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RESUMO  

 

Os conteúdos de Microbiologia no ensino médio são abordados nos temas referentes à 

Biodiversidade dos Seres Vivos, considerando as características gerais dos microrganismos. 

Neste contexto surge a intenção de introduzir as questões de segurança alimentar como uma 

proposta de intensificar o sentido do estudo desses microrganismos no ensino de Biologia, por 

meio de uma metodologia de ensino por investigação, com atividades práticas de análises 

microbiológicas e de técnicas de conservação de alimentos. Objetivou-se neste trabalho 

elaborar uma metodologia, baseada no modelo de Sequência Didática (SD), para introduzir, nas 

aulas de Biologia, o estudo investigativo dos conteúdos de Microbiologia, desenvolvendo ações 

de Segurança Alimentar. Junto ao conteúdo de Microbiologia no ensino de Biologia, foi 

elaborado um plano para as aulas investigativas de análise microbiológica de alimentos, com 

pesquisa de fungos e bactérias como indicadores de contaminação alimentar, objetivando 

discussão do tema segurança alimentar. A estratégia foi desenvolvida com alunos convidados 

de duas turmas de Biologia de cursos técnico integrado de Informática e Manutenção de 

Equipamentos Biomédicos, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN), campus Ceará-Mirim, totalizando 45 alunos. Os mesmos trabalharam 

em 9 grupos, no laboratório, e responderam questionários individualmente, para avaliação do 

trabalho. Para a produção da SD, usamos a concepção do construtivismo para uma 

aprendizagem significativa por investigação, com a intenção de abordar conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais, delineando um conjunto de 4 aulas e aliando os conhecimentos 

prévios dos alunos a conceitos novos, com uma investigação a partir de um problema inicial. 

Cada grupo de alunos investigou maneiras de contaminação alimentar e de conservação dos 

alimentos, os experimentos foram com cultivo de microrganismos de amostras de alimentos, 

usando o grupo dos coliformes como indicador de contaminação. Cada grupo elaborou a própria 

hipótese que pretendia investigar, e os resultados foram apresentados para a turma. Os grupos 

obtiveram resultados diferentes no desempenho do relatório, alguns se destacaram, fornecendo 

discussões interessantes e construtivas sobre os assuntos trabalhados, enquanto outros não 

conseguiram se aprofundar nos temas. Assim, a apresentação dos resultados para os outros 

grupos foi um aspecto positivo, com a troca de experiências, enfatizando que a diminuição do 

distanciamento entre os grupos e entre os alunos, no processo de aprendizagem. Os alunos 

demonstraram satisfação expressa com o frequente uso da palavra “divertida” nas conclusões 

dos relatórios, além de atribuírem que o lúdico melhora a relação com as práticas educacionais. 

A conclusão do trabalho foi satisfatória e deixou claro que o ensino de maneira investigativa é 

uma oportunidade, tanto para alunos quanto para professores, para o desenvolvimento de uma 

aprendizagem significativa. Nesse aspecto, grande parte dos envolvidos na tarefa proposta 

demonstrou buscar e entender os conhecimentos de maneira que eles façam sentido, que possam 

ser reconhecidos como um instrumento de geração de autonomia e de modificação de 

comportamento. Dessa forma, a aplicação dos conhecimentos adquiridos na sala de aula na vida 

prática entendendo como eles se encaixam em outros contextos é essencial para que a escola 

seja vista como um espaço de oportunidades, como um elemento transformador de vivências e 

convivências. 

 

Palavras-chave: Ensino por Investigação. Ensino de Microbiologia. Conservação de 

alimentos. Alfabetização científica. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The Microbiology topics in high school mostly involve themes such as Biodiversity of Living 

Beings, related to the general characteristics of microorganisms. Regarding such topic, food 

safety is a good proposal to discuss the study of the microorganisms in the field of teaching 

biology, specifically through a methodology of teaching by research. In this strategy, it is 

possible to develop practical activities of microbiological analyzes and techniques of 

conservation of foods. The aim of this work was to elaborate a methodology, based on Didactic 

Sequence (SD) model, in order to introduce into the Biology classes the investigative study of 

Microbiology contents, developing Food Safety Actions. The investigative classes followed a 

plan of food microbiology analysis where the first step was the research of fungi and bacteria 

as indicators of food contamination. The strategy was developed with volunteers students from 

two Biology classes of integrated technical courses from the Federal Institute of Education, 

Science and Technology of Rio Grande do Norte (IFRN), Ceará-Mirim campus. A total of 45 

students answered individually the questions, working in 9 groups in the laboratory. The 

production of SD was done using the constructivism concept for meaningful research learning, 

with the intention of approaching conceptual, procedural and attitudinal contents, outlining a 

set of 4 classes combining previous students' knowledge with new concepts, from an initial 

problem. Each group of students investigated ways of food contamination and food 

preservation, the experiments were conducted with microorganisms from food samples. The 

coliform group was used as an indicator of contamination (control group). Each group of 

students elaborated the hypothesis to be investigated, and the results were presented together in 

the class. The groups obtained different results in the report performance, some stood out, 

brought some interesting discussions while other students did not present enough results. Thus, 

the presentation moment was a positive aspect, where the students could exchange experiences. 

Furthermore, the students reported satisfaction with the frequent use of the word "amusing" in 

the conclusion part of the report, besides asserting that the playful moment improves the relation 

with the educational practices. The conclusion of the study was quite satisfactory and made it 

clear that teaching in an investigative way is a great opportunity for both students and teachers 

to develop meaningful learning. This strategy is a good tool for generating autonomy and for 

modifying behavior. Taking into account the importance of this strategy, the students could 

expand the acquired knowledge for practical life, understanding how they fit into other contexts. 

This is essential for the school to be seen as a space of opportunities, as a transforming element 

of experiences and coexistence. 

 

 

Keywords: Teaching by Research. Teaching of Microbiology. Food preservation. Scientific 

Literacy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os conteúdos de Microbiologia no Ensino Médio são abordados nos temas referentes à 

Biodiversidade dos Seres Vivos e nos livros didáticos que fazem parte do Programa Nacional 

do Livro Didático – PNLD esses conteúdos são divididos em capítulos que trazem, 

separadamente, Vírus, Bactérias, Protozoários e Fungos, conforme livros como o “Bio” de 

Sônia Lopes e Sergio Rosso e o “Biologia em Contexto” de José Mariano Amabis e Gilberto 

Rodrigues Martho. Nestes livros, os conteúdos de Microbiologia abordam as características 

gerais desses microrganismos, seus aspectos fisiológicos e algumas doenças humanas 

relacionadas a tais microrganismos. Nesse contexto surge a intenção de introduzir as questões 

de segurança alimentar como uma proposta de intensificar o sentido do estudo desses 

microrganismos no ensino de Biologia, através de uma metodologia de ensino por investigação, 

com atividades práticas de análises microbiológicas e de técnicas de conservação de alimentos. 

“Há muito tempo, a Microbiologia deixou de ser tema restrito às salas de aula do ensino 

superior ou a laboratórios de pesquisa para ser tema relacionado às questões básicas de 

cidadania, envolvendo o meio ambiente, o cotidiano, a higiene, etc.” (PRADO, TEODORO, 

KHOURI, 2004). A abordagem do ensino de Biologia de maneira investigativa e 

contextualizada se faz necessário para que os alunos tenham uma visão integrada dos conteúdos 

e possa aplicar os conhecimentos desenvolvidos em situações cotidianas, implicando 

diretamente em qualidade de vida. 

As doenças relacionadas aos microrganismos são velhas conhecidas da humanidade, e 

a contaminação de alimentos por esses microrganismos constitui uma importante forma de 

transmissão de muitas dessas doenças, como é o caso das infecções intestinais. Assim, o 

conhecimento dos microrganismos contaminantes, sua fisiologia e maneiras de controle, e o 

conhecimento de métodos domésticos corretos de manuseio e conservação dos alimentos, 

constitui uma maneira bastante eficaz de combate as doenças de origem alimentar, refletindo 

em melhor qualidade de vida, não só do estudante de Biologia, mas, agindo ele como um 

multiplicador, de toda sua família e comunidade. 

Uma maneira de introduzir uma metodologia investigativa no ensino de Microbiologia 

dentro das aulas de Biologia, é, aqui proposta, através de aulas práticas, com testes de 

crescimento de microrganismos, como por exemplo, bactérias do grupo dos coliformes, que 
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podem ser definidos como “bacilos gram negativos, em forma de bastonetes, aeróbios ou 

anaeróbios facultativos que fermentam a lactose a 35-370C, produzindo ácido, gás e aldeído em 

um prazo de 24-48 horas.” (BRASIL, 2009), e que servem como indicador de contaminação, 

tendo uma fácil identificação, podendo ser feito em um laboratório de Biologia Geral, não 

necessitando de um laboratório específico de Microbiologia. Além de testes microbiológicos 

em alimentos prontos para consumo, testes em instrumentos de preparo de alimentos e testes 

de conservação, com baixas e altas temperaturas e salga, por exemplo, são algumas formas de 

mostrar a importância da boa manipulação e conservação dos alimentos e de introduzir a 

discussão da segurança alimentar na disciplina de Biologia no Ensino Médio; além de iniciar 

uma alfabetização científica, ou seja, um trabalho voltado para a introdução da investigação 

como metodologia de ensino. 

Chamamos Sequência Didática (SD) o ”conjunto de atividades, estratégias e 

intervenções planejadas que objetivam o entendimento sobre certo conteúdo ou tema de 

ciências” (KOBASHIGAWA et al, 2008), e embora se pareça muito com um plano de aula, 

requer uma maior organização e planejamento, para conduzir as aulas de maneira que os alunos 

tenham um aprendizado significativo e possam levar para o seu dia a dia, de forma crítica, os 

conceitos e análises acerca do conteúdo trabalhado, de maneira que gere mudança de 

comportamento e melhoria de atividades cotidianas.  

Nesse sentido, a elaboração de uma SD, voltada para o ensino de Microbiologia, com 

uma discussão centrada na segurança alimentar, como produto-final, traz a perspectiva da 

consolidação do ensino por investigação e contextualizado, e espera-se que os conceitos 

trabalhos possam trazer uma mudança de comportamento, e que com ações simples, baseadas 

na compreensão da importância dos cuidados com a manipulação e conservação dos alimentos, 

tenham influência direta na qualidade de vida dos alunos participantes das atividades e de suas 

famílias, consequentemente. E para que essa SD aborde o tema de maneira que os alunos sejam 

protagonistas do processo de construção do seu conhecimento, ela é feita aqui com a 

participação deles, desde o questionamento inicial, o planejamento, durante a execução e 

discutindo os resultados, em conjunto com outros alunos e com a professora.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Elaborar uma metodologia, baseada no modelo de Sequência Didática, para introduzir 

nas aulas de Biologia o estudo de maneira investigativa dos conteúdos de Microbiologia, 

desenvolvendo ações de Segurança Alimentar. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Levantar, através de pesquisa bibliográfica, modelos de sequências didáticas para 

estabelecer um a ser seguido no Trabalho de Conclusão do Mestrado (TCM); e doenças 

veiculadas por alimentos mais comuns para organizar as ações pedagógicas de investigação dos 

causadores das doenças e suas consequências; 

Traçar uma sequência de aulas práticas e teóricas, com metodologia específica, para 

identificação dos microrganismos causadores de doenças veiculadas por alimentos, e os 

métodos de conservação dos alimentos e testar a sequência de aulas estabelecida, em duas 

turmas do Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN); 

Analisar os dados obtidos na aplicação da metodologia estabelecida pelo TCM e a partir 

dessas análises elaborar uma Sequência Didática que trate do ensino de Microbiologia voltado 

para a Segurança Alimentar, nas aulas de Biologia, como produto final do TCM.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Ensino de Microbiologia e segurança alimentar 

 

Microbiologia é uma área da Biologia voltada para o estudo dos microrganismos, no 

Ensino Médio ela é vista no contexto dos seres vivos, voltada em muitos livros didáticos para 

os aspectos morfofisiológicos desses organismos e para as doenças causadas por eles na espécie 

humana, além, da discussão da origem da vida com os experimentos de Pasteur e a derrubada 

da abiogênese. E isso, visto, na perspectiva da disciplina de Biologia como temos hoje, 

uniforme, pois a nova Base Nacional Comum Curricular traz a Microbiologia apenas nos 

“itinerários formativos estratégicos para a flexibilização da organização curricular do Ensino 

Médio” (BRASIL, 2018), dentro do eixo III, intitulado Ciências da Natureza e suas tecnologias. 

Não iremos aqui discutir a reforma do Ensino Médio, mas sim uma abordagem investigativa 

para o ensino desse tópico da Biologia, que é a Microbiologia. 

Unir esses dois aspectos do ensino de Microbiologia, estudo dos microrganismos e 

pasteurização e trazer a questão da segurança alimentar é a abordagem que pretendemos aqui, 

dando um significado ao estudo desse assunto e trabalhando na linha da aprendizagem por 

investigação. Sousa, 2006 nos fala da importância de uma intervenção na educação para uma 

melhora na manipulação dos alimentos e assim ampliar a segurança do consumo alimentar, que 

é um grande veiculador de doenças microbianas; “os microrganismos podem estar presentes no 

ambiente natural do homem (água, solo, ar, poeira), no próprio homem e em todos os seres 

vivos. Assim, qualquer alimento que o homem consome pode estar contaminado por 

microrganismos” (SOUSA, 2006); utilizar o ensino de Microbiologia para discutir os aspectos 

da segurança alimentar, através de questionamentos, experimentos e discussões que tragam 

uma formulação de conceitos e atitudes sobre maneiras mais seguras de manipulação dos 

alimentos é uma forma de ressignificar o ensino dos microrganismos dentro aulas de Biologia 

no Ensino Médio, visto que a Microbiologia, em si, é um dos ramos da Biologia não muito 

explorado de maneira avançada nessa modalidade de ensino, e a perspectiva da aprendizagem 

investigativa traz um lastro para essa abordagem. 

Análise microbiológica de alimentos é uma prática muito comum no ramo da produção 

de alimentos e da segurança alimentar, mas aqui, no ensino de Microbiologia no âmbito do 

Ensino Médio, as análises serão apenas uma parte do processo, uma forma de estimular o aluno 
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para a discussão dos conceitos atrelados aos microrganismos e como eles podem causar doenças 

alimentares, pois o aprofundamento nessas análises traz uma série de riscos, com um nível de 

ensino mais próximo da graduação, sendo esse um dos fatores limitantes do ensino de 

Microbiologia na Biologia. “O risco dos procedimentos, questões de biossegurança e prevenção 

de acidentes devem estar sempre em primeiro plano” (COSWOSK e GIUSTA, 2015), os 

equipamentos manuseados no laboratório como autoclave, lamparina e as amostras, que serão 

extraídas dos alimentos, requerem medidas proativas de prevenção, para minimizar o risco de 

acidentes. Esses são os aspectos que podem dificultar o trabalho com os alunos, além da questão 

estrutural, pois é preciso ter um laboratório com condições para as análises, embora alguns 

experimentos possa ser feito de maneira alternativa. 

O dito popular “você é aquilo que você come” aponta o quanto é importante 

escolhermos bem os alimentos consumidos, e também, o quanto precisamos cuidar desses 

alimentos para um consumo seguro e livre de contaminação. Mas o que é um alimento seguro? 

“Não há uma definição universalmente aceita dobre o que são alimentos seguros” 

(FORSYTHE, 2013), isso porque a variação de alimentos é muito grande ao redor do mundo e 

os hábitos alimentares são bastante peculiares e divididos em grupos e subgrupos, que 

dependem de fatores culturais, sociais e econômicos.  

Foi Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) a primeira pessoa a observar microrganismos 

vivos, e ele é, por isso, chamado de o Pai da Microbiologia, mas ele “nunca especulou a origem 

destes microrganismos, nem nunca os associou à causa das doenças. Estas relações só foram 

estabelecidas com os trabalhos de Louis Pasteur (1822-1895) e Robert Koch (1843-1910)   no 

final do século XIX” (ENGELKIRK e DUBEN- ENGELKIRK, 2012); e desde o 

desenvolvimento da pasteurização, muitas procedimentos de conservação de alimentos são 

conhecidos do grande público, como refrigeração, salga e conserva, além da segurança 

estabelecida pelos produtores de alimentos, como análises microbiológicas, utilização de 

conservantes e prazo de validade, mas mesmo assim, doenças de origem alimentar continuam 

sendo adquiridas e muitas vezes sendo causas de mortalidade (FORSYTHE, 2013). 

Mas do que trata exatamente a Segurança Alimentar? Sabemos que ela não trata apenas 

dos aspectos microbiológicos do alimento, existem definições variadas para a Ciência e 

Tecnologia de Alimentos sendo a mais moderna, de 1992, partindo do Institute of Food 

Technologists dos Estados Unidos, que diz o seguinte:  
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A Ciência dos Alimentos é a disciplina que utiliza as ciências biológicas, 

físicas, químicas e a engenharia para o estudo da natureza dos alimentos, das causas 

de sua alteração e dos princípios em que repousa o processamento dos alimentos, 

enquanto a Tecnologia de Alimentos é a aplicação da Ciência de Alimentos para 

seleção, conservação, transformação, acondicionamento, distribuição e uso de 

alimentos nutritivos e seguros. (INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGISTS, 1992, 

apud PEREDA et al, 2007) 

 

A Segurança Alimentar é portanto, uma área importante para ser abordada nas aulas de 

Biologia, com uma perspectiva de que esses conhecimentos traga uma reflexão e ações sobre 

os hábitos alimentares, mas aqui sendo focada em uma parte da ciência dos alimentos que é a 

contaminação microbiológica dos alimentos, que muitas vezes não é visível nem palatável, para 

ser identificada pelos consumidores.  

 

Os microrganismos causadores de toxinfecção são em geral divididos em 

dois grupos: 

Infecções; cepas de Salmonella, Campylobacter jejuni e E. coli patogênicas 

Intoxicações Bacillus cereus; Staphylococcus aureus e Clostidium botulinum 

O primeiro grupo é composto por microrganismos que podem se multiplicar 

no trato intestinal humano, enquanto o segundo produz toxinas, tanto nos alimentos 

como durante a passagem pelo trato intestinal. (FORSYTHE, 2013) 

 

Pegando o que esses microrganismos tem em comum, que é passagem pelo trato 

intestinal dos indivíduos, para adaptarmos o ensino de Microbiologia e a segurança alimentar 

para o Ensino Médio, a forma mais segura de análise é a utilização de organismos do grupo dos 

coliformes totais e fecais como indicador de contaminação, mais especificamente de E. coli, 

com meios de cultivo que estimulem o crescimento desses organismos para determinar se existe 

contaminação nos alimentos ou não. 

A análise microbiológica não é, como vimos, o único aspecto da segurança alimentar, 

“também há a implementação do sistema de Análise de Perigos e Pontoa Críticos de Controle 

(APPCC), no qual o produtor estima os prováveis perigos do produto final e assegura que o 

processamento os reduzirá ou eliminará até níveis aceitáveis.” (FORSYTHE, 2013) Podemos 

eliminar contaminação de alimentos reduzindo os riscos de toxinfecção alimentares trabalhando 

pro-ativamente desde o período inicial da extração dos alimentos e produção, chamado por Jay 

(2009) de “período da coleta de alimentos e período da produção”, até os cuidados que devem 

ser observados na hora da aquisição dos alimentos e na conservação e manipulação doméstica 
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de forma segura, esses são alguns dos conceitos e conteúdos atitudinais que são destacados no 

trabalho de ensino de Microbiologia para o Ensino Médio. 

 

3.2 Sequência didática  

 

O que é sequência didática? Como se faz uma sequência didática? Quais são os tópicos 

de uma sequência didática? Essas são questões que temos que pensar antes da elaboração e 

trabalhar com essa metodologia.  

Sequência Didática (SD) é “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e 

articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, com princípio e fim 

determinados, tanto pelo docente, quanto pelo estudante” (ZABALA, 1998);  observamos que 

uma SD embora se pareça muito com um planejamento, traz um aspecto muito importante a ser 

considerado, que é a participação do aluno na determinação do processo de ensino-

aprendizagem; o aluno é protagonista, junto com o professor, nas atividades desenvolvidas em 

sala de aula.  

Seguindo ainda as ideias de Antoni Zabala em seu livro A Prática Educativa de 1998, 

no qual ele discute quatro unidades de intervenção como exemplo de SD, com graus diferentes 

de participação dos alunos; sem colocar em voga nenhum julgamento de qualidade desses 

exemplos, trazemos para o nosso trabalho a unidade quatro abordada por Zabala (1998) 

observada na tabela 1; para uma abordagem que abrange conteúdos conceituais, procedimentais 

e atitudinais, uma vez que queremos fazer a introdução do ensino por investigação, usando 

como tema aulas práticas de Microbiologia. Apenas para uma questão de comparação as outras 

unidades discutidas pelo autor estão representadas no anexo A. 

Tabela 1 Unidade de intervenção de Antoni Zabala 

Unidade  Conteúdos 

1. Apresentação situação problemática Conceituais ----- ----- 

2. Problemas ou questões Conceituais Procedimentais Atitudinais 

3. Respostas intuitivas ou suposições Conceituais Procedimentais Atitudinais 

4. Fontes de informação Conceituais Procedimentais Atitudinais 

5. Busca de informação Procedimentais Conceituais Atitudinais 

6. Elaboração de conclusões Procedimentais Conceituais Atitudinais 

7. Generalização Conceituais ----- ----- 

8. Exercícios de memorização Procedimentais Conceituais ----- 

9. Prova ou exame Conceituais ----- ----- 

10. Avaliação Conceituais Procedimentais Atitudinais 

Fonte: Zabala (1998) 
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Dessa maneira, discutimos uma forma de apresentar o conteúdo de microrganismos 

através de uma SD voltada para a introdução da discussão da segurança alimentar, abordando 

primeiro os conhecimentos prévios dos alunos e alunas sobre o assunto, uma vez que segundo 

Vygotski (2002 apud SOBRAL e TEIXEIRA, 2006) “não é possível conceber o processo de 

aprendizagem dos humanos independente da história de vida de cada um, de seu contexto 

social, histórico e cultural”.

Além dos conhecimentos prévios também abordamos a significação desse conteúdo 

através da resolução de uma situação problema que seria a relação entre os microrganismos e a 

segurança alimentar. O desenvolvimento metodológico e procedimental através do trabalho de 

análises microbiológicas dos alimentos no laboratório de Biologia, e o desenrolar dessas 

atividades em ações e atitudes positivas, através do trabalho em grupo e da compreensão das 

necessidades de cuidados com as formas de consumo e manipulação segura dos alimentos, 

visam gerar uma mudança de comportamento pessoal, que pode atingir, não só os grupos dos 

alunos, mas também o âmbito familiar com a multiplicação do conhecimento desenvolvido. 

Um modelo, aqui considerado, de SD para o ensino de Biologia, no caso o conteúdo de 

microrganismos, com uma abordagem investigativa, é trazido por Trivelato e Tonidandel 

(2015), com etapas bem definidas através de uma questão inicial que seria a (1) questão-

problema; a discussão dessa questão como (2) elaboração de hipóteses; a experimentação 

prática como (3) construção e registro de dados; a discussão dos resultados como (4) 

consolidação; e a conclusão do trabalho através da (5) elaboração de afirmações. 

 

Entendemos que o ensino por investigação pode providenciar aos alunos o 

acesso às práticas da ciência, de forma a aproximá-los da natureza da ciência e 

promover sua alfabetização científica. Para isso, consideramos que uma sequência 

didática de biologia baseada em investigação deve incentivar e propor aos alunos a) 

uma questão-problema que possibilite o engajamento dos alunos em sua resolução, b) 

a elaboração de hipóteses em pequenos grupos de discussão, c) a construção e registro 

de dados obtidos por meio de atividades práticas, de observação, de experimentação, 

obtidos de outras fontes consultadas, ou fornecidos pela sequência didática; d) a 

discussão dos dados com seus pares e a consolidação desses resultados de forma 

escrita e; e) a elaboração de afirmações (conclusões) a partir da construção de 

argumentos científicos, apresentando evidências articuladas com o apoio baseado na 

ciências biológicas. (TRIVELATO e TONIDANDEL, 2015) 
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Cada uma dessas etapas tem papel bem definido dentro da SD a ser elaborada para o 

ensino de Biologia de uma maneira geral e o de Microbiologia, mais especificamente, mas é o 

conjunto desses passos e trajetória que nos trará a introdução do ensino por investigação e da 

alfabetização científica para as aulas de Biologia aqui propostas, e seguindo, obviamente as 

fases necessárias de toda intervenção reflexiva: planejamento, aplicação e avaliação 

(ZABALA, 1998). 

 

3.3 Ensino por investigação 

 

A prática educativa é sem dúvida uma prática bastante antiga desenvolvida pela 

humanidade, e como qualquer atividade a concepção de melhora no seu desenvolvimento está 

atrelada ao acúmulo de experiência e de conhecimentos relacionados a essa atuação. Por muito 

tempo, o ator principal da prática educativa foi o professor, mas hoje já é bastante consolidado 

o destaque do papel do aluno no processo de ensino-aprendizagem, e isso nos traz a necessidade 

de formular e reformular nossa prática pedagógica para atrelar a ela as ações do aluno como 

um ator atuante do processo de uma maneira geral e, de maneira particular, aqui no ensino de 

Biologia, com o desenvolvimento de ações que transforme e dê significado a tal aprendizagem, 

despertando para o que chamamos de ensino por investigação e alfabetização científica, em um 

paralelo entre educação, tecnologia e sociedade. 

Esse caminho não é um caminho fácil e tem que ser consideradas as diversas variáveis 

que atuam no processo educacional, que passam não só pela experiência e formação 

profissional do educador, mas também pela relação dele com os alunos, dos alunos entre si e 

dos alunos com os conteúdos abordados, que necessitam de um sentido claro, e também, de 

forma bastante básica, dos aspectos institucionais. 

 

A estrutura da prática obedece a múltiplos determinantes, tem sua 

justificação em parâmetros institucionais, organizativos, tradições metodológicas, 

possibilidades reais dos professores, dos meios e condições físicas existentes, etc. Mas 

a prática é algo fluido, fugidio, difícil de limitar com coordenadas simples e, além do 

mais, complexa, já que nela se expressam múltiplos fatores, ideias, valores, hábitos 

pedagógicos, etc. (ZABALA, 1998) 

 

O Ensino por investigação é o eixo central do programa de pós-graduação stricto sensu 

de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional, o PROFBIO, que tem 
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como objetivo, não só a qualificação profissional de professores da rede pública como também 

a disseminação de práticas educativas através da transposição didática para a sala de aula, por 

meio de atividades desenvolvidas pelos alunos do programa, ao longo do curso, em suas escolas 

em todo o Brasil, atingindo um grande número de alunos da rede pública de ensino nacional 

(PROFBIO/UFMG, 2018); e neste aspecto que esta proposta apresenta a discussão do ensino 

por investigação em uma SD. 

“A educação científica deve permitir que o cidadão analise situações cotidianas, 

compreenda problemas e desafios socioeconômicos e ambientais e tome decisões considerando 

conhecimentos técnico-científicos” (TRIVELATO e TONIDANDEL, 2015). Temos aqui, 

portanto, um trajeto bastante sinuoso e difícil a ser seguido, mas um caminho, com uma 

expectativa de nos levar a um modelo de ensino muito mais autônomo e próspero, no sentido 

de construir um conhecimento que possa realmente servir como elemento gerador para tomada 

de decisões e atitudes, pessoais e sociais.  

Para o professor, ainda seguindo a ideia de Trivelato e Tonidandel (2015), a decisão de 

modificar suas práticas pedagógicas e se voltar para o ensino por investigação requer uma 

compreensão de vários conceitos científicos e uma relação intima com a atividade de construção 

de conhecimento; não é apenas uma forma de trabalhar os conteúdos, no caso de Biologia, com 

aulas práticas experimentais em laboratório, com roteiros pré-estabelecidos ou não, o ensino 

por investigação traz uma aproximação muito estreita ao modelo de pesquisa científica e de sua 

forma de produzir conhecimento. 

 

Na perspectiva da alfabetização científica, valorizaram-se os aspectos 

conceituais das ciências assim como as práticas específicas e comuns da área, 

incluindo aspectos de comunicação e validação dos conhecimentos como 

características da linguagem e dos argumentos. (TRIVELATO e TONIDANDEL 

2015). 

 

Para definirmos melhor o conceito de ensino por investigação trazemos Pedaste et al 

(2015) e seu estudo intitulado Fases da Aprendizagem Baseada em Investigação: Definições e 

Ciclo de Investigação; que divide o ensino por investigação em cinco fases gerais, Orientação, 

Conceituação, Investigação, Conclusão, que dialogam entre si, de uma maneira não 

unidirecional, e a quinta fase, a Discussão, que de forma paralela permeia as outras, como pode 

ser esclarecido na figura 1 que mostra cada uma dessas fases, suas subfases e suas inter-relação. 
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Figura 1. Fases e subfases do ensino por investigação segundo Pedaste et al. (2015). 

           Fonte: Pedaste et al (2015).  

 

Trazendo esses aspectos do ensino por investigação para a Biologia, com todas as 

dificuldades encontradas nas instituições de ensino no Brasil a fora, ou a dentro, e com as 

dificuldades peculiares do trabalho experimental com os conteúdos biológicos, temos um 

desafio para realizar uma prática educativa com uma participação ativa dos alunos e uma 

construção de conhecimento realmente baseado na investigação e na geração de autonomia. 

Sobre essas dificuldades peculiares do trabalho experimental com a Biologia, Trivelato e 

Tonidandel (2015) nos trazem alguns exemplo como, “as montagens com seres vivos requerem 

vários dias de observação; os resultados podem ser diferentes para cada indivíduo testado sob 

as mesmas variáveis; a manutenção ou a experimentação com seres vivos envolve problemas 

práticos e éticos”; e ainda colocando o conteúdo específico de Microbiologia a ser abordado na 

sugestão de SD tratada aqui, temos muitas peculiaridades, que passam pela metodologia do 

trabalho no laboratório, como a biossegurança e o tempo de cultivo das colônias 

microbiológicas. 
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Para pensarmos o ensino de Biologia no contexto da investigação, que mesmo com todas 

as peculiaridades e dificuldades, pode ser possível e necessário, alinhado a um ciclo de 

investigação muito próximo da linguagem e da argumentação científica, é preciso que o aluno 

seja estimulado, não só para experimentos laboratoriais para confirmações de hipóteses, mas 

também para a discussão e o registro dos conhecimentos adquiridos ao longo do processo. 

Quando o aluno durante as aulas é orientado a questionar, pensar em uma situação problema, 

colher dados para elaborar respostas, experimentar e testar hipóteses, interpretar e discutir em 

grupos os dados obtidos e formular e reformular pensamentos que levem a conclusões sobre o 

assunto em questão, ele tá exercitando a argumentação científica e formando seus 

conhecimentos de maneira ativa, junto com outros alunos e com o professor. E isso caracteriza 

o ensino por investigação, com ambientes de aprendizagem que tragam os estudantes para o 

centro do processo, sendo responsáveis pelas ações, mas guiados e orientados pelo professor, 

discutindo em grupo, partilhando ideias e chegando a elaboração do conhecimento (URSI e 

SCARPA, 2016). 

Neste contexto, existe a necessidade de verificar se o processo de aprendizagem por 

investigação auxilia na formação de sujeitos críticos e criativos, onde as aulas não sejam apenas 

repassadas e copiadas, mas sim a construção de um ensino baseada na pesquisa por meio do 

cotidiano escolar, vivências dos alunos, e da coletividade entre o aluno e o professor junto com 

todo o corpo educacional. Para além, é importante a busca da compreensão da temática 

Microbiologia dos Alimentos a partir da bagagem de conhecimentos que nossos alunos têm 

sobre o assunto, com o propósito de iniciar o diálogo em sala de aula com perguntas que os 

inquietam, trabalhando também com conceitos atitudinais, morais, sociais, e tantos outros que 

de alguma forma fazem uma teia de ligação com a temática, para que de fato consigamos ter 

clareza sobre o que é uma alimentação saudável, e que esse aprender seja um processo de trocas 

de conhecimento, dúvidas, inquietações de nossos alunos. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foi realizado levantamento bibliográfico sobre assuntos, pertinentes ao tema da 

pesquisa: (1) Ensino de Microbiologia e Segurança Alimentar, (2) Sequência Didática (3) 

Ensino por Investigação, (3); com leitura seletiva, para seleção do material que foi utilizado 

como base para discussão e, em seguida uma leitura crítica para aprofundamento e reflexão 

sobre os temas e construção das atividades desenvolvidas nas aulas, em forma de sequência 

didática.  

Utilizando os dados bibliográficos obtidos na revisão, foi elaborado um plano para as 

aulas investigativas de análise microbiológica de alimentos, com pesquisa de fungos e bactérias 

como indicadores de contaminação alimentar, para a introdução da discussão da segurança 

alimentar no ensino de Biologia, junto com o conteúdo de Microbiologia. O trabalho foi 

baseado no método de pesquisa-ação que se qualifica por apresentar uma ação por parte das 

pessoas implicadas no processo investigativo para solucionar um problema trazido pela 

coletividade e está centrada “no agir participativo e na ideologia de ação coletiva” 

(BALDISSERA, 2001), pois a participação dos alunos não foi somente nos testes das aulas, a 

participação efetiva ocorreu durante todo o ciclo de aprendizagem. 

A estratégia foi desenvolvida com alunos convidados de duas turmas de Biologia de 

cursos técnico integrado, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte (IFRN), campus Ceará-Mirim, RN, local de atuação profissional da professora-

pesquisadora. As duas turmas convidadas são do terceiro ano do Ensino Médio, dos cursos 

técnicos integrados de Informática e Equipamentos Biomédicos. As turmas apresentavam 27 e 

28 alunos totalizando 55 alunos, mas apenas 45 participaram efetivamente da atividade; pois as 

aulas foram dadas em forma de oficina, e algumas vezes foi necessário serem realizadas no 

turno inverso, e alguns alunos não tinham disponibilidade para isso. Eles foram divididos em 3 

grupos de 15 alunos e subdivididos em grupos menores de 5 alunos, totalizando 9 grupos, para 

as aulas no laboratório, mas os questionários respondidos por eles foram individuais.  

Cada aluno respondeu dois questionários estruturados (APÊNDICE A), com questões 

“abertas” e “fechadas”, um aplicado antes do início das atividades e outro no final, que gerou 

dados para uma pesquisa qualitativa.  Além dos questionários, os alunos fizeram relatórios em 

grupo, e para diferenciar os alunos dos grupos nos resultados e garantir o anonimato, quando 
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citados, os alunos são designados pela letra A seguida de números distintos e os subgrupos pela 

letra G também enumerados. 

Considerando a participação de alunos, o trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (CEP-UERN), apresentando 

TERMO ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE e TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE (APÊNDICE B) e foi aprovado 

através do Parecer Consubstanciado do CEP sob o número 2.987.819 (ANEXO B). 

Para iniciar as atividades com os alunos, antes das atividades experimentais, eles foram 

estimulados a pensar em duas questões, (1) Quais são os benefícios dos alimentos para o 

organismo? E (2) Quais são os males que os alimentos podem causar ao organismo? Essa foi 

a fase, estabelecida por Pedaste et al (2015), como a fase de Orientação, que é “O processo de 

estimular a curiosidade sobre um tópico e abordar um desafio de aprendizagem por meio de 

uma declaração de problema” é aqui que nos concentramos em “estimular o interesse e a 

curiosidade em relação ao problema em questão.” Aqui “o tópico de aprendizagem é 

introduzido pelo ambiente ou dado pelo professor ou definido pelo aluno” (SCANLON, 

ANASTOPOULOU, KERAWALLA, e MULHOLLAND, 2011 apud PEDASTE et al, 2015). 

A partir desses questionamentos, foram analisadas as respostas dos alunos, para então 

se estabelecer, junto com eles, a linha de investigação que ia ser seguida para elaboração da 

metodologia de testes no laboratório, que foi a de análise microbiológica dos alimentos, em 

diferentes estágios de conservação. Seguindo o ciclo, esta foi a fase de Conceituação, com suas 

duas subfases, Questionar e Gerar Hipóteses, que abrange “o processo de declarar questões e / 

ou hipóteses baseadas em teoria; “gerar perguntas de pesquisa com base no problema declarado 

e “gerar hipóteses sobre o problema declarado” (PEDASTE et al, 2015). E foi a partir dessa 

discussão com os alunos, que foi introduzido alguns conceitos sobre microrganismos e foi 

traçada a metodologia para as experimentações no laboratório. 
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4.1 Aulas práticas 

 

As aulas foram realizadas em três semanas de aulas com quatro aulas semanais, 

divididas em dois dias, com duas aulas de 45 min por dia, incluindo as atividades prévias. As 

aulas não tinham um roteiro fechado pré-estabelecido, ele foi elaborado junto com os grupos, 

mas partindo do princípio de que iam ser feitas análises microbiológicas em alimentos; primeiro 

foi observado os materiais existentes no laboratório de Biologia Geral do IFRN campus Ceará-

Mirim e selecionados os que seriam utilizados (TABELA 2). A escolha dos materiais, inclusive 

os meios de cultura, foi baseada na literatura existente sobre técnicas de análises em 

Microbiologia, mais especificamente os livros Microbiologia: Atividades Práticas de Antonio 

Olavo Cardoso Jorge e Microscopia de Luz em Microbiologia de José Francisco Hofling e 

Reginaldo Bruno Gonçalves. Além dos materiais dos laboratórios, foram utilizados materiais 

de aula, como telefone celular e tabletes para pesquisa, papel, canetas, quadro e projetor. 

 

Tabela 2 Lista de material utilizado no laboratório de Biologia Geral para prática experimental 

Material Utilização 

Autoclave vertical Esterilização dos meios de cultura. (Requer cuidado extra para 

prevenir queimaduras) 

Balança Pesar a quantidade de meio dissolvido. 

Bastão de Vidro Para misturar os meios de cultura e transferir os líquidos de recipientes. 

Estufa Incubar as culturas 

Placa aquecedora Aquecer os meios para dissolve-los. (Requer cuidado extra para 

prevenir queimaduras) 

Lamparina Usada para flambagem de instrumentos de inoculação. 

Becker Dissolver os meios de cultura na chapa aquecedora. 

Conta Gotas Transferir as amostras líquidas 

Placas descartáveis esterilizadas Usadas com meios sólido (agar) 

Tubos de ensaio Para os meios líquidos 

Estante  Para tubos de ensaio 

Erlenmeyer Usados para levar os meios a autoclave. 

Contador de colônias Utilizado na análise dos resultados 

Espátulas e Colheres Utilizadas para transferência de sólidos 

Sacos e potes de coleta Descartáveis e estéreis para coletar os alimentos sólidos e líquidos. 

Álcool 70% e hipoclorito de sódio  Utilizado para desinfecção de bancadas, mãos e materiais descartáveis. 

Luvas, máscaras, tocas, jalecos Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) 

Meios de 

Cultura 

Plate Count Agar  - 

PCA 

Utilizado para a contagem de bactérias em água, águas residuais, 

alimentos e produtos lácteos 

Potato Dextrose Agar Utilizado na contagem de fungos e leveduras. 

Eosin Methylene Blue 

Agar - EMB  

Meio seletivo, colônias de Escherichia coli são facilmente 

identificáveis por apresentarem coloração verde metálico no meio. 
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Lysine Iron Agar Meio diferencial usado para distinguir diferentes bacilos Gram-

negativos - especialmente entre as Enterobacteriaceae. 

Lactose Broth Caldo Lactose é utilizado para o cultivo de Salmonella e coliformes 

em alimentos. 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

O roteiro de experimentos incluiu a preparação dos meios, a esterilização em autoclave, 

sob observação da professora; a coleta de amostras de alimentos, feita em sacos descartáveis 

novos e potes de coleta descartáveis; a preparação das amostras e a incubação; e a análise dos 

resultados. Aqui passamos para a fase de Investigação do ciclo, com suas 3 subfases, (1) 

Exploração, “o processo de geração de dados sistemáticos e planejados com base em uma 

questão de pesquisa”, (2) Experimentação, “o processo de projetar e conduzir um experimento 

para testar uma hipótese”, e (3) Interpretação de dado, “o processo de criar significado a partir 

dos dados coletados e sintetizar novos conhecimentos” (PEDASTE et al, 2015). 

Cada grupo escolheu as amostras que iriam trabalhar e fez as suas análises baseado nas 

hipóteses que queriam investigar, e os resultados dos grupos foram apresentados em relatórios, 

seguindo o modelo de relatórios técnicos estabelecidos pelo IFRN, nas regras da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas). E essa foi a fase de Conclusão do ciclo, que é 

definida por Pedaste et al (2015) como “o processo de tirar conclusões dos dados. Comparando 

inferências feitas com base em dados com hipóteses ou questões de pesquisa.” Além dos 

relatórios os grupos apresentaram seus resultados para a turma, que discutiu e avaliou todo o 

processo de atividades em conjunto. Essa foi para finalizar a fase do ciclo chamada de 

Discussão, que apresenta duas subfases a Comunicação que é o “processo de apresentar os 

resultados de uma fase de investigação ou de todo o ciclo de investigação para outros (colegas, 

professores) e coletar feedback deles”; e a Reflexão, “o processo de descrever, criticar, avaliar 

e discutir todo o ciclo de investigação ou uma fase específica” (PEDASTE et al, 2015). Após 

o termino do ciclo, os alunos responderam individualmente o questionário final. A partir dos 

dados dos questionários, da observação das ações dos alunos, da reposta dos grupos ao final da 

atividade apresentada nos relatórios e nas discussões em sala, seguido da análise de todo esse 

conjunto de dados, foi feita a proposta de uma SD como produto final deste trabalho. 
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4.2 Análise dos dados 

 

“Um método muito utilizado na análise de dados qualitativos é o de análise de conteúdo, 

compreendida como um conjunto de técnicas de pesquisa cujo objetivo é a busca do sentido ou 

dos sentidos de um documento” (CAMPOS, 2004), e é essa a análise utilizada para os dados 

dos questionários individuais, nos quais as respostas foram agrupadas por similaridade nos seus 

padrões, uma vez que não existe assertividade nas respostas e sim a impressão dos alunos sobre 

o tema. Já os relatórios serviram de avaliação da aula testada e foram analisados como 

satisfatórios e insatisfatórios, sendo observadas as implicações conceituais nas discussões e as 

formatações exigidas para apresentação e escrita científica.  

Os dados foram analisados de forma qualitativa, agrupados em padrões de respostas, 

sendo todos eles considerados, sem relevância da quantidade de respostas em cada conjunto de 

respostas. Assim como os dados em branco, quando algum aluno não respondeu alguma 

questão, quando essa quantidade se mostra importante ela é citada. Caso algum dado tenha 

merecido destaque a citação dele foi feita com a referência do aluno ou grupo que gerou o dado, 

seguindo a legenda para não ter identificação pessoal. 

Toda a pesquisa-ação foi dividida em 6 etapas e os dados coletados foram separados 

para discussão seguindo essas etapas, conforme sistematizado a seguir, e assim são também 

organizados na discussão dos dados aqui tratados. 

1. Pesquisa bibliográfica – determinante para elaboração das aulas dentro da abordagem do 

ensino por investigação e pensando na SD que será o resultado final de toda a ação. 

2. Problematização com a turma – fases de orientação do ciclo de investigação, na qual foi 

feita indagação inicial para estimular a turma coletando possíveis hipóteses para a discussão 

da segurança alimentar. Nessa etapa foi também aplicado o questionário inicial. 

3. Planejamento das aulas – conceituação, nessa fase em conjunto com os grupos, foi 

estabelecido quais e como seriam os experimentos para a fase de investigação. 

4. Execução das aulas – fase de investigação, aqui foi feito o processo de experimentação, 

com uma capacitação rápida para utilização do laboratório e a execução do planejamento e 

análises. Inclui a observação dos resultados dos experimentos. 
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5. Apresentação e discussão dos resultados das aulas – fase de conclusão, com a entrega dos 

relatórios técnicos e apresentação para turma dos resultados e discussões de cada grupo; 

discussão em grupo dos resultados gerais. Aqui foi respondido o questionário final. 

6. Avaliação integral da atividade – feita sem a participação dos alunos com o intuito de 

finalizar elaboração da proposta de uma SD que aborde o tema de Segurança Alimentar no 

ensino de Biologia. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1   Modelo da Sequência Didática de Microbiologia por investigação 

 

Para Zabala (1998) “A natureza dos esquemas de conhecimento de um aluno depende 

de seu nível de desenvolvimento e dos conhecimentos prévios que pode construir”; ele usa esses 

esquemas de conhecimento para explicar a concepção da produção de conhecimento no 

construtivismo, onde “a situação de aprendizagem pode ser concebida como um processo de 

comparação, de revisão e de construção de esquemas de conhecimento sobre os conteúdos 

escolares.” Para a produção de uma SD que aborda o ensino de microrganismos, usamos a 

concepção do construtivismo para uma aprendizagem significativa por investigação, com a 

intenção de abordar conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. 

 

Os conceitos se referem ao conjunto de fatos, objetos ou símbolos que têm 

características comuns, e os princípios se referem às mudanças que se produzem num 

fato, objeto ou situação em relação a outros fatos, objetos ou situações e que 

normalmente descrevem relações de causa-efeito ou de correlação. (...) De um ponto 

de vista educacional, e numa primeira aproximação, os dois tipos de conteúdos nos 

permitem tratá-los conjuntamente, já que ambos têm como denominador comum a 

necessidade de compreensão. Não podemos dizer que se aprendeu um conceito ou 

princípio se não se entendeu o significado. (...) As condições de uma aprendizagem 

de conceitos ou princípios coincidem exatamente com as que foram descritas como 

gerais e que permitem que as aprendizagens sejam o mais significativas possível. 

Trata-se de atividades complexas que provocam um verdadeiro processo de 

elaboração e construção pessoal do conceito. Atividades experimentais que favoreçam 

que os novos conteúdos de aprendizagem se relacionem substantivamente com os 

conhecimentos prévios; atividades que promovam uma forte atividade mental que 

favoreça estas relações; atividades que outorguem significado e funcionalidade aos 

novos conceitos e princípios; atividades que suponham um desafio ajustado às 

possibilidades reais, etc. Trata-se sempre de atividades que favoreçam a compreensão 

do conceito a fim de utilizá-lo para a interpretação ou o conhecimento de situações, 

ou para a construção de outras ideias. (ZABALA, 1998) 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN+ (BRASIL, 2018) esses 

são os seis temas estruturadores para a Disciplina de Biologia que está dentro da área de 

Ciências da Natureza e Matemática: (1) Interação entre os seres vivos; (2) Qualidade de vida 

das populações humanas; (3) Identidade dos seres vivos; (4) Diversidade da vida; (5) 

Transmissão da vida, ética e manipulação gênica; e (6) Origem e evolução da vida; os conceitos 

abordados na proposta de SD aqui desenvolvida se relaciona com os temas 2, 3 e 4, e os 

conteúdos são os de Classificação dos Seres Vivos, de uma forma abrangente, e Procariontes, 
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Protistas e Fungos, mais especificamente, e ainda as relações desses organismos com os seres 

humanos e as doenças que podem causar.  

Para trabalhar esses conceitos de maneira significativa foi delineado um conjunto de 4 

aulas aliando os conhecimentos prévios dos alunos a conceitos novos, com uma investigação a 

partir de um problema inicial; e então os conceitos como os tipos celulares, procariontes e 

eucariontes, microrganismos, metabolismo, colônias, bactérias patogênicas, microbiota 

endógena infecções alimentares, intoxicação alimentar e segurança alimentar, podem ser 

trabalhados no momento da apresentação do problema, observando aqui os conhecimentos 

prévios dos alunos, nos questionamentos feitos pelos alunos e aos alunos, na formulação de 

hipóteses, na apresentação de informações e no momento de generalização das conclusões dos 

alunos, onde o professor junta todas as conclusões feitas pelos grupos e estabelece uma relação 

com as referências e princípios que embasam o trabalho. 

“Um conteúdo procedimental – que inclui entre outras coisas as regras, as técnicas, os 

métodos, as destrezas ou habilidades, as estratégias, os procedimentos – é um conjunto de ações 

ordenadas e com um fim, quer dizer, dirigidas para a realização de um objetivo” (ZABALA, 

1998), Aqui, quanto aos conteúdos procedimentais, podemos dizer que eles aparecem muito 

claramente nas atividades práticas de investigação e experimentação da nossa SD, mas, 

também, está permeado em quase todas as fases, quando o aluno busca respostas para os 

questionamentos feitos na introdução da aula, quando investiga referências bibliográficas para 

preparação da metodologia, quando elabora o relatório, enfim, no processo de aprendizagem 

por investigação, os alunos são parte ativa, são atores principais, e portanto os conteúdos 

procedimentais está por todo o processo.  

Seguindo para os conteúdos atitudinais, valores, atitudes e normas, através da definição 

de cada uma dessas categorias, vamos observar esses conteúdos durante boa parte do processo 

de ensino por investigação aqui proposto. Os valores, “princípios ou as ideias éticas que 

permitem às pessoas emitir um juízo sobre as condutas e seu sentido” (ZABALA, 1998), são 

abordados quando os alunos trabalham em grupo, dividem tarefas e tem a responsabilidade das 

ações individuais em benefício do grupo; o trabalho com um certo grau de liberdade também 

propicia o aprendizado de conteúdos atitudinais dessa categoria. Já as atitudes, “a forma como 

cada pessoa realiza sua conduta de acordo com valores determinados” (ZABALA, 1998), são 

um grupo de conteúdos atitudinais que vai estar presente no desempenho dos alunos durante as 
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atividades no laboratório, através da ações que praticam para cooperar com os grupos e os 

cuidados que devem ter com os equipamentos e os espaços no laboratório. E as normas, que 

segundo Zabala (1998) “são padrões ou regras de comportamento que devemos seguir em 

determinadas situações que obrigam a todos os membros de um grupo social, estão não só no 

trabalho em grupo, com regras que o próprio grupo pode pactuar, mas também nas regras que 

aulas práticas exigem, como segurança, utilização de EPIs no laboratório, tempo determinado 

pra cada ação, todo planejamento e metodologia segue regras e elas aqui são aprendidas e 

entendidas na prática. Embora se faça essa divisão dos conteúdos atitudinais, eles estão 

intimamente ligados, e seu aprendizado se estende para fora da sala de aula, do laboratório e da 

escola, através das ações que se desencadeiam para a casa, a família, os amigos, enfim a vida 

do aluno. 

Todo o planejamento das aulas que serviram de teste para a elaboração da SD de ensino 

de Microbiologia foi pensado para abordar os conteúdos de forma ativa, com participação dos 

alunos, e de maneira que eles conseguissem relacionar os conceitos entre si e com os 

procedimentos e atitudes, e que de maneira contextualizada, pudessem levar para a vida deles 

esses conhecimentos. Durante todo o tempo os alunos participaram, e o fato deles decidirem 

em conjunto quais ações iam ser realizadas, atuarem realmente como protagonistas na 

investigação dos conceitos e nos experimentos, trouxe uma caracterização de um processo de 

ensino-aprendizagem de maneira integral, pois todos esses conteúdos, conceituais, 

procedimentais e atitudinais, foram avaliados durante e ao final das aulas, avaliados e 

discutidos, de forma individual e coletiva, com as apresentações dos resultados e dos grupos. 

 

5.2 Caracterização da escola e da turma em foco 

 

No IFRN, a disciplina de Biologia, nos cursos integrados, se divide em dois anos, 

Biologia I e II, e os temas aqui abordados fazem parte da Biologia II. O PPC, documento que 

define as diretrizes pedagógicas de cada curso, traz as ementas das disciplinas, a Biologia I tem 

a carga horária de 90h anual e a Biologia II, 120h, com 4h/a semanais. Os Cursos são de 4 anos 

e a distribuição das disciplinas dependem da área do curso, Informática, por exemplo são no 3º 

e 4º anos, e Equipamentos Biomédicos 1º e 2º anos. A divisão dos conteúdos na ementa de 

Biologia II, chamados de Bases Científico-tecnológicas, são agrupados em 7 tópicos, a saber, 
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(1) Metabolismo de Ácidos Nucleicos, (2) Genética, (3) Biotecnologia, (4) Origem da Vida e 

Evolução, (5) Fisiologia, (6) Classificação dos seres vivos, e (7) Saúde humana.  

O PPC traz ainda as especificações das instalações e equipamentos que cada curso deve 

ter para atender as orientações do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, no qual “a instituição 

ofertante, deverá cumprir um conjunto de exigências que são necessárias ao desenvolvimento 

curricular para a formação profissional com vistas a atingir um padrão mínimo de qualidade” 

(IFRN, 2012) e nessas especificações está o laboratório de Biologia, com bancadas de trabalho, 

equipamentos e materiais específicos. No campus Ceará-Mirim temos um laboratório de 

Biologia Geral que contém os equipamentos utilizados nessa pesquisa-ação, necessários para 

as práticas de Microbiologia, como podemos ver na figura 2; e também com materiais de 

consumo, como meios de cultura, placas esterilizadas descartáveis, toda vidraria, e EPIs, como 

luvas, tocas, máscaras, que compõem um laboratório bem equipado, para o trabalho no ensino 

médio. 

 

Figura 2 Fotos do laboratório de Biologia Geral do IFRN campus Ceará-Mirim  

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

As turmas que fizeram parte das atividades testes para a elaboração da SD de 

Microbiologia, como já dito, são turmas do terceiro ano dos cursos de Informática com 27 

alunos e Equipamentos Biomédicos com 28 alunos, mas nem todos os alunos participaram, pois 
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algumas atividades foram realizadas no turno inverso e alguns alunos já estavam fazendo 

estágio profissional na ocasião. 

As turmas se encontravam no primeiro bimestre de aulas do ano letivo, na ocasião dos 

testes das atividades e mesmo não estando, dentro da disciplina, discutindo os conteúdos 

abordados aqui, participaram de maneira bastante ativa das oficinas, e os conceitos abordados 

puderam ser relacionados com alguns que eles estavam tendo nas disciplinas que estão 

cursando, como método científico e sistema digestório, no caso da turma de Equipamentos 

Biomédicos, que faz Anatomia e Fisiologia, uma disciplina do núcleo tecnológico. 

 

5.2.1 CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS ALUNOS SOBRE SEGURANÇA    

ALIMENTAR 

 

Um dos aspectos da caracterização da turma se refere aos conhecimentos prévios dos 

alunos que participaram das atividades, esses alunos são de cursos diferentes, têm idades e 

famílias diferentes, além das turmas estarem em estágios diferentes dentro do ensino de 

Biologia, e a história de vida diferente de cada aluno faz com que tenham acúmulos de 

conhecimentos diferentes. Para fazer uma sondagem sobre esses conhecimentos prévios sobre 

o tema, no caso as questões de segurança alimentar, o questionário inicial, respondido 

individualmente antes de qualquer introdução ao assunto, trouxe questões de três tipos, algumas 

se referiam ao tipo de conhecimento que tinham, se formal ou empírico e a importância que dão 

ao tema; outras perguntas eram sobre as questões de segurança alimentar e outras por fim, mais 

específicas sobre doenças alimentares e microrganismos causadores de doenças. Analisamos 

cada questão aqui, seguindo o mesmo modo de categorização das respostas. 

Você já participou de algum curso, palestra ou aula com essa temática de segurança 

alimentar? Essa foi uma pergunta que pretendia saber se as informações que os alunos iam 

trazer seriam da sua bagagem cotidiana, do senso comum ou se já tinham tido algum tipo de 

formação sobre o assunto, e aqui, todos os alunos responderam que não, nunca tiveram 

nenhuma forma de estudo específico sobre o tema, então, todas as informações que se 

apresentarem aqui, são dos conhecimentos empíricos desses alunos, ou de alguma relação que 

possam fazer com conteúdos próximos a este assunto, mas não em uma aula específica. E isso 

nos aproxima da próxima pergunta, Você consegue relacionar o conteúdo ministrado em sala 

com questões cotidianas/sociais? Pois nessa pergunta as respostam foram quase unanimes e 
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apenas 2 alunos disseram que não consegue fazer correlações e muitas vezes não entendem o 

significado dos conteúdos, todos os outros responderam que percebe a relação dos conteúdos 

com as questões cotidianas. Esse dado não se refere a nenhum conteúdo específico, mas como 

esses alunos trazem essa percepção, pode ser que tenham feito relações com os conteúdos de 

seres vivos que estudaram em outras séries de ensino com as questões alimentares, mesmo sem 

terem tido nenhuma aula voltada especificamente para essa temática, e isso se refletir nos 

conhecimentos prévios que trazem para essa nossa atividade. 

Quanto a importância de se abordar o tema segurança alimentar em sala de aula, a 

questão trazia 3 opções de respostas, muito importante, pouco importante, sem importância. 

Tivemos aqui dois padrões de resposta, muito importante e pouco importante, e na justificativa 

temos dois padrões para a primeira opção e um para a segunda, que estão organizados na tabela 

3. Faço um destaque para uma resposta específica do grupo pouco importante, no qual o aluno, 

chamado de Aluno 1, apenas por ter sido o primeiro a ser citado, respondeu que considerava 

pouco importante porque tinha coisas mais importantes e que “boa parte desses conhecimentos 

é bem caseiro com poucas coisas a serem acrescentadas” (ALUNO 1, 2019). 

 

Tabela 3 Padrão de respostas para a importância do tema Segurança Alimentar 

Pergunta: Qual o nível de importância de se abordar um tema como segurança alimentar em sala de aula? 

Muito importante 

Consideraram muito importante para ter uma alimentação mais saldável, citaram a 

dieta e a escolha dos tipos de alimentos. 

Consideraram muito importante para ter uma alimentação mais saldável, citaram 

os cuidados para não estragar os alimentos. 

Pouco importante 
Consideraram pouco importante por acharem que tem coisas mais importantes para 

serem abordadas, sem citar quais. 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Ainda sobre a importância do tema para a sala de aula, a pergunta seguinte A seu ver, o 

trabalho em sala sobre segurança alimentar pode de alguma maneira influenciar na vida 

prática das pessoas envolvidas? Os alunos podiam responder sim ou não e era solicitado a 

justificativa da resposta; todos responderam sim, mas poucos disseram porque, e entre estes as 

respostam seguiram a linha de que poderiam usar o que aprenderiam em casa. 

 

As ideias prévias podem ser de origem sensorial (relacionada às concepções 

empíricas, ou seja, baseiam-se em informações obtidas através das interações com o 

mundo natural); origem social (relacionada a um conjunto de crenças partilhadas pelo 

grupo social a que o estudante pertence) e a origem analógica (relacionada a 
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comparação entre domínios distintos do saber). Ao identificarmos a origem das ideias 

prévias dos estudantes, podemos perceber que apesar das diferentes origens, as 

mesmas constituem um todo articulado de informações que irá influenciar de forma 

marcante na apropriação de novos conhecimentos. Assim, faz-se necessário que 

professor, conheça o que o estudante já sabe para que possa conduzir uma abordagem 

segura em relação ao conteúdo que pretende ensinar. (SOBRAL e TEIXEIRA, 2006) 

 

Pegando essa classificação de Sobral e Teixeira, descrita no trecho acima, podemos 

identificar aqui uma relação entre a origem sensorial e social das percepções dos alunos acerca 

da importância da discussão do tema em sala, reforçando a ideia de que alimentação é uma 

questão fisiológica natural, que se pratica sem muita observação dos conceitos técnico que 

possam envolver a ação de se alimentar, sem se preocupar e se ocupar em planejar e organizar 

o ato de se alimentar. Esse dado é bastante importante para delinear a abordagem da discussão 

aqui proposta de melhorar a relação que se tem com a alimentação e incrementar conhecimentos 

sobre a segurança alimentar.  

As próximas questões são sobre os conhecimentos específicos de segurança alimentar e 

microrganismos veiculados por alimentos, com termos e conceitos mais restritos ao tema, e 

também sobre apercepção dos alunos acerca dos atores responsáveis pela segurança alimentar. 

As perguntas traziam uma lista de assuntos pertinentes a segurança alimentar e de 

microrganismos contaminantes de alimentos, e sobre quem seriam os responsáveis por garantir 

as condições de segurança alimentar. Os alunos podiam marcar mais de uma opção, conforme 

achassem pertinente ou não, e no caso dos microrganismos, os que tivessem conhecimento. Os 

resultados aqui apresentados (TABELA 4) são mostrados em uma ordem decrescente conforme 

a quantidade de vezes que aparecem nas respostas dos alunos, os que tiveram a mesma 

frequência de resposta aparecem na mesma linha, e os não citados, mas que estavam nas opções 

de resposta do questionário são sinalizados com NA (não aprece). Os questionários que 

apresentaram algumas dessas questões totalmente em branco também foram contabilizados, e 

segue a ordem decrescente. 
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Tabela 4 Respostas dos alunos acerca dos conhecimentos específicos  

Pergunta: Dentre todos os assuntos que envolvem a segurança alimentar, quais você acha que são mais 

pertinentes? Pode marcar mais de uma opção 

Ordem decrescente de indicação 

Conservação de alimentos   

Contaminação de alimentos  

Doenças e intoxicações alimentares  

Indicadores de contaminação alimentar  

Práticas de produção e manipulação  

Patógenos de origem alimentar    Legislação sobre segurança alimentar 

Outros - NA 

Pergunta: Dentre os microrganismos mais comumente associados a contaminação de alimentos, marque 

aquelas que você tem conhecimento. Pode marcar mais de uma opção 

Salmonella  

Nenhuma resposta 

Shigella  Streptococcus   

Outros - Coliformes 

E. coli - NA 

Enterococcus - NA 

Cl. botulinum - NA 

Vibrio cholerae - NA 

Pergunta: Na sua opinião de quem é a responsabilidade da garantia de segurança alimentar doméstica? Pode 

Marcar Mais De Uma Opção 

Ordem decrescente de indicação 

Fornecedores de alimentos (matéria prima) 

Estabelecimentos comerciais 

Consumidores 

Órgãos governamentais 

Nenhuma resposta 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Analisando essas respostas, e fazendo uma comparação com a afirmação de Prado, 

Teodoro e Khouri (2004) de que a Microbiologia não faz parte apenas do universo do ensino 

superior, vimos que mesmo tendo sido ampliada a discussão sobre os microrganismos, 

principalmente relacionados as questões de meio ambiente e higiene, os temas relacionados a 

Microbiologia e a segurança alimentar ainda estão longe de uma disseminação ampla e de fazer 

parte do conjunto de conhecimentos da população de uma maneira geral. Aqui, os temas menos 

relevantes para os alunos são justamente os relacionados aos conhecimentos mais específicos 
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da área, como os organismos patógenos e a legislação pertinente ao tema; esse distanciamento 

da legislação anda em paralelo com a opinião deles sobre a responsabilidade da garantia da 

segurança alimentar, na qual os órgãos governamentais foram os menos citados. E o que 

trazemos como discrepância é a observação de que na opinião da maioria dos participantes os 

consumidores são os maiores responsáveis por essa segurança, no entanto na qualidade de 

consumidores, eles mal conhecem os microrganismos que podem contaminar os alimentos e as 

práticas de produção e manipulação dos alimentos são para eles não tão relevantes como um 

assunto a ser abordado durante as discussões que envolvam o tema. 

Destaque aqui para duas particularidades, uma do Aluno 2, que não mencionou quais 

órgãos governamentais seriam responsáveis pela garantia da segurança alimentar, mas escreveu 

que deveria haver “fiscalização e punição mais rígida para quem cuida dos alimentos”, sendo o 

único a sinalizar uma ação governamental sobre o tema. A outra foi do Aluno 3, que na questão 

sobre o conhecimento dos microrganismos não sinalizou, por exemplo, Shigella e E. coli, e 

marcou a opção outros indicando os “coliformes” como microrganismos associados a 

contaminação alimentar, o que de fato é, mas a E. coli é também o microrganismo mais 

popularmente conhecido como sendo parte do grupo dos coliformes, e segundo Sousa (2006) 

E. coli pode atuar como um organismo comensal, colonizando o intestino humano algumas 

horas após o nascimento, mas pode também se comportar como um patógeno oportunista. 

Como conhecimento prévio, não era de se esperar que qualquer aluno fizesse essa referência, 

pois esses são conceitos mais específicos da linguagem científica e, embora o Aluno 3 não tenha 

associado o microrganismo aos coliformes, o fato de ter citado este grupo, mesmo em separado, 

nos mostra uma familiaridade maior com o termo, em comparação com restante do grupo; e 

essas diferenças na bagagem dos alunos, traz um enriquecimento para o trabalho, pois a troca 

de experiências entre os alunos nos grupo e também entre os grupos é uma prerrogativa do 

ensino por investigação. 

Na finalização do questionário, as duas últimas perguntas eram sobre as doenças 

veiculadas por alimento conhecidas pelos alunos e maneiras de conservar e manipular 

seguramente os alimentos. Essas perguntas eram abertas e o comando da questão pedia para 

indicar doenças e sintomas associados as doenças citadas. Poucos alunos não responderam, na 

verdade apenas dois alunos deixaram em branco, mas a lista de doenças não foi muito grande, 

e alguns confundiram doenças com os sintomas. Sem muita surpresa, tanto as doenças quanto 
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as formas de conservação e manipulação, não fugiram muito ao senso comum, com alguns 

alunos citando diarreia como doença e não sintoma e confusões com algumas doenças, como a 

gastrite que aparece como sintoma de exagero alimentar, e a infecção intestinal sendo 

confundida com intoxicação alimentar, inclusive com esta última o aparecimento também como 

sintoma. Vimos aqui a necessidade de esclarecer estes conceitos, já definido por Forsythe 

(2013) como uma maneira de classificação dos microrganismos causadores de doenças 

alimentares, e introduzir na abordagem a diferenciação de intoxicação e infecção, e até destacar 

alguns microrganismos que produzem toxinas, como o Clostidium botulinum, de grande 

importância por sua gravidade patológica, e que não aparece citado por nenhum aluno na lista 

de microrganismos causadores de doenças alimentares na questão referente a este tópico.     

Ainda sobre as doenças, mais um destaque, agora para a teníase, que embora não tenham citado 

sintomas dessa doença ela aparece em algumas respostas, e mesmo não se tratando de um 

microrganismos, e a questão não pedia exclusividade, está presente no repertório dos alunos a 

ponto de ser lembrada, mesmo quando a estrutura do questionário levava para a concentração 

na Microbiologia, podendo indicar uma familiaridade com essa verminose que também é 

veiculada por alimento.   

Quanto as maneiras de conservação e manipulação dos alimentos, também não temos 

muita surpresa, resfriar, congelar, ou manter em temperatura adequada, foi a citação mais 

frequente e é a mais popular, dentre as maneiras de se conservar os alimentos, assim como lavar 

os alimentos e as mãos, que aparecem bastante nas respostas sobre manipulação dos alimentos. 

Destaque aqui para a checagem do prazo de validade e o cuidado com utensílios na hora do 

preparo dos alimentos, que ficaram muito aquém do que espera em relação as maneiras de se 

ter uma alimentação mais segura. São muitos os fatores que contribuem para a segurança 

alimentar e Forsythe (2013) destaca quatro deles, em primeiro o controle adequado de 

temperatura, tanto para o cozimento quanto para o resfriamento e estocagem; o segundo a 

higiene pessoal; em terceiro a contaminação cruzada entre produtos crus e processados, e por 

último, mas não menos importante, o monitoramento adequado dos processos; e de uma 

maneira geral todos esses aspectos aparecem aqui, citados pelos alunos e, com maior ou menor 

frequência, fazendo parte da bagagem de conhecimento deles.  
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Segue na tabela 5 as respostas, que foram agrupadas por semelhança, das duas últimas 

perguntas do questionário de sondagem, que também aparecem em ordem decrescente da 

quantidade de citações pelos alunos. 

 

Tabela 5 Respostas dos alunos acerca das doenças e conservação dos alimentos 

Pergunta: Das doenças veiculadas por alimentos, cite as que você tem conhecimento, com um sintoma 

associado. 

Doenças Sintomas 

Infecção intestinal Cólica, dor, diarreia, vômito, febre 

Alergia Falta de ar, irritação na pele, coceira, dor de cabeça, intoxicação. 

Intoxicação Dores no estomago, enjoo, vômito 

Excesso de comida Gastrite, dor de cabeça 

Teníase Sem descrição de sintomas 

Diarreia Infecção no estomago Evacuação mole e aquosa Sem descrição de sintomas 

Pergunta: Indique maneiras que você conhece de conservação e manipulação segura de alimentos para 

consumo doméstico. 

Conservação Manipulação 

Geladeira (temperatura adequada) Lavar os alimentos 

Armazenar os alimentos em lugar seco Lavar as mãos 

Armazenar os alimentos em recipientes fechados Ferver o alimento 

Conservar com sal Checar prazo de validade 

 Lavar os utensílios usados no preparo 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Se observarmos alguns dos destaques feitos da análise dos questionários sobre os 

conhecimentos prévios dos alunos e tendo também uma visão geral sobre as respostas, 

percebemos uma heterogeneidade da turma, o que é muito comum em escolas públicas, 

principalmente, e também muito bom para o processo de ensino por investigação. 

 

A sala de aula apresenta alunos em diversos níveis de desenvolvimento 

cognitivo e, diante de uma situação de aprendizagem mediada por problemas, eles 

podem interagir e auxiliarem-se mutuamente. Os alunos que conseguem responder 

primeiro podem também entender melhor as dificuldades dos colegas e explicar como 

fizeram para resolvê-las, pois as zonas de desenvolvimento estão mais próximas entre 

eles do que em relação ao professor (COSWOSK e GIUSTA, 2015)  

.   
 

Assim, essas diferenças entre a bagagem de conhecimento empírico de cada aluno e o 

repertório de conhecimentos prévios oriundos de caminhos de formação diversos, auxilia o 

processo de ensino-aprendizagem na abordagem por investigação, com os alunos 

protagonizando as atividades e ditando o tamanho da sua própria formação e também a dos 

colegas, em um conjunto diverso, mas harmonizado e equilibrado. 
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5.3 Ciclo de Investigação: Orientação, Conceituação, Investigação e Conclusão 

 

Utilizando as Fases da Aprendizagem Baseada em Investigação de Pedaste et al (2015), 

que embasa nossa proposta metodológica, dividimos as análises dos resultados respeitando as 

fases e subfases do Ciclo de Investigação referenciado nos autores citados. Para a fase de 

Orientação, na introdução do tópico de aprendizagem, visando estimular a curiosidade dos 

alunos para o tema abordado, foram propostos dois questionamentos, (1) Quais são os 

benefícios dos alimentos para o organismo? E (2) Quais são os males que os alimentos podem 

causar ao organismo? Essas questões foram feitas em sala depois dos alunos responderem o 

questionário inicial. Quanto ao primeiro questionamento, eles foram unânimes, alimentos 

fazem bem por gerar energia para o organismo, ninguém abordou questões de saúde ou alguma 

outra funcionalidade dos alimentos. Já na segunda pergunta, agrupamos as respostas em quatro 

blocos por similaridade; aqui não levamos em consideração a frequência de aparecimento das 

citações dos alunos, todos os quatro grupos foram utilizados para a fase de conceituação e junto 

com os alunos, sob orientação da professora, analisamos as situações trazidas como resposta e 

trabalhamos conteúdos conceituais sobre as quatro abordagens de como os alimentos podem 

fazer mal (TABELA 6). 

 

Tabela 6 Respostas dos alunos acerca dos males causados por alimentos 

Pergunta: Quais são os males que os alimentos podem causar ao organismo? 

Abordagem 1 Abordagem 2 

Quantidade consumida – Alimentos podem fazer mal 

quando consumidos em muita quantidade. Exemplos 

foram citados de experiências pessoais. 

Alergias – Alguns alimentos podem fazer mal por 

causar alergias em algumas pessoas e em outras não. 

Também foram citados exemplos de experiências 

pessoais. 

Abordagem 3 Abordagem 4 

Aditivos industriais – Alimentos podem fazer mal por 

conter agrotóxicos, conservantes, corantes ou 

quantidade de sal em excesso. Não foram citados 

exemplos específicos, mas sempre se referiam a 

alimentos industrializados. 

Conservação e cuidados com os alimentos – 

Alimentos podem fazer mal por estarem estragados, 

fora do prazo de validade, mal conservados, mal 

lavados e contaminados por bactérias ou fungos. Aqui 

foram citados exemplos e até alguns sintomas como 

consequência do consumo de alimentos nas condições 

exemplificadas. 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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Alguns conceitos foram discutidos em sala, numa aula de introdução, com uma 

exposição dialogada, usando os exemplos dados pelos alunos e fazendo relação com os tema a 

serem abordado nas atividades, a Microbiologia e a Segurança Alimentar. Nesta aula foi 

explicado rapidamente o processo de alergia, e falamos de nutrientes e composição bioquímica 

dos alimentos, que não podemos alterar, só evitar. Discutimos as questões de conservantes e 

agrotóxicos na produção industrial, a legislação da produção e fiscalização alimentar veio à 

tona, a ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foi citada, e nova pauta 

governamental da liberação de agrotóxicos também surgiu durante a discussão com os grupos, 

mas num direcionamento proposital, discutimos mais a fundo as duas abordagens que podíamos 

interferir como consumidores de alimentos,  no caso nos concentramos mais nas abordagens 1 

e 2, trazidas aqui como resultado dos questionamentos feitos aos alunos. Sobre a quantidade de 

alimento consumido e a qualidade desses alimentos quanto ao seu aspecto de conservação. 

Conceitos de contaminação, intoxicação e infecção, tipos de microrganismos, a morfologia 

deles e seus aspectos fisiológicos, de como vivem, sobrevivem, se reproduzem e morrem, foram 

trazidos para a discussão, com uma exposição da professora e com o estímulo de pesquisa, no 

livro didático dos alunos, no caso o “Biologia em Contexto” de José Mariano Amabis e Gilberto 

Rodrigues Martho e com buscas na internet.  

A partir da contextualização teórica de como os alimentos podem fazer mal, os alunos 

foram estimulados a procurar mecanismos que pudessem demostrar como os alimentos podiam 

estar contaminados e como conservá-los melhor. Passamos assim para a fase de Conceituação, 

para traçar a metodologia da investigação que iriamos fazer. 

 

5.3.1. QUESTIONAMENTO, HIPÓTESES, PLANEJAMENTO DA   INVESTIGAÇÃO 

E EXPERIMENTAÇÃO. 

 

Cada um dos 9 grupos, divididos aleatoriamente entre alunos das duas turmas, trouxe 

uma questão problema para investigar usando as técnicas de cultivo de microrganismo que 

foram explicadas e pesquisadas na discussão e na fase de apresentação da problemática 

alimentar, esses conteúdos conceituais serviram de referência para a geração de questões e 

hipóteses a serem investigadas. Uma situação que requer bastante atenção é a formação dos 

grupos, os alunos tendem a formar grupos constantes de trabalho, e é preciso observar esses 

arranjos, para não correr o risco de isolamento de alguns alunos ou de alguns grupos de alunos. 



 

 

40 

 

 

 

A tabela 7 mostra a indagação de cada grupo e como eles pretendiam responder essas 

indagações. Os caminhos que os grupos seguiram forma sempre sinalizados com pesquisas 

bibliográficas; e a bagagem pessoal empírica de cada um, assim como o repertório conceitual, 

incluindo os conteúdos discutidos e elucidados na fase anterior das atividades, foram veículos 

e combustível para percorrem esse trajeto. A professora agiu como mediadora nas discussões, 

agora focadas em cada grupo, e também auxiliou na construção desses conhecimentos 

procedimentais e atitudinais. 

 

Tabela 7 Questionamentos e hipóteses construídas pelos grupos de trabalho 

Grupo 1 

Questionamento Um alimento pode ser melhor conservado se refrigerado? 

Hipótese 
Alimentos refrigerados tendem a ter menor crescimento microbiano em função da 

temperatura ótima de crescimento próximo da temperatura ambiente. 

Investigação 

Pegar dois alimentos e transportar para a escola, um em embalagem térmica com gelo e 

outro em embalagem normal a temperatura ambiente. Usar a marmita levada para o 

almoço na escola. 

Grupo 2 

Questionamento Alimentos industrializados tem menos microrganismos? 

Hipótese 
Alimentos industrializados passam por análises microbiológicas para serem liberados 

para comercialização. 

Investigação 
Analisar o crescimento microbiológico em dois alimentos de mesma natureza, mas de 

origens de produção diferentes, industrial e artesanal. 

Grupo 3 

Questionamento Alimentos muito doces tem menos chance de se contaminarem? 

Hipótese 
O açúcar pode servir para diminuir o crescimento de microrganismos em alimentos, 

atuando como fator limitante de crescimento (conteúdo abordado em Ecologia). 

Investigação 
Analisar o crescimento microbiológico em dois alimentos de mesma natureza, com 

quantidades de açúcar diferentes. 

Grupo 4 

Questionamento Alimentos cozidos fazem menos mal do que alimentos crus? 

Hipótese O a temperatura do cozimento mata microrganismos nos alimentos. 

Investigação 
Analisar o crescimento microbiológico em dois alimentos de mesma natureza, cozidos 

e crus. 

Grupo 5 

Questionamento É melhor usar água mineral para fazer sucos de polpa de fruta para não contaminar? 

Hipótese A água da torneira pode estar contaminada e contaminar a poupa industrializada do suco. 

Investigação Analisar o crescimento microbiológico em água mineral e da torneira do campus. 

Grupo 6 

Questionamento O suco da cantina do campus é contaminado?  

Hipótese 
O suco fica em uma “suqueira” o dia todo com pouca refrigeração e pode ter crescimento 

microbiológico. 

Investigação 
Analisar o crescimento microbiológico do cuco de acerola vendido na cantina do 

campus. 

Grupo 7 

Questionamento O bolo da cantina do campus é contaminado?  

Hipótese 
O bolo fica em cima do balcão da cantina o dia todo sem refrigeração e pode ter 

crescimento microbiológico. 

Investigação 
Analisar o crescimento microbiológico em uma amostra do bolo vendido na cantina do 

campus. 
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Grupo 8 

Questionamento A mão suja é um meio de contaminar os alimentos? 

Hipótese 
A mão pode acumular microrganismos e contaminar os alimentos quando são 

manipulados na hora do preparo e consumo. 

Investigação 
Analisar o crescimento microbiológico da mão dos alunos do grupo, suja e depois limpa 

com água e com álcool.  

Grupo 9 

Questionamento Um alimento mesmo com aparência boa pode estar contaminado. 

Hipótese Alguns microrganismos contaminam os alimentos, mas não causam deterioração visível. 

Investigação 
Analisar o crescimento microbiológico em alimentos deixados fora da geladeira e 

considerados “passados”, mas sem apresentar odor e aparência de estragado. 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Alguns grupos pensaram em fazer testes simples, só avaliar se uma amostra apresentava 

ou não contaminação, e outros optaram por análises comparativas entre situações diferentes, 

como os grupos G1, G2, G3, G4 e G5, com indagações que passavam por uma opção que 

excluía outra na forma de consumir um determinado alimento, como por exemplo “Alimentos 

industrializados tem menos microrganismos que os não industrializados?” (GRUPO 2, 2019), 

e isso requeria uma metodologia com análises das duas opções, além de um grupo controle, 

para se fazer a comparação dos resultados, lembrando que todo o planejamento dos 

experimentos ainda iam ser feitos pelos grupos, então destacamos essa fase como bastante 

significativa para o aprendizado de conteúdos procedimentais.  

Zabala (1998), identifica três eixos de conteúdos procedimentais, o primeiro é o “eixo 

motor/cognitivo”,  no qual o parâmetro é ter ações mais ou menos motoras e cognitivas, dando 

um exemplo no nosso caso, contar colônias estaria mais próximo de uma atividade motora e 

comparar as morfologias das colônias crescidas está mais próximo do extremo cognitivo; o 

segundo “está determinado pelo número de ações que intervêm”, ex. mexer um meio de cultura 

para dissolvê-lo requer é uma ação apenas e escolher o meio a ser utilizado requer mais ações, 

como ler a bula, interpretar, analisar as condições de preparo, este é o “eixo poucas ações/muitas 

ações”; e o terceiro “tem presente o grau de determinação da ordem das sequências, quer dizer, 

o continuum algorítmico/heurístico”. E aqui como exemplo, podemos citar no extremo 

algorítmico o cálculo da quantidade do meio a ser dissolvido, feito sempre por regra de três, e 

no extremo heurístico a discussão dos resultados. 

 

Segundo o continuum algorítmico/heurístico, teríamos mais próximo do extremo 

algorítmico os conteúdos cuja ordem das ações é sempre a mesma. No extremo 

oposto, estariam os conteúdos procedimentais cujas ações a serem realizadas e a 
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maneira de organizá-las dependem em cada caso das características da situação em 

que se deve aplicá-los, como as estratégias de leitura ou qualquer estratégia de 

aprendizagem. (ZABALA, 1998) 

 

Não há dúvidas de que a melhor maneira de aprender a fazer alguma coisa é fazendo e 

partindo desse princípio, os alunos não mostraram resistência para o trabalho com metodologia 

investigativa, com cada grupo fazendo a sua pesquisa, e mesmo com grupos bastante 

heterogêneos, a atividade fluiu de maneira satisfatória, mas mesmo assim um grau de resistência 

pode ser esperado e aqui é essencial que o professor como “mediador assuma plenamente sua 

função no processo, para dar assistência de acordo com as dificuldades apresentadas” 

(COSWOSK e GIUSTA, 2015), e assim foi feito, para que todos os grupos apresentassem o 

seu plano de investigação e seguirem para a fase de planejamento da investigação, onde foi 

feito a seleção dos materiais e métodos para os experimentos; e depois os experimentos em si, 

no laboratório de Biologia da escola. 

 No laboratório, divididos em três grandes grupos por dia e subdivididos nos grupos 

para investigar cada uma hipótese geradas por eles, os alunos foram traçar os caminhos 

metodológicos para as experimentações. Os alunos não estavam acostumados com o uso do 

laboratório de Biologia e om as atividades de análises microbiológicas, que requerem um 

cuidado maior de segurança; assim, precisamos fazer uma discussão sobre normas de segurança 

no laboratório de Microbiologia e aproveitando, sobre métodos de coleta de amostras e técnicas 

de cultivo. Aqui temos o destaque para os conteúdos atitudinais, além dos conceitos e 

procedimentos, entender e seguir as normas e regras é fundamental numa atividade em grupo, 

todos são afetados quando as atitudes individuais podem ferir o desempenho coletivo; no caso 

as normas de segurança são para garantir não só a segurança pessoal de cada aluno e professor 

envolvido no trabalho, mas também o próprio trabalho e o meio no qual o trabalho foi realizado, 

no caso o laboratório e o seu entorno. 

As análises microbiológicas desta pesquisa-ação não tinham o intuito nem o rigor 

técnico-científico de um laboratório de ensino da disciplina de Microbiologia de nível superior, 

nem para pesquisa e nem para geração de laudos comerciais ou industriais, foram análise com 

o objetivo de incrementar o ensino por investigação e o nível das análises abordadas era 

compatível com o nível educacional do ensino médio, por isso, as técnicas de cultivo não foram 

muito específicas. Mas em todo cultivo, principalmente os com amostras coletadas do ambiente, 

na qual não se sabe qual microrganismos podem estar presentes, no nosso caso alimentos 
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trazidos pelos alunos, o perigo de se cultivar um microrganismo patógeno não pode ser 

negligenciado. As normas de segurança, foram então discutidas, seguindo três princípios 

básicos, de acordo com Jorge (2008); (1) cuidados com a segurança pessoal, no caso uso de 

roupas adequadas (calça, sapato fechado), cuidados comportamentais (cabelo preso, não ingerir 

nada, lavar sempre à mão, não levar nada à boca), cuidados com os objetos pessoais e do 

laboratório, uso de EPIs necessários (luvas, máscaras, touca de cabelo); (2) cuidados com a 

segurança coletiva, lamparinas, autoclave, estufa de secagem, chapa aquecedora, enfim os 

equipamentos que usam temperaturas altas devem ser usados com cuidado e sinalizados para 

as outras pessoas, assim como todo o material contaminado deve ser sinalizado, só usado nos 

locais adequados e desinfetados após o uso; e (3) cuidados com os equipamentos, materiais do 

laboratório e com o trabalho em si, não mexer em nada que não saiba usar sem perguntar antes, 

avisar sempre que ocorrer qualquer ação fora do padrão e cuidado na execução dos 

procedimentos para ter um melhor resultado. 

A primeira etapa do planejamento dos experimentos foi a escolha da amostra e em 

seguida a escolha do meio de cultivo utilizado, a amostra tinha que está relacionada a questão 

e a hipótese investigada e o meio de cultivo relacionado com a amostra. Observando todos os 

meios que tínhamos disponível no laboratório, isso era uma restrição material, lendo as bulas 

acessórias dos meios e pesquisando em sites especializados em comercialização dos meios, os 

grupos escolheram se iam trabalhar com meios sólidos ou líquidos; seletivos (específicos para 

um determinado grupo de microrganismos ou gerais), diferenciais (diferencia os 

microrganismos pelo tipo de colônia através das diferenças metabólicas) ou com meios 

universais, comuns para vários microrganismos; os meios usados por cada grupo está na tabela 

8, que também descreve o os tipos, procedimento de coleta e inoculação das amostras por grupo. 

O planejamento seguiu com a determinação da quantidade de análises que iam fazer e 

determinar a quantidade de meio que iam preparar, e seguiu-se para a prática. 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

 

 

 

Tabela 8 Materiais e métodos determinados pelos grupos 

Grupo 1 

Investigação Utilizar dois alimentos, transportando-os de maneira diferentE para a escola, um em 

embalagem térmica com gelo e outro em embalagem normal a temperatura ambiente. 

Usar a marmita levada para o almoço na escola. 

Meios escolhidos Lysine Iron Agar (LIA) - Meio sólido diferencial usado para distinguir diferentes bacilos 

Gram-negativos - especialmente entre as Enterobacteriaceae. 

Lactose Broth - Caldo Lactose é utilizado para o cultivo de Salmonella e coliformes em 

alimentos. 

Amostras Arroz e carne de porco, cozidos, transportados em potes, acondicionados em lancheira 

térmica com gel congelado para resfriar e em sacola de plástico comum, levadas de casa 

4 horas antes das análises. 

Grupo 2 

Investigação Analisar o crescimento microbiológico em dois alimentos de mesma natureza, mas de 

origens de produção diferentes, industrial e artesanal. 

Meios escolhidos PCA - Utilizado para a contagem de bactérias em água, águas residuais, alimentos e 

produtos lácteos 

Potato Dextrose Agar - Utilizado na contagem de fungos e leveduras. 

EMB Agar - Meio seletivo, colônias de Escherichia coli são facilmente identificáveis 

por apresentarem coloração verde metálico no meio. 

Amostras Leite em embalagem longa vida e leite de produtor local em embalagem plástica. 

Grupo 3 

Investigação Analisar o crescimento microbiológico em dois alimentos de mesma natureza, com 

quantidades de açúcar diferentes. 

Meios escolhidos PCA - Utilizado para a contagem de bactérias em água, águas residuais, alimentos e 

produtos lácteos 

Potato Dextrose Agar - Utilizado na contagem de fungos e leveduras. 

EMB Agar - Meio seletivo, colônias de Escherichia coli são facilmente identificáveis 

por apresentarem coloração verde metálico no meio. 

Amostras Açaí, com açúcar e sem açúcar. Leite condensado. 

Grupo 4 

Investigação Analisar o crescimento microbiológico em dois alimentos de mesma natureza, cozidos e 

crus. 

Meios escolhidos Lysine Iron Agar (LIA) - Meio sólido diferencial usado para distinguir diferentes bacilos 

Gram-negativos - especialmente entre as Enterobacteriaceae. 

Lactose Broth - Caldo Lactose é utilizado para o cultivo de Salmonella e coliformes em 

alimentos. 

EMB Agar - Meio seletivo, colônias de Escherichia coli são facilmente identificáveis 

por apresentarem coloração verde metálico no meio. 

Amostras 
Cenoura crua e purê de cenoura. 

Grupo 5 

Investigação Analisar o crescimento microbiológico em água mineral e da torneira do campus. 

Meios escolhidos PCA - Utilizado para a contagem de bactérias em água, águas residuais, alimentos e 

produtos lácteos 

Lactose Broth - Caldo Lactose é utilizado para o cultivo de Salmonella e coliformes em 

alimentos. 

EMB Agar - Meio seletivo, colônias de Escherichia coli são facilmente identificáveis 

por apresentarem coloração verde metálico no meio. 

Amostras Água mineral fechada e água da torneira do campus. 
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Grupo 6 

Investigação Analisar o crescimento microbiológico do cuco de acerola vendido na cantina do 

campus. 

Meios escolhidos PCA - Utilizado para a contagem de bactérias em água, águas residuais, alimentos e 

produtos lácteos 

Lactose Broth - Caldo Lactose é utilizado para o cultivo de Salmonella e coliformes em 

alimentos. 

EMB Agar - Meio seletivo, colônias de Escherichia coli são facilmente identificáveis 

por apresentarem coloração verde metálico no meio. 

Amostras Suco de acerola da cantina do campus. 

Grupo 7 

Investigação Analisar o crescimento microbiológico em uma amostra do bolo vendido na cantina do 

campus. 

Meios escolhidos PCA - Utilizado para a contagem de bactérias em água, águas residuais, alimentos e 

produtos lácteos 

Potato Dextrose Agar - Utilizado na contagem de fungos e leveduras. 

EMB Agar - Meio seletivo, colônias de Escherichia coli são facilmente identificáveis 

por apresentarem coloração verde metálico no meio. 

Amostras Bolo da cantina do campus. 

Grupo 8 

Investigação 
Analisar o crescimento microbiológico da mão dos alunos do grupo, suja e depois limpa 

com água e com álcool.  

Meios escolhidos 

PCA - Utilizado para a contagem de bactérias em água, águas residuais, alimentos e 

produtos lácteos 

Potato Dextrose Agar - Utilizado na contagem de fungos e leveduras. 

Amostras Mão suja, mão lavada e mão limpa com álcool gel. 

Grupo 9 

Investigação Analisar o crescimento microbiológico em alimentos deixados fora da geladeira e 

considerados “passados”, mas sem apresentar odor e aparência de estragado. 

Meios escolhidos PCA - Utilizado para a contagem de bactérias em água, águas residuais, alimentos e 

produtos lácteos 

Potato Dextrose Agar - Utilizado na contagem de fungos e leveduras. 

EMB Agar - Meio seletivo, colônias de Escherichia coli são facilmente identificáveis 

por apresentarem coloração verde metálico no meio. 

Amostra Queijo fora do prazo de validade, mas sem deterioração aparente, aspectos sensoriais 

normais.  

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Os procedimentos foram padrão para todos os grupos, intermediado pela professora-

pesquisadora, após selecionar os meios de cultivo, analisaram as instruções de utilização e 

fizeram os cálculos da quantidade, em mL, de meio que precisariam para as análises das 

amostras, conforme o número de placas e tubos de ensaio, para meios líquidos, que iam utilizar, 

considerando cerca de 20mL para cada análise. Aqui foi considerado também a quantidade 

usada para o procedimento de controle, placas de petri e tubos de ensaio com meios, mas sem 

contaminação, para averiguar a esterilidade do meio depois de autoclavado e comparar com as 

análises dos resultados da inoculação. Aqui, os alunos apresentaram dificuldades, pois esta não 

foi uma etapa fácil, os alunos nunca tinham trabalhado no laboratório com análises e cultivo de 
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microrganismos, e este é um trabalho meticuloso. Alguns alunos se sobressaem em relação à 

outros e isso pode ser um problema para o trabalho em grupo, um aluno pode realizar mais 

atividades que outro e isso interferir no processo de aprendizagem, mas isso é também um 

aspecto positivo, quando essas diferenças são usadas pelos próprios alunos, não como 

limitações, mas como variedades de expertises dentro de um grupo; e isso aconteceu, alunos 

melhores em Matemática fizeram o cálculo da quantidade de meio a ser utilizado e auxiliaram 

outros grupos inclusive, e alunos com mais habilidades manuais fizeram a pesagem, por 

exemplo. Os meios foram esterilizados e guardados para a etapa de inoculação, nas duas aulas 

seguintes.  

As amostras foram coletadas pelos alunos seguindo algumas regras para não haver 

contaminação na coleta, os alimentos líquidos foram coletados em potes coletores de amostras 

descartáveis e esterilizados, as sólidas em sacos plásticos descartáveis, novos e as de superfície, 

como a mão, com hastes flexíveis com algodão, também esterilizados, embebidos em água 

destilada estéril. 

As amostras sólidas foram homogeneizadas em água destilada estéril e depois passadas 

para os meios sólidos com as hastes flexíveis com algodão, assim como as líquidas, e nos meios 

líquidos, transferidas com conta gotas esterilizados. A esterilização de todo o material foi feito 

em autoclave com sacos próprios, e as pinças de metal usadas para transferência das amostras 

foram flambadas na lamparina. 

Depois de feitas todas as inoculações, as placas, tubos e os controles foram para a estufa 

a 37ºC, e ficaram por 24 horas, e somente na aula seguinte foi feita a leitura dos resultados. As 

figuras 3 mostra fotos de alguns dos procedimentos realizados no laboratório. 
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Figura 3 Fotos da realização dos experimentos no laboratório 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Destaque para alguns procedimentos que chamaram a atenção, o Grupo 4, que analisou 

a cenoura crua e cozida, inoculou as amostras na tampa da placa de petri, onde não tinha meio 

de cultura, o procedimento foi refeito, mas ficou claro que eles não tinham entendido o 

procedimento; reavaliamos o planejamento metodológico feito pelo grupo, e lembrando aqui o 

Ciclo de Investigação de Pedaste et al (2015), nos aproximamos do que foi chamado de fase da 

Discussão, com as subfases comunicação e reflexão, para auxiliar o processo nesse modelo de 

aprendizagem por investigação. 

 

Uma característica marcante nas atividades investigativas é a preocupação 

com o processo de aprendizagem dos estudantes, que têm seu foco deslocado da 

aquisição de conteúdos científicos para a sua inserção na cultura científica e para o 

desenvolvimento de habilidades que são próximas do “fazer científico”. É importante 

que, além dos aspectos relacionados aos procedimentos como observação, 

manipulação de materiais de laboratório e experimentação, as atividades 

investigativas incluam a motivação e o estímulo para refletir, discutir, explicar e 

relatar, o que promoverá as características de uma investigação científica 

(TRIVELATO e TONIDANDEL, 2015). 
 

 

 

Por fim, os alunos realizaram todos os procedimentos planejados por cada grupo, e de 

uma maneira mais madura, ou menos organizada e comprometida, todos os grupos tiveram 



 

 

48 

 

 

 

resultado satisfatório na realização dos experimentos. Zabala, 1998, faz um degrade do 

processo de aprendizagem de um conteúdo procedimental, sinalizando quatro tons para se ter 

completado a ação, iniciando com a “realização das ações”, como já foi dito para aprender fazer 

é necessário fazer, e os erros aqui são naturais; um próximo tom que é a “exercitação”, é 

necessário refazer e refazer, até se apropriar de todos os aspectos do procedimento; seguindo 

com a “reflexão sobre a própria atividade” para que se tome consciência do que está fazendo, é 

necessário entender, e aqui, no caso do Grupo 4, precisou haver uma orientação maior nessa 

reflexão; e por fim um tom menos mecânico e mais cognitivo, a “aplicação em contextos 

diferenciados”, conseguir usar os conceitos apreendidos em outras situações, entendendo como 

adaptá-los, é esse o aspecto que torna o ensino mais significativo, quando o aluno consegue 

utilizar os conhecimentos acadêmicos em outras situações, na sua vida prática inclusive. 

 

5.3.2. INTERPRETAÇÃO DE DADOS E CONCLUSÕES DOS GRUPOS 

 

Os dados aqui apresentados fazem parte da fase de conclusão e foram extraídos dos 

relatórios técnicos feitos pelos grupos e apresentados para as turmas, com discussão dos 

resultados de cada grupo. Os relatórios foram corrigidos nos aspectos da formatação, seguindo 

o modelo pré-estabelecido do IFRN e pelas normas da ABNT e observando adequação na 

relação entre objetivos, metodologia, resultados e discussão. Para essa pesquisa-ação, os 

relatórios foram considerados satisfatórios, quando trazia os aspectos da investigação bem 

definidos, principalmente objetivos, procedimentos, resultados e discussão; ou insatisfatórios, 

quando não atendiam aos referidos aspectos, sendo a discussão dos resultados considerado o 

mais importante dos aspectos, e assim, mesmo que o relatório atendesse a todos os outros, se 

não apresentasse uma discussão, não seria satisfatório. 

A leitura dos resultados pelos grupos foram feitas conforme a indicação de interpretação 

de resultados de inoculação de microrganismos descritos por Hofling e Gonçalves (2008),  

observando o crescimento ou não de microrganismos; comparando as colônias isoladas 

morfologicamente, quanto ao tamanho (grande, média ou pequena), coloração (incolor, 

colorida ou alguma cor específica)  e forma (circular ou irregular), para estabelecer se existia 

ou não variedades de colônias diferente; e observando a quantidade de crescimento, 

classificando em escassa, moderada ou abundante. A identificação dos microrganismos não foi 

considerada, a não ser em meios seletivos e diferenciais, seguindo as orientações do fabricante 
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descritas na bula dos meios, sendo possível identificar o tipo de microrganismo sem isolamento 

de colônias e testes bioquímicos. No Ensino Médio não chegamos a esse grau de especificidade 

e os crescimentos positivos ou negativos, aqui observados eram para indicar e demonstrar a 

presença de microrganismos nos alimentos, as quantidades e variedades do crescimento de 

colônias nos meios sólidos, já servindo para entender que, caso não se tome cuidado, os 

alimentos tem um grande potencial de transmitir microrganismos, e se for o caso da 

contaminação, causar doenças.  

Na tabela 9 estão descritos os resultados apresentados pelos grupos, os principais pontos 

de discussão, a avaliação dos relatórios e um breve relato do desencadeamento da apresentação 

dos resultados dos grupos para a turma, para facilitar a leitura repetimos a informação sobre a 

investigação proposta pelo grupo e as amostras analisadas. 

 

Tabela 9 Resultados, interpretação de dados e avaliação dos grupos 

Grupo 1 

Investigação Pegar dois alimentos e transportar para a escola, um em embalagem térmica com gelo e 

outro em embalagem normal a temperatura ambiente. Usar a marmita levada para o 

almoço na escola. 

Amostras Arroz e carne de porco, cozidos, transportados em potes, acondicionados em lancheira 

térmica com gel congelado para resfriar e em sacola de plástico comum, levadas de casa 

4 horas antes das análises. 

Resultados Positivo para as duas amostras, com diferença na intensidade da amostra que não estava 

resfriada. 

Relatório Insatisfatório, não discutiram os resultados no texto. 

Apresentação Mostraram fotos dos resultados e falaram sobre os fatores de crescimento bacteriano. 

Grupo 2 

Investigação Analisar o crescimento microbiológico em dois alimentos de mesma natureza, mas de 

origens de produção diferentes, industrial e artesanal. 

Amostras Leite em embalagem longa vida e leite de produtor local em embalagem plástica.  

Não foi possível a utilização do leite produzido artesanalmente, por isso os alunos 

usaram o leite longa vida e outros alimentos que estavam em embalagem fechada e 

alguns produzidos de forma artesanalmente sem embalagem lacrada, como biscoito 

lacrado e “raivinha”, biscoito artesanal, bombom da mesma maneira. 

Resultados Os resultados foram dentro do esperado, o leite longa vida com crescimento escasso, nos 

meios potato e PCA e negativos no EMB, específico para coliformes fecais; os alimentos 

lacrados com baixo crescimento também e os artesanais com um crescimento maior, 

inclusive com indicação de colônias de Salmonella no BEM. 

Relatório Satisfatórios, com os objetivos e metodologia muito bem definidos e bem escritos, e 

resultados discutidos baseados em referências bibliográficas. 

Apresentação Não mostraram fotos dos resultados, mas discutiram muito bem a questão dos alimentos 

industrializados, e aqui um destaque para uma pesquisa sobre os efeitos de se consumir 

em excesso os alimentos industrializados sobre a microbiota endógena, orientada pela 

professora e com bom resultado na discussão. Teve um destaque também para um 

resultado fora do padrão, de colônias típicas de Salmonella de grande dimensão, 

incolores a âmbar, conforme as especificações da bula do meio de cultura (Becton 

Dickinson GmbH, 2013), nas amostras do biscoito “raivinha”. 

 



 

 

50 

 

 

 

Grupo 3 

Investigação Analisar o crescimento microbiológico em dois alimentos de mesma natureza, com 

quantidades de açúcar diferentes. 

Amostras Açaí, com açúcar e sem açúcar. 

Leite condensado. 

Resultados O resultado avaliado para cada meio usado com as amostras de açaí sem e com açúcar, 

positivo para todos os meios e mais intenso para o açaí com açúcar, e no meio diferencial, 

foi constatado colônias verdes típicas de E.coli para o meio EMB.  E o leite condensado 

teve crescimento escasso no PCA e Potato, e negativo no EMB. 

Relatório Satisfatórios, metodologia bem descrita, relação bem feita entre os objetivos e a 

apresentação e discussão dos resultados, embora o resultado não tenha sido o que eles 

esperavam, fizeram uma boa discussão. 

Apresentação Mostraram fotos dos resultados e atribuíram o fato da contaminação maior no açaí com 

açúcar a manipulação dele para preparar e adoçar, e o açaí puro estava fechado na 

embalagem. Fizeram também análise usando leite condensado, mas sem comparar com 

outra amostra só para testar o crescimento em um alimento com saturação de açúcar, que 

teve baixo crescimento. Um resultado interessante foi o das “colônias pretas azuladas 

com reflexo verde metalizado” que indicam crescimento de E.coli, segundo as 

especificações da bula do meio de cultura (Becton Dickinson GmbH, 2013). 

Grupo 4 

Investigação Analisar o crescimento microbiológico em dois alimentos de mesma natureza, cozidos e 

crus. 

Amostras Cenoura crua e purê de cenoura. 

Resultados Positivo para as duas amostras, mas com diferenciação da quantidade e da variação de 

colônias nas amostras de alimentos crus.  

Relatório Satisfatório, o texto não estava completo, não buscaram fundamentos teóricos na 

introdução, discutiram os resultados no final. 

Apresentação Mostraram fotos dos resultados e atribuíram o fato de haver tanto na amostra crua e 

quanto na cozida a “margens de erros como bactérias já contidas no local ou transmitidas 

durante o processo” (G4, 2019). Sobre as diferenças nas quantidades informaram que 

“os microrganismo existem em todos os alimentos que ingerimos. Quando cru, tem a 

tendência maior de ter crescimento desses organismos do que em um alimento fervido 

(G4, 2019). 

Grupo 5 

Investigação Analisar o crescimento microbiológico em água mineral e da torneira do campus. 

Amostras Água mineral fechada e água da torneira do campus. 

Resultados Positivo para as duas amostras, mas com crescimento escasso para água mineral no meio 

EMB, e intenso para água da torneira. Nos outros meios, as duas tiveram crescimento 

abundante no PCA e no Potato a água mineral teve crescimento escasso e a da torneira 

crescimento moderado. 

Relatório Insatisfatório, fizeram uma boa definição dos objetivos e da metodologia, os resultados 

foram bem descrito também, mas não fizeram discussão. 

Apresentação Mostraram fotos dos resultados com a contaminação maior da água da torneira do que 

da água mineral, mas não apresentaram nenhum motivo para isso. 

Grupo 6 

Investigação Analisar o crescimento microbiológico do cuco de acerola vendido na cantina do 

campus. 

Amostras Suco de acerola da cantina do campus. 

Resultados Positivo para todos os meios, inclusive no caldo lactose Broth, com formação de gás que 

indica crescimento de Escherichia coli, segundo especificações do fabricante (Acumedia 

Manufacturers, 20210), mas não apresentou colônias típicas de E.a coli verde metálicas 

no meio EMB.  

Relatório Insatisfatório, não discutiram os resultados no texto. 

Apresentação Mostraram fotos dos resultados mas não discutiram a discrepância entre os dois meios, 

falaram dos riscos de se consumir um suco contaminado. 
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Grupo 7 

Investigação Analisar o crescimento microbiológico em uma amostra do bolo vendido na cantina do 

campus. 

Amostras Bolo da cantina do campus. 

Resultados Positivo para os três meios, com crescimento intenso no PCA e Potato, mas com 

crescimento escasso no EMB. 

Relatório Insatisfatório, fizeram uma boa definição dos objetivos e da metodologia, os resultados 

foram bem descrito também, mas não fizeram discussão. 

Apresentação Mostraram fotos dos resultados com a contaminação mas não apresentaram nenhuma 

investigação sobre o porquê do crescimento escasso no meio específico para coliformes. 

Citaram que deviam fazer “reflexões de novas maneiras de nos alimentar e usar o que 

temos a nosso favor, e não para o nosso mal (G 7, 2019).  

Grupo 8 

Investigação Analisar o crescimento microbiológico da mão dos alunos do grupo, suja e depois limpa 

com água e com álcool.  

Amostras Mão suja, mão lavada e mão limpa com álcool gel. 

Resultados O resultado foi apenas no meio PCA, o meio as placas com o meio Potato foram 

incubadas com o meio para baixo e estragaram devido ao gotejamento e acúmulo de 

água, inviabilizando a leitura de resultados.  

Para o PCA tiveram um resultado esperado, crescimento abundante na mão suja, 

moderado na lavada e escasso na mão desinfetada com álcool. 

Relatório Satisfatórios, objetivo bem definido, metodologia bem descrita, e fizeram uma boa 

discussão, sobre a contaminação de alimentos por via indireta causada pela mão suja. 

Apresentação Mostraram fotos dos resultados, explicaram o que ocorreu com as placas que não deram 

certo e destacaram o fato de mesmo a mão depois de terem passado álcool ainda 

apresentou crescimento de colônias, mesmo que escassa e compararam com a placa 

controle sem contaminação nenhuma. 

Grupo 9 

Investigação Analisar o crescimento microbiológico em alimentos deixados fora da geladeira e 

considerados “passados”, mas sem apresentar odor e aparência de estragado. 

Amostra Queijo fora do prazo de validade, mas sem deterioração aparente, aspectos sensoriais 

normais.  

Resultados Positivo para os três meios, com crescimento intenso e indicação de Salmonella no EMB. 

Relatório Satisfatório, faltou uma contextualização melhor na introdução, mas os objetivo foram 

bem definido, a metodologia bem descrita, e fizeram uma boa discussão, sobre a 

contaminação dos alimentos, mesmo que não visível. 

Apresentação Mostraram fotos dos resultados com a contaminação, o crescimento no meio PCA foi 

muito intenso, com duas variedades de coloração, e chamaram a atenção para isso, por 

se tratar de microrganismos diferentes. Fizeram uma análise sensorial da amostra e 

levaram para a turma sentir o cheiro e ver o aspecto de uma outra amostra em iguais 

condições. Sinalizaram as colônias de Salmonella de grande dimensão, incolores a 

âmbar, conforme as especificações da bula do meio de cultura (Becton Dickinson 

GmbH, 2013), e discutiram a patogenicidade deste microrganismo. 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Observamos que alguns grupos, quatro deles, não conseguiram fazer um relatório 

satisfatório, mesmo executando bem os experimentos e apresentando os resultados; Coswosk e 

Giusta (2015) tiveram resultados semelhantes, mesmo com uma pesquisa voltada para a 

disciplina de Microbiologia para curso superior.  
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Os alunos não estão acostumados com este tipo de prática e nossas 

observações indicam que estes pareciam se sentir entregues a si mesmos, sendo assim, 

não atribuíram, de início, importância a prática investigativa. Por isso é essencial que 

o mediador assuma plenamente sua função no processo, para dar assistência de acordo 

com as dificuldades apresentadas. 

 

Todos os grupos fizeram os experimentos e isso demostra uma facilidade maior em 

assimilar conteúdos procedimentais do tipo, “motor”, com “poucas ações” e continum 

algorítmico”, do que conteúdos procedimentais do tipo “cognitivo”, com “muitas ações” e 

“heurístico” (ZABALA, 1998), como escrever um relatório, pesquisando um referencial 

teórico, relacionando ele com os resultados e discutindo os aspectos semelhantes e diferentes 

encontrados, propondo uma solução para o problema inicial, atividade na qual apresentam 

dificuldades. Esta dificuldade é natural, uma vez que não estão acostumados a aprender desse 

jeito, e aí o mediador, que no caso foi a professora-pesquisadora, precisa atuar para melhorar a 

interface entre os alunos e o ensino por investigação, e fazer uma boa estruturação teórica, 

relacionando os conteúdos conceituais aos procedimentos, para que as dificuldades sejam 

sanadas. 

Quanto aos conteúdos atitudinais, valores, atitudes e normas, que perpassaram as 

atividades, os grupos trabalharam de forma ordeira, seguindo as normas gerais do laboratório, 

alguns alunos ficaram mais tiveram mais familiaridade que outros, se apresentando mais 

proativos e alguns tentaram se esquivar da arrumação do laboratório. Uma discussão importante 

foi sobre o descarte do material contaminado, alguns grupos se anteciparam na preocupação 

com o descarte seguro, outros não levantaram esse questionamento, alguns alunos citaram a 

escola como responsável por essa ação. O Grupo 2, por exemplo, que teve problemas em 

conseguir a amostra de leite fresco para comparar com o leite em embalagem longa vida, teve 

uma atitude positiva de reajustar a metodologia e contornou o imprevisto muito bem sem ter 

prejuízo para o experimento e em sua conclusão no relatório descreveu a experiência como 

bastante proveitosa. 

“A aula experimental foi proveitosa em todos os critérios, todos os objetivos 

foram alcançados, em geral, serviu para que todos participantes conhecessem mais 

sobre o tema e se engajassem com o mesmo, até mesmo mudando opiniões que tinham 

anteriormente sobre o mesmo, além disso, conhecemos também como funciona 

melhor o laboratório bem como suas normas e formas de higienização” (G2, 2019) 

 

Os grupos obtiveram resultados diferentes no desempenho do relatório, alguns se 

destacaram como podemos ver na descrição da apresentação, trazendo algumas discussões 
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interessantes e outros não conseguiram se aprofundar; assim a apresentação dos resultados para 

os outros grupos foi um aspecto positivo, com a troca de experiências o distanciamento entre 

os grupos e entre os alunos, no processo de aprendizagem, pode diminuir. Todos acharam a 

atividade divertida, foi uma palavra bastante usada nas conclusões dos relatórios e atribuir 

ludicidade as atividades melhora a relação com as práticas educacionais. 

 

5.4 Avaliação integral das atividades 

 

Avaliar as atividades que os alunos desempenharam e analisar as respostas ao 

questionário final para confirmar as ações propostas ou redirecionar outras que não tenham 

apresentado o resultado esperado, nessa pesquisa-ação, para então propor uma metodologia, 

baseada numa sequência didática, para a introdução da segurança alimentar nas aulas de 

Biologia, esta é a missão aqui desempenhada. 

Apenas um alunos que respondeu o questionário inicial deixou de responder o 

questionário final, mas como essa não é uma análise quantitativa esse fato não tem interferência 

na avaliação. A primeira parte do questionário era igual e são avaliados aqui somente os 

aspectos que se modificaram com relação as respostas. 

Assim, as questões de identificação caracterização da turma não serão reapresentadas e 

vamos para a questão Você consegue relacionar o conteúdo ministrado em sala com questões 

cotidianas/sociais? Que não apresentou nenhuma modificação, pois um aluno ainda respondeu 

que não vê relação entre os conteúdos e questões cotidianas, como um aluno não respondeu o 

questionário, esse dado continua o mesmo. Já na questão seguinte, sobre a importância de se 

abordar o tema em sala de aula, obtivemos uma mudança, mesmo aparecendo ainda uma 

resposta considerando pouco importante por ter conteúdos mais importantes; apareceu aqui um 

padrão novo de resposta, além dos que já tinham aparecido descritos na tabela 4; alguns alunos 

julgaram muito importante pelo fato dos “alimentos poderem conter bactérias contaminantes e 

causadoras de doenças, mesmo que a gente não veja” (ALUNO 4, 2019). Uma outra mudança 

foi a resposta do Aluno 1, citado anteriormente na categoria pouco importante, que afirmou 

agora que “os organismos existentes em alimentos possuem uma diversidade muito maior do 

que se pode imaginar no dia-a-dia”, essa modificação na resposta dele, que agora considerou 

muito importante abordar o assunto, nos leva a considerar que os conhecimentos caseiros que 
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ele considerava suficiente na verdade não eram completos, pois agora ele vê outras variedades 

de ações que podem ser levadas em consideração. 

A seu ver, o trabalho em sala sobre segurança alimentar pode de alguma maneira 

influenciar na vida prática das pessoas envolvidas? Nessa questão tivemos também um 

incremento das respostas, e além de todos continuarem achando que sim, as justificativas, 

falavam dos riscos de doenças, e que iriam tomar cuidados que não tomavam antes, como lavar 

bem a mão, por exemplo.  

Da mesma maneira da análise do questionário prévio, apresentaremos aqui as respostas 

das questões de conhecimento específico em ordem decrescente de aparecimento nas respostas, 

e uma sinalização em negrito para os aspectos que sofreram modificação em relação as 

respostas anteriores, conforme a tabela 10. 

 

Tabela 10 Respostas dos alunos acerca dos conhecimentos específicos no questionário final  
Pergunta: Dentre todos os assuntos que envolvem a segurança alimentar, quais você acha que são mais 

pertinentes? Pode marcar mais de uma opção 

Ordem decrescente de indicação 

Conservação de alimentos   

Contaminação de alimentos  

Doenças e intoxicações alimentares  

Práticas de produção e manipulação 

Indicadores de contaminação alimentar  

Legislação sobre segurança alimentar 

Patógenos de origem alimentar    

Outros – sem especificar 

Pergunta: Dentre os microrganismos mais comumente associados a contaminação de alimentos, marque 

aquelas que você tem conhecimento. Pode marcar mais de uma opção 

Ordem decrescente de indicação 

Salmonella  

E. coli  

Streptococcus   

Shigella 

Enterococcus  Outros - Coliformes 

Cl. botulinum - NA 

Vibrio cholerae - NA 
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Pergunta: Na sua opinião de quem é a responsabilidade da garantia de segurança alimentar doméstica? Pode 

Marcar Mais De Uma Opção 

Ordem decrescente de indicação 

Fornecedores de alimentos (matéria prima) 

Consumidores 

Estabelecimentos comerciais 

Órgãos governamentais 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Comparando com as respostas dos questionários de sondagem temos, na questão sobre 

os assuntos mais pertinentes, uma ascensão do tema legislação sobre segurança alimentar e o 

aparecimento da opção outros, mas sem especificar. Quanto à pergunta sobre os 

microrganismos mais comuns de conhecimento dos alunos, continua com Salmonella na frente, 

mas temos aqui mudanças bem significativas, pois no primeiro questionário, em segundo lugar 

veio a indicação de não respondeu, ocupado agora pela E. coli que não aprecia em nenhuma 

resposta anteriormente. Embora não tenha havido modificação para os microrganismos 

causadores da cólera e do botulismos, duas doenças graves, existiu um resultado significativo 

em relação aos conteúdos conceituais depois de realizarem as atividades. Na terceira questão 

desse bloco, destacamos o avanço em citações da responsabilidade dos consumidores, um 

resultado natural, visto que as atividades foram voltadas para as ações que nós consumidores 

podemos fazer para melhorar os cuidados com a conservação e manipulação de alimentos, mas 

“órgãos governamentais” ainda foi o item menos citado. 

Nas questões sobre doenças e sintomas e maneiras de conservação e manipulação dos 

alimentos, que também foram refeitas no questionário final, as modificações no padrão de 

resposta segue na tabela 11.  

 

Tabela 11 Respostas dos alunos acerca das doenças e conservação dos alimentos no 

questionário final  
Pergunta: Das doenças veiculadas por alimentos, cite as que você tem conhecimento, com um sintoma 

associado. 

Doenças Sintomas 

Infecção intestinal Cólica, dor, diarreia, vômito, febre 

Intoxicação Dores no estomago, enjoo, vômito 

Alergia Falta de ar, irritação na pele, coceira, dor de cabeça. 

Salmonelose Diarreia, dor na barriga e febre 

Diarreia Dor na barriga 
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Pergunta: Indique maneiras que você conhece de conservação e manipulação segura de alimentos para 

consumo doméstico. 

Conservação Manipulação 

Geladeira (temperatura adequada) Lavar as mãos 

Congelar Lavar os alimentos, que podem ser lavados 

Armazenar os alimentos em lugar seco Cozinhar os alimentos 

Checar prazo de validade Limpar área que vai preparar os alimentos 

Armazenar os alimentos em recipientes fechados Seguir instruções do rótulo 

Conservar com sal Cuidados com instrumentos de uso com alimentos 

Consumir alimentos lacrados  

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

De forma tímida aparece um novo padrão de resposta para as doenças, que foi a 

indicação do microrganismos que causa a infecção alimentar, doença mais uma vez mais citada 

pelos alunos, pois em algumas respostas parece “Salmonelose”, como doença. A intoxicação 

ascendeu para segundo lugar e não apareceu como sintoma, mas ainda sem indicação da toxina 

que a causa, e teníase não foi mais citada, embora esteja certa por ser veiculada por alimento, 

mas talvez por não se tratar de um microrganismo, não foi mais lembrada pelos alunos. Diarreia 

apareceu ainda como doença. 

Sobre as maneiras de conservação e manipulação segura de alimentos, geladeira 

continua sendo o mais citado para conservação, e foram incluídas categorias novas como 

consumir alimentos lacrados e checar o prazo de validade, que antes apareceu na manipulação 

e agora vem antes da salga. Nas formas de manipulação a limpeza da mão disparou em primeiro 

lugar, resultado esperado, visto que o grupo que apresentou a análise de microrganismos na 

mão suja e na mão limpa teve um bom desempenho. A categoria nova de respostas nessa 

questão fica com o aparecimento da limpeza da área de manipulação dos alimentos, aparecendo, 

pia, bancada da cozinha, e não só os instrumentos usados na manipulação; e a observação do 

rótulo dos alimentos aparece no local de prazo de validade, que não foi citado nessa pergunta.  

Sobre a comparação entre as respostas iniciais dos alunos, que diziam respeito aos seus 

conhecimentos prévios e as finais, de igual teor, depois da realização das atividades, temos não 

só um incremento no repertório de conceitos citados por eles, como também algumas 

modificações nesses conceitos, como no caso de algumas doenças que antes foram citadas como 

sintomas e ainda, na inversão de prioridades, como a responsabilidade do consumidor na 

garantia da segurança alimentar. Vimos então, que os alunos não só se depararam com 

conhecimentos novos, preenchendo uma lacuna, como também com a transformação de um 

conhecimento pré-existente, o que muitas vezes provoca um conflito entre as informações. E 
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isso é citado por Sobral e Teixeira (2006), que analisando “a perspectiva piagetiana” para 

geração de novos conhecimentos, trazem o “Modelo de Mudança Conceitual para lidar com as 

concepções dos estudantes direcionando-os para a aquisição de conceitos científicos” na qual a 

aprendizagem  

acontece mediante situações perturbadoras a que o estudante é submetido, 

desencadeadas tanto pela ausência de informações quanto pelo conflito entre aquelas 

pré-existentes a as novas e sente a necessidade de reestruturar o que já se sabe, 

modificando suas informações prévias em detrimento daquelas que estão sendo 

apresentadas como novas (MORTIMER E CARVALHO, 1996, apud, SOBRAL 

e TEIXEIRA, 2006).  

 

5.4.1 AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES PELOS ALUNOS 

 

O questionário final trazia cinco questões, uma fechada e quatros abertas, para os alunos 

avaliarem a atividade desenvolvida, a análise aqui também será reunindo padrões de respostas 

semelhantes, para percebermos as impressões dos alunos sobre as aulas dadas. Se na 

comparação dos conceitos descritos por eles entre os dois questionários obtivemos uma 

indicação de modificação dos conhecimentos demostrados, visto aqui como um indício de 

aprendizagem, vamos agora analisar a opinião dos alunos sobre o processo e se eles perceberam 

que aprenderam alguma coisa e o que aprenderam. 

Na primeira pergunta desse bloco, A abordagem sobre a segurança alimentar e os 

microrganismos contaminantes de alimentos nas aulas práticas de Biologia, a seu ver, foi 

satisfatória para uma maior aprendizagem? Apareciam duas opções de resposta, Sim, as aulas 

práticas facilitam o entendimento e a contextualização do assunto e apenas um aluno não optou 

por ela, dizendo que  Não, pois as técnicas utilizadas foram de difícil entendimento e execução. 

Na segunda pergunta, A partir das aulas, você se sente mais preparado(a) para falar 

sobre os diferentes temas dentro da segurança alimentar e atuar para melhorar o consumo de 

alimento de forma mais saldável em sua casa e na sua vida? Eles respondiam sim ou não e 

justificavam a resposta, e aqui aparece um número maior de alunos que responderam 

negativamente, na verdade cinco alunos, e se compararmos com a pergunta anterior, podemos 

ver um conflito, pois alguns alunos embora tenham dito que as aulas foram satisfatórias para a 

aprendizagem do tema, não se sentem preparados para falar sobre eles e atuar de forma 

diferente. Pode sim parecer conflitante, mas se observarmos as justificativas entendemos 
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melhor, pois as justificativas de não se preparados não eram sobre não ter aprendido e sim sobre 

não ter segurança. A tabela 12 mostra os padrões de respostas dos alunos nessa questão. 

 

Tabela 12 Respostas dos alunos acerca das doenças e conservação dos alimentos no 

questionário final  
Pergunta: A partir das aulas, você se sente mais preparado(a) para falar sobre os diferentes temas dentro da 

segurança alimentar e atuar para melhorar o consumo de alimento de forma mais saldável em sua casa e na 

sua vida? SIM ou NÃO, Justifique. 

SIM  

Padrões de justificativas agrupadas por afinidade 

Aprendeu como funciona o processo de contaminação dos alimentos 

Aprendeu como prevenir a contaminação dos alimentos 

Aprendeu como manipular melhor os alimentos 

Tem uma noção básica sobre o assunto 

Agora tem domínio sobre o assunto 

A explicação da professora ajudou a entender 

Aprendeu que existem bactérias boas que convivem com nosso organismo e fazem o bem e bactérias 

que causam doenças. 

“Ao ver e fazer as coisas na prática podemos entender com mais calma e mais clareza.” (ALUNO 5, 

2019) 

NÃO  

Padrões de justificativas agrupadas por afinidade 

Tenho que aprender mais sobre o assunto 

Para discutir tem que ter mais segurança 

Tenho vergonha 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Nas três perguntas seguintes, os questionamentos foram sobre um conhecimento novo 

que eles desconheciam e de que maneira essas informações sobre segurança alimentar pode 

servir para eles no âmbito familiar. E por fim, a última pergunta do questionário, que era para 

eles avaliarem as aulas e a metodologia trabalhada. Na tabela 13 estão os padrões de respostas 

à essas perguntas. 
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Tabela 13 Respostas dos alunos acerca dos conhecimentos específicos no questionário final  
Pergunta: Durante as aulas sobre segurança alimentar, foram apresentadas diferentes formas de conservação 

e manipulação segura de alimentos. Descreva um conhecimento que anteriormente era desconhecido para 

você. 

Padrões de respostas agrupadas por afinidade 

Sal, como ele atua matando os microrganismos e pode ser um conservante   

Como os microrganismos crescem nos alimentos  

Congelar ou ferver os alimentos para conservar, como a temperatura atua no crescimento dos 

microrganismos, temperatura de incubação, temperatura ideal de crescimento  

Requentar um alimento é perigoso 

Mãos sujas, como a mão pode ser perigosa 

Utensílios usados podem contaminar  

Tempo de crescimento foi de 24h, por isso o alimento estraga em um dia 

Meios específicos, microrganismos diferentes crescem em alimentos diferentes  

Manipular alimento não é só preparar conforme a embalagem, tem que cuidar pra não contaminar. 

Não teve nada de novo, não houve muito a acrescentar 

Em branco    

Pergunta: De que maneira as informações sobre segurança alimentar e microrganismos contaminantes de 

alimentos abordadas nas aulas pode servir para melhoria da qualidade de vida no âmbito familiar? 

Padrões de respostas agrupadas por afinidade 

Tomar mais cuidado na hora de preparar, manipular e conservar os alimentos 

Avaliar melhor o que consome, se o alimento tem a higiene adequada 

Sabendo o tempo de crescimento e a temperatura vai tomar mais cuidado na conservação dos alimentos  

Evitar doenças na família 

Mais cuidado com a higiene na hora de preparar e comer os alimentos 

Conscientizar a família. “Ver a formação de colônias poderá argumentar sobre a contaminação com a 

mãe” (ALUNO 6, 2019).  

Em branco 

Pergunta: Faça uma avaliação geral sobre as aulas e a metodologia usada dentro do tópico de Microbiologia 

e segurança alimentar, nas aulas de Biologia. 

Padrões de respostas agrupadas por afinidade 

Aula muito e boa e divertida, aprendemos sem ser uma aula chata. “Muito divertido. Nunca pensei que 

faria uma coisas dessas na vida” (ALUNO 7, 2019). 

Foi muito bom analisar/avaliar os alimentos e ver meios seguros de utilizá-los. 

Boa e útil, gerou conhecimento, ensinou diversas coisas, outra forma de ver os alimentos. 

Muito produtiva, principalmente a metodologia facilitou a aprendizagem 

Temos mais conhecimento para transmitir informação para parentes e amigos. 

Em branco. 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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Alguns alunos não responderam as três últimas questões, uma hipótese é de não ter dado 

tempo, pois o questionário foi entregue depois da aula de apresentação dos resultados e a aula 

se estendeu um pouco, mas não existe uma certeza sobre isso, não foi conferido se os que 

deixaram em branco foram os últimos a entregar. Nas respostas, podemos observar, que quanto 

ao conhecimento novo adquirido, o aprendizado passou por assuntos que eles já tinham um 

conhecimento prévio, como o sal e a temperatura para conservação, mas não sabiam como 

funcionavam, e agora entenderam. E quanto a esse conhecimento novo ajudar a consumir 

melhor os alimentos no âmbito familiar, chamou a atenção um padrão de resposta sobre o fato 

deles terem feito o experimento e isso dá mais argumentos para passar esse conhecimento para 

a família.  Na avaliação geral sobre as aulas, a palavra mais citada foi “divertido”, e a 

metodologia, o fato de terem feito tudo até o planejamento das aulas, foi muito referenciado 

por eles como ponto principal das atividades.  

É necessário porém, fazer uma análise mais criteriosa desses resultados, os alunos 

gostaram das aulas, ficaram satisfeitos com o que aprenderam, indicaram novos conceitos 

compreendidos, perceberam a importância do tema em sua vida prática e sinalizaram uma 

mudança de comportamento e multiplicação dos assuntos abordados; mas ainda temos aspectos 

importantes a serem considerados, os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais 

estiveram presente em toda a abordagem e o ensino de maneira investigativa foi bem aceito 

como metodologia do processo de ensino-aprendizagem para os alunos, no entanto, alguns 

procedimentos foram realizados de forma pouco embasada, e os fundamentos teóricos ficaram 

um pouco de lado, como podemos ver no resultado dos relatórios em que alguns grupos não 

conseguiram interpretar os resultados dos experimentos de maneira satisfatória. Dessa maneira 

a fase de discussão, relembrando o ciclo de investigação, com suas duas subfases, comunicação 

e reflexão, precisa estar mais presente durante todo o processo e não apenas no final, para a 

proposta da SD. Com relação ao tempo, a fase de experimentação, com alguns procedimentos 

que geraram conflitos e um tempo muito grande para execução, mas que não interferem nas 

etapas, como a esterilização dos materiais em autoclave, tem uma sugestão de modificação, 

sem no entanto, descaracterizar o planejamento autônomo dos alunos. 
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5.5 Proposta da Sequência Didática 

 

A Sequência Didática MICROBIOLOGIA E SEGURANÇA ALIMENTAR NO 

ENSINO MÉDIO ATRAVÉS DO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO NAS AULAS DE 

BIOLOGIA foi elaborada com a intenção de introduzir as questões de segurança alimentar 

como uma proposta de intensificar o sentido do estudo desses microrganismos no ensino de 

Biologia, por meio de uma metodologia de ensino por investigação, com atividades práticas de 

análises microbiológicas e de técnicas de conservação de alimentos, com pesquisa de fungos e 

bactérias como indicadores de contaminação alimentar, ela é dívida em 5 etapas, abordando 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Essas etapas são divididas em 3 semanas 

de aula, com dois dias de aula na semana e duas aulas de 45mim cada, mas nada impede uma 

adaptação a outras realidades.  

Etapa 1: ORIENTAÇÃO - É apresentado o questionamento e através das respostas intuitivas 

dos alunos elaborada a questão problema;  

Etapa 2: CONCEITUALIZAÇÃO - Buscando dados bibliográficos elaboram-se hipóteses para 

responder a questão problema e com um embasamento teórico é feito o planejamento das ações 

no laboratório, em grupos;  

Etapa 3: INVESTIGAÇÃO - Execução dos experimentos, observa-se o resultado e interpretam-

se os dados;  

Etapa 4: CONCLUSÃO - Ocorre a apresentação e discussão dos resultados com a turma; e na 

Etapa 5: AVALIAÇÃO - Os grupos preparam seus relatórios técnicos e são avaliados. Na 

passagem de cada uma dessas fases para a subsequente, há uma intermediária, para se discutir 

e refletir sobre as atividades realizadas, e equalizar as dúvidas do processo.  

 A Sequência Didática completa, com todas as etapas, está no apêndice representa o 

produto final do Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia da Universidade 

doestado do Rio Grande do Norte – PROFBIO. 
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6 CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

 

Ao longo dessa pesquisa-ação, com alunos e professora, foi traçada uma estratégia de 

ensino de Biologia com o tema específico de Segurança Alimentar, para abordar a 

Microbiologia no ensino médio baseada na metodologia do ensino investigativo. Trazer para a 

sala de aula o ambiente de pesquisa, introduzir o fazer científico e sua linguagem, escrita e 

procedimental, despertar a curiosidade para a busca e construção de conhecimento, não são 

tarefas fáceis, nem para alunos e muito menos para professores. Não é nova a ideia do 

construtivismo, não é nova a ideia do aluno como agente protagonista de sua formação, mas 

ainda assim, a prática do ensino por investigação ainda é vista como novidade nas salas de aula. 

Após fazer um levantamento bibliográfico, traçamos uma Sequência Didática para 

abordar essa prática de ensino-aprendizagem em turmas de Biologia, trabalhando com um tema 

“a contaminação alimentar”, os alunos procuraram referências teóricas, planejaram 

experimentos práticos, analisaram de diversas formas, com diversos questionamentos, como 

um alimento pode ser contaminado e quais as formas de conservar e manipular melhor esses 

alimentos, e os resultados foram bem significativos, primeiro porque todos conseguiram 

realizar as tarefas e perceber relações entre os conteúdos e suas atividades cotidianas, e depois 

porque a avaliação dos alunos de uma maneira geral foi boa, com aprovação das atividades e 

com relatos positivos sobre as aulas. 

Abordando conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, partindo de uma análise 

dos conhecimentos prévios de cada um sobre o tema e de um planejamento conjunto das 

atividades, com os alunos atuando como atores principais e não coadjuvantes do processo, 

desenvolvemos uma metodologia baseada na investigação para discutir os temas de 

microrganismos e segurança alimentar, e também iniciar uma alfabetização científica na 

maneira de trabalhar integrando prática e teoria na busca do conhecimento. De fato, cada aluno 

traz uma bagagem própria, com caminhos diferentes e histórias de vida diversas, o aprendizado, 

assim, com cada um construindo um pedaço da trajetória pode gerar muitos conflitos, e 

geraram, mas nessas situações o papel do professor como mediador do processo é essencial.  

Mesmo com resultados positivos e satisfatórios, com os objetivos sendo alcançados, 

algumas situações merecem destaque, pois alguns desses conflitos gerados pela liberdade de 

trabalho, que deve existir para que o aluno desenvolva sua autonomia, e pelas diferenças 
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pessoais de cada um envolvido no processo, tiveram que ser avaliados durante o processo e 

algumas vezes redimensionado. com idades e maturidades diferentes algumas vezes as 

atividades não fluíam e alguns rearranjos dos grupos podem ser necessários, lembrando aqui 

que o trabalho no laboratório necessita de um comportamento mais cuidadoso. Um outro ponto 

a destacar é que a escrita científica não é uma prática dominada por alunos no ensino médio, 

então uma discussão coletiva de apresentação de resultados pode melhorar o desempenho. 

O ensino de maneira investigativa é uma oportunidade, tanto para alunos quanto para 

professores, de desenvolver uma aprendizagem significativa, com todos buscando e entendendo 

os conhecimentos de maneira que eles façam sentido, que possam ser reconhecidos como um 

instrumento de geração de autonomia e de modificação de comportamento. Aplicar 

conhecimentos adquiridos na sala de aula na vida prática entendendo como eles se encaixam 

em outros contextos é essencial para que a escola seja vista como um espaço de oportunidades, 

como um elemento transformador de vivências e convivências, e que seja um local prazeroso e 

desafiador, para que o aluno siga sempre essa busca vida a fora. 

A elaboração deste trabalho nos possibilitou experiências criativas e significativas no 

seu desenvolver, pois a escola é um espaço privilegiado para a formação de valores, hábitos, 

estilo de vida, através dessa vivência com a escola a direção, os alunos, os professores tanto os 

da escola quanto os da universidade. Desta maneira acreditamos que a realização do Ensino dos 

conceito ancorados na Pesquisa utilizando as mais diversas linguagens pode tornar o 

aprendizado da Microbiologia no ensino médio, mais significativo para os alunos. Por fim, 

diante destas reflexões, tanto a escola quanto os professores precisam criar condições para o 

desenvolvimento de uma prática contextualizada com a realidade dos alunos, possibilitando ao 

aluno uma aprendizagem que o leve a enxergar e compreender o mundo que o cerca, o seu 

semelhante e a si mesmo. 
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APÊNDICE A 

 

QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM 

Dados Pessoais 

1. Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 2. Idade: 

3. Componentes da família domiciliar: (  ) Pai  (  ) Mãe (  ) Irmãos (Quantos)? 

(_________________) outros 

(________________________________________________________________________) 

4. Qual grau de formação escolar dos pais?   

Pai (   ) Ensino Fundamental (   ) Ensino Médio (Técnico) (  ) Graduação (   ) Especialização   

( ) Mestrado ( ) Doutorado. Área de Formação  

( ____________________________________________________________) 

Mãe (   ) Ensino Fundamental (   ) Ensino Médio (Técnico) (  ) Graduação (   ) Especialização   

(  ) Mestrado (  ) Doutorado. Área de Formação  

( ____________________________________________________________) 

Segurança Alimentar 

5. Você já participou de algum curso/palestra/aula com a temática Segurança 

Alimentar? 

(   ) Sim.  (   ) Não  
De que tipo? 

 (________________________________________________)                                                                                                                              

6. Você consegue relacionar o conteúdo ministrado em sala com questões 

cotidianas/sociais? 

(  ) Sim. Sempre percebo a relação dos conteúdos ministrados pelos professores com as 

questões cotidianas. 

(   ) Não, pois não consigo fazer correlações e muitas vezes não entendo o significado dos 

conteúdos. 

7. Qual o nível de importância de se abordar um tema como segurança alimentar em 

sala de aula? 

(   ) Muito importante. Explique:  

 

(   ) Pouco importante. Explique:  

 

(   ) Sem importância. Explique:  

 

8. A seu ver, o trabalho em sala sobre segurança alimentar pode de alguma maneira 

influenciar na vida prática das pessoas envolvidas? 

( ) Sim. ( ) Não Porque?              

                                                                                                                                                                                               

Conhecimento Específico 

9. Dentre todos os assuntos que envolvem a segurança alimentar, quais você acha que 

são mais pertinentes? PODE MARCAR MAIS DE UMA OPÇÃO 
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(   ) Conservação de alimentos (   ) contaminação (   ) doenças e intoxicações alimentares (   

) Patógenos de origem alimentar   (   ) Indicadores de contaminação alimentar (   ) Legislação 

dobre segurança alimentar (   ) Práticas de produção e manipulação (   ) Outros (                                                                                                                  

 ) 

 

10. Dentre os microrganismos mais comumente associados a contaminação de 

alimentos, marque aquelas que você tem conhecimento: PODE MARCAR MAIS DE 

UMA OPÇÃO 

(   ) Salmonella (   ) Shigella(   ) E. coli (   ) Streptococcus  (   ) Enterococcus (   ) Cl. botulinum 

(   ) Vibrio cholerae (  )Outros, quais? ( 

) 

11. Na sua opinião de quem é a responsabilidade da garantia de segurança alimentar 

doméstica? PODE MARCAR MAIS DE UMA OPÇÃO 

( ) Órgãos governamentais Quais?                                                                                                        

(   ) Estabelecimentos comerciais 

(   ) Fornecedores de alimentos (matéria prima) 

(   ) Consumidores 

12. Das doenças veiculadas por alimentos, cite as que você tem conhecimento, com um 

sintoma associado: 

Doença Sintoma 

  

  

  

  

  

13. Indique maneiras que você conhece de conservação e manipulação segura de 

alimentos para consumo doméstico. 

Formas de conservação: 

 

 

 

 

Formas de manipulação segura de alimentos: 
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QUESTIONÁRIO FINAL 

Dados Pessoais 

1. Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 2. Idade: 

3. Componentes da família domiciliar: (  ) Pai  (  ) Mãe (  ) Irmãos (Quantos)? 

(_________________)  

(  ) outros (_______________________________________________________________) 

4. Qual grau de formação escolar dos pais?   

Pai (   ) Ensino Fundamental (   ) Ensino Médio (Técnico) (  ) Graduação (   ) Especialização   

( ) Mestrado ( ) Doutorado. Área de Formação 

(  ____________________________________________________________) 

Mãe (   ) Ensino Fundamental (   ) Ensino Médio (Técnico) (  ) Graduação (   ) Especialização   

(  ) Mestrado (  ) Doutorado. Área de Formação  

( ____________________________________________________________) 

Segurança Alimentar 

5. Você já participou de algum curso/palestra/aula com a temática Segurança 

Alimentar? 

(   ) Sim.  (   ) Não  
De que tipo? 

(_____________________________________________)                                                                                                                              

6. Você consegue relacionar o conteúdo ministrado em sala com questões 

cotidianas/sociais? 

(  ) Sim. Sempre percebo a relação dos conteúdos ministrados pelos professores com as 

questões cotidianas. 

(   ) Não, pois não consigo fazer correlações e muitas vezes não entendo o significado dos 

conteúdos. 

7. Qual o nível de importância de se abordar um tema como segurança alimentar em 

sala de aula? 

(   ) Muito importante. Explique: ( 

 

(   ) Pouco importante. Explique: ( 

 

(   ) Sem importância. Explique: ( 

 

8. A seu ver, o trabalho em sala sobre segurança alimentar pode de alguma maneira 

influenciar na vida prática das pessoas envolvidas? 

(   ) Sim. (   ) Não Porque? ( 

                                                                                                                                                                                                  

Conhecimento Específico 

9. Dentre todos os assuntos que envolvem a segurança alimentar, quais você acha que 

são mais pertinentes? PODE MARCAR MAIS DE UMA OPÇÃO 

(   ) Conservação de alimentos (   ) contaminação (   ) doenças e intoxicações alimentares (   

) Patógenos de origem alimentar   (   ) Indicadores de contaminação alimentar (   ) Legislação 

dobre segurança alimentar (   ) Práticas de produção e manipulação (   ) Outros 
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10. Dentre os microrganismos mais comumente associados a contaminação de 

alimentos, marque aquelas que você tem conhecimento: PODE MARCAR MAIS DE 

UMA OPÇÃO 

(   ) Salmonella (   ) Shigella(   ) E. coli (   ) Streptococcus  (   ) Enterococcus (   ) Cl. botulinum 

(   ) Vibrio cholerae (  )Outros, quais? ( 

) 

11. Na sua opinião de quem é a responsabilidade da garantia de segurança alimentar 

doméstica? PODE MARCAR MAIS DE UMA OPÇÃO 

(   ) Órgãos governamentais   Quais?  

(                                                                                                                        ) 

(   ) Estabelecimentos comerciais 

(   ) Fornecedores de alimentos 

(   ) Consumidores 

12. Das doenças veiculadas por alimentos, cite as que você tem conhecimento, com um 

sintoma associado: 

Doença Sintoma 

  

  

  

  

  

13. Indique maneiras que você conhece de conservação e manipulação segura de 

alimentos para consumo doméstico. 

Formas de conservação: 

 

 

 

 

Formas de manipulação segura de alimentos: 

 

 

 

 

Dados da Atividade 

14.A abordagem sobre a segurança alimentar e os microrganismos contaminantes de 

alimentos nas aulas práticas de Biologia, a seu ver, foi satisfatória para uma maior 

aprendizagem? 

(a) Sim, as aulas práticas facilitam o entendimento e a contextualização do assunto. 

(b) Não, pois as técnicas utilizadas foram de difícil entendimento e execução. 
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15 A partir das aulas, você se sente mais preparado (a) para falar sobre os diferentes 

temas dentro da segurança alimentar e atuar para melhorar o consumo de alimento de 

forma mais saldável em sua casa e na sua vida? 

(a) Sim             (b) Não 

Justifique 

 

16 Durante as aulas sobre segurança alimentar, foram apresentadas diferentes formas 

de conservação e manipulação segura de alimentos. Descreva um conhecimento que 

anteriormente era desconhecido para você. 

 

 

 

 

 

17 De que maneira as informações sobre segurança alimentar e microrganismos 

contaminantes de alimentos abordadas nas aulas pode servir para melhoria da 

qualidade de vida no âmbito familiar? 

 

 

 

 

 

 

18 Faça uma avaliação geral sobre as aulas e a metodologia dentro do tópico de 

Microbiologia e segurança alimentar, nas aulas de Biologia. 
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APÊNDICE B 

 

 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – 

UERN 

Campus Universitário Central – Mossoró 

Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia- ProfBio 

 

  

TERMO ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, ____________________________________________________________ 

_______________________________________________ declaro que estou ciente e 

concordo em participar do estudo “MICROBIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO: UMA 

PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A INTRODUÇÃO DA SEGURANÇA 

ALIMENTAR NAS AULAS DE BIOLOGIA”, orientado pelo(a) Prof(a). Regina Célia 

Pereira Marques. Declaro que fui devidamente esclarecido quanto ao objetivo geral: “Criar 

uma metodologia, baseada no modelo de Sequência Didática, para introduzir nas aulas de 

Biologia o estudo de maneira investigativa dos conteúdos de Microbiologia, desenvolvendo 

ações de Segurança Alimentar.” e quanto aos objetivos específicos: (1) Levantar, através de 

pesquisa bibliográfica, modelos de sequências didáticas para estabelecer um modelo a ser 

seguido no Trabalho de Conclusão do Mestrado (TCM); e doenças veiculadas por alimentos 

mais comuns para organizar as ações pedagógicas de investigação dos causadores das doenças 

e suas consequências, para introdução das questões de segurança alimentar nas aulas de 

Biologia; (2)Traçar uma sequência de aulas práticas e teóricas, com metodologia específica, 

para identificação dos microrganismos causadores de doenças veiculadas por alimentos, e os 

métodos de conservação dos alimentos, como profilaxia., testando a sequência de aulas 

estabelecida, em pelo menos duas turmas, de Curso Integrado, do IFRN (Instituto Federal de 

educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, fazendo um questionário prévio e um 

de avaliação final da metodologia, gerando dados avaliativos para resultados e discussão do 

TCM; (3) Analisar os dados obtidos na aplicação da metodologia estabelecida pelo TCM e a 

partir dessas análises criar uma Sequência Didática que trate do ensino de Microbiologia 

voltado para a Segurança Alimentar, nas aulas de Biologia, como produto final do TCM.  
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Quanto aos procedimentos aos quais serei submetido: aulas práticas e questionários, 

cujo as informações coletadas serão analisadas e discutidas para construção de uma Sequência 

Didática e servirão de base para produção de um artigo. E dos possíveis riscos de ordem 

emocional, como constrangimento/vergonha de a sua vida ser exposta que possam advir de tal 

participação e que serão minimizados mediante: Garantia do anonimato/privacidade do 

participante na pesquisa, onde não será preciso colocar o nome do mesmo; e de ordem física, 

como contaminação com microrganismos no laboratório, que serão minimizadas com a 

utilização de EPIs.  

Para manter o sigilo e o respeito aos participantes da pesquisa, apenas a discente Lílian 

da Silva Vieira aplicará o questionário e somente a discente Lílian da Silva Vieira e o 

pesquisador responsável poderão manusear e guardar os questionários; sigilo das informações 

por ocasião da publicação dos resultados, visto que não será divulgado dado que identifique o 

participante; garantia que o participante se sinta a vontade para responder aos questionários e 

anuência das diretoras das instituições de ensino para a realização da pesquisa. Dessa forma, 

concordo em participar voluntariamente da pesquisa e autorizo sua publicação. 

___________________________________________ 

Assinatura do Aluno 

Mossoró – RN,___/___/201__ 

Lílian da Silva Vieira (Aluno-pesquisador) - Aluna do Curso de Mestrado 

Profissional em Ensino de Biologia- ProfBio, da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte – UERN, Campus Universitário Central – Mossoró, no endereço BR 110, KM 48  Rua: 

Prof. Antônio Campos, S/N, Bairro Costa e Silva. CEP 59.610-090 Mossoró– RN. Tel.(84) 

981411762  

Prof Regina Célia Pereira Marques (Orientador da Pesquisa – Pesquisadora 

Responsável) - Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia- ProfBio, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Universitário Central – 

Mossoró, no endereço BR 110, KM 48  Rua: Prof. Antônio Campos, S/N, Bairro Costa e Silva. 

CEP 59.610-090 Mossoró– RN. Tel.(84) 91003905  

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) -Campus Universitário Central - Centro 

de Convivência. BR 110, KM 48  Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva.Tel: (84) 

3312-7032. e-mail: cep@uern.br / CEP 59.610-090. 
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Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – 

UERN 

Campus Universitário Central – Mossoró 

Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia- ProfBio 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa “MICROBIOLOGIA NO 

ENSINO MÉDIO: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A INTRODUÇÃO DA 

SEGURANÇA ALIMENTAR NAS AULAS DE BIOLOGIA” coordenada pelo (a) Prof. 

Regina Célia Pereira Marques e que segue as recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 

do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares. Sua participação é voluntária, o que 

significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento sem que 

isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Caso decida aceitar o convite, seu/ sua filho (a) será submetido ao seguinte 

procedimento: aulas práticas e questionários cuja responsabilidade de aplicação é de Lílian da 

Silva Viera, licenciada em Biologia, aluna do curso do Campus Central “de Mestrado 

Profissional em Ensino de Biologia- ProfBio”, da Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte.  

As informações coletadas serão analisadas e os resultados serão utilizados unicamente 

para fins científicos desta pesquisa, respeitando a confidencialidade dos sujeitos e os preceitos 

éticos previstos na resolução 466/12 do CNS.  

Essa pesquisa tem como objetivo geral: “Criar uma metodologia, baseada no modelo de 

Sequência Didática, para introduzir nas aulas de Biologia o estudo de maneira investigativa dos 

conteúdos de Microbiologia, desenvolvendo ações de Segurança Alimentar.”. E como objetivos 

específicos: (1) Levantar, através de pesquisa bibliográfica, modelos de sequências didáticas 

para estabelecer um modelo a ser seguido no Trabalho de Conclusão do Mestrado (TCM); e 

doenças veiculadas por alimentos mais comuns para organizar as ações pedagógicas de 

investigação dos causadores das doenças e suas consequências, para introdução das questões 

de segurança alimentar nas aulas de Biologia; (2) Traçar uma sequência de aulas práticas e 

teóricas, com metodologia específica, para identificação dos microrganismos causadores de 
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doenças veiculadas por alimentos, e os métodos de conservação dos alimentos, como 

profilaxia., testando a sequência de aulas estabelecida, em pelo menos duas turmas, de Curso 

Integrado, do IFRN (Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte, fazendo um questionário prévio e um de avaliação final da metodologia, gerando dados 

avaliativos para resultados e discussão do TCM; (3) Analisar os dados obtidos na aplicação da 

metodologia estabelecida pelo TCM e a partir dessas análises criar uma Sequência Didática que 

trate do ensino de Microbiologia voltado para a Segurança Alimentar, nas aulas de Biologia, 

como produto final do TCM.   

O benefício desta pesquisa é a possibilidade de introduzir as questões de Segurança 

Alimentar como uma proposta de intensificar o sentido do estudo desses microrganismos no 

ensino de Biologia, através de uma metodologia de ensino por investigação, com atividades 

práticas de análises microbiológicas e de técnicas de conservação de alimentos. 

Os riscos mínimos que o participante da pesquisa estará exposto são de manipulação de 

microrganismos. Esses riscos serão minimizados mediante utilização de EPIs necessários, além 

de garantia do anonimato/privacidade do participante na pesquisa, onde não será preciso colocar 

o nome do mesmo. Para manter o sigilo e o respeito ao participante da pesquisa, apenas a 

discente Lílian da Silva Vieira aplicará o questionário e somente a discente Lílian da Silva 

Vieira e o pesquisador responsável poderão manusear e guardar os questionários; o sigilo das 

informações por ocasião da publicação dos resultados será mantido, visto que não será 

divulgado dado que identifique o participante; e a garantia de que o participante se sinta a 

vontade para responder aos questionários, além da anuência das Instituições de ensino para a 

realização da pesquisa. 

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em pasta de arquivo e pen 

drive Kingston 8Gb, com senha (criptografada) em arquivo metálico com chave (de posse do 

coordenador) localizado no laboratório de Biologia II do campus da UERN Mossoró, de 

responsabilidade do Coordenador desta pesquisa., a fim de garantir a confidencialidade, a 

privacidade e a segurança das informações coletadas, e a divulgação dos resultados será feita 

de forma a não identificar os participantes e o responsável. 

Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a pesquisadora Lílian da Silva Vieira do 

Estado do Rio Grande do Norte/RN, Campus Universitário Central, no endereço BR 110, KM 
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48  Rua: Prof. Antônio Campos, S/N, Bairro Costa e Silva. CEP 59.610-090 Mossoró– RN. 

Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP-UERN) -Campus Universitário Central - Centro de Convivência. BR 110, KM 

48  Rua: Prof. Antônio Campos, S/N, Costa e Silva. Tel: (84) 3312-7032. e-mail: cep@uern.br    

/   CEP 59.610-090. 

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua participação 

nesse estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – cobertura material para 

reparar dano – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – compensação material, exclusivamente 

de despesas do participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e 

alimentação – sob a responsabilidade do (a) pesquisador(a) Lílian da Silva Vieira. 

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados 

coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e 

publicados em revistas nacionais ou internacionais. O pesquisador estará à disposição para 

qualquer esclarecimento durante todo o processo de desenvolvimento deste estudo. Após todas 

essas informações, agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração.  

Consentimento Livre 

Concordo em participar desta pesquisa “MICROBIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO: 

UMA PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A INTRODUÇÃO DA SEGURANÇA 

ALIMENTAR NAS AULAS DE BIOLOGIA”. Declarando, para os devidos fins, que fui 

devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais meu/ 

minha filho (a) ________________________________________________________(nome 

do(a) aluno(a) será submetido (a) e dos possíveis riscos que possam advir de tal participação. 

Foram garantidos a mim esclarecimentos que venham a solicitar durante a pesquisa e o direito 

de desistir da participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique em 

qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha família. Autorizo assim, a publicação dos dados 

da pesquisa, a qual me garante o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha 

identificação. 

Mossoró, ______/_______/_______.  

________________________________________ 

                 Assinatura do Pesquisador  

___________________________________________ 
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                Assinatura do Participante 

Lílian da Silva Vieira (Aluno-pesquisador) - Aluna do Curso de Mestrado 

Profissional em Ensino de Biologia- ProfBio, da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte – UERN, Campus Universitário Central – Mossoró, no endereço BR 110, KM 48  Rua: 

Prof. Antônio Campos, S/N, Bairro Costa e Silva. CEP 59.610-090 Mossoró– RN. Tel.(84) 

981411762  

Prof Regina Célia Pereira Marques (Orientador da Pesquisa – Pesquisadora 

Responsável) - Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia- ProfBio, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Universitário Central – 

Mossoró, no endereço BR 110, KM 48  Rua: Prof. Antônio Campos, S/N, Bairro Costa e Silva. 

CEP 59.610-090 Mossoró– RN. Tel.(84) 91003905  

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) -Campus Universitário Central - Centro 

de Convivência. BR 110, KM 48  Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva.Tel: (84) 

3312-7032.  

e-mail: cep@uern.br / CEP 59.610-090. 
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APENDICE C 

 

Sequência Didática: MICROBIOLOGIA E SEGURANÇA ALIMENTAR NO ENSINO 

MÉDIO ATRAVÉS DO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO 

 

FICHA PARA IDENTIFICAÇÃO  

Título: MICROBIOLOGIA E SEGURANÇA ALIMENTAR NO ENSINO MÉDIO TRAVÉS 

ENSINO POR INVESTIGAÇÃO NAS AULAS DE BIOLOGIA. 

Autora Lílian da Silva Vieira 

Disciplina/Área   Biologia / Microbiologia 

Professora Orientadora  Dr(a). Regina Célia Pereira Marques 

Professora Coorientadora Dr(a). Allyssandra Maria Lima Rodrigues Maia 

Instituição de Ensino Superior  UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

Relação Interdisciplinar   Relação entre as Ciências da Natureza - Biologia, Química e 

Matemática. 

Resumo  

  

A presente Sequência Didática foi elaborada com a intenção de 

introduzir as questões de segurança alimentar como uma proposta 

de intensificar o sentido do estudo desses microrganismos no 

ensino de Biologia, por meio de uma metodologia de ensino por 

investigação, com atividades práticas de análises microbiológicas 

e de técnicas de conservação de alimentos, com pesquisa de 

fungos e bactérias como indicadores de contaminação alimentar. 

O ensino de maneira investigativa é uma oportunidade, tanto para 

alunos quanto para professores, de desenvolver uma 

aprendizagem significativa, com todos buscando e entendendo os 

conhecimentos de maneira que eles façam sentido, que possam 

ser reconhecidos como um instrumento de geração de autonomia 

e de modificação de comportamento. Aplicar conhecimentos 

adquiridos na sala de aula na vida prática entendendo como eles 

se encaixam em outros contextos é essencial para que a escola 

seja vista como um espaço de oportunidades, como um elemento 

transformador de vivências e convivências, e que seja um local 

prazeroso e desafiador, para que o aluno siga sempre essa busca 

vida a fora. 

Palavras-chave   
Ensino por Investigação. Ensino de Microbiologia. Conservação 

de alimentos. Alfabetização científica. 

Formato do Material Didático  Sequência Didática  

Público Alvo   Professores do Ensino Médio e alunos de graduação de formação 

docente. 
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APRESENTAÇÃO 

  

"O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001” 

A Sequência Didática MICROBIOLOGIA E SEGURANÇA ALIMENTAR NO 

ENSINO MÉDIO: ENSINO POR INVESTIGAÇÃO NAS AULAS DE BIOLOGIA é um 

produto fruto do trabalho final apresentado como Dissertação ao Programa de Pós-Graduação 

Mestrado Profissional em Ensino de Biologia da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Ensino de Biologia.  

Esta SD é dívida em 5 etapas, abordando conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais. Essas etapas são divididas em 3 semanas de aula, com dois dias de aula na semana 

e duas aulas de 45mim cada, mas nada impede uma adaptação a outras realidades. Na primeira, 

é apresentado o questionamento e através das respostas intuitivas dos alunos elaborada a 

questão problema; depois, na segunda fase, buscando dados bibliográficos elaboram-se 

hipóteses para responder a questão problema e com um embasamento teórico é feito o 

planejamento das ações no laboratório, em grupos; na terceira se executa os experimentos, 

observa-se o resultado e interpretam-se os dados; na quarta fase ocorre a apresentação e 

discussão dos resultados com a turma; e por fim na última fase, os grupos preparam seus 

relatórios técnicos e são avaliados. Na passagem de cada uma dessas fases para a subsequente, 

há uma intermediária, para se discutir e refletir sobre as atividades realizadas, e equalizar as 

dúvidas do processo. A seguir a descrição da SD, fruto dessa pesquisa-ação, com suas fases, 

objetivos, conteúdos principais e associados e sugestões de temas que podem ser abordados 

durante o processo. 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA: MICROBIOLOGIA E SEGURANÇA ALIMENTAR NO 

ENSINO MÉDIO ATRAVÉS DO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO NAS AULAS DE 

BIOLOGIA. 

Profa Lílian da Silva Vieira 

Introdução: 

Esta sequência didática tem o intuito de introduzir as questões de segurança alimentar como 

uma proposta de intensificar o sentido do estudo desses microrganismos no ensino de 

Biologia, através de uma metodologia de ensino por investigação, com atividades práticas 

de análises microbiológicas e de técnicas de conservação de alimentos. 

É dividida em cinco etapas, com atividades teóricas e práticas, seguindo um ciclo de 

investigação, para tratar do conteúdo de microrganismos no Ensino Médio.  

Objetivo: 

Gerais: Entender os princípios da classificação biológica e da sistemática como 

representação das relações evolutivas entre diferentes grupos taxonômicos. 

Conhecer a biologia dos diferentes reinos dos microrganismos (bactérias, 

protozoários e fungos) enfatizando os aspectos relacionados à saúde 

humana, além da sua importância ecológica e econômica. 

Específicos: Compreender como os microrganismos contaminam alimentos e causam 

doenças relacionadas a alimentação. Planejar, executar e discutir hipóteses 

que explique a problemática da contaminação e da conservação dos 

alimentos. Executar experimentos de análises microbiológicas com cultivo 

de microrganismos de amostras de alimentos. Entender os conceitos de 

microbiota endógena, organismos patógenos e oportunistas. Compreender 

o mecanismo de crescimento dos microrganismos e seus fatores limitantes 

e associá-los a contaminação e conservação dos alimentos. 

Conteúdos: 

Temas estruturadores: Qualidade de vida das populações humanas; Identidade dos 

seres vivos; Diversidade da vida. 

Conteúdo Específico: Classificação dos Seres Vivos, Procariontes, Protistas e 

Fungos e Relações desses organismos com os seres 

humanos e as doenças que podem causar. 

Conteúdo associado: Método científico, Tipos celulares, Componentes bióticos e 

abióticos, metabolismo microbiano. 

Público alvo das aulas: 

Alunos do Ensino Médio que estejam cursando a disciplina de Biologia ou a área de Ciências 

da Natureza e Matemática, dentro dos itinerários formativos. 

Tempo total da Sequência Didática 

Realizada em três semanas de aula, com dois dias de aula na semana e duas aulas de 45mim 

cada, mas nada impede uma adaptação a outras realidades 
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Procedimentos: 

ETAPA 1: ORIENTAÇÃO 

Tempo de 

execução: 

Duas aulas de 45min cada 

Quantidade de 

alunos e 

organização dos 

alunos: 

Turma toda junta, turmas pequenas favorecem a atividade, pois 

nas práticas não se consegue fazer com mais 20 alunos ao 

mesmo tempo. Atividade individual. 

Descrição da 

etapa:  

Essa etapa representa um desafio de aprendizagem por meio de 

um problema. Nessa etapa é introduzido o tópico de 

aprendizagem. 

Visando estimular a curiosidade dos alunos para o tema 

abordado, propor dois questionamentos, (1) Quais são os 

benefícios dos alimentos para o organismo? E (2) Quais são 

os males que os alimentos podem causar ao organismo?  

Discussão da 

etapa: 

Analisar as respostas dos alunos na turma e discutir possíveis 

formas de definir uma investigação do assunto. Orientar os 

alunos para a questão da contaminação dos alimentos. Observar 

os conhecimentos prévios dos alunos sobre o assunto. 

Sugestão de temas 

para a discussão e 

orientação da 

etapa: 

 Quantidade consumida – Alimentos podem fazer mal quando 

consumidos em muita quantidade.  

 Conservação e cuidados com os alimentos – Alimentos podem 

fazer mal por estarem estragados, fora do prazo de validade, mal 

conservados, mal lavados e contaminados por bactérias ou 

fungos.  

 

Ficha de Trabalho da Orientação 

Escola: 

Turma: 

Aluno: 

Professor Mediador: 

Data: 

(1) Quais são os benefícios dos alimentos para o organismo? 

 

 

 

(2) Quais são os males que os alimentos podem causar ao organismo? 
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ETAPA 2: CONCEITUALIZAÇÃO 

Tempo de 

execução: 
Duas aulas de 45min cada 

Quantidade de 

alunos e 

organização dos 

alunos: 

Divisão da turma em grupos, ideal trabalhar com no máximo 4 

grupos por vez, com no máximo 5 alunos por grupo. 

Descrição da etapa:  Essa etapa representa uma investigação de conhecimentos prévios dos 

alunos e a busca por teorias que os embasem. Questionar e gerar 

hipóteses, definir o problema a ser investigado e gerar hipóteses 

baseadas em teorias.  

Usando as respostas dos alunos nas questões anteriores, embasar as 

investigações que podem ser feitas para indicar porque um alimento 

pode fazer mal.  

Introduzir alguns conceitos sobre microrganismos e traçar a 

metodologia para as experimentações no laboratório. 

Conceitos a serem introduzido: Tipos de microrganismos (fungos e 

bactérias), intoxicação e infecção alimentar, crescimento 

microbiológico, fatores de crescimento (abióticos), cultivo de 

microrganismos.  

Com a turma dividida em grupo, estabelecer com cada grupo um 

esboço do roteiro que o grupo quer investigar sobre contaminação e 

preservação de alimentos. 

Discussão da etapa: Analisar os roteiros e verificar a viabilidade de cada ação proposta 

pelos alunos, discutir com os grupos e refletir sobre os procedimentos 

necessários 

Sugestão de temas 

para a discussão e 

orientação da 

etapa: 

A tabela anexa mostra alguns questionamento e hipóteses que podem 

surgir na discussão ou caso algum grupo não consiga elaborar uma 

hipótese pode-se sugerir alguma coisa, mas nesse caso incentivar que 

eles investiguem e escrevam o problema/investigação do seu modo. 

 

 

Sugestão de questionamentos 

Tema 1 

Questionamento Um alimento pode ser melhor conservado se refrigerado? 

Hipótese Alimentos refrigerados tendem a ter menor crescimento microbiano em 

função da temperatura ótima de crescimento próximo da temperatura 

ambiente. 

Investigação Pegar dois alimentos e transportar para a escola, um em embalagem 

térmica com gelo e outro em embalagem normal a temperatura 

ambiente.  

Tema 2 

Questionamento Alimentos industrializados tem menos microrganismos? 

Hipótese Alimentos industrializados passam por análises microbiológicas para 

serem liberados para comercialização. 

Investigação Analisar o crescimento microbiológico em dois alimentos de mesma 

natureza, mas de origens de produção diferentes, industrial e artesanal. 



 

 

83 

 

 

 

 

Tema 3 

Questionamento Alimentos muito doces tem menos chance de se contaminarem? 

Hipótese O açúcar pode servir para diminuir o crescimento de microrganismos 

em alimentos, atuando como fator limitante de crescimento (conteúdo 

abordado em Ecologia). 

Investigação Analisar o crescimento microbiológico em dois alimentos de mesma 

natureza, com quantidades de açúcar diferentes. 

Tema 4 

Questionamento Alimentos cozidos fazem menos mal do que alimentos crus? 

Hipótese O a temperatura do cozimento mata microrganismos nos alimentos. 

Investigação Analisar o crescimento microbiológico em dois alimentos de mesma 

natureza, cozidos e crus. 

Tema 5 

Questionamento É melhor usar água mineral para fazer sucos de polpa de fruta para não 

contaminar? 

Hipótese A água da torneira pode estar contaminada e contaminar a poupa 

industrializada do suco. 

Investigação Analisar o crescimento microbiológico em água mineral e da torneira. 

Tema 6 

Questionamento A mão suja é um meio de contaminar os alimentos? 

Hipótese A mão pode acumular microrganismos e contaminar os alimentos 

quando são manipulados na hora do preparo e consumo. 

Investigação Analisar o crescimento microbiológico da mão dos alunos do grupo, 

suja e depois limpa com água e com álcool.  

Tema 7 

Questionamento Um alimento mesmo com aparência boa pode estar contaminado. 

Hipótese Alguns microrganismos contaminam os alimentos, mas não causam 

deterioração visível. 

Investigação Analisar o crescimento microbiológico em alimentos deixados fora da 

geladeira e considerados “passados”, mas sem apresentar odor e 

aparência de estragado; ou alimento fora do prazo de validade. 
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Roteiro de trabalho da Conceitualização 

Escola: 

Turma: 

Grupo: 

Professor Mediador: 

Data: 

(1) Questionamento, qual o problema de contaminação alimentar o grupo que 

investigar? 

 

 

 

(2) Hipótese, qual a provável explicação para a contaminação investigada? 

 

 

 

(3) Questionamento, qual análise laboratorial vai ser feita? 

 

 

 

(4) Material utilizado: Meios de cultura, vidraria, equipamentos. 

 

 

(5) Procedimentos realizados? 

 

 

 

(6) Resultados esperados? 

 

 

Bibliografia sugerida para embasar a escolha dos meios e procedimentos utilizados: 

HOFLING, J.F., GONÇALVES, R.B. Microscopia de luz em microbiologia: morfologia 

bacteriana e fúngica. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

JORGE, A. O. C. Microbiologia – Atividades Práticas. 2ªed. São Paulo: Editora Santos, 

2008. 
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ETAPA 3: INVESTIGAÇÃO 

Tempo de 

execução: 

Quatro aulas de 45min cada (2 dias diferentes) 

Quantidade de 

alunos e 

organização dos 

alunos: 

Divisão da turma em grupos, ideal trabalhar com no máximo 4 

grupos por vez, com no máximo 5 alunos por grupo. 

Descrição da 

etapa:  

Esta etapa compreende a geração de dados através da condução 

de experimentos para testar a hipótese, e a interpretação dos 

dados, criando significado e sistematizando novos 

conhecimentos. 

Cada grupo, partindo da hipótese que quer investigar para 

responder a indagação feita sobre a contaminação dos alimentos 

com microrganismos, elabora a metodologia que irá usar, 

escolhendo o meio de cultura que irá utilizar de acordo com a 

amostra e fazer uma lista de material e do tipo de cultivo que irá 

fazer (se o laboratório não for bem equipado, essa etapa deve ser 

substituída por maneiras alternativas, conforme sugestão ao final 

da etapa). 

Com a metodologia pronta, os alunos produzem os meios, 

esterilizam o material e coletam as amostras, fazem a inoculação 

e no primeiro dia dessa etapa deixam o material inoculado na 

estufa para o crescimento. 

(Obs.: A realização do procedimento completo leva algum 

tempo, o professor pode optar por deixar os meios prontos e 

esterilizar todo o material, mas é importante que os alunos 

entendam a importância de cada etapa e a função de cada 

procedimento, pois isso embasa a discussão sobre os fatores que 

interferem no crescimento microbiano). 

Depois de 24h de crescimento na incubadora faz-se a leitura dos 

resultados observando o crescimento ou não de microrganismos; 

comparando o material inoculado com as placas em branco para 

o controle e observando as colônias isoladas morfologicamente, 

quanto ao tamanho (grande, média ou pequena), coloração 

(incolor, colorida ou alguma cor específica) e forma (circular ou 

irregular), para estabelecer se existia ou não variedades de 

colônias diferente; e observando a quantidade de crescimento, 

classificando em escassa, moderada ou abundante. 

Discussão da 

etapa: 

Cada grupo irá analisar seus resultados e anotar todos os dados 

para depois relacionar os dados com a hipótese sugerida pelo 

grupo, e com o auxílio da professora e pesquisa bibliográfica, 

sistematizar os novos conhecimentos. 

Sugestão de temas 

para a discussão e 

orientação da 

etapa: 

A tabela anexa mostra os materiais utilizados para o experimento, 

toda a metodologia tem que ser discutida antes do início dos 

experimentos, e é importante que haja uma reflexão sobre ela, 

para o grupo se certificar de cada passo. 



 

 

86 

 

 

 

Para discutir os resultados, é importante que cada grupo 

sistematize suas anotações sobre os crescimentos de 

microrganismos nas amostras e tenha uma base teórica, 

pesquisada por eles, junto com o professor. 

Sugestão de Metodologia 

Material utilizado nas análises 

Material Utilização 

Autoclave vertical Esterilização dos meios de cultura. (Requer cuidado 

extra para prevenir queimaduras) 

Balança Pesar a quantidade de meio dissolvido. 

Bastão de Vidro Para misturar os meios de cultura e transferir os 

líquidos de recipientes. 

Estufa Incubar as culturas 

Placa aquecedora Aquecer os meios para dissolvê-los. (Requer cuidado 

extra para prevenir queimaduras) 

Lamparina Usada para flambagem de instrumentos de inoculação. 

Becker Dissolver os meios de cultura na chapa aquecedora. 

Conta Gotas Transferir as amostras líquidas 

Placas descartáveis 

esterilizadas 
Usadas com meios sólido (agar) 

Tubos de ensaio Para os meios líquidos 

Estante  Para tubos de ensaio 

Erlenmeyer Usados para levar os meios a autoclave. 

Contador de colônias Utilizado na análise dos resultados 

Espátulas e Colheres Utilizadas para transferência de sólidos 

Sacos e potes de coleta Descartáveis e estéreis para coletar os alimentos 

sólidos e líquidos. 

Álcool 70% e hipoclorito de 

sódio  

Utilizado para desinfecção de bancadas, mãos e 

materiais descartáveis. 

Luvas, máscaras, tocas, 

jalecos 
Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) 

Meios de 

Cultura 

Plate Count 

Agar  - PCA 

Utilizado para a contagem de bactérias em água, águas 

residuais, alimentos e produtos lácteos 

Potato 

Dextrose Agar 
Utilizado na contagem de fungos e leveduras. 

Eosin Methylene 

Blue Agar - 

EMB  

Meio seletivo, colônias de Escherichia coli são 

facilmente identificáveis por apresentarem coloração 

verde metálico no meio. 

Lysine Iron Agar Meio diferencial usado para distinguir diferentes 

bacilos Gram-negativos - especialmente entre as 

Enterobacteriaceae. 

Lactose Broth Caldo Lactose é utilizado para o cultivo de Salmonella 

e coliformes em alimentos. 
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Roteiro de trabalho da Investigação 

Escola: 

Turma: 

Grupo: 

Professor Mediador: 

Data: 

(1) Investigação, qual investigação foi feita? 

 

 

 

(2) Qual foi a amostra testada? 

 

 

 

(3) Como foi o procedimento de controle do experimento? 

 

 

 

(4) Resultados encontrados? 
Apresentar os resultados em forma de tabela é mais apropriado, indicando se houve 

contaminação ou não, quais os tipos de colônias. 

(5) Explicação para o resultado encontrado. 

 

 

 

(6) Comparar com resultados esperados e dar uma base teórica, citando a fonte, 

da sua abordagem sobre o resultado encontrado. 
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PROCEDIMENTO ALTERNATIVO 
(Fonte: Como ensinar microbiologia, com ou sem laboratório - Paola Gentile Publicado em 

NOVA ESCOLA Edição 183, 01 de junho | 2005) 

 

1. Cultivando Bactérias 

Objetivo  

Mostrar a existência de microrganismos e como eles contaminam o meio de cultura.  

Material (para o meio de cultura) 

• 1 pacote de gelatina incolor  

• 1 xícara de caldo de carne  

• 1 copo de água  

Dissolver a gelatina incolor na água, conforme instruções do pacote. Misturar ao caldo de 

carne  

Material (para a experiência) 

• Duas placas de petri (ou duas tampas de margarina ou dois potinhos rasos), com o meio de 

cultura cobrindo o fundo 

• Cotonetes 

• Filme plástico 

• Etiquetas adesivas 

• Caneta  

Procedimento  

Passar o cotonete na amostra e esfregar levemente sobre o meio de cultura para contaminá-lo. 

Tampe as placas de petri ou envolva as tampas de margarina com filme plástico. Marque nas 

etiquetas adesivas que tipo de contaminação foi feita. Depois de três dias, observe as 

alterações.  

2. Conservação de Alimentos 

Objetivo  

Perceber a necessidade de guardar bem os alimentos para que eles não se contaminem. 

Material 

• 5 copinhos de café numerados 

• 1 saco plástico ou filme plástico 

• 2 colheres de amido de milho ou outro tipo de farinha 

• 1 colher de óleo 

• 1 colher de sopa 

• 1 panela pequena  

• 1 copo de vidro 

• 1 colher de vinagre  

• água 

Procedimento  

Prepare o mingau com o amido de milho e um copo de água. Misture bem e leve ao fogo até 

engrossar. Coloque o mingau ainda quente até a metade dos copinhos. Deixe o copo 1 aberto, 

em cima da pia do laboratório. Cubra o 2 com o filme plástico, vede-o, e deixe-o também 

sobre a pia. O 3 é completado com óleo e o 4, com vinagre. O 5 é colocado na geladeira, sem 

cobertura. Observar em qual mingau apareceram as primeiras alterações. Depois de uma 

semana, descrever a aparência de cada copo e fazer desenhos, seguindo o que viram nos 

copinhos. 
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ETAPA 4: CONCLUSÃO 

Tempo de 

execução: 

Duas aulas de 45min cada  

Quantidade de 

alunos e 

organização dos 

alunos: 

Turma toda junta, com apresentação em grupos e discussão 

individual 

Descrição da etapa:  Esta é a etapa da conclusão da investigação feita pelos alunos, 

comparando inferências feitas com base em dados com hipóteses ou 

questões de pesquisa.  

Os grupos apresentam seus resultados para a turma, fazendo uma 

discussão, coletando o feedback deles, anotando as reflexões feitas, 

para utilizar os dados para fazer o relatório de avaliação. 

Nessa etapa eles podem apresentar fotos das atividades e mostrar os 

resultados que obtiveram para a turma, que ajuda na discussão e na 

relação dos resultados com a questão e hipótese inicial, levantada 

pelos grupos 

Discussão da etapa: O professor media a discussão, trazendo esclarecimentos necessários 

para os alunos. 

Sugestão de temas 

para a discussão e 

orientação da 

etapa: 

Aqui, se discute a luz da fundamentação teórica e alguns conceitos 

científicos são consolidados, sobre as formas dos microrganismos se 

multiplicarem, os fatores que levaram a isso e maneiras de conservar 

melhor os alimentos, as doenças causadas por eles e seus sintomas. 

 

ETAPA 5: AVALIAÇÃO 

Tempo de 

execução: 

Duas aulas de 45min cada  

Quantidade de 

alunos e 

organização dos 

alunos: 

Turma toda junta, com apresentação em grupos e discussão 

individual 

Descrição da etapa:  Esta é a etapa da avaliação  

Os grupos apresentaram seus resultados para a turma, fazendo uma 

discussão, coletando o feedback deles, anota as reflexões feitas, e usa 

os dados para fazer o relatório de avaliação. 

Nessa etapa eles podem apresentar fotos das atividades e mostrar os 

resultados que obtiveram para a turma, que ajuda na discussão e na 

relação dos resultados com a questão e hipótese inicial, levantada 

pelos grupos 

Discussão da etapa: O professor media a discussão, trazendo esclarecimentos necessários 

para os alunos. 

Sugestão de temas 

para a discussão e 

orientação da 

etapa: 

Aqui, se discute a luz da fundamentação teórica e alguns conceitos 

científicos são consolidados, sobre as formas dos microrganismos se 

multiplicarem, os fatores que levaram a isso e maneiras de conservar 

melhor os alimentos, as doenças causadas por eles e seus sintomas. 
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ROTEIRO PARA RELATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS 

 

Observações gerais: 

• Cuidado com o tempo verbal, padronizar. 

• Enumerar os itens; 

• Use termos técnicos; 

• Padronize a formatação: tamanhos e tipos de letras (Arial ou Times New Roman 12), tanto 

no texto quanto nos títulos; parágrafos justificados, espaço entre as linhas 1,5) 

• Pode ter uma capa ou não, mas tem que ter cabeçalho: Nome da Instituição, curso, nome da 

disciplina, turma e integrantes do grupo.  

 

2. Estrutura do relatório: 

 

1 INTRODUÇÃO 

A introdução não é um resumo, é uma contextualização do assunto. 

2 OBJETIVO 

O objetivo é descrito como uma ação. 

Pode ser dividido. 

Objetivo geral:  

Objetivo específico:  

3 MATERIAL E MÉTODOS 

Descrição do material (é material mesmo e não materiais) e dos procedimentos (que são os 

métodos) utilizados na aula. 

O material pode estar descrito num subitem independente ou pode estar incluído na descrição 

do procedimento. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Parte mais difícil do relatório, normalmente os resultados são apresentados em figuras, 

esquemas, tabelas, gráficos (referenciados no texto, com numeração e título em cima)  

Num relatório de aula prática, a discussão deve ser relacionada aos problemas encontrados 

durante a realização da prática e aos seus possíveis reflexos nos resultados, assim como à 

providências para minimizar esses problemas. 

5 CONCLUSÃO 

A conclusão do relatório diz respeito diretamente ao seu objetivo. Em suma este item deve dizer 

se o objetivo foi alcançado ou não. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFIA (Centralizado) 

Citar toda a bibliografia consultada;  

Precisa ser citada no texto 

Último nome, Primeiro nome. Título. Local: Editor, Ano. 

Alinhado à esquerda   
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ANEXOS A 

 

1. Unidades de intervenção de Antoni Zabala (1998) 

 

Unidade 1 Conteúdos 

1. Comunicação da lição Conceituais ----- ----- 

2. Estudo individual Conceituais Procedimentais ----- 

3. Repetição do conteúdo aprendido Conceituais Procedimentais ----- 

9. Prova ou exame Conceituais ----- ----- 

10. Avaliação Conceituais ----- ----- 

Unidade 2 Conteúdos 

1. Apresentação situação problemática Conceituais ----- ----- 

2. Busca de soluções Conceituais Procedimentais Atitudinais 

3. Exposição do conceito e algoritmo Conceituais Procedimentais ----- 

4. Generalização Conceituais Procedimentais ----- 

5. Aplicação Conceituais Procedimentais ----- 

6. Exercitação Procedimentais Conceituais ----- 

79. Prova ou exame Conceituais Procedimentais ----- 

8. Avaliação Conceituais Procedimentais ----- 

Unidade 3 Conteúdos 

1. Apresentação situação problemática Conceituais ----- ----- 

2. Diálogo professores/alunos Conceituais Procedimentais Atitudinais 

3. Comparação pontos de vista Conceituais Procedimentais Atitudinais 

4. Conclusões Procedimentais ----- ----- 

5. Generalização Conceituais ----- ----- 

6. Exercícios de memorização Conceituais Procedimentais ----- 

7. Prova ou exame Conceituais ----- ----- 

8. Avaliação Conceituais ----- ----- 

Unidade 4 Conteúdos 

1. Apresentação situação problemática Conceituais ----- ----- 

2. Problemas ou questões Conceituais Procedimentais Atitudinais 

3. Respostas intuitivas ou suposições Conceituais Procedimentais Atitudinais 

4. Fontes de informação Conceituais Procedimentais Atitudinais 

5. Busca de informação Procedimentais Conceituais Atitudinais 

6. Elaboração de conclusões Procedimentais Conceituais Atitudinais 

7. Generalização Conceituais ----- ----- 

8. Exercícios de memorização Procedimentais Conceituais ----- 

9. Prova ou exame Conceituais ----- ----- 

10. Avaliação Conceituais Procedimentais Atitudinais 
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ANEXO B 

 

 

 


