmes, 

estimulando as discussões, realizando experimentos e projetos. Espera-se, como 

resultado, um novo nível de entendimento da situação estudada, possibilitando a 

formação da consciência conceitual a partir das novas competências alcançadas 

pelos alunos (MALDANER, 2007). 

A proposta de desenvolvimento de sucessivas SEs possibilita o 

reconhecimento de algumas características inovadoras, como: situação de alta 

vivência; caráter interdisciplinar, transdisciplinar, inter-relacional e 

intercomplementar; formação inicial e continuada de professores; evolução da 

compreensão conceitual e aprendizagem significativa; compreensão da relação 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente - CTSA; e visão de mundo globalizante 

(PANSERA-DE-ARAÚJO; AUTH; MALDANER, 2007). 

Cada SE apresenta uma visão geral das disciplinas Biologia, Física e 

Química, sem perder de vista os conceitos centrais e estruturantes. Os conceitos 

centrais surgem várias vezes, permitindo a evolução dos seus significados. Assim, 

“mantém-se a disciplina, porém organizada para atender à análise, compreensão e 

entendimento, sob o ponto de vista das diversas Ciências, de uma determinada 

vivência prática no mundo material” (MALDANER et al, 2007, p. 129). 

As narrativas de cada disciplina mantêm certa independência. Uma SE tem 

como narrativa central uma das três disciplinas, Biologia, Física ou Química, 

enquanto as outras duas disciplinas, constituem as narrativas auxiliares. No caso da 

SE Alimentos: Produção e Consumo, utilizada nesta pesquisa, o eixo central é a 

disciplina Biologia. As disciplinas Física e Química são as narrativas auxiliares. 

Esta SE é trabalhada pelo Gipec – Unijuí desde 2001, sendo resultado da 

interação e das pesquisas realizadas sobre diferentes aspectos, como, por exemplo, 

 
a evolução conceitual alcançada a partir das atividades propostas e das 
reflexões decorrentes. Os resultados obtidos com as pesquisas foram 
apresentados em diversos encontros sobre ensino e em artigos científicos, 
possibilitando, assim, não só compreender de modo mais amplo o processo 
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de produção e interação entre os sujeitos e a aprendizagem efetivada, como 
também, rever algumas das estruturas organizativas e sua adequação para 
o grau de ensino proposto, considerando a perspectiva histórico-cultural de 
Vigotski que fundamenta os estudos (BOFF; HAMES; FRISON, 2006, p. 9- 
10). 

 

Nesse sentido, a SE Alimentos: Produção e Consumo propõe atividades 

relacionadas à nossa alimentação do dia a dia; à alimentação e nutrição; à digestão 

e absorção; à pirâmide alimentar; e à conservação dos alimentos. As atividades 

propostas buscam facilitar a compreensão e a evolução de conceitos relacionados 

às funções básicas dos alimentos e à alimentação humana, visando ao 

desenvolvimento cognitivo dos alunos. 
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2 DESENVOLVIMENTO DA SITUAÇÃO DE ESTUDO “ALIMENTOS: PRODUÇÃO 
E CONSUMO” NO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 
 

Neste capítulo é explicitada a metodologia de pesquisa utilizada para o 

desenvolvimento da SE Alimentos: Produção e Consumo, que foi adaptada. É 

apresentado também o trajeto usado para a obtenção dos dados empíricos 

necessários para analisar as contribuições do desenvolvimento da SE no processo 

de construção e evolução dos conceitos relacionados ao tema em questão. Além 

disso, são descritos os instrumentos de pesquisa utilizados. 

Para avaliar as informações relevantes a partir dos dados empíricos obtidos 

foi utilizada a análise textual discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011), metodologia 

que será apresentada no decorrer do capítulo. 

 
 
 
2.1 A pesquisa e os sujeitos envolvidos 

 
 
 

A pesquisa em questão tem abordagem qualitativa e algumas das suas 

características são: explorar o ambiente natural como fonte direta dos dados, tendo 

como principal instrumento o investigador; é predominantemente descritiva, a  

palavra escrita tem grande relevância no registro dos dados e na divulgação dos 

resultados; preocupa-se mais com o processo do que com os resultados obtidos; a 

análise dos dados é realizada de forma indutiva; o significado atribuído pelos  

sujeitos é de grande importância (BOGDAN; BIKLEN, 2013). 

Acredita-se que “a pesquisa qualitativa não busca o „dado‟ propriamente, mas 

a „informação discutida‟, produzida em interação por vezes tensa” (DEMO, 2011, p. 

108). Assim, são necessários métodos que permitam a interpretação do sentido que 

o pesquisador precisa desvendar. 
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Além disso, “a abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja 

examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir 

uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do 

nosso objeto de estudo” (BOGDAN; BIKLEN, 2013, p. 49). 

Nesse sentido, esta pesquisa buscou retratar o cotidiano escolar e 

compreender o processo de aprendizagem de conceitos pelos alunos, possibilitando 

a reflexão, o diálogo e a integração de todos os sujeitos envolvidos. 

Os sujeitos da pesquisa foram 21 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola particular do município de Itabuna – Bahia, Brasil. Os alunos tinham 

entre 13 e 14 anos de idade. A maioria deles de classe média e estudava nesta 

escola desde o 6º ano do Ensino Fundamental. 

Os três professores de Ciências da Natureza do 9º ano colaboraram para o 

desenvolvimento da SE. A professora de Biologia, que é a própria pesquisadora, é 

licenciada em Ciências Biológicas e leciona nesta escola desde o ano de 2009. A 

professora de Física ainda estava concluindo o curso de Licenciatura em Física, mas 

já atuava nesta escola desde o ano de 2010. O professor de Química é licenciado 

em Ciências Biológicas e foi o seu primeiro ano lecionando nesta escola. 

A fim de resguardar a identidade dos sujeitos envolvidos, estes foram 

nomeados por letras do alfabeto e/ou números. Portanto, o professor de Química foi 

nomeado como PQ, a professora de Física, como PF e a professora de Biologia, 

como PB. Os alunos foram nomeados como A1, A2, A3... An. 

Salienta-se que os princípios da ética na pesquisa foram obedecidos. O 

projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UESC, sob o 

protocolo de nº 537.901 de 19/02/2014 (Anexo A), em acordo com a Resolução do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) 196/96, revogada pela Resolução do CNS 

466/2012, que normatiza pesquisas que envolvem seres humanos. 

Os professores de Ciências da Natureza, após serem comunicados sobre a 

pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

(Apêndice A). Os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, como são menores de 

dezoito anos de idade, assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido - 

TALE (Apêndice B). Além disso, os pais e/ou responsáveis também assinaram o 

TCLE (Apêndice C) autorizando a participação dos filhos na pesquisa. 

A obtenção dos dados empíricos foi realizada com os 21 alunos que 

entregaram o TCLE e o TALE e que estiveram presentes nos dias da pesquisa. 
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2.2 O contexto da pesquisa – a escola 
 
 
 

A pesquisa foi realizada em uma escola particular do município de Itabuna – 

Bahia, Brasil, que foi fundada no ano de 1993. Esta é reconhecida no interior do 

estado pela boa qualidade do ensino que propicia e pela excelente equipe de 

profissionais que apresenta. A Escola oferece Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e 

Ensino Médio da 1ª à 3ª série. Assim, seu público é formado principalmente por 

crianças, adolescentes e jovens de famílias de classe média do município de Itabuna 

e de municípios vizinhos. As aulas ocorrem no turno matutino. 

A Escola apresenta um prédio principal, que funciona como sede do 

estabelecimento, e quatro anexos que estão localizados na região central do 

município. Assim, todos os prédios apresentam salas de aula, banheiros feminino e 

masculino, cantina, sala da coordenação pedagógica e sala de professores. Não há 

laboratório de ciências e informática, biblioteca e nem quadra de esportes. 

A Escola privilegia uma prática pedagógica com concepção interdisciplinar. 

Nessa perspectiva, sua composição curricular está dividida em quatro áreas: 

Linguagens, Códigos e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias; Ciências  

da Natureza e suas tecnologias; e Ciências Humanas e suas tecnologias. O 

processo de avaliação acontece por área de conhecimento, através da aplicação de 

provas interdisciplinares. 

No 9º ano do Ensino Fundamental, onde a pesquisa foi realizada, há cinco 

turmas com aproximadamente 40 alunos cada uma. A maioria dos alunos tem entre 

13 e 14 anos de idade. Nesta série de ensino, o componente curricular Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias apresenta as disciplinas Biologia, Física e Química 

separadamente, com horários específicos e professores diferentes para cada uma. 

Assim, a aula de cada disciplina é composta de dois horários de 50 minutos, ou seja, 

110 minutos por semana. 

Apesar de serem trabalhadas separadamente, o planejamento das aulas das 

disciplinas Biologia, Física e Química ocorre de forma coletiva  e  interdisciplinar. 

Além de reuniões gerais com todos os professores, a escola promove reuniões por 

área de conhecimento, que ocorrem duas vezes por mês. Os professores discutem 

sobre os conteúdos e as possíveis ações que serão realizadas, possibilitando a 

interdisciplinaridade. 
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A SE Alimentos: Produção e Consumo foi desenvolvida nas 5 turmas do 9º 

ano do Ensino Fundamental, onde a pesquisadora leciona a disciplina Biologia. No 

entanto, optou-se por utilizar uma única turma como unidade de análise. A escolha 

desta turma ocorreu de acordo com a disponibilidade de horário da pesquisadora 

para o acompanhamento das atividades que foram realizadas nas aulas das 

disciplinas Química e Física. 

 
 

2.3 Adaptação da SE Alimentos: Produção e Consumo 
 
 
 

A SE Alimentos: Produção e Consumo (BOFF; HAMES; FRISON, 2006), 

elaborada pelo Gipec-Unijuí, foi escolhida por abordar um tema de interesse e de 

grande relevância para a vida dos alunos. Os conteúdos norteadores desta SE são 

as funções básicas dos alimentos e a alimentação humana. 

Os professores de Ciências da Natureza da escola, onde a pesquisa foi 

realizada, foram orientados pela pesquisadora durante uma reunião sobre os 

fundamentos da SE. Dessa maneira, a pesquisadora apresentou a SE informando o 

que é, como é elaborada, os objetivos, sua importância, dentre outros aspectos. 

Além disso, falou sobre a SE Alimentos: Produção e Consumo, escolhida pela 

pesquisadora para ser adaptada e desenvolvida na escola. 

Dessa forma, durante a reunião, os professores discutiram e realizaram a 

seleção dos conteúdos e das atividades propostas na SE, definindo o que seria mais 

pertinente para o trabalho com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. O 

quadro 1, apresentado a seguir, contém todas as atividades propostas na SE 

Alimentos: Produção e Consumo. 

Após analisar e discutir sobre as atividades propostas na SE Alimentos: 

Produção e Consumo, os professores de Ciências da Natureza decidiram basear-se 

nas atividades de números 1, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 22, destacadas no 

quadro 1, para o desenvolvimento da SE adaptada nas turmas de 9º ano do Ensino 

Fundamental. Essas atividades foram selecionadas com base na viabilidade de 

realização das mesmas na sala de aula, visto que, não há laboratório de ciências na 

escola e também em virtude da grande quantidade de alunos em cada turma. 
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Convite para 
refletir sobre a 
nossa 
alimentação do 
dia a dia 

Alimentação e 
nutrição 

Digestão e 
absorção 

Pirâmide 
alimentar 

Conservação dos 
alimentos 

Atividade 1: O 
alimento nosso 
de cada dia - 1ª 
Aula de Biologia 

Atividade 9: Ação 
da bile sobre as 
gorduras 

Atividade 15: 
Entrevista/ 
conversa com 
um dentista 

Atividade 17: 
Descrevendo 
grupos 
alimentares - 
2ª Aula de 
Biologia 

Atividade 23: 
Fatores que 
interferem na ação 
enzimática 

Atividade 2: 
Ampliação de 
compreensões 
sobre a produção 
do queijo 

Atividade 10: 
Análise de 
rótulos de 
alimentos - Aula 
de Física 

Atividade 16: 
Pirâmide 
alimentar ou 
pirâmide 
nutricional - 3ª 
Aula de Biologia 

Atividade 18: Sua 
pirâmide 
alimentar mais 
usual - 3ª Aula de 
Biologia 

Atividade 24: Ação 
dos 
microrganismos 
nos alimentos 

Atividade 3: 
separação das 
proteínas do soro 

Atividade 11: 
Produção de pão 
- Aula de 
Química 

 Atividade 19: 
Avaliação de 
uma dieta 
alimentar - 3ª 
Aula de Biologia 

Atividade 25: 
Visita a um 
supermercado 

Atividade 4: 
Identificação da 
presença de água 
no leite 

Atividade 12: 
Identificação da 
presença de 
amido em 
alimentos 

 Atividade 20: 
Avaliação do 
conteúdo 
energético de um 
grão de 
amendoim 
- Aula de 
Física 

 

Atividade 5: 
Identificação de 
proteínas 
presentes no leite 
e em seus 
derivados 

Atividade 13: 
Efeito da saliva 
sobre o amido 

 Atividade 21: 
Energia: produção 
e consumo 

 

Atividade 6: 
Identificação de 
glicídio (açúcar) 
redutor 

Atividade 14: 
Ampliação de 
significados para 
as palavras 
relacionadas - 
Todas as aulas 
de Biologia, 
Física e Química 

 Atividade 22: 
Ampliação de 
significados: 
alimento 
artesanal e 
industrial e sua 
conservação - 
Aula de Química 

 

Atividade 7: 
Identificação de 
minerais em 
alimentos 

    

Atividade 8: 
Produção de 
significados para 
as palavras 
colesterol e 
triglicerídio 

    

Quadro 1 - Atividades propostas na SE Alimentos: Produção e 
Fonte: Elaborado a partir de dados da SE Alimentos: Produção e Consumo (BOFF; HAMES; FRISON, 
2006). 

Atividades desenvolvidas durante a pesquisa nas respectivas aulas. 
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Além destas atividades, também foram utilizados dois vídeos e um filme 

relacionados ao tema em questão, além da organização de um lanche saudável, 

para facilitar o entendimento do conteúdo. 

Dessa forma, as atividades desenvolvidas pelos professores incluíram 

discussões, leituras, análise de vídeos e de rótulos de alimentos, produção de pão, 

análise da alimentação dos adolescentes, avaliação de uma dieta alimentar, análise 

de um filme sobre má alimentação, elaboração de uma proposta de dieta saudável, 

comparação do conteúdo energético de um grão de amendoim com um pedaço de 

pão, organização de um lanche contendo alimentos saudáveis, e produção textual. 

Exceto a produção do pão, todas as atividades foram realizadas pelos alunos em 

sala de aula. 

Logo, os conteúdos abordados nas aulas de Ciências da Natureza foram: 

alimentos, nutrientes, energia, digestão dos alimentos, doenças relacionadas à má 

alimentação, pirâmide alimentar, alimentação saudável, produção e conservação  

dos alimentos. 

Além da primeira reunião, para a apresentação da SE, outras reuniões foram 

realizadas com os professores no decorrer do desenvolvimento da SE, para o 

planejamento das atividades, e ao final da SE, para a avaliação de todo o processo. 

Assim, os três professores de Ciências da Natureza desenvolveram as atividades 

selecionadas durante as aulas de cada disciplina. 

A função dos professores foi proporcionar o diálogo, a participação, a 

exposição de ideias e a cooperação entre os alunos. Dessa forma, observou-se  

tanto o desenvolvimento cognitivo individual como o desenvolvimento de ideias no 

espaço social da sala de aula (MORTIMER, 2000). 

Na primeira etapa de desenvolvimento da SE, cada professor, durante a sua 

aula, buscou os entendimentos de vivência dos alunos,  realizando  a 

problematização inicial. Alguns aspectos foram problematizados durante as aulas, 

dentre eles: Porque nos alimentamos? Quais os alimentos que mais gostam? O que 

ingeriu no café da manhã e no lanche? Quais os alimentos que ingerem 

frequentemente? Como avalia a qualidade da sua alimentação? Quais são os 

principais constituintes químicos dos alimentos? Como seria uma alimentação 

saudável? O que ocorre com os alimentos após a sua ingestão? Como ocorre o 

processo de produção do pão? Por que os alimentos estragam? Além de orientar   o 
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processo de desenvolvimento da SE, esses questionamentos também serviram 

como eixo integrador entre as disciplinas. 

Na segunda etapa de desenvolvimento da SE, foram realizadas discussões 

com análise de vídeos e de rótulos de alimentos, atividades experimentais, como a 

produção de pão, avaliação e elaboração de uma dieta alimentar, leitura de textos, 

pesquisas bibliográficas, dentre outros. Nesta etapa, foram utilizadas situações reais 

para o estabelecimento de relações entre os conhecimentos cotidianos e os 

conceitos científicos. 

Na terceira etapa de desenvolvimento da SE, ocorreu a sistematização, a 

partir da interação entre os sujeitos, possibilitando a compreensão da situação 

proposta. Os professores planejaram um lanche para a culminância do projeto. A 

turma foi dividida em grupos, e houve o sorteio dos seguintes temas: Glicídios; 

Lipídios; Proteínas; Vitaminas e Sais minerais. Cada grupo ficou responsável em 

levar para o lanche alimentos ricos no nutriente sorteado. Assim, não houve aula de 

qualquer disciplina específica. Neste dia, os alunos prepararam um lanche saudável 

na sala de aula e apresentaram os alimentos selecionados por eles, justificando sua 

escolha. Os alunos também prepararam painéis com informações sobre alguns 

alimentos e apresentaram para os professores e colegas. 

Assim, nesta etapa de desenvolvimento da SE, os alunos foram estimulados a 

justificar a escolha dos alimentos selecionados para o lanche saudável e a 

produzirem textos mais complexos utilizando os novos conhecimentos e as relações 

estabelecidas entre as disciplinas ao longo da SE. 

 
 
 
2.4 Instrumentos de pesquisa 

 
 

 
Para a obtenção dos dados empíricos desta pesquisa, os instrumentos 

utilizados, na ordem de ocorrência, foram: a aplicação de um questionário com os 

alunos antes do desenvolvimento da SE, a observação de cinco aulas de Ciências  

da Natureza, a aplicação de um questionário com os alunos depois do 

desenvolvimento da SE, e a produção de um texto síntese do processo, ao final do 

desenvolvimento da SE. Estes foram os materiais analisados. Os instrumentos 

utilizados para a obtenção dos dados estão relatados a seguir. 
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2.4.1 Questionários 
 
 
 

Foram utilizados dois questionários diferentes (Apêndices D e E), contendo 

questões abertas e fechadas relacionadas ao tema alimentação humana.  Estes 

foram respondidos pelos alunos pesquisados na própria sala de aula. O primeiro 

questionário foi aplicado antes do desenvolvimento da SE, início da II Unidade letiva 

da escola, com o intuito de compreender as concepções prévias dos alunos acerca 

do tema alimentação humana. O segundo questionário foi aplicado após o 

desenvolvimento da SE, com a finalidade de detectar e avaliar se os alunos 

apresentaram concepções aceitas cientificamente sobre os conteúdos estudados. 

Sobre a aplicação de questionários, pode-se dizer que são instrumentos 

eficientes para a coleta de dados numa pesquisa. Segundo Moreira e Caleffe (2008) 

e Rampazzo (2010), a utilização do questionário tem algumas vantagens como: 

questões padronizadas com menor risco de distorção, pela não influência do 

pesquisador; obtenção de respostas mais precisas; produção de dados descritivos 

simples; bom potencial para o anonimato e para uma alta taxa de retorno. 

O questionário 1 (Apêndice D) apresentou uma estrutura mais simples e 

objetiva, contendo sete perguntas. Perguntou-se o que o aluno entende por 

alimentação, os alimentos que ingerem frequentemente, a importância da 

alimentação, o que ocorre após a ingestão dos alimentos, as substâncias presentes 

nos alimentos, as doenças que conhecem relacionadas à má alimentação e sobre 

alimentação saudável. Os alunos responderam o questionário 1 com base nos seus 

conhecimentos anteriores. As respostas ajudaram a identificar quais as concepções 

que os alunos apresentavam sobre o tema alimentação humana. 

O questionário 2 (Apêndice E) apresentou uma estrutura mais elaborada, 

contendo seis perguntas contextualizadas e interdisciplinares. De maneira geral, 

perguntou-se sobre os alimentos e os tipos de nutrientes que apresentam, calorias, 

transformação dos alimentos em energia, doenças causadas pela má alimentação, 

alimentos que precisam ser reduzidos da alimentação e dieta saudável. 
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2.4.2 Observação 
 
 
 

A observação é um vantajoso método de coleta de dados, pois “[...] possibilita 

um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado [...]” 

(LÜDK; ANDRÉ, 2013, p. 30). 

Nesta pesquisa, as observações foram realizadas em cinco aulas de Ciências 

da Natureza, sendo uma de Química, uma de Física e três de Biologia. A maior 

quantidade de observações ocorreu nas aulas da disciplina Biologia, por esta ser o 

eixo central da SE que foi desenvolvida. Durante as aulas houve a gravação de 

áudio, permitindo a captação da interação verbal entre alunos e professores. Estas 

gravações foram transcritas e analisadas por meio da análise textual discursiva 

(MORAES; GALIAZZI, 2011). 

Com a intenção de facilitar a compreensão da sequência utilizada para a 

abordagem dos conceitos, cada aula de Ciências da Natureza foi separada em 

episódios de ensino, que são “definidos como um conjunto de atividades e 

discussões que tem por objetivo a aprendizagem de um determinado conceito ou 

aspecto importante do conceito por parte significativa dos alunos” (CARVALHO et  

al., 1991). 

O quadro 2 apresentado a seguir contém a sequência de observação das 

aulas de Ciências da Natureza e a quantidade de episódios em cada uma. 

 

 
AULAS DISCIPLINA NÚMERO DE EPISÓDIOS 

1ª aula Biologia 03 

2ª aula Biologia 02 

3ª aula Química 02 

4ª aula Física 02 

5ª aula Biologia 02 

Quadro 2 - Sequência das aulas de Ciências da Natureza observadas e número de 
episódios em cada uma. 

 
 

A primeira aula observada foi da disciplina Biologia. No primeiro episódio de 

ensino, os conteúdos abordados foram alimentos, importância da alimentação, e 

alimentos que os alunos mais gostam de ingerir. No segundo episódio, a partir da 
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análise de um vídeo1 sobre a alimentação dos adolescentes, os alunos discutiram 

sobre fast food e a alimentação inadequada realizada pela maioria das pessoas. E 

no terceiro episódio, discutiram sobre os tipos de nutrientes e as calorias presentes 

nos alimentos. 

A segunda aula observada também foi da disciplina Biologia e apresentou 

dois episódios. No primeiro, os alunos fizeram uma avaliação da qualidade dos 

alimentos ingeridos no café da manhã e no lanche, explicando porque esses 

alimentos são adequados ou não. No segundo episódio, os alunos falaram sobre 

quais nutrientes, glicídios, lipídios ou proteínas, apresentavam maior quantidade de 

calorias. Houve também a explicação da diferença entre caloria e quilocaloria. 

A terceira aula observada foi da disciplina Química. No primeiro episódio os 

alunos debateram sobre as etapas da produção artesanal de alguns alimentos,  

como o pão. O professor solicitou que, em casa e em pequenos grupos, os alunos 

produzissem algum tipo de pão caseiro, observando todas as etapas deste  

processo. No segundo episódio da aula, houve a explicação do processo de 

conservação dos alimentos. 

A quarta aula observada foi da disciplina Física. No primeiro episódio da aula, 

os alunos assistiram a um vídeo2 que mostrou um experimento realizado para 

comparar a queima de determinada quantidade de pão e de amendoim, no intuito de 

ilustrar melhor o conceito de caloria. No segundo episódio da aula os alunos fizeram 

a  análise  dos  rótulos  de  alguns  alimentos,  verificando  a  quantidade  de lipídios, 

glicídios, proteínas e calorias que cada alimento apresentava. 

A quinta aula observada foi da disciplina Biologia. No primeiro episódio, os 

alunos descreveram, com base na pirâmide alimentar, uma alimentação saudável 

para compor o café da manhã, o lanche e o almoço. No segundo episódio da aula, 

os alunos falaram sobre o processo de digestão dos alimentos e as transformações 

que eles sofrem no organismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
https://www.youtube.com/watch?v=5VQjnoumTZs 

http://www.youtube.com/watch?v=5VQjnoumTZs
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2.4.3 Produção textual 
 
 

 
Ao final do desenvolvimento da SE, os alunos assistiram ao filme3 Super size 

me – A dieta do palhaço, que fala sobre a cultura do fast food nos Estados Unidos, 

além de mostrar os efeitos físicos e mentais que estes alimentos podem provocar. 

Após a discussão sobre o filme, os alunos realizaram uma produção textual 

com informações relacionadas ao tema alimentação humana e que foram relevantes 

para eles. Cada aluno produziu uma síntese dos assuntos estudados durante as 

aulas de Ciências da Natureza, dando ênfase ao que mais gostou ou ao que achou 

mais importante. 

Estas produções textuais foram realizadas com o objetivo de avaliar o 

entendimento acerca do tema estudado, além de verificar o processo de significação 

e a evolução conceitual dos alunos. Alguns alunos não realizaram a produção 

textual, pois estavam ausentes neste dia. 

 
 
 
2.5 Análise dos dados 

 
 
 

O material de análise é constituído pelos questionários 1 e 2, por registros em 

áudio das aulas de Ciências da Natureza, que foram transcritos, e pela produção 

textual dos alunos. O material em áudio foi transcrito identificando-se as 

manifestações de cada sujeito, preservando a sua identidade. Para facilitar a 

identificação das manifestações dos sujeitos e os momentos em que tais 

manifestações foram expressas, os dados estão organizados em questionário 1, 

episódios das aulas de Ciências da Natureza, questionário 2 e produção textual. 

Para uma melhor compreensão e discussão dos dados desta pesquisa, 

utilizou-se a análise textual discursiva, que é “uma metodologia de análise de dados 

e informações de natureza qualitativa com a finalidade de produzir novas 

compreensões sobre os fenômenos e discursos” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 7). 

Assim, todas as respostas dos questionários 1 e 2, o material obtido a partir das 

 
2 
https://www.youtube.com/watch?v=X33DlTMXmd0 

3 
https://www.youtube.com/watch?v=p5VGZVawW0c 

http://www.youtube.com/watch?v=X33DlTMXmd0
http://www.youtube.com/watch?v=p5VGZVawW0c


42 
 

 

transcrições do áudio das aulas e a produção textual dos alunos foram analisadas 

por meio da análise textual discursiva. 

A primeira etapa da análise textual discursiva é a unitarização, na qual o 

pesquisador analisa cuidadosamente os dados e as informações, na intenção de 

reconstruir a compreensão dos fenômenos. Desta forma, “unitarizar um texto é 

desmembrá-lo, transformando-o em unidades elementares, correspondendo a 

elementos discriminantes de sentidos, significados importantes para a finalidade da 

pesquisa, denominadas de unidades de sentido ou de significado” (MORAES; 

GALIAZZI, 2011, p. 49). Nesta etapa, realizou-se a desconstrução de todos os textos 

obtidos a partir dos dados produzidos. Dessa fragmentação dos textos, surgiram as 

unidades de análise. Reescreveu-se cada unidade de análise para que obtivessem 

significado, a partir do contexto da sua produção. 

A segunda etapa da análise textual discursiva é a categorização, que 

“corresponde a uma organização, ordenamento e agrupamento de conjuntos de 

unidades de análise, sempre no sentido de conseguir expressar novas 

compreensões dos fenômenos investigados” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 74). 

Utilizou-se o processo de categorização a priori ou fechado, no qual “as 

categorias são predeterminadas, ou seja, fornecidas de antemão”. As categorias são 

definidas antes do processo de análise e classificação das unidades. O 

encaminhamento vai do geral ao específico. Algumas características representam 

formas de categorização a priori, como o estabelecimento prematuro das questões 

de pesquisa, hipóteses definidas de antemão e a utilização de questionários 

fechados (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 87). 

Cada categoria equivale a um conjunto de unidades de análises que 

compartilham aspectos semelhantes. O processo de categorização levou a três 

categorias mais amplas e gerais. São elas: alimentação humana; nutrientes e 

energia; doenças causadas pela má alimentação. 

A terceira etapa da análise textual discursiva é a produção de textos de 

qualidade, para expressar os resultados das análises com clareza, organização e 

consistência. A estrutura do metatexto é construída com base nas categorias e 

subcategorias elaboradas na análise. Assim, é realizada a partir das interpretações e 

análises, representando “construções e interpretações pessoais do pesquisador, 

tendo sempre como referência uma fidelidade e respeito às informações obtidas com 

os sujeitos da pesquisa” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 94). 
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Nessa perspectiva, os procedimentos de análise consistiram em recortar 

turnos de fala dos sujeitos correspondentes aos episódios das aulas, fragmentos de 

respostas dos questionários e da produção textual, com o intuito de discuti-los de 

forma teoricamente fundamentada, visando à elucidação da questão de pesquisa. 
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3 RESULTADOS EVIDENCIADOS DA ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO DA 
SITUAÇÃO DE ESTUDO “ALIMENTOS: PRODUÇÃO E CONSUMO” 

 
 
 

Este capítulo apresenta e analisa os resultados da pesquisa construídos com 

base nos registros das aulas de Ciências da Natureza junto à turma do 9º ano do 

Ensino Fundamental. 

A construção e a análise dos resultados foram realizadas a partir da 

observação das aulas de Ciências da Natureza, das respostas dos questionários 1 e 

2, e da produção textual dos alunos, com foco nos processos de significação de 

conceitos relacionados ao tema alimentação humana. 

 
 
 
3.1 Questionário 1 

 
 
 

O questionário 1 foi aplicado para identificar as concepções prévias dos 

alunos sobre o tema alimentação humana. Utilizou-se a análise textual discursiva 

(MORAES; GALIAZZI, 2011) para analisar todas as respostas. 

A primeira questão, figura 1, está relacionada ao entendimento do aluno sobre 

alimentação. De forma geral, os alunos relacionaram a alimentação ao fornecimento 

de energia e ao bom funcionamento do corpo. No entanto, “além de ser a fonte de 

nutrientes, a alimentação envolve diferentes aspectos, como valores culturais, 

sociais, afetivos e sensoriais” (BRASIL, 2007, p.16). Alguns desses aspectos são 

percebidos ao longo das respostas do questionário 1. 

As explicações dos alunos fazem parte da sua vivência e da sua estrutura 

mental, podendo interagir com as novas explicações do professor, promovendo a 

significação conceitual (MALDANER,  2007).  Nesse  sentido,  torna-se  necessário a 
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Processo que mantêm o organismo 
saudável. 

É o que consumimos para saciar a fome e 
para o bom funcionamento do organismo. 

Processo de obtenção de energia para o 
funcionamento do organismo. 

 

mediação do professor no processo de construção dos conceitos, possibilitando a 

interação e a ampliação dos conhecimentos pelos alunos (VIGOTSKI, 2009). 

 
 

 
 

20%  

 

35%  

 

45% 

 
 

Figura 1 – Conceito de alimentação expresso pelos alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental de uma escola particular de Itabuna-BA (2014). 

 
 

Na segunda questão, figura 2, solicitou-se que os alunos assinalassem os 

alimentos que são ingeridos por eles frequentemente. Os dados apresentados não 

correspondem ao total de 100%, visto que foi permitido aos alunos assinalarem mais 

de uma alternativa. 

Com base nos dados, buscou-se conscientizar os alunos para uma 

alimentação mais equilibrada, diminuindo o consumo de doces, frituras, refrigerantes 

e alimentos gordurosos, e escolhendo alimentos naturais e saudáveis. Nesse 

sentido, Vargas e Lobato (2007, p.26) argumentam que “embora os hábitos 

alimentares estejam arraigados nas práticas familiares, as escolas têm um papel  

vital na promoção de noções saudáveis, já que os professores têm uma influência 

importante frente às atitudes dos estudantes”. 

Nessa perspectiva, à medida que a vivência dos alunos é levada para a sala 

de aula, suas ideias iniciais são consideradas, possibilitando a construção dos 

conceitos científicos em níveis mais complexos (FRISON et al, 2006). 
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Hambúrguer (sanduíche completo). 

 
Feijão, doces, frituras, saladas, frutas e 

refrigerantes. 

Carnes, sucos, arroz, massas, leite e 
derivados. 

 

 
 

35%  

 

50%  

 

90% 

 
 

Figura 2 – Alimentos ingeridos frequentemente pelos alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental de uma escola particular de Itabuna-BA (2014). 

 
 

Na terceira questão, figura 3, em relação à importância da alimentação, os 

alunos relacionaram a importância da alimentação ao fornecimento de energia e ao 

bom funcionamento do corpo. 

Percebe-se a necessidade de aprofundar a discussão sobre o conceito de 

energia que está sendo utilizado. Além disso, torna-se importante promover a 

interação do aluno com o professor e com os colegas de sala, permitindo a 

construção e a significação dos conceitos, alcançando sempre níveis mais elevados 

de desenvolvimento cognitivo (VIGOTSKI, 2009). 

De acordo com Maldaner e Zanon (2006, p. 52), os alunos apresentam 

“explicações próprias sobre os fenômenos do cotidiano. Como operações mentais, 

elas são sustentadas pelos conceitos – conceitos produzidos nas interações sociais 

internalizadas – fazendo parte de sua estrutura mental”. 

 

 

Figura 3 – Importância da alimentação expressa pelos alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental de uma escola particular de Itabuna-BA (2014). 

É importante, pois, fornece energia para o 
corpo. 

33% 

É importante para o bom funcionamento do 
corpo. 

67% 
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Na quarta questão, figura 4, apesar de alguns alunos não terem explicado 

como ocorrem as transformações dos alimentos no organismo, reconheceram que 

elas acontecem. No entanto, outros alunos já evidenciaram que os alimentos são 

transformados em nutrientes, ou que os nutrientes são absorvidos pelo organismo. 

Dessa forma, buscou-se explicar aos alunos que o organismo humano 

“transforma os alimentos ingeridos em nutrientes pelo processo conhecido como 

digestão. Esse processo se inicia a partir do momento em que o alimento é colocado 

na boca e vai até a eliminação de partes não aproveitáveis pelo organismo” 

(BRASIL, 2007, p.18). 

 

 

Figura 4 – Digestão dos alimentos expressa pelos alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental de uma escola particular de Itabuna-BA (2014). 

 

Na quinta questão, figura 5, quando questionados sobre quais substâncias 

estão presentes nos alimentos, apesar de não terem conseguido mencionar todos os 

grupos de substâncias químicas, a maioria dos alunos demonstrou compreender que 

os alimentos são formados por elas. 

No ambiente escolar, a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos são 

mediados pelos significados produzidos diante de uma situação prática vivenciada e 

em interação com outros sujeitos (MALDANER E ZANON, 2006). Assim, é 

importante promover a discussão durante a aula, permitindo que os alunos  

entendam que “os nutrientes são compostos químicos que estão presentes nos 

alimentos e que podem ser aproveitados pelo nosso organismo para sua 

manutenção ou crescimento” (BRASIL, 2007, p.18). 

Os alimentos são transformados em fezes. 15% 

Os alimentos se transformam em nutrientes 
ou ocorre a absorção dos nutrientes. 

40% 

Os alimentos passam por transformações no 
nosso organismo. 

45% 
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Figura 5 – Substâncias presentes nos alimentos expressas pelos alunos do 9º ano 
do Ensino Fundamental de uma escola particular de Itabuna-BA (2014). 

 
 

Na sexta questão, figura 6, em relação às doenças causadas pela má 

alimentação, é muito importante que os alunos compreendam que a falta de 

alimentos ou o excesso ligado às más escolhas, pode ocasionar diversos problemas 

à saúde. O estado nutricional das crianças e dos adolescentes é de grande 

importância, pois influencia no seu crescimento e desenvolvimento adequado. Nesse 

sentido, os alunos precisam compreender que a alimentação deve atender a “[...] 

todas as exigências do corpo, ou seja, não estar abaixo nem acima das 

necessidades do nosso organismo” (BRASIL, 2007, p.16). De acordo com Vigotski 

(2009), a adolescência é uma etapa especial na formação da consciência do 

pensamento conceitual do indivíduo. Dessa forma, a escola pode  atuar  

influenciando positivamente nas escolhas alimentares dos alunos e das suas 

famílias, beneficiando a saúde dos mesmos. 

 

 

Figura 6 – Doenças causadas pela má alimentação expressa pelos alunos do 9º ano 
do Ensino Fundamental de uma escola particular de Itabuna-BA (2014). 

Não mencionaram qualquer tipo de 

substância. 
10%

 

Indicaram pelo menos dois dos seguintes 
grupos de substâncias: vitaminas, sais 

minerais, glicídios, lipídios e/ou proteínas. 
90% 

Não conhece qualquer doença causada pela 

má alimentação. 
15%

 

Conhece pelo menos uma dessas doenças: 
diabetes, colesterol 

elevado, desnutrição, hipertensão, anorexia 
e/ou bulimia. 

85% 
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Na sétima questão, ao serem questionados sobre o que entendem por 

alimentação saudável e que alimentos devem fazer parte dessa alimentação, apesar 

de terem noção da importância de uma dieta balanceada e de quais alimentos 

devem ser ingeridos, a maior parte dos alunos reconheceu que a sua alimentação 

não estava adequada. Nesse sentido, procurou-se conscientizar os alunos, 

mostrando que uma alimentação saudável deve ser variada, incluindo cereais,  

frutas, hortaliças, carnes, feijões e laticínios, e equilibrada, sempre respeitando o 

consumo adequado de cada tipo de alimento, em quantidades que atendam as 

necessidades de cada pessoa (BRASIL, 2007). 

Nessa perspectiva, “não há como desconsiderar o ensino e seu papel 

primordial no surgimento dos conceitos científicos” e a consequente utilização  

desses conceitos pelos alunos no seu cotidiano (VIGOTSKI, 2009, p.270). Assim, ao 

aplicar o questionário 1 com os alunos, alguns conhecimentos anteriores sobre o 

tema alimentação humana foram identificados, servindo para o planejamento e a 

estruturação da SE que foi adaptada e desenvolvida. 

 
 
 
3.2 Episódios das aulas de Ciências da Natureza 

 
 
 

Os episódios das aulas de Ciências da Natureza foram transcritos e 

analisados por meio da análise textual discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011). As 

categorias Alimentação humana e Nutrientes e energia estão presentes nos 

episódios das aulas de Biologia, Química e Física. A categoria Doenças causadas 

pela má alimentação está presente apenas nos episódios das aulas de Biologia. 

A primeira aula observada foi da disciplina Biologia. A professora, que é a 

própria pesquisadora, iniciou o primeiro episódio perguntando aos alunos o que são 

alimentos, e obteve as seguintes respostas: 

 
A2: É aquilo que a gente ingere para saciar a nossa fome, para dar, assim, 
energia ao nosso corpo a partir do metabolismo. 
A1: Os alimentos são a maior fonte de nutrientes que a gente pode achar. 

 
A professora perguntou, então, se todos precisavam de alimentos. E os 

alunos responderam afirmativamente. E ela continuou questionando por que 

precisavam dos alimentos. Os alunos responderam na seguinte ordem: 



50 
 

 
 

A8: Para realizar atividades físicas. 
A11: Sem alimento a gente morre. Para se movimentar, brincar, correr, 
dançar. 
A19: Alimentos são fontes pelas quais nós obtemos energia. 
A7: Para o bom funcionamento do nosso organismo. 
A12: Para aumentar a imunidade. 
A13: É uma das coisas indispensáveis para o nosso organismo. 
A2: Para o bom funcionamento do nosso organismo, dos nossos órgãos. 
A13: Para que nosso organismo consiga realizar todas as suas funções. 
A14: Realizar todas as atividades diárias do corpo. 
A8: Porque está com fome. 
A3: Porque é uma necessidade. 

 

Nos questionamentos realizados pela professora de Biologia no primeiro 

episódio da aula, sobre o que são alimentos e qual a sua importância, percebeu-se a 

utilização dos conhecimentos anteriores nas respostas dadas pelos alunos, que 

mencionaram principalmente a realização de atividades físicas, o funcionamento do 

corpo e o fornecimento de energia. De acordo com Mortimer (2000), os 

conhecimentos anteriores dos alunos podem desempenhar um importante papel no 

processo de aprendizagem, pois é mais fácil aprender com base no que já é 

conhecido. Além disso, o envolvimento ativo do aluno na construção do 

conhecimento facilita o processo de aprendizagem dos conceitos.  O  autor 

argumenta também que 

 
o processo de tomada de consciência retoma as ideias prévias não pela 
ótica da insatisfação, mas pela da conscientização do contexto em que ela 
pode ser aplicada. Ideias não são descartadas nem têm seu status 
diminuído pela aprendizagem de uma visão alternativa: elas são 
relacionadas aos seus contextos no processo de ensino-aprendizagem 
(MORTIMER, 2000, p.345). 

 

Dessa maneira, o desenvolvimento dos conceitos científicos só ocorre quando 

os conceitos espontâneos do aluno atingem o nível do início da idade escolar. Esses 

conceitos não são decorados nem memorizados pelo aluno, apenas surgem e se 

constituem no processo de aprendizagem escolar por meio das atividades do seu 

próprio pensamento (VIGOTSKI, 2009). 

Ao perguntar quais são os alimentos que mais gostam, os alunos citaram: 

A20: Feijão, arroz, carne, macarrão, frango. 
A11: Feijão, carne, lasanha, escondidinho, feijoada, vatapá. 
A9: Peixe, arroz, feijão, salada, frango, escondidinho. 
A12: Arroz, feijão, carne. 
A21: Eu gosto de frituras. 

 

Nas suas respostas, os alunos relataram alimentos variados, independente da 

presença e da quantidade de nutrientes que cada um apresenta. Evidenciou-se,  em 
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algumas respostas, a influência cultural na alimentação desses alunos. Além disso,  

a maioria deles não citou frutas nem verduras. Por esse motivo, ao longo do 

desenvolvimento da SE buscou-se promover a conscientização dos alunos para uma 

alimentação mais saudável, visto que, “o desenvolvimento dos conceitos científicos 

começa no campo da concretude e do empirismo e se movimenta no sentido das 

propriedades superiores dos conceitos: da consciência e da arbitrariedade” 

(VIGOTSKI, 2009, p.350). 

No segundo episódio da aula de Biologia, os alunos assistiram a um vídeo4
 

de curta duração que mostrou uma pesquisa realizada sobre o tipo de alimentação 

da maioria dos adolescentes. Todos os alunos concordaram que a alimentação 

mostrada no vídeo não estava correta e afirmaram que: 

 
A20: Esse vídeo demonstra a realidade, que normalmente os adolescentes 
estão trocando as comidas saudáveis pelo fast food. 
A9: Muitas pessoas falam que comem fast food porque não tem tempo de 
comer, mas hoje em dia tem vários restaurantes que tem comidas  
saudáveis para pessoas que não tem tempo mesmo de comer. 
A2: Porque eles consomem lipídios em excesso, ou seja, são gorduras, eles 
consomem em excesso ao invés de consumir alimentos saudáveis. Pode se 
consumir lipídios, porém, não em excesso, tem que ter um limite. 

 

A partir da discussão sobre a alimentação dos adolescentes, percebeu-se que 

os alunos apontaram o fast food como uma forma de alimentação inadequada. 

Sendo assim, destacamos a importância do diálogo e do papel do professor no 

planejamento da aula, promovendo a discussão e a reflexão dos alunos. 

O professor deve criar condições para que o aluno aprenda por ele mesmo; 

planejar atividades que levem o aluno a agir e a experimentar; e questionar e 

provocar o aluno à responder. Ou seja, o professor deve possibilitar a participação 

ativa do aluno durante as aulas. Desta forma, o conhecimento aos poucos vai sendo 

construído e compartilhado entre professor e alunos na sala de aula, “numa prática 

de ensino que coloca o aluno no centro do processo de construção  de 

conhecimento” (MORTIMER, 2000, p.357). 

No terceiro episódio da aula de Biologia, em relação à definição de nutrientes, 

os alunos não conseguiram responder adequadamente, mas argumentaram que: 

 
A2: São os carboidratos, lipídios, glicídios, sais minerais. 
A1: É o que a gente usa para obter nossa fonte de energia. 
A4: São as substâncias presentes nos alimentos. 

 
 

4 
https://www.youtube.com/watch?v=p5VGZVawW0c 

http://www.youtube.com/watch?v=p5VGZVawW0c
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A8: É tipo a bateria do carro e os nutrientes são a nossa bateria. Os 
nutrientes estão nos alimentos. 

 

Quando questionados sobre o que são calorias, os alunos ficaram um pouco 

confusos quanto à definição do termo, mas souberam dizer que tem relação com a 

energia dos alimentos, afirmando que: 

 
A3: Existem nutrientes que se ingerirmos demais vai prejudicar nosso corpo. 
Então, calorias faz parte disso, por exemplo, os lipídios e glicídios, vai 
acabar dando um excesso de calorias, e isso vai causar obesidade. 
A1: Caloria é uma fonte de energia, toda pessoa tem que ingerir certa 
quantidade de caloria todo dia. 
A9: É fonte de energia. 

 

Destaca-se que os alunos não conseguiram definir corretamente os termos 

nutrientes e calorias antes da explicação do assunto pela professora de Biologia. 

Eles apresentaram algumas ideias prévias, porém a compreensão do conceito se 

deu no decorrer das aulas. Dessa forma, nota-se que “os significados científicos 

parecem estar ausentes do meio social no cotidiano das pessoas” (MALDANER; 

ZANON, 2006, p. 51). Nesse sentido, os conceitos contemplados nas aulas de 

ciências precisam ser construídos a partir dos entendimentos dos alunos, visando à 

produção de novos significados (FRISON et al, 2006). 

Segundo Vigotski (2009), a formação de conceitos surge durante a resolução 

de algum problema pelo aluno. Dessa forma, este deve ser estimulado durante as 

aulas de ciências pelos professores, pois 

 
[...] onde o meio não cria os problemas correspondentes, não apresenta 
novas exigências, não motiva nem estimula com novos objetivos o 
desenvolvimento do intelecto, o pensamento do adolescente não  
desenvolve todas as potencialidades que efetivamente contém, não atinge 
as formas superiores ou chega a elas com um extremo atraso (VIGOTSKI, 
2009, p.171). 

 

Nessa perspectiva, para ilustrar melhor o conceito de caloria, no primeiro 

episódio da aula de Física, que foi a quarta aula observada, os alunos assistiram um 

vídeo5 que mostrou um experimento sobre a relação da queima de uma certa 

quantidade de pão e de amendoim. Durante e após a exibição do vídeo os alunos 

foram questionados sobre as etapas do experimento pela professora de Física e 

fizeram os seguintes comentários: 

 
 
 

 
5 
https://www.youtube.com/watch?v=X33DlTMXmd0 

http://www.youtube.com/watch?v=X33DlTMXmd0
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PF: O que nós observamos no termômetro? 
A17: A gente observou a variação da temperatura, que foi muito grande. E 
eu queria saber se essa variação é em consequência do pão queimar bem 
mais rápido do que o amendoim ou por que são alimentos diferentes? 
PF: O amendoim aumentou mais a temperatura ou aumentou menos em 
comparação com o pão? Qual a principal diferença que nós observamos na 
temperatura em relação ao pão e ao amendoim? 
A3: No amendoim a temperatura foi bem mais alta, chegou a 94ºC e no pão 
a temperatura foi bem menor, chegou a 34ºC. 
PF: O que isso significa, o amendoim ter aquecido mais a água? 
A20: O amendoim dura mais que o pão, no caso ele é mais consistente. 
A15: O valor energético do amendoim é maior. 
A20: Esse experimento era para saber qual alimento tem valor energético 
maior? 
A19: Carboidratos e proteínas equivale a 4 Kcal e gorduras totais 9Kcal. 
A20: Determinar quem tem mais valor energético. 

 

Os alunos perceberam a variação da temperatura em relação à queima do 

pão e do amendoim, e que, por esse motivo, o amendoim apresenta um valor 

energético maior. Depois da exibição do vídeo e das discussões na aula de Física, 

os alunos afirmaram que: 

 
A11: Caloria é um componente que está na energia dos alimentos. 
A14: O valor energético a gente ganha a partir da alimentação. 
A17: Os alimentos mais calóricos normalmente tem o poder de aumentar 
mais ainda a temperatura e os menos calóricos não são capazes de fazer 
isso. 
A9: Tem a ver com o valor energético e com a temperatura. 

 

Desta maneira, o vídeo utilizado pela professora de Física e as discussões 

durante a aula contribuíram para ampliar a visão dos alunos sobre o conceito de 

caloria. As interações entre os sujeitos possibilitam que “conceitos do cotidiano se 

façam presentes e passem a interagir com conceitos científicos introduzidos, 

permitindo que ambos se inter-relacionem e se configurem em novos níveis” 

(MALDANER; ZANON, 2006, p. 60). 

Salienta-se que a escola tem uma tarefa muito importante  no 

desenvolvimento dos conceitos científicos dos alunos. É importante dar 

oportunidades para o aluno assimilar e reelaborar os novos conceitos, incluindo 

nestes as peculiaridades específicas do seu próprio pensamento. Assim, segundo 

Vigotski (2009), 

 
[...] um conceito é mais do que a soma de certos vínculos associativos 
formados pela memória, é mais do que um simples hábito mental; é um ato 
real e complexo de pensamento que não pode ser aprendido por meio de 
simples memorização, só podendo ser realizado quando o próprio 
desenvolvimento mental da criança já houver atingido o seu nível mais 
elevado (VIGOTSKI, 2009, p.246). 
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No segundo episódio da aula de Física, os alunos fizeram a análise dos 

rótulos de alguns alimentos, verificando a quantidade de lipídios, glicídios, proteínas 

e calorias presentes em cada um. Foram selecionados dois comentários dos alunos 

para ilustrar a discussão. 

 
A17: Eu trouxe leite ninho que possui 6,9g de proteínas, 9%. Lipídio 
representa a gordura. O leite ninho tem 7g e 13% de lipídios. O valor 
energético, o leite ninho possui 130 Kcal e 546 Kj. 
A9: Eu trouxe salgadinho chitos e têm 2% de proteínas. Tem 5,6g e 10% de 
gordura. Tem 17g e 6% de glicídios. O chitos tem 125 Kcal e 525 Kj. 

 

Após esta análise feita pelos alunos, a professora de Física fez o seguinte 

questionamento: “para considerar se um alimento é mais calórico devemos observar 

a quantidade ou o tipo de alimento?”. Deste modo, surgiram alguns comentários e 

questionamentos dos alunos e da professora: 

 
A12: Depende dos alimentos e não da quantidade. 
A17: Se possuir a mesma porção o que vai interferir é o alimento. Tem 
alimentos mais calóricos e menos calóricos. 
PF: Uma maçã contém 90 Kcal e um brigadeiro contêm 90 Kcal. Em sua 
opinião é só isso que importa? 
A8: A fibra que a casca da maçã possui, o potencial de água que a fruta 
possui o brigadeiro não possui tantas coisas assim. 
A9: As gorduras. 
A17: Em relação ao tipo (de alimento), quais são os nutrientes que possuem 
dentro dessas 90 Kcal, porque os da maçã são bem mais saudáveis do que 
os do brigadeiro. 
A2: Se você já ingeriu uma quantidade de calorias para o dia e aí você 
ingerir uma maçã, vai ser a mesma coisa de você ingerir um brigadeiro, 
você vai engordar do mesmo jeito? 
A3: Não, porque tem nutrientes diferentes e para você emagrecer não basta 
você ingerir a quantidade de calorias, basta você mudar sua alimentação no 
total, mudar os nutrientes. 
PF: Qual a diferença de você ingerir uma maçã de 90 Kcal e um brigadeiro? 
A8: Ingerir o saudável e o não saudável. 
A20: A diferença também é que a maçã, por exemplo, tem muito mais 
vitaminas do que o brigadeiro, a quantidade de açúcar também e a gordura. 

 

Com base na discussão do segundo episódio da aula de Física, percebeu-se 

que alguns alunos conseguiram explicar que o valor energético que cada alimento 

apresenta depende do tipo de nutriente que contém, sendo mais saudável ingerir 

uma maçã do que um brigadeiro, apesar de apresentarem a mesma quantidade de 

calorias. 

Assim, os conceitos debatidos, por fazerem parte da realidade dos alunos, 

contribuíram para a ruptura da transmissão mecânica dos conteúdos. E  dessa 

forma, os conceitos concebidos evoluem como significados das palavras  

(VIGOTSKI, 2009). Nessa perspectiva, o autor afirma que 
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esse processo de desenvolvimento dos conceitos ou significados das 
palavras requer o desenvolvimento de toda uma série de funções como a 
atenção arbitrária, a memória lógica, a abstração, a comparação e a 
discriminação, e todos esses processos psicológicos sumamente complexos 
não podem ser simplesmente assimilados (VIGOTSKI, 2009, p.246). 

 

Logo, o professor deve proporcionar momentos de discussão e de trocas de 

experiências entre os alunos durante as aulas, pois essas ações contribuem para a 

significação dos conceitos estudados. Sendo assim, as interações que ocorrem nas 

atividades em grupos, possibilitam a troca de experiências e de aprendizagens. 

No primeiro episódio da segunda aula de Biologia, a professora propôs que os 

alunos fizessem uma avaliação da sua própria alimentação diária. Eles disseram 

quais são os alimentos ingeridos no café da manhã e no lanche e fizeram a  

avaliação da qualidade desses alimentos. 

 
No café da manhã 

A1: Bolo, leite e nescau. Eu acho que não é muito saudável, pois o bolo 
contém chocolate e o nescau é gorduroso. Esses alimentos são ricos em 
lipídios. 
A20: Iogurte. Eu acho que não é ruim para a saúde não, mas não é o 
suficiente. 

No lanche 
A13: Salgadinho de queijo e guaraná com açaí. Eu acho que não é  
saudável, porque é gorduroso o salgadinho e refrigerante nunca é saudável. 
A9: Sanduíche com carne de hambúrguer, queijo, tomate, ketchup e 
maionese e suco de laranja. Péssimo. Porque tem muito lipídio. 

 

Verificou-se que, apesar de não estarem se alimentando de forma adequada, 

os alunos realizaram uma avaliação apropriada da qualidade dos alimentos  

ingeridos no café da manhã e no lanche, afirmando que alguns alimentos não são 

saudáveis ou que não são suficientes para uma refeição. 

No entanto, alguns alunos ainda permaneceram com as suas ideias 

anteriores, classificando o bolo e o nescau como alimentos ricos em lipídios,  

quando, na verdade, são alimentos que apresentam uma maior quantidade de 

glicídios na sua constituição. 

Nesse sentido, para que ocorra a significação de um conceito, ele deve ser 

utilizado em situações problemáticas e perturbadoras, que exijam o seu uso 

consciente. Desta forma, o aluno consegue se apropriar do novo conceito científico 

(MORTIMER, 2000). 

No segundo episódio da segunda aula de Biologia, a professora questionou 

quais nutrientes, glicídios, lipídios ou proteínas, apresentavam maior quantidade de 

calorias. Os alunos responderam da seguinte forma: 
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A20: Eu acho que são os glicídios, porque você (professora) falou que os 
doces em geral possuem glicídios, então, eu acho que possuem mais 
calorias. 
A1: Eu acho que são os lipídios, porque geralmente são doces e como os 
doces são mais calóricos, eu acho que são os lipídios. 
A2: Eu acho que são os lipídios porque os lipídios incluem óleo, óleo inclui 
fritura, então, eu acho que são os lipídios. 
A17: Porque A1 falou os lipídios e citou doces, mas os doces não são mais 
ricos em glicídios? 
PB: A carne fica mais calórica se eu fritar ou se eu cozinhar? 
A8: Se fritar, por causa do óleo. 

 

Neste episódio, A20 afirmou que os doces são alimentos ricos em glicídios e 

que apresentam maior quantidade de calorias. No entanto, o mais adequado seria 

afirmar que os lipídios são os alimentos mais calóricos. Da mesma forma  

equivocada, A1 considerou os doces como sendo ricos em lipídios. Entretanto, 

verificou-se que alguns alunos já são capazes de utilizar os novos conceitos tanto 

em situações conhecidas como em novas situações ainda não estudadas, que 

exigem uma melhor compreensão e interpretação (MORTIMER, 2000). 

No primeiro episódio da terceira aula de Biologia, a professora solicitou que  

os alunos descrevessem, com base na pirâmide alimentar e considerando as 

práticas locais, uma alimentação saudável para compor o café da manhã, o lanche e 

o almoço. 

Os alunos descreveram o café da manhã, o lanche e o almoço e da seguinte 

maneira: 

 

Café da manhã saudável 
A1: Frutas, pão integral, queijo. 
A20: Com pão integral, frutas, um pouco de leite e queijo magro e suco. 
A3: Eu acho que também podia ser um mingau diet de aveia, com uma  
fruta. 
A12: Com alimentos ricos em vitaminas, minerais, fibras. Frutas, verduras, 
legumes e suco natural. 
A15: Eu acho que aqueles cereais saudáveis que se come no café da 
manhã com leite, eu acho que é saudável, é tipo sucrilho com leite, só que 
não são sucrilhos, são cereais saudáveis. 

Lanche saudável 
A15: Sanduíche integral ou frutas. 
A20: Iogurte. 
A14: Suco de frutas, sanduíches integrais. 
A6: Sanduíche integral e frutas. 

Almoço saudável 
A3: Um frango grelhado à base de azeite, arroz integral, e depois de 20 
minutos um copo de suco. 
A20: Azeite e verdura, grãos, feijão, arroz, carne magra, suco. 
A15: Um almoço saudável é tudo que eu não como. Porque meu almoço  
não é saudável. 
A2: Folhas verdes, carne de soja, arroz integral, grão de bico. 
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A7: Com arroz e feijão, um bife e um suco. 
 

A seguir está a imagem da pirâmide alimentar utilizada pelos alunos na sala 

de aula. 

 

Figura 7 – Pirâmide alimentar utilizada pelos alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental de uma escola particular de Itabuna-BA (2014). 

Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfrdYAG/orientacao-piramide-alimentar. Acessado em: 
19/05/2015. 

 

 
Observou-se a inclusão de frutas, verduras, cereais, alimentos integrais, leite  

e derivados pela maioria dos alunos, o que não havia sido identificado no início do 

desenvolvimento da SE. Através da análise da discussão deste episódio, notou-se 

que houve a construção de conhecimentos na sala de aula como resultado das 

interações entre o professor e os alunos e entre os próprios alunos que participaram 

ativamente de todas as aulas. 

Nesse sentido, destaca-se que os problemas apresentados durante as aulas 

devem ser contextualizados a partir de situações significativas da realidade dos 

alunos, pois, dessa forma, o conhecimento fará mais sentido. 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfrdYAG/orientacao-piramide-alimentar
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No segundo episódio da terceira aula de Biologia, ao serem questionados 

sobre o processo de digestão dos alimentos e as transformações que ocorrem no 

nosso organismo, os alunos comentaram: 

 
A17: Primeiro vem pela boca, depois o esôfago, depois o intestino delgado, 
intestino grosso e ânus. 
A15: Transformações químicas e físicas. As físicas são, tipo, quando a  
gente mastiga, e as químicas são quando mistura com substâncias que tem 
no nosso corpo, tipo, a bile. 
A8: O alimento quando está no estômago ele é banhado por um líquido... e 
também tem o líquido que o fígado libera, que é o líquido biliar... e depois de 
tirar todos os nutrientes dos alimento ele é eliminado pelo ânus. 
A15: As físicas começam pela boca e na boca também ocorrem algumas 
transformações químicas... mas no estômago também ocorrem químicas. 
A6: As físicas começam pela boca, e as químicas ocorrem no intestino, 
quando ocorre a formação do suco gástrico para digerir o alimento. 
A20: Eu tenho uma dúvida. Eu quero saber se o metabolismo é uma 
transformação química. 

 

Constatou-se que os alunos compreenderam que ocorrem tanto 

transformações físicas como químicas após a ingestão dos alimentos, e até citaram  

o caminho que os alimentos percorrem no interior do sistema digestório. Identificou- 

se nos comentários dos alunos a utilização da linguagem científica para explicar as 

transformações que ocorrem com os alimentos no organismo. 

Logo, a sala de aula é um local onde podem ser encontradas tanto a 

linguagem científica como a linguagem de senso comum, que interagem para a 

produção de novos significados. Assim, “o processo de  ensino-aprendizagem 

poderia ser caracterizado como um diálogo entre os discursos científico e cotidiano 

[...]” (MORTIMER, 2000, p.356). 

Na aula de Química, o professor explicou o processo de conservação dos 

alimentos e as etapas da produção artesanal de alguns alimentos, como o pão. A 

todo o momento fez relações com os conceitos apresentados nas aulas de Biologia  

e Física, na tentativa de construir conhecimentos mais elaborados. Ao questionar os 

alunos sobre quais os constituintes químicos dos alimentos, obteve as seguintes 

respostas: 

 
A2: Tem glicídio, lipídio, sais minerais, vitaminas, proteínas. 
A17: A laranja contem vitamina C. 
A3: O pão é massa, então ele tem glicídios e glúten e se você comer  
demais você vai engordar. 

 

Nota-se que os alunos utilizaram os conceitos vistos nas aulas de Biologia 

para responder o questionamento. A partir das respostas dos alunos, o professor  de 
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Química continuou a explicação sobre a produção do pão, perguntando por que o 

pão incha ou cresce. Um aluno respondeu da seguinte forma: 

 
A21: por causa do fermento. 

 
Após a explicação do assunto, o professor solicitou que os  alunos 

produzissem algum tipo de pão em casa, observando as suas etapas, para 

apresentar os resultados posteriormente. 

Sobre a conservação dos alimentos surgiram alguns comentários: 

 
PQ: Porque os alimentos estragam? O que fazer para conservá-los? 
A17: Depende do clima e do ambiente em que ele está, porque cada um  
tem um tipo diferente de ambiente, então, se ele não estiver num clima 
apropriado é capaz de estragar. 
A19: Alguns fungos, bactérias, parasitas. 
A11: Não deixar expostos ao sol, alimentos que é para ficar na geladeira  
tem que ficar na geladeira. 
A2: Colocar na geladeira. Você pode desidratar as frutas. 

 

Os alunos mencionaram os microrganismos que podem estragar os alimentos 

e a forma de armazenamento para uma melhor conservação. O professor de 

Química concluiu a aula explicando as perguntas que havia feito aos alunos. 

A parceria entre os professores de Ciências da Natureza é um fundamento 

importante da proposta de trabalho interdisciplinar e exige o diálogo e a integração 

com outras formas de conhecimento. Assim, acredita-se na “necessidade de uma 

ação conjunta, integrada e interdisciplinar para a melhoria do trabalho educativo na 

escola (FAZENDA, 2012, p.77). 

No entanto, o professor de Química apresentou algumas dificuldades na 

problematização dos conteúdos, visto que, a tarefa do professor é “problematizar  

aos educandos o conteúdo que os mediatiza, e não a de dissertar sobre ele, de dá- 

lo, de estendê-lo, de entregá-lo, como se se tratasse de algo já feito, elaborado, 

acabado, terminado” (FREIRE, 1985, p. 56). Um dos motivos encontrados para 

justificar esta postura é a sua pouca experiência com a disciplina, já que, por ser 

formado em Ciências Biológicas, é a primeira vez que ele ministra aulas de Química. 

Além disso, este professor nunca havia tido contato com SEs e nem trabalhado na 

perspectiva interdisciplinar. 
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3.3 Questionário 2 
 
 
 

O questionário 2 foi aplicado com a intenção de verificar as novas concepções 

dos alunos sobre o tema alimentação humana. Utilizou-se a análise textual  

discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011) para analisar todas as respostas. 

A primeira questão do questionário 2, figura 8, está relacionada ao 

entendimento dos alunos sobre a classificação dos alimentos em relação ao tipo de 

nutrientes que apresentam em maior quantidade. Os dados apresentados não 

correspondem ao total de 100%, visto que foi permitido aos alunos assinalarem mais 

de uma alternativa. 

Assim, a maioria dos alunos pesquisados conseguiu identificar corretamente 

os alimentos que apresentam maior quantidade de glicídios, lipídios e proteínas, 

demonstrando a compreensão dos conceitos estudados. Como resultado do estudo 

de uma situação concreta, percebeu-se a renovação dos sentidos e significados nos 

novos contextos apresentados aos alunos (MALDANER, 2007). Segundo Vigotski 

(2009), os conceitos científicos começam a ser desenvolvidos no campo da 

concretude e do empirismo em direção à consciência e à arbitrariedade. 

 

 

Figura 8 – Classificação dos alimentos em relação ao tipo de nutriente que 
apresentam em maior quantidade expressa pelos alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental de uma escola particular de Itabuna-BA (2014). 

 
 

Na segunda questão, ao serem questionados sobre o que é caloria e o que 

ocorre se ingerirmos diariamente mais calorias do que o necessário, a maior parte 

dos alunos conseguiu compreender que “a medida de energia pode ser chamada de 

caloria,  abreviada  geralmente  por  cal  ou  kcal.  [...]  Os  nutrientes  que  oferecem 

Cereais, massas, frutas, verduras, bolos, e 
biscoitos são alimentos ricos em glicídios. 

65% 

Frituras, óleos e manteigas são alimentos 
ricos e lipídios. 

80% 

Carnes e ovos são alimentos ricos em 
proteínas. 

90% 
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energia, ou calorias, ao organismo são conhecidos como macronutrientes, são eles: 

os carboidratos ou glicídios, as proteínas e os lipídios ou gorduras” (BRASIL, 2007, 

p.18). 

Notou-se que, realmente, houve a significação e evolução do conceito de 

caloria pelos alunos, que no início da SE não conseguiram definir corretamente o 

termo, mas que, ao longo do processo foram produzindo significados mais 

complexos. Assim, acreditamos que o aluno “significa e complexifica, 

sistematicamente, conhecimentos disciplinares, reconstruindo seus conhecimentos e 

reconstruindo-se a si próprio, nas novas interações” (MALDANER et al, 2007,  

p.117). 

Na terceira questão, figura 9, com relação à transformação dos alimentos em 

energia para o organismo, os alunos entenderam o processo de transformação dos 

alimentos para fornecer energia ao corpo, utilizando novas compreensões e 

entendimentos nas suas respostas. Nesta etapa, demonstraram um melhor 

conhecimento do processo de transformação dos alimentos, já que, no questionário  

1 os alunos não conseguiram explicar como essas transformações ocorriam. 

Dessa forma, acreditamos que “a aprendizagem se dá através do ativo 

envolvimento do aprendiz na construção do conhecimento” e que “as ideias prévias 

dos estudantes desempenham um papel importante no processo de aprendizagem” 

(MORTIMER, 2000, p.36). 

 
 

Figura 9 – Transformação dos alimentos em energia para o organismo expresso 
pelos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola particular de Itabuna- 
BA (2014). 

 
 

Na quarta questão, dentre várias doenças, solicitou-se que os alunos 

assinalassem aquelas causadas pela má alimentação. Todos os alunos pesquisados 

Os alimentos são transformados em energia 
a partir das transformações químicas e 

físicas que ocorrem no organismo. 
45% 

Os alimentos são oxidados e transformados 
em energia. 

55% 
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assinalaram corretamente as opções. Nesse sentido, acreditamos que os alunos 

entenderam que uma alimentação inadequada pode levar ao desenvolvimento de 

doenças e que uma refeição que apresenta uma quantidade de energia muito acima 

ou abaixo do ideal, não pode ser considerada saudável. O consumo frequente de 

refeições como essas gera diversos tipos de problemas e pode comprometer a 

saúde (BRASIL, 2007). 

De acordo com Vigotski (2009), a questão central do processo de formação  

de conceitos é o emprego funcional da palavra como meio através do qual o 

adolescente domina as suas próprias operações psicológicas, resolvendo os 

problemas que tem pela frente. Assim, participam do processo de formação de 

conceitos as associações, o pensamento, a representação, dentre outros. 

Na quinta questão, figura 10, pediu-se que os alunos assinalassem os 

alimentos que deveriam ser reduzidos ou eliminados da sua alimentação para torná- 

la mais saudável. Os dados apresentados não correspondem ao total de 100%, visto 

que foi permitido aos alunos assinalarem mais de uma alternativa. Notou-se que a 

maioria dos alunos demonstrou ter consciência sobre o tipo de alimentação ideal 

para a manutenção da sua saúde. De acordo com Vargas e Lobato (2007), o 

conhecimento e as atitudes desenvolvidos por meio de projetos nas escolas,  

voltados para a conscientização de hábitos alimentares saudáveis, capacitam os 

alunos para fazerem as escolhas corretas, tendo uma melhor qualidade de vida. 

Nesse sentido, acredita-se que “a significação de um conceito científico 

reorganiza a vivência, forma consciência sobre ela e permite ações novas que antes 

não eram possíveis” (MALDANER, 2007, p. 247). 

 

 

Figura 10 - Alimentos que deveriam ser reduzidos ou eliminados da alimentação  
para torná-la mais saudável expresso pelos alunos do 9º ano do Ensino  
Fundamental de uma escola particular de Itabuna-BA (2014). 

Embutidos, pizza e biscoito recheado. 70% 

Hambúrguer, doces e refrigerantes. 85% 

Batata frita, salgadinhos e frituras. 100% 
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Na sexta questão, aberta, pediu-se que os alunos propusessem com base na 

pirâmide  alimentar  uma  dieta  saudável  para  a  manutenção  de  uma  boa saúde. 

Sabe-se que 

 
por ser bastante didática, a pirâmide dos alimentos é largamente utilizada  
no Brasil. Essa pirâmide subdivide os alimentos em diferentes grupos e 
recomenda a ingestão de um número adequado de porções de cada um 
deles. A intenção é possibilitar uma alimentação equilibrada, respeitando a 
proporção quantitativa e qualitativa de todos os alimentos (BRASIL, 2007, 
p.26). 

 

Os alunos responderam o que deveria ser ingerido nas três principais 

refeições do dia: café da manhã, almoço e jantar. As respostas estão descritas a 

seguir: 

 
A2: Café da manhã: pães, biscoito, bolo, frutas e nescau, pois são glicídios  
e são as principais fontes de energia. Almoço: carnes, ovos, feijão, arroz, 
frutas e verduras, de tudo um pouco para uma dieta completa.  Jantar: 
Frutas, para dormir bem, leve... 
A3: Café da manhã: pão integral e iogurte natural. Lanche da manhã: uma 
fruta (manga, maçã...). Almoço: arroz integral, frango grelhado e salada. 
Lanche: suco de laranja. Jantar: leite desnatado com achocolatado e 
bolacha integral. 
A4: Café da manhã: iogurte com frutas e cereais. Almoço: carne cozida com 
verduras e legumes e Jantar: pão integral com queijo branco. 
A5: Café da manhã: cereais, sucos, pães, ovos. Almoço: arroz, feijão, carne 
e salada. Jantar: sopa, pães. Importante destacar que é recomendável fazer 
um lanche a cada 3 horas, como por exemplo, comer uma fruta. 
A6: Café da manhã: pães integrais, frutas. Almoço: feijão, arroz, carne. 
Jantar: leite com Nescau e pão. 
A7: Café da manhã: Frutas e cereais. Almoço: Feijão, arroz, macarrão, 
salada de verdura, frango e um suco natural. Jantar: Sucos e cereais. 
A8: Café da manhã: pão integral, iogurte, suco de fruta etc. Almoço: arroz 
integral, feijão, carne grelhada etc. Jantar: pão integral, frutas, suco de  
frutas etc. 
A9: Café da manhã: suco de frutas, frutas e cereais. Almoço: frango 
grelhado, feijão, arroz e salada. Lanche: frutas; Jantar: bolo, iogurte, pão e 
ovo. 
A10: Café da manhã: frutas. Almoço: legumes, como abóbora, pepino, 
tomate, alface entre outros. 
A12: Café da manhã: frutas como maçã, banana e uvas, cereais. Almoço: 
carne grelhada, arroz, feijão, salada etc. Jantar: pão, leite, cereais etc. 
A13: Café da manhã: um pão integral. Almoço: um frango grelhado com 
suco. Lanche: frutas como maçã, manga, laranja etc. 
A14: Café da manhã: pães integrais, queijos magros, sucos. Almoço: frango 
grelhado, feijão, arroz integral: Lanche: sanduíche integral, iogurte; Jantar: 
carnes magras, arroz etc. 
A15: Café da manhã: pão integral com queijo magro e vitamina de frutas. 
Almoço: arroz, feijão, carne magra, legumes e verduras, e suco. Jantar: 
torrada com leite e frutas. 
A16: Café da manhã: frutas, sucos, pães. Almoço: massas, carnes, 
verduras, sucos. Jantar: sucos, frutas, massas. 



64 
 

 

A17: Café da manhã: frutas, leite ou iogurte. Almoço: Verduras, legumes, 
feijão e carne. Lanche: Salada de frutas. 
A18: No café da manhã: leite ou suco, pão integral, margarina integral etc. 
No almoço: arroz integral, feijão, salada e carne. No café da noite: As 
mesmas coisas da manhã ou então comer frutas. 
A19: Café da manhã: pão integral, suco ou iogurte. Lanches: sanduíches 
lights e sucos. Almoço: arroz, feijão, frango grelhado, salada e sucos.  
Jantar: sanduíche natural e um suco. 
A20: Café da manhã: café com leite, pão integral, pouca manteiga, biscoitos 
de água e sal e frutas. Almoço – carne grelhada, arroz, feijão e muita 
salada. Jantar: algo mais leve que o almoço. 
A21: Café da manhã: frutas. Almoço: arroz com feijão e suco. Jantar: pão 
com ovos. 

 

Ao analisar estas respostas, percebeu-se que os alunos conseguiram 

compreender a importância de uma dieta saudável e equilibrada para a manutenção 

da sua saúde. Algumas respostas, porém, não estão completas, com todos os 

alimentos necessários. No entanto, grande parte dos alunos compreendeu que “uma 

dieta balanceada desde a infância promove o crescimento ideal, desenvolvimento 

intelectual e, consequentemente, previne deficiências nutricionais e obesidade” 

(VARGAS; LOBATO, 2007, p.26). 

Nessa perspectiva, pode-se considerar que uma boa aprendizagem “induz um 

tipo de desenvolvimento que vai permitir maior capacidade de abstração, como a  

que se necessita para produzir um pensamento coerente e fundamentado em 

argumentos sobre determinado contexto ou situação num contexto mais amplo” 

(MALDANER, 2007, p. 246). 

Com base nos dados analisados, verificou-se que boa parte dos alunos 

conseguiu construir e significar conceitos importantes sobre o tema alimentação 

humana e os benefícios que uma alimentação saudável pode proporcionar sendo 

essencial para a manutenção de uma boa saúde. 

Dessa forma, a partir da utilização de relações complexas, “a significação de 

palavras/conceitos é sistematicamente reconstruída na dinâmica de interações de 

sujeitos marcadas por intencionalidades e modos mais/menos simétricos de 

mediação” (MALDANER et al, 2007, p.117). 
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3.4 Produção Textual 
 
 

 
A produção textual realizada pelos alunos foi a síntese de todo o processo 

desenvolvido na sala de aula sobre o tema alimentação humana. Os alunos ficaram 

livres para escrever sobre os assuntos que mais gostaram ou os que acharam mais 

importantes. 

Utilizou-se a análise textual discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011) para 

analisar os textos. Os alunos foram estimulados a produzir textos mais complexos, 

com os novos entendimentos alcançados. 

A seguir são apresentados fragmentos dos textos dos alunos, incluídos nas 

categorias Alimentação humana, Nutrientes e energia e Doenças causadas pela má 

alimentação: 

 
A3: Um dos maiores problemas enfrentados pela população em relação à 

alimentação é a obesidade. Ela é causada pela má alimentação, que é 

resumida em gorduras e frituras [...]. Para ter uma boa alimentação é 

necessário ingerir um pouco de cada nutriente (proteínas, sais minerais, 

vitaminas, glicídios e lipídios) além de água. Praticar exercícios físicos é 

bastante importante, pois ajuda a perder as calorias em excesso. É crucial 

ter uma boa alimentação, pois além de fornecer energia, tem papel 

importante na forma estrutural do corpo e em seu bom funcionamento. 

Também evita doenças como hipertensão, diabetes [...]. Portanto, 

aprendemos como ter uma boa alimentação, melhorando a qualidade de 

vida e acrescentando mais frutas, legumes e coisas naturais em nosso dia a 

dia. 

A6: A alimentação do ser humano atualmente é bastante inadequada. Para 

reverter essa situação devemos fazer uma dieta saudável, ingerindo a 

quantidade adequada de lipídios, glicídios, proteínas, sais minerais e 

vitaminas. A má alimentação traz várias complicações como a obesidade. 

Na minha alimentação eu diminuiria o consumo de refrigerantes, frituras e 

aumentaria o consumo de frutas. Agora eu já sei o que devo comer e o que 

não devo consumir em excesso, como por exemplo, hambúrguer,  batata 

frita etc. 

A9: Acredito que devemos ter uma alimentação saudável, pois se temos 

uma dieta desregulada aumentam nossas chances de ter doenças 

provocadas pela má alimentação. Para nos ajudar a balancear nossa dieta 

temos  a  nossa  amiga  pirâmide  alimentar,  que  é  uma  espécie  de   guia 
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nutricional que nos ajuda a saber quanto de cada nutriente podemos ingerir, 

por exemplo, devemos comer poucos lipídios, pois está no topo da pirâmide 

alimentar, e mais proteínas, sais minerais e vitaminas... Aprendi a comer 

mais vegetais e comidas caseiras do que fast food. 

A11: Temos que nos alimentar mais de glicídios e proteínas para  

mantermos uma alimentação saudável e para não causar doenças, 

exemplos diabetes, colesterol alto, anemia etc. 

A12: Aprendi que devemos mudar nossos hábitos alimentares, aprendi 

também sobre várias doenças causadas pela má alimentação e os riscos 

que cada uma delas pode causar. [...] Uma boa alimentação deve ser rica 

em nutrientes e sais minerais, ao contrário podemos ficar com várias 

doenças como bulimia, anorexia, obesidade, hipertensão etc. 

 

Nos fragmentos dos textos acima, percebe-se o entendimento dos alunos 

acerca do tema alimentação humana. Há uma preocupação com a dieta saudável, 

incluindo a ingestão dos nutrientes. Além disso, demonstram uma preocupação com 

as doenças causadas pela alimentação inadequada. 

Observa-se na produção textual que as explicações científicas adquirem 

concretude e as explicações do cotidiano passam a ser compreendidas no nível 

mais abstrato. Isso promove o desenvolvimento cognitivo dos alunos, que é a 

principal base teórica da SE (MALDANER, 2007). 

A seguir são apresentados fragmentos dos textos dos alunos, incluídos nas 

categorias Alimentação humana e Doenças causadas pela má alimentação: 

 
A5: Ficou bastante perceptível que a minha alimentação deve ser mais 

saudável. 

A7: Nós comemos muitas besteiras não nutritivas como bastante pizza, 

frituras, refrigerantes etc, precisamos mudar para uma boa alimentação. 

A8: Eu como comida não saudável, mas tenho consciência que isso faz mal 

ao corpo. 

A13: Passei a entender melhor o que realmente é uma alimentação  

saudável e quais as preocupações que devemos ter com nossa saúde para 

alcançarmos o bem estar. [...] Na maioria das vezes perdemos a noção do 

quanto esses fast foods nos prejudicam. Recomendo a todos não comerem 

tantas frituras, pois isso pode gerar doenças graves como hipertensão, 

obesidade entre outras. Sempre comer frutas e fazer exercícios físicos para 

manter o bom funcionamento do organismo. Hoje eu ainda como 

McDonald‟s, porém tenho consciência do mal que isso pode me causar. Vou 
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procurar ingerir mais frutas e comer alimentos saudáveis para prevenir 

minha saúde. 

A14: Uma alimentação inadequada pode causar várias doenças fatais,  

como diabetes, hipertensão, obesidade e várias outras. [...] Uma  

alimentação saudável consiste em pães integrais, frutas, verduras, grãos e 

carnes magras, e além da alimentação, o corpo necessita de atividades 

físicas diárias. Agora sei o quanto é ruim para a saúde a alimentação que 

tenho, a partir deste conhecimento vou tentar reduzir quantidade de  

comidas não saudáveis e tentar cuidar mais do meu corpo. 

A15: A pirâmide alimentar nos orienta na hora de escolher o tipo e a 

quantidade de alimentos que devemos ingerir. Frituras e doces devem ser 

ingeridos em menor quantidade, mas acabamos ingerindo em maior 

quantidade, pois são mais gostosos que alimentos naturais e saudáveis. 

Para uma alimentação saudável é importante beber bastante água e  

praticar esportes, além de ingerir todos os tipos de nutrientes e em 

quantidades certas, pois em excesso nos faz engordar. Eu não tenho uma 

alimentação saudável, pois toda semana como fast food [...]. Também não 

almoço bem, pois não gosto de feijão e como carne raramente no almoço, 

pois como no hambúrguer 2 vezes na semana pelo menos. 

A19: Cheguei a conclusão de que devo mudar alguns alimentos da minha 

dieta, além de cortar os salgados, frituras e doces e por as frutas em 

ascensão em minha dieta. 

A20: Para os alimentos virarem nutrientes é necessário passar por 

processos químicos e físicos; químicos: a mistura do bolo alimentar com o 

suco gástrico; físicos: os movimentos que a boca faz ao mastigar os 

alimentos. Tudo que é ingerido em quantidade faz mal. Se sua alimentação 

é ruim, normalmente você pode adquirir algumas doenças como: diabetes, 

hipertensão, obesidade, anorexia e bulimia (psicológico). De hoje em diante 

vou preferir um suco do que um refrigerante, uma fruta do que um misto, 

enfim, será uma dieta mais saudável. 

 

Nestes fragmentos dos textos acima, percebe-se a consciência dos alunos 

sobre a sua própria alimentação, reconhecendo que não está adequada, e também, 

demonstram preocupação em torná-la mais saudável, mudando os seus hábitos 

alimentares. 

Nesse sentido, a partir da análise dos textos produzidos pelos alunos, 

percebe-se que a SE possibilita importantes estágios de desenvolvimento mental e 

entendimentos em vários campos disciplinares. Segundo Maldaner et al (2007, p. 

122), as SEs “articulam novos temas de discussão e criam novos espaços-tempos 
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de interação, que auxiliam na formação de novas competências cognitivo-culturais  

de desenvolvimento humano-social”. 

A partir desse recorte dos textos de cada aluno, é possível perceber a 

significação e a evolução conceitual, além da tomada de consciência deles. De  

forma geral, eles descreveram sobre a importância de uma dieta saudável, citaram a 

pirâmide alimentar, os alimentos que devem ser evitados e os que devem ser 

incluídos na alimentação, os grupos de substâncias químicas presentes nos 

alimentos, as doenças causadas pela má alimentação, e incluíram a ingestão de 

água e a realização de exercícios físicos para a manutenção de uma boa saúde. 

Além disso, os alunos avaliaram a sua própria alimentação, admitindo que 

está inadequada e que precisam torná-la mais saudável. Ou seja, eles têm 

consciência da qualidade dos alimentos que estão ingerindo e que precisam 

substituí-los por outros mais saudáveis. Assim, “diante de uma situação concreta de 

vivência dos alunos, estabelece-se o contexto de significação coletiva, possibilitando 

recontextualizar conteúdos e conceitos científicos e o desenvolvimento mental dos 

estudantes” (MALDANER, 2007, p. 248). 

Dessa forma, ao serem estimulados a produzirem com liberdade de 

expressão, os alunos conseguiram estabelecer relações, empregando conceitos dos 

diferentes componentes curriculares de forma transdisciplinar, interdisciplinar e 

intercomplementar (KINALSKI et al, 2007). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

O desenvolvimento da SE Alimentos: Produção e Consumo, mesmo que 

parcial, contribuiu positivamente para o processo de aprendizagem, pois, os alunos 

foram desafiados a buscarem e organizarem as informações relacionadas ao tema 

em questão. Acredita-se que o aluno “significa e complexifica, sistematicamente, 

conhecimentos disciplinares, reconstruindo seus conhecimentos e reconstruindo-se  

a si próprio, nas novas interações” (MALDANER et al., 2007, p. 116). 

Assim, foi possível perceber a evolução dos conceitos como resultado do 

desenvolvimento da SE. No início do processo, surgiram diversas definições 

espontâneas dadas pelos alunos em relação ao tema alimentação humana, nem 

sempre havendo coerência com os conceitos científicos. 

No entanto, no decorrer das aulas houve a estruturação dessas ideias iniciais, 

através da resolução de problemas, tendo como consequência a generalização dos 

conceitos estudados. Nessa perspectiva, “a formação dos conceitos surge sempre  

no processo de solução de algum problema que se coloca para o pensamento do 

adolescente. Só como resultado da solução desse problema surge o conceito” 

(VIGOTSKI, 2009, p.237). 

Nesse sentido, a SE possibilitou o rompimento da forma linear de abordagem 

dos conteúdos escolares, respeitando as especificidades de cada disciplina. Além 

disso, proporcionou também a interação entre os professores no planejamento das 

aulas e no decorrer do desenvolvimento da SE. 

A partir do acompanhamento das aulas, percebeu-se que a turma era 

bastante interessada e participativa. Os alunos interagiam com os professores e 

colegas, fazendo perguntas e colocações, havendo, assim, um contínuo diálogo. Em 

alguns momentos, mostravam-se um pouco agitados, mas logo se acalmavam 

quando solicitados. 

Percebeu-se em todas as aulas a participação ativa da maioria dos alunos, 

respondendo aos questionamentos, esclarecendo dúvidas, dando opiniões e 

trocando ideias com os colegas e professores. Eles se mostraram animados e 

interessados pelo tema abordado, e, acredita-se que “estudos sobre situações 

concretas e contextualizadas despertam muita curiosidade, participação e  empenho 
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dos estudantes em conhecê-las sob múltiplas dimensões, permitindo estruturar os 

conhecimentos científicos escolares” (MALDANER; ZANON, 2007, p. 113). 

Os professores de Ciências da Natureza buscaram envolver todos os alunos 

nas discussões, problematizando os conteúdos a partir de questionamentos, vídeos, 

análise dos rótulos de alimentos, filme etc, relacionando com a realidade vivenciada 

por eles, conseguindo romper com a transmissão mecânica dos conteúdos e 

possibilitando a compreensão de conceitos científicos importantes no âmbito da SE. 

A pesquisa mostrou que o desenvolvimento de uma SE tem grande potencial 

para a significação de conceitos científicos, pois, busca envolver os alunos no seu 

próprio processo de aprendizagem, transformando os conhecimentos anteriores na 

direção dos conceitos científicos, com a mediação dos professores. 

Assim, conceitos relacionados à nutrientes, caloria, digestão, dieta saudável e 

doenças causadas pela má alimentação foram bem compreendidos e significados 

pela maioria dos alunos. Por exemplo, no início da SE, os alunos apenas 

mencionaram alguns dos substâncias presentes nos alimentos. No decorrer das 

aulas, a maioria deles conseguiu classificar corretamente os alimentos que 

apresentam maior quantidade de glicídios, lipídios e proteínas. 

Em relação ao conceito de caloria, os alunos não souberam definir 

adequadamente nos primeiros episódios das aulas, porém, houve a evolução da 

compreensão deste conceito, e, ao final do processo, todos os alunos definiram 

caloria corretamente. 

Sobre o processo de digestão, a maioria dos alunos conseguiu explicar como 

ocorre o processo de transformação dos alimentos, citando órgãos do sistema 

digestório e as transformações físicas e químicas que acontecem. E sobre as 

doenças relacionadas à má alimentação, ao final do processo, todos os alunos 

assinalaram corretamente as doenças causadas pela má alimentação. 

Em relação à dieta saudável, os alunos avaliaram os alimentos ingeridos 

diariamente, percebendo quais deveriam diminuir ou eliminar da sua alimentação, 

para torná-la mais saudável. Assim, percebeu-se a tomada de consciência sobre o 

tipo de alimentação ideal e sua importância para a manutenção de uma boa saúde. 

Além disso, a maior parte dos alunos descreveu adequadamente, com base na 

pirâmide alimentar, uma dieta saudável para as principais refeições do dia. 

Do ponto de vista da construção dos conceitos científicos, considera-se que a 

evolução foi satisfatória. Houve uma mudança significativa no número de alunos que 
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passaram a empregar corretamente os conceitos relacionados ao tema alimentação 

humana nas novas situações que surgiram. Logo, pode-se afirmar que “a voz 

científica passa a determinar as formas e as funções dos discursos dos alunos” 

(MORTIMER, 2000, p.356). 

Portanto, acredita-se que é possível romper com a forma tradicional de ensino 

visando à melhoria da educação. Percebe-se que com a formação continuada e a 

parceria estabelecida entre os professores de Ciências da Natureza é possível 

transformar a realidade escolar. Mas, para isso, é necessário que ocorram 

mudanças na postura dos professores, com estudo, reflexões e planejamento 

coletivo. 

Nessa perspectiva, o processo de ensino e aprendizagem será mais 

prazeroso e produtivo, promovendo melhores resultados. Sendo assim, “pela 

educação, queremos mudar o mundo, a começar pela sala de aula, pois as grandes 

transformações não se dão apenas como resultantes dos grandes gestos, mas de 

iniciativas cotidianas simples e persistentes” (GADOTTI; ROMÃO, 2010, p.65). 

Certamente estas considerações não esgotam a abordagem acerca das 

contribuições da utilização de SEs pelos professores de Ciências da Natureza, 

ficando a expectativa de que esta pesquisa possa servir como fonte de leitura para 

pesquisas futuras sobre a temática abordada. 

Analisar as contribuições de um currículo organizado em  sucessivas 

Situações de Estudo em diversas séries do ensino fundamental e médio, verificando 

o processo de significação conceitual dos alunos, além da socialização dessa 

proposta pedagógica nas escolas, são possíveis desdobramentos da presente 

pesquisa. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
Prezado(a) Professor(a), 

 
 

Estamos desenvolvendo uma pesquisa cujo título é “Desenvolvimento de 
Situações de Estudo como mecanismo facilitador da aprendizagem dos conteúdos 
de Ciências da Natureza no 9º ano do Ensino Fundamental”. Trata-se de uma 
investigação que é fruto de estudos no Programa de Pós-Graduação em Educação 
em Ciências da Universidade Estadual de Santa Cruz. 

A pesquisa tem como objetivo analisar as contribuições do desenvolvimento 
da Situação de Estudo “Alimentos: Produção e Consumo” no processo de ensino e 
aprendizagem dos conteúdos de Ciências da Natureza no 9º ano do Ensino 
Fundamental. 

A pesquisa se justifica pela importância do trabalho contextualizado e 
interdisciplinar na área de Ciências da Natureza para a ampla compreensão dos 
conceitos/conteúdos abordados. 

Nesta pesquisa a atenção estará orientada para a compreensão de processos 
de interação nas aulas, em especial, as formas de uso (verbalização) de linguagens 
e pensamentos envolvidos nas interlocuções, em abordagens sobre os 
conceitos/conteúdos em estudo. 

No contexto da temática escolhida, busca-se resposta ao questionamento 
básico: como as Situações de Estudo podem facilitar o processo de aprendizagem 
dos conteúdos de Ciências da Natureza dos alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental? Ao buscar respostas a essa questão, a atenção estará direcionada à 
verificar em que medida o desenvolvimento de Situações de Estudo garante a 
participação efetiva dos alunos nas aulas de Ciências da Natureza; identificar de que 
maneira a interdisciplinaridade e a contextualização nas aulas de Ciências da 
Natureza podem facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos; 
compreender o processo de significação dos conceitos introduzidos pelos 
professores nas aulas de Biologia, Física e Química e a relação que os alunos 
estabelecem com os conceitos do cotidiano. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com produção de dados referentes a 
abordagens e interações com os sujeitos envolvidos no processo. Os sujeitos 
envolvidos na pesquisa são: alunos de uma das turmas do 9º ano do Ensino 
Fundamental e os professores de Ciências da Natureza que ministram aulas nesta 
turma. Será realizado o acompanhamento das aulas de Ciências da Natureza nesta 
instituição particular de ensino, durante aproximadamente dois meses, referentes à II 
Unidade letiva, com a gravação das aulas em áudio (a voz dos sujeitos, assim como 
suas conversas e discussões serão gravadas), para observar a abordagem dos 
conceitos estudados. 

Eu, Roberta Conceição Santana Rezende, bem como o meu orientador Prof. 
Drº. Neurivaldo J. de Guzzi Filho, assumimos toda e qualquer responsabilidade 
vinculadas à pesquisa em questão no decorrer da investigação. Garantimos o 
anonimato dos sujeitos colaboradores e que as informações registradas somente 
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serão utilizadas para esta pesquisa, podendo os resultados serem publicados, com 
benefícios,  em  especial,  para  a  melhoria  da  educação escolar. 

Se houver qualquer dúvida quanto à sua participação poderá solicitar 
esclarecimentos a qualquer um de nós, nos seguintes endereços eletrônicos: 
Roberta Conceição Santana Rezende (pesquisadora) e-mail: 
robertacsrezende@gmail.com; Prof. Drº. Neurivaldo J. de Guzzi Filho (orientador): 
neurivaldo@gmail.com. Poderá também procurar o Comitê de Ética da UESC, que 
fica localizado no Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 
16, Bairro: Salobrinho. Torre Administrativa - 3° andar. CEP: 45662-900. Ilhéus- 
Bahia. 

Frente ao acima exposto, considerando-me devidamente esclarecido sobre a 
pesquisa, eu autorizo a pesquisadora a utilizar, divulgar e publicar, para fins 
científicos e culturais, meus depoimentos, no todo ou em parte, editado ou não, nos 
termos acima firmados, ciente de que, a  qualquer  momento,  poderei  solicitar 
novas  informações  ou  modificar  minha  decisão,  caso  assim  o  desejar.  
Portanto, ao participar da pesquisa, eu autorizo a utilização de meus depoimentos. 

O presente documento, impresso em frente e verso, é assinado em duas vias 
de igual teor, ficando uma com o sujeito da pesquisa e outra arquivada com o 
pesquisador responsável. 

 
 

Eu,  , 
ciente das informações recebidas concordo em participar da pesquisa e autorizo a 
utilização da entrevista e das informações registradas em aula e/ou os resultados 
alcançados. 

 
 

 

Assinatura 
 
 
 
 
 

Roberta Conceição Santana Rezende - Pesquisadora 
 
 

 
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UESC 

Endereço: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, 
Bairro: Salobrinho. Torre Administrativa - 3° andar. CEP: 45662-900. Ilhéus-Bahia. 

Contatos - Fone: (73) 3680-5319 

e-mail: cep_uesc@yahoo.com.br e cep_uesc@uesc.br 

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira de 8:00 às 12:00h e de 13:30 às 
16:00h. 

mailto:csrezende@gmail.com
mailto:neurivaldo@gmail.com
mailto:cep_uesc@yahoo.com.br
mailto:cep_uesc@uesc.br
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APÊNDICE B – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
Prezado(a) aluno(a), 

 
 

Estamos convidando-lhe a participar de uma pesquisa cujo título é 
“Desenvolvimento de Situações de Estudo como mecanismo facilitador da  
aprendizagem dos conteúdos de Ciências da Natureza no 9º ano do Ensino 
Fundamental”. Trata-se de uma investigação que é fruto de estudos no Programa de 
Pós-Graduação em Educação em Ciências da Universidade Estadual de Santa Cruz. 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as contribuições do desenvolvimento  
da Situação de Estudo “Alimentos: Produção e Consumo” no processo de ensino e 
aprendizagem dos conteúdos de Ciências da Natureza no 9º ano do Ensino 
Fundamental. 

A pesquisa se justifica pela importância do trabalho contextualizado e 
interdisciplinar na área de Ciências da Natureza para a ampla compreensão dos 
conceitos/conteúdos abordados. 

Nesta pesquisa a atenção estará orientada para a compreensão de processos de 
interação nas aulas, em especial, as formas de uso (verbalização) de linguagens e 
pensamentos envolvidos nas interlocuções, em abordagens sobre os 
conceitos/conteúdos em estudo. 

No contexto da temática escolhida, busca-se resposta ao questionamento 
básico: como as Situações de Estudo podem facilitar o processo de aprendizagem 
dos conteúdos de Ciências da Natureza dos alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental? Ao buscar respostas a essa questão, a atenção estará direcionada à 
verificar em que medida o desenvolvimento de Situações de Estudo garante a 
participação efetiva dos alunos nas aulas de Ciências da Natureza; identificar de que 
maneira a interdisciplinaridade e a contextualização nas aulas de Ciências da 
Natureza podem facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos; 
compreender o processo de significação dos conceitos introduzidos pelos 
professores nas aulas de Biologia, Física e Química e a relação que os alunos 
estabelecem com os conceitos do cotidiano. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com produção de dados referentes a 
abordagens e interações com os sujeitos envolvidos no processo. Os sujeitos envolvidos 
na pesquisa são: alunos de uma das turmas do 9º ano do Ensino Fundamental e os 
professores de Ciências da Natureza que ministram aulas nesta turma. Será realizado o 
acompanhamento das aulas de Ciências da Natureza nesta instituição particular de 
ensino, durante aproximadamente dois meses, referentes à II Unidade letiva, com a 
gravação das aulas em áudio (a voz dos sujeitos, assim como suas conversas e 
discussões serão gravadas), para observar a abordagem dos conceitos estudados. 

Nós, pesquisadores, garantimos que o seu anonimato está garantido e que as 
informações registradas serão utilizadas apenas para fins científicos relacionados a este 
projeto de pesquisa. Todas as informações registradas estarão disponíveis com livre 
acesso por parte dos sujeitos da pesquisa. 

Você tem liberdade para recusar-se a participar da pesquisa, ou desistir dela a 
qualquer momento sem que haja constrangimento, podendo ser atendidas possíveis 
solicitações de que informações sejam desconsideradas no estudo. Mesmo participando 
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da pesquisa você poderá recusar-se a responder as perguntas ou a quaisquer outros 
procedimentos que suscitem possíveis constrangimentos, de qualquer natureza. Está 
garantido, também, que você não terá nenhum tipo de despesa financeira durante o 
desenvolvimento da pesquisa. Por outro lado, não será disponibilizado nenhum ganho 
financeiro. 

Eu, Roberta Conceição Santana Rezende, bem como o meu orientador Prof. Drº. 
Neurivaldo J. de Guzzi Filho, assumimos toda e qualquer responsabilidade vinculadas à 
pesquisa em questão no decorrer da investigação. 

Garantimos que as informações registradas somente serão utilizadas para esta 
pesquisa, podendo os resultados serem publicados,  com  benefícios,  em  especial,  
para  a  melhoria  da  educação escolar. 

Se houver qualquer dúvida quanto à sua participação poderá solicitar 
esclarecimentos a qualquer um de nós, nos seguintes endereços eletrônicos: Roberta 
Conceição Santana Rezende (pesquisadora) e-mail: robertacsrezende@gmail.com;  
Prof. Drº. Neurivaldo J. de Guzzi Filho (orientador): neurivaldo@gmail.com. Poderá 
também procurar o Comitê de Ética da UESC, que fica localizado no Campus Soane 
Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bairro: Salobrinho. Torre 
Administrativa - 3° andar. CEP: 45662-900. Ilhéus-Bahia. 

O presente documento, impresso em frente e verso, é assinado em duas vias de 
igual teor, ficando uma com você e outra com o pesquisador responsável. 

Frente ao acima exposto, considerando-me devidamente esclarecido sobre a 
pesquisa, eu autorizo a pesquisadora a utilizar, divulgar e publicar, para fins científicos e 
culturais, meus depoimentos, no todo ou em parte, editado ou não, nos termos acima 
firmados, ciente de que, a qualquer momento, poderei solicitar novas informações ou 
modificar minha decisão, caso  assim  o  desejar.  Portanto, ao participar da pesquisa,  
eu autorizo a utilização de meus depoimentos. 

 
 

Eu,  , 
ciente das informações recebidas concordo em participar da pesquisa e autorizo a 
utilizar as informações registradas em aula e/ou os resultados alcançados. 

Assinatura do aluno (a) Assinatura datiloscópica 
 
 

 

Roberta Conceição Santana Rezende - Pesquisadora 
 
 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UESC 

Endereço: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bairro: 
Salobrinho. Torre Administrativa - 3° andar. CEP: 45662-900. Ilhéus-Bahia. 

Contatos -  Fone: (73) 3680-5319 

e-mail: cep_uesc@yahoo.com.br e cep_uesc@uesc.br 

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira de 8:00 às 12:00h e de 13:30 às 
16:00h. 

mailto:beta-robertacsrezende@gmail.com
mailto:neurivaldo@gmail.com
mailto:cep_uesc@yahoo.com.br
mailto:cep_uesc@uesc.br
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

 
Prezado (a) Senhor (a), 

 
Estamos convidando o (a) seu (sua) filho (a) a participar de uma pesquisa  

cujo título é “Desenvolvimento de Situações de Estudo como mecanismo facilitador 
da aprendizagem dos conteúdos de Ciências da Natureza no 9º ano do Ensino 
Fundamental”.  Trata-se de uma investigação que é fruto de estudos no Programa  
de Pós-Graduação em Educação em Ciências da Universidade Estadual de Santa 
Cruz. 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as contribuições do 
desenvolvimento da Situação de Estudo “Alimentos: Produção e Consumo” no 
processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos de Ciências da Natureza no 9º 
ano do Ensino Fundamental. 

A pesquisa se justifica pela importância do trabalho contextualizado e 
interdisciplinar na área de Ciências da Natureza para a ampla compreensão dos 
conceitos/conteúdos abordados. 

Nesta pesquisa a atenção estará orientada para a compreensão de processos 
de interação nas aulas, em especial, as formas de uso (verbalização) de linguagens 
e pensamentos envolvidos nas interlocuções, em abordagens sobre os 
conceitos/conteúdos em estudo. 

No contexto da temática escolhida, busca-se resposta ao questionamento 
básico: como as Situações de Estudo podem facilitar o processo de aprendizagem 
dos conteúdos de Ciências da Natureza dos alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental? Ao buscar respostas a essa questão, a atenção estará direcionada à 
verificar em que medida o desenvolvimento de Situações de Estudo garante a 
participação efetiva dos alunos nas aulas de Ciências da Natureza; identificar de que 
maneira a interdisciplinaridade e a contextualização nas aulas de Ciências da 
Natureza podem facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos; 
compreender o processo de significação dos conceitos introduzidos pelos 
professores nas aulas de Biologia, Física e Química e a relação que os alunos 
estabelecem com os conceitos do cotidiano. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com produção de dados referentes a 
abordagens e interações com os sujeitos envolvidos no processo. Os sujeitos 
envolvidos na pesquisa são: alunos de uma das turmas do 9º ano do Ensino 
Fundamental e os professores de Ciências da Natureza que ministram aulas nesta 
turma. Será realizado o acompanhamento das aulas de Ciências da Natureza nesta 
instituição particular de ensino, durante aproximadamente dois meses, referentes à II 
Unidade letiva, com a gravação das aulas em áudio (a voz dos sujeitos, assim como 
suas conversas e discussões serão gravadas), para observar a abordagem dos 
conceitos estudados. 

Nós, pesquisadores, garantimos que o anonimato de seu (sua) filho (a) está 
garantido e que as informações registradas serão utilizadas apenas para fins 
científicos relacionados a este projeto de pesquisa. Todas as informações 
registradas estarão disponíveis com livre acesso por parte dos sujeitos de pesquisa 
e/ou seus responsáveis (pais e/ou responsáveis). 

Seu (sua) filho (a) tem liberdade para recusar-se a participar da pesquisa, ou 
desistir  dela  a  qualquer  momento  sem  que  haja  constrangimento,  podendo  ser 
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atendidas possíveis solicitações de que informações sejam desconsideradas no 
estudo. Mesmo participando da pesquisa ele (a) poderá recusar-se a responder as 
perguntas ou a quaisquer outros procedimentos que suscitem possíveis 
constrangimentos, de qualquer natureza. Está garantido, também, que seu  (sua) 
filho (a) não terá nenhum tipo de despesa financeira durante o desenvolvimento da 
pesquisa.  Por outro lado, não será disponibilizado nenhum ganho financeiro. 

Eu, Roberta Conceição Santana Rezende, bem como o meu orientador Prof. 
Drº. Neurivaldo J. de Guzzi Filho, assumimos toda e qualquer responsabilidade 
vinculadas à pesquisa em questão no decorrer da investigação. 

Garantimos que as informações registradas somente serão utilizadas para 
esta pesquisa, podendo os resultados serem publicados, com benefícios, em 
especial,  para  a  melhoria  da  educação escolar. 

Se houver qualquer dúvida quanto à participação de seu (sua) filho (a) poderá 
solicitar esclarecimentos a qualquer um de nós, nos seguintes  endereços 
eletrônicos: Roberta Conceição Santana Rezende (pesquisadora) e-mail: 
robertacsrezende@hotmail.com; Prof. Drº. Neurivaldo J. de Guzzi Filho (orientador): 
neurivaldo@gmail.com. Poderá também procurar o Comitê de Ética da UESC, que 
fica localizado no Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 
16, Bairro: Salobrinho. Torre Administrativa - 3° andar. CEP: 45662-900. Ilhéus- 
Bahia. 
O presente documento, impresso em frente e verso, é assinado em duas vias de 
igual teor, ficando uma com o pai ou responsável e outra com o pesquisador 
responsável. 

 
Eu,  , 
ciente    das    informações    recebidas    concordo    que    meu    (minha)    filho  (a) 
   participe  da pesquisa e 
autorizo a utilizar as informações registradas em aula e/ou os resultados alcançados. 

 

 
 

Assinatura do pai ou seu responsável legal Assinatura datiloscópica 
 
 
 
 
 

Roberta Conceição Santana Rezende - Pesquisadora 
 
 
 
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UESC 
Endereço: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, 
Bairro: Salobrinho. Torre Administrativa - 3° andar. CEP: 45662-900. Ilhéus-Bahia. 
Contatos -  Fone: (73) 3680-5319 
e-mail: cep_uesc@yahoo.com.br e cep_uesc@uesc.br 
Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira de 8:00 às 12:00h e de 13:30 às 
16:00h. 

mailto:robertacsrezende@hotmail.com
mailto:neurivaldo@gmail.com
mailto:cep_uesc@yahoo.com.br
mailto:cep_uesc@uesc.br
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Apêndice D – Questionário 1 
 
 

 

 
Itabuna, abril de 2014. 

Prezado (a) Aluno (a), 

Gostaríamos de contar com a sua colaboração para responder o presente 

questionário que faz parte da pesquisa intitulada “Desenvolvimento de Situações de 

Estudo como mecanismo facilitador da aprendizagem dos conteúdos de Ciências da 

Natureza no 9º ano do Ensino Fundamental II”. Trata-se de uma investigação que é 

fruto de estudos no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências da 

Universidade Estadual de Santa Cruz. 

Essa pesquisa visa analisar as contribuições do desenvolvimento da Situação 

de Estudo “Alimentos, produção e consumo: alimentação humana” no processo de 

ensino e aprendizagem dos conteúdos de Ciências da Natureza no 9º ano do Ensino 

Fundamental II. 

Não se preocupe com respostas certas ou erradas, o importante é que sejam 

espontâneas e sinceras. Salientamos que será mantido o anonimato dos 

respondentes. 

Pedimos a gentileza da sua resposta para cada um dos itens apresentados a 

seguir. Por favor, certifique-se de não deixar nenhum dos itens em branco. 

Agradecemos muito pela sua colaboração, 

Pesquisadora: Roberta Conceição Santana Rezende 

Professor orientador: Drº Neurivaldo J. de Guzzi Filho 

 

Questionário 1 

1-  O que você entende por alimentação? 

 

 

Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC 
 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências 
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2- Dos alimentos abaixo, quais são ingeridos por você frequentemente? 
 

 

( ) Feijão 

( ) Arroz 

( ) Frutas  

( ) Massas 

( ) Sucos 

( ) Doces 

( ) Refrigerantes 

( ) Hambúrguer 

( ) Salada ( ) Frituras ( ) Carnes (   ) Leite e derivados 

( ) Outros. Quais?   
 

 

3- Qual a importância da alimentação para o organismo humano? 
 
 

 

 

 
 

4- Após a ingestão, o que acontece com os alimentos? 
 
 

 

 

 
 

5- Na sua opinião, quais são as substâncias presentes nos alimentos? 
 
 

 

 

 
 

6- Você conhece alguma doença causada pela alimentação inadequada? Qual? 
 
 

 

 

 
 

7- O que você entende por alimentação saudável? Que alimentos devem fazer parte 

dessa alimentação? 
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Apêndice E – Questionário 2 
 
 

 

 

Itabuna, maio de 2014. 

Prezado (a) Aluno (a), 

Gostaríamos de contar com a sua colaboração para responder o presente 

questionário que faz parte da pesquisa intitulada “Desenvolvimento de Situações de 

Estudo como mecanismo facilitador da aprendizagem dos conteúdos de Ciências da 

Natureza no 9º ano do Ensino Fundamental”. Trata-se de uma investigação que é 

fruto de estudos no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências da 

Universidade Estadual de Santa Cruz. 

Essa pesquisa visa analisar as contribuições do desenvolvimento da Situação 

de Estudo “Alimentos: Produção e Consumo” no processo de ensino e  

aprendizagem dos conteúdos de Ciências da Natureza no 9º ano do Ensino 

Fundamental. 

Não se preocupe com respostas certas ou erradas, o importante é que sejam 

espontâneas e sinceras. Salientamos que será mantido o anonimato dos 

respondentes. 

Pedimos a gentileza da sua resposta para cada um dos itens apresentados a 

seguir. Por favor, certifique-se de não deixar nenhum dos itens em branco. 

Agradecemos muito pela sua colaboração, 

Pesquisadora: Roberta Conceição Santana Rezende 

Professor orientador: Drº Neurivaldo J. de Guzzi Filho 

 

Questionário 2 
 
 
1- Os seres humanos são seres heterotróficos e onívoros, ou seja, alimentam-se de 

outros organismos e mantêm uma alimentação muito variada, composta de 

produtos de origem vegetal e animal. É muito importante ter uma dieta 

balanceada, pois os nutrientes são as fontes de energia e matéria-prima para o 

Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências 
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funcionamento das células. De acordo com o que foi estudado, enumere cada 

tipo de alimento abaixo, relacionando-os aos nutrientes que contêm. 

 
 

( 1 ) Glicídios 

( 2 ) Lipídios 

( ) Cereais 

( ) Carnes 

( ) Ovos 

( ) Óleos e manteiga 

( 3 ) Proteínas ( ) Massas ( ) Frutas e verduras 

 ( ) Frituras ( ) Bolos e biscoitos 

 
 

2- No nosso corpo precisa haver um equilíbrio entre a ingestão alimentar e o gasto 

energético para a manutenção do peso. Quem nunca se perguntou quantas 

calorias tem uma fatia tentadora de bolo de chocolate ou um pãozinho francês? 

Essa curiosidade é comum entre as pessoas. Mas o que é caloria? E o que 

ocorre se ingerirmos diariamente mais calorias do que o necessário? 

 

 

 

  _ 
 
 

 
 

3- Quando andamos, pulamos, brincamos, nosso corpo usa energia para 

movimentar as pernas e os braços. Quando estamos dormindo, nosso corpo 

também usa energia para manter o coração e os pulmões em funcionamento. 

Também é necessário o uso de energia para manter a temperatura do corpo a 

36,6 ºC. Toda a energia que o nosso corpo usa vem dos alimentos. Como você 

explica a transformação dos alimentos em energia para o organismo? 

 

 

 

 

 
 
 
 

4- Nos últimos anos, o aumento progressivo de doenças relacionadas à má 

alimentação ocorreu devido a mudança no estilo de vida das pessoas, com maior 
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ingestão de alimentos industrializados e de alta densidade calórica e diminuição 

da prática esportiva. De acordo com o que foi estudado, assinale as doenças 

causadas pela alimentação inadequada. 

 
 

( ) Desidratação 

( ) Obesidade 

( ) Hipertensão 

( ) Ascaridíase 

( ) Esquistossomose 

( ) Diabetes 

( ) Câncer ( ) Anorexia ( ) Cólera 

( ) Teníase ( ) Ancilostomose ( ) Desnutrição 

 
 

5- Na nossa alimentação nenhum alimento é proibido, mas alguns devem ser 

consumidos com menor frequência, pois podem ser prejudiciais à nossa saúde. 

Em sua opinião, quais alimentos deveriam ser reduzidos ou eliminados da sua 

alimentação para torná-la mais saudável? Assinale as opções abaixo. 

 

( ) Batata frita ( ) Doces ( ) Biscoito recheado 

( ) Hambúrguer ( ) Sorvete ( ) Refrigerantes 

( ) Salgadinhos ( ) Pizza ( ) Frituras 

( ) Embutidos (salsicha, linguiça, mortadela, presunto, salame) 

( ) Nenhuma das opções 

( ) Outros. Quais?    
 

 

6- A Pirâmide Alimentar é um instrumento, sob a forma gráfica, que tem como 

objetivo orientar as pessoas para uma dieta mais saudável. É um guia alimentar 

geral que demonstra como deve ser a alimentação diária para uma população 

saudável. Proponha com base na pirâmide alimentar uma dieta saudável para a 

manutenção de uma boa saúde. 

 

 

 

 

 

 


