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RESUMO 

 

O tema alimentação saudável muitas vezes passa desapercebido na matriz curricular da 

disciplina de Biologia, principalmente no Ensino Médio, pois o conteúdo é extenso e a carga 

horária insuficiente, outras vezes por falta de recursos necessários a prática escolar e estímulos 

do docente. No entanto, se faz necessário que a escola estimule nos jovens a adoção de hábitos 

de vida mais saudáveis. Utilizar os espaços extraescolares se mostra como uma excelente 

alternativa para que esse estímulo ocorra de forma prazerosa e significativa ao aluno. Além de 

utilizar o método investigativo, essa pesquisa aborda os conceitos base da Teoria da 

Aprendizagem Significativa, identificando os conhecimentos prévios dos alunos e averiguando 

possíveis mudanças ou reforços nos mesmos. Este trabalho teve por finalidade utilizar como 

estratégia de ensino um espaço alternativo de aprendizagem (supermercado) para abordar o 

tema alimentação saudável. Para realização da pesquisa foi elaborada uma sequência didática 

aplicada a uma turma de alunos do primeiro ano do Ensino Médio de uma escola pública no 

município de Nobres-MT. A referida sequência foi construída e baseada no ensino investigativo 

que utiliza uma problemática comum aos alunos como motivadora do processo de ensino e 

aprendizagem. O trabalho metodológico se desenvolve através da pesquisa-participante, onde 

o aluno atua como coautor do trabalho, produzindo resultados de enorme relevância. A análise 

dos dados se deu através da análise de conteúdo, utilizando a abordagem quantitativa e 

qualitativa. Como parte integrante e produto final do presente trabalho, foi elaborado um guia 

didático sobre alimentação saudável destacando quatro espaços alternativos de aprendizagem. 

Ao final da pesquisa e através da análise dos dados, foi possível constatar o impacto positivo 

da aula de campo no espaço alternativo de aprendizagem e a agregação de conhecimentos 

demonstradas pelos alunos através das atividades desenvolvidas no decorrer da aplicação da 

sequência didática.  

 

Palavras-chave: Espaços alternativos de aprendizagem, espaços extraescolares, alimentação 

saudável, Sequência Didática. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The theme healthy eating often goes unnoticed in the curriculum of Biology, especially in high 

school, as the content is extensive and the workload is insufficient. Other times due to the lack 

of resources necessary for school practice and teacher stimuli. However, it is necessary for the 

school to encourage young people to adopt healthier lifestyle habits. Using extra-school spaces 

is an excellent alternative for this stimulus to occur in a pleasant and meaningful way to the 

student. In addition to using the investigative method, this research addresses the basic concepts 

of the Theory of Meaningful Learning, identifying students' previous knowledge and 

investigating possible changes or reinforcements in them. The purpose of this study was to use 

an alternative learning space (supermarket) as a teaching strategy to address the topic of healthy 

eating. In order to carry out the research, a didactic sequence was applied to a group of freshman 

students in a public high school in the city of Nobres, Mato Grosso. This sequence was built 

and based on investigative teaching that uses a problem common to students as a motivator of 

the teaching and learning process. The methodological work is developed through participant 

research, where the student acts as a co-author of the work, producing results of enormous 

relevance. Data analysis took place through content analysis, using the quantitative and 

qualitative approach. As an integral part and final product of this work, a didactic guide on 

healthy eating was prepared, highlighting four alternative learning spaces. At the end of the 

research and through data analysis, it was possible to verify the positive impact of the field class 

at the alternative learning space and the aggregation of knowledge demonstrated by the students 

through the activities developed during the application of the didactic sequence. 

 

 

Keywords: Alternative learning spaces, extra-school spaces, healthy eating, Didactic Sequence. 

 
 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS E QUADROS 

 

Quadro 1. Etapas e atividades desenvolvidas na SD sobre a temática alimentação 

saudável utilizando um espaço extraescolar................................................ 

 

32 

Figura 1.   Questionário aberto para levantamento prévio dos conhecimentos dos 

alunos perante a temática alimentação saudável.......................................... 

 

33 

Figura 2. Aula de campo no supermercado (espaço alternativo de aprendizagem).... 35 

Figura 3. Utilizando os espaços da escola – pesquisa no LIED sobre doenças 

relacionadas à má alimentação.................................................................... 

 

37 

Figura 4. Questionário relacionado a pesquisa sobre as doenças causadas por uma 

má alimentação........................................................................................... 

 

38 

Figura 5 . Padrão de respostas sobre o que os alunos entendem por alimentação 

saudável...................................................................................................... 

 

42 

Figura 6. Demonstrativo da quantidade de refeições que os alunos realizam 

diariamente.................................................................................................. 

 

44 

Figura 7. Diagnóstico dos alimentos que os alunos consomem durante o café da 

manhã.......................................................................................................... 

 

45 

Figura 8. Diagnóstico dos alimentos que os alunos consomem durante o almoço..... 46 

Figura 9. Diagnóstico dos alimentos que os alunos consomem durante o lanche da 

tarde............................................................................................................ 

 

47 

Figura 10. Diagnóstico dos alimentos que os alunos consomem durante o jantar....... 48 

Figura 11. Doenças citadas pelos familiares durante a entrevista com os alunos........ 66 

 

Figura 12. Resposta dos entrevistados sobre os tratamentos e recomendações 

médicas relacionadas às doenças............................................................... 

 

67 

Figura 13. Cartazes do mural informativo produzidos pelos alunos........................... 69 



Figura 14. Desenhos produzidos pelos alunos para o mural informativo................... 71 

Figura 15. Averiguando os conceitos aprendidos pelos alunos na finalização do 

trabalho...................................................................................................... 

 

73 

Figura 16. Encerrando as atividades com um delicioso café-da-manhã saudável....... 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Alimentos levantados no supermercado, e quais destes já foram 

consumidos pelos alunos............................................................................. 

 

50 

Tabela 2. Frequência de consumo dos vegetais pelos 

alunos......................................................................................................... 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1 – INTRODUÇÃO................................................................................................................16 

1.1 – AS MUDANÇAS QUE OCORRERAM NO ENSINO MÉDIO...............................16 

1.2 – A DISCIPLINA DE BIOLOGIA E A METODOLOGIA DE ENSINO ATRAVÉS DA 

INVESTIGAÇÃO................................................................................................................17 

1.3 – A IMPORTÂNCIA DA ESCOLA NA PROMOÇÃO DE UMA ALIMENTAÇÃO DE 

QUALIDADE .....................................................................................................................21 

1.4 – A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS PARA PROMOÇÃO DE NOVOS 

CONHECIMENTOS............................................................................................................23 

1.5 – A SEQUÊNCIA DIDÁTICA COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO 

APRENDIZAGEM..............................................................................................................25 

2 – OBJETIVOS......................................................................................................................27 

3 – PERCURSO METODOLÓGICO...................................................................................28 

3.1 – ÁREA DE ESTUDO...................................................................................................28 

3.2 – DESENHO DO ESTUDO...........................................................................................28 

3.3 – ESTRATÉGIAS PARA COLETA DE DADOS.........................................................29 

3.4 -  DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA..................................32 

3.5 – ANÁLISE DE DADOS...............................................................................................39 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO......................................................................................40 

4.1 – LEVANTAMENTO DOS CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS ALUNOS COM 

RELAÇÃO À TEMÁTICA E DIAGNÓSTICO DE SEUS HÁBITOS 

ALIMENTARES..................................................................................................................41 

4.2 – DADOS OBTIDOS NOS RELATÓRIOS E TABELAS PRODUZIDAS A PARTIR 

DA ATIVIDADE REALIZDA NO SUPERMERCADO....................................................49 



4.3 – REFLEXÕES E OPINIÕES COMPARTILHADAS NA RODA DE 

CONVERSA........................................................................................................................54 

4.4 – A PESQUISA COMO MOTIVADORA DO CONHECIMENTO: RELACIONANDO 

AS DOENÇAS A UMA MÁ ALIMENTAÇÃO..................................................................59  

4.5 – ANÁLISES FEITAS PELOS ALUNOS FRENTE AO QUESTIONÁRIO SOBRE 

DOENÇAS RELACIONADAS À MÁ ALIMENTAÇÃO.................................................60 

4.6 – INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NAS ATIVIDADES 

ESCOLARES: NARRATIVAS APRESENTADAS PELOS ALUNOS A PARTIR DE 

ENTREVISTA COM FAMILIARES..................................................................................64 

4.7 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E RELATOS: COMPATILHANDO RESULTADOS 

NO MURAL INFORMATIVO............................................................................................68 

4.8 – CONTEMPLANDO O ÚLTIMO OBEJTIVO: ELABORAÇÃO DE UM GUIA 

DIDÁTICO SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA O ENSINO 

MÉDIO.................................................................................................................................76 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................................80 

6 - REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS...............................................................................83 

APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO.....................................................................................................................87 

APÊNDICE 2 – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO.....................................................................................................................92 

APÊNDICE 3 – PERGUNTAS PARA TESTAGEM DO PRODUTO 

EDUCACIONAL.................................................................................................................. ..96



16 

 

 1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 AS MUDANÇAS QUE OCORRERAM NO ENSINO MÉDIO 

 

Com as constantes mudanças ocorrendo por todo mundo não é nenhuma novidade 

que aconteceram também inúmeras transformações no que corresponde ao campo 

educacional. Os jovens que hoje frequentam a escola chegam com uma bagagem de 

conteúdos e informações que foram adquiridos ao longo do tempo através do convívio com 

familiares e amigos, além de estarem conectados as redes sociais, que disseminam uma 

grande quantidade de informações em poucos segundos. Esse acesso fácil e rápido à internet 

possibilita a nossos alunos buscarem qualquer tipo de conteúdo com apenas alguns cliques. 

Frente a todas essas mudanças, o ensino básico de educação também teve que se adequar e 

buscar novas metodologias de ensino, onde o aluno não seja apenas um ouvinte de 

informações que são repassadas através dos professores, mas sim que estes sejam produtores 

de novos conhecimentos. 

Observamos essas mudanças quando analisamos as alterações que são feitas nos 

documentos referenciais na construção dos currículos escolares, como é o caso da LDB (Lei 

de Diretrizes e Bases) que foi homologada no ano de 1996 e desde então vem passando por 

diversas alterações com finalidade de abranger as mudanças no âmbito educacional. 

Podemos citar também os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) que teve sua primeira 

elaboração no ano de 1997 e a última atualização no ano 2000 e, por fim a BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular), que foi homologada em 2017 e implantada nas escolas 

públicas em 2019. A elaboração e reelaboração desses documentos deixa clara a necessidade 

de adequações em todas as áreas educacionais. Contudo, o foco desse trabalho é abordar a 

última etapa da educação básica, o Ensino Médio. 

Como aponta os PCNs (2000) o Ensino Médio foi o que mais se expandiu em 

relação ao número de matrículas no início da década de 80, sendo que, as possíveis 

justificativas seriam a oportunização da população excluída de finalizar o Ensino 

Fundamental e/ou a visão de importância da escolaridade para o ingresso ao mundo do 

trabalho para essa população. Apesar de hoje os PCNs serem um documento não atual, o 

mesmo já verificava a necessidade de haver mudanças na última etapa da educação básica. 

A LDB (2019) Art. 35, diz que são finalidades do Ensino Médio:  

I – A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 

no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
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II – A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 

para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III – O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico; 

IV – A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 

disciplina. 

 

O Ensino Médio agora não é visto somente como forma de finalizar os estudos e 

ponte para ingressar num curso técnico ou numa faculdade, mas também, é uma etapa da 

educação onde se faz necessário auxiliar os alunos a compreenderem as situações que os 

cercam, a viverem em sociedade, a saberem tomar decisões, a desenvolverem o senso crítico, 

a aceitarem críticas e buscarem conhecimento. 

A BNCC (BRASIL, 2017) aponta que, essa última etapa da educação básica 

necessita de ajustes, pois, os alunos apresentam um desempenho insuficiente no final do 

Ensino Fundamental e o excesso de componentes curriculares não possuem uma abordagem 

pedagógica próxima à cultura juvenil e suas perspectivas perante o mundo do trabalho. Esse 

documento ainda enfatiza a necessidade de garantir que o jovem permaneça na escola bem 

como sua aprendizagem, levando em consideração seus planos presentes e futuros. 

Nesse sentido a BNCC (BRASIL, 2017) visa instituir alguns aspectos na elaboração 

do currículo do Ensino Médio, são eles: considerar que os jovens representam um grupo 

diversificado, dinâmico e participantes ativos na formação crítica no mundo, e elaborar 

mecanismos de definição do seu projeto de vida no que diz respeito ao campo de trabalho, 

estudo ou nas suas escolhas de estilos de vida.  

Portanto, podemos considerar que, a BNCC vem a ser um marco na definição dos 

currículos escolares, pois esta trata os estudantes como parte integrante importante na 

construção do conhecimento, e não como meros figurantes no contexto educacional. 

 

 

1.2 A DISCIPLINA DE BIOLOGIA E A METODOLOGIA DE ENSINO 

ATRAVÉS DA INVESTIGAÇÃO 
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De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017) a Biologia é uma das disciplinas que 

contemplam a matriz curricular do Ensino Médio. No Ensino Fundamental os alunos 

aprendem parte dos conteúdos dessa disciplina nas aulas de Ciências, contudo, no 9º Ano a 

disciplina de Ciências se restringe aos conteúdos relacionados à Química e a Física.  

No ano de 2017, com as mudanças na LDB as áreas de conhecimento ofertadas no 

Ensino Médio foram agrupadas em itinerários formativos, que de acordo com o Art. 36 da 

Lei 13.415 (BRASIL, 2017) esses itinerários devem ser organizados de acordo com os 

currículos ofertados na escola, levando-se em consideração o contexto local e possibilidades 

do sistema de ensino. Tendo agora quatro itinerários formativos, a BNCC coloca a disciplina 

de Biologia dentro do itinerário de ciências da natureza e suas tecnologias. Ainda segundo a 

BNCC (BRASIL, 2017, p. 537), esse itinerário propõe: 

... Ampliar e sistematizar as aprendizagens essenciais desenvolvidas até o 9º ano 

do Ensino Fundamental. Isso significa em primeiro lugar, focalizar a interpretação 

de fenômenos naturais e processos tecnológicos de modo a possibilitar aos 

estudantes a apropriação de conceitos, procedimentos e teorias dos diversos 

campos das Ciências da Natureza. Significa ainda criar condições para que eles 

possam explorar os diferentes modos de pensar e de falar da cultura científica 

situando-a como uma das formas de organização do conhecimento produzido em 

diferentes contextos históricos e sociais, possibilitando-lhes apropriar-se dessas 

linguagens específicas. 

 

Uma das formas de ajudar o aluno a desenvolver a capacidade de vivenciar a cultura 

científica e ser crítico a partir de observações do seu cotidiano é utilizar o ensino através da 

investigação científica, pois, como aponta Zômpero e Laburú (2011) o ensino através da 

investigação possibilita ao aluno o aprimoramento das habilidades cognitivas, além de 

possibilitar o trabalho em grupo e a compreensão da natureza científica.  

Ainda segundo os autores, a ideia de ensino por investigação surgiu na década de 

1970 nos Estados Unidos, por influência de John Dewey, que defendia que o processo de 

aprendizagem no ensino de Ciências deve partir de experiências, porém não das experiências 

como aulas práticas, e sim as experiências relacionadas às vivências de cada indivíduo.  

No entanto, de acordo com Zômpero e Laburú (2011) a educação científica na 

primeira metade do século XX, estava relacionada ao desenvolvimento de habilidades para 

resolver somente questões sociais, como por exemplo, crescimento populacional, problemas 

de saúde pública e questões relacionadas à imigração. Portanto, não havia preocupação em 

estimular o desenvolvimento das habilidades cognitivas dos alunos. A ideia de investigação 
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para preparar os estudantes para a vida e para resolver os problemas sociais, também está 

baseada na filosofia de Dewey. Ainda segundo os autores, o pensador Josef Schwab foi o 

responsável por considerar o conteúdo escolar e a prática inseparáveis na educação 

científica. Ainda segundo os autores, para Schwab a investigação no ensino deve levar o 

aluno a entender os processos da Ciência, e não receberem conclusões prontas dadas pelos 

professores. 

Mas afinal de contas, como podemos definir uma atividade investigativa elaborada 

para a área das Ciências? Apesar de não existir um consenso sobre as etapas do ensino 

investigativo, Zômpero e Laburú (2011, p.79) apontam similaridades entre os vários autores 

que defendem esse tipo de ensino, tais quais são:  

... O engajamento dos alunos para realizar as atividades; a emissão de 

hipóteses, nas quais é possível a identificação dos conhecimentos prévios dos 

mesmos; a busca por informações, tanto por meio dos experimentos, como na 

bibliografia que possa ser consultada pelos alunos para ajudá-los na resolução do 

problema proposto na atividade; a comunicação dos estudos feitos pelos alunos 

para os demais colegas de sala, refletindo, assim, um momento de grande 

importância na comunicação do conhecimento, tal como ocorre na Ciência, para 

que o aluno possa compreender, além do conteúdo, também a natureza do 

conhecimento científico que está sendo desenvolvido por meio desta metodologia 

de ensino. 

 

O ensino através da investigação vem com a proposta de renovar a forma de ensinar 

as disciplinas da área das Ciências Naturais. Portanto, a escola tem papel de levar os alunos 

a conhecer o que já foi produzido historicamente pelas gerações anteriores, e não somente 

repassar esses conhecimentos e produtos as futuras gerações através de exposição direta de 

conceitos, ideias, fórmulas e replicações de experiências, sem que os alunos em si, produzam 

também conhecimento, como descreve Carvalho et al (2013). Não é mais função dos 

professores somente transmitir as informações obtidas ao longo de sua jornada acadêmica e 

profissional, mas sim, levar o aluno a compreender quais foram às etapas percorridas para 

termos essa riqueza de conteúdo e informações no nosso dia-a-dia e de que forma todo esse 

conhecimento contribuiu para o desenvolvimento social, intelectual, econômico e de 

formação da sociedade em que ele está inserido. 

Um dos pontos de grande importância de uma atividade investigativa é o problema 

que será o motor que impulsionará os alunos a buscarem respostas/hipóteses a fim de gerar 

sua resolução. Segundo Carvalho et al (2013), a proposição de um problema para que os 
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alunos possam resolvê-lo poderá dividir o ensino expositivo e o ensino em que o aluno seja 

capaz de construir seu conhecimento utilizando seu raciocínio.  

Ao propor um problema que iniciará uma atividade investigativa, o professor 

deverá levar em consideração o contexto em que o aluno ou turma está inserido. Deve-se 

procurar conhecer a comunidade escolar, o público que frequenta a escola e qual a realidade 

que permeia os alunos. Para o aluno é mais fácil assimilar, informações e buscar resolver 

problemas que estejam relacionados ao seu cotidiano e expor seus conhecimentos sobre o 

assunto quando este está dentro de sua cultura ressalta Carvalho et al (2013). 

O aluno chega à escola com uma bagagem de experiências, e as experiências se 

reconstroem por meio das reflexões explica Zômpero e Laburú (2011). O professor deve 

levar em consideração essa gama de experiências que é trazida pelos alunos, a fim de reforçar 

ou reformular os conceitos enraizados em sua experiência individual. Segundo Carvalho et 

al (2013) qualquer novo conhecimento tem origem em um conhecimento anterior. Os alunos 

aprendem dentro e fora da escola, portanto, antes de se iniciar um novo tópico ou novo 

capítulo, se faz necessário que o professor procure saber o que os alunos já conhecem para 

desenvolver as propostas que serão realizadas. Trivelato e Tonidandel (2015) enfatizam que, 

o engajamento e autonomia dos alunos para reconhecer uma questão/problema dependem 

do reconhecimento do mesmo. Se o aluno não tiver familiaridade com o tema ou questão a 

ser estudada, provavelmente não terá autonomia suficiente para lidar com o problema. 

Nenhum aluno chega à escola sem saber nada, por mais que este não saiba ler ou 

escrever, ele traz consigo conceitos sobre determinados assuntos que foram adquiridos ao 

longo do tempo. Portanto, de acordo com Moreira (2012) a Teoria da Aprendizagem 

Significativa escrita por David Ausubel discorre a importância dos conhecimentos prévios 

para a construção de novos conhecimentos.  

Carvalho et al (2013) pontuam que uma atividade investigativa está muito além de 

problemas que devem ser resolvidos. Faz-se necessário que o aluno desenvolva a sua 

criticidade a partir da reflexão, discussão e argumentação do que foi por ele produzido. A 

exposição dos seus resultados podem ocorrer em formato de um texto, na criação de um 

mural, através de um debate ou de uma roda de conversa. Ainda segundo os autores, é 

importante prestarmos atenção no desenvolvimento da linguagem em sala de aula, pois esta 

faz parte da interação social com a função de transformar a mente dos alunos. 

É importante que os alunos entendam que o procedimento científico não se resume 

somente ao realizar experiências, usar de forma correta os equipamentos de laboratório e 

descobrir novas coisas, é o que descreve Trivelato e Tonidandel (2015). Essa visão além de 
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enganosa sugere que a linguagem é necessária somente para os cientistas descreverem o que 

descobriram, isso faz com que a linguagem não seja essencial na construção de novas ideias 

e conhecimentos que são produzidos nas atividades científicas. 

A disciplina de Biologia fornece os subsídios necessários para que ocorram todas 

as etapas do ensino investigativo. Como pontua Trivelato e Tonidandel (2015) as 

especificidades das ciências biológicas permitem que o aluno se aproxime de conceitos e 

práticas das Ciências Naturais. O problema a ser investigado, o levantamento de dados, o 

que pode ser uma evidência, a argumentação dos resultados é influenciada pela disciplina 

que explora de diversas formas as atividades de investigação. 

Para Carvalho et al (2013) é importante criar um ambiente investigativo em sala de 

aula, de tal forma que seja possível conduzir os alunos ao processo simplificado do trabalho 

científico, para que possam, gradativamente, ir ampliando sua cultura científica, ou seja, se 

alfabetizando cientificamente. Por isso, Trivelato e Tonidandel (2015) mencionam que o 

professor seja um orientador da investigação, que incentive os alunos a formularem 

hipóteses, que promova condições para o levantamento de dados, que auxilie nas discussões 

e oriente atividades onde os alunos enxerguem as razões dos seus procedimentos. 

Logo, o professor torna-se peça fundamental para a iniciação do aluno para o que 

chamamos de alfabetização científica. É ele (o professor) que observa qual a situação real 

dos seus alunos, que acaba conduzindo ao levantamento de questões e discussões. É ele o 

ponto de partida e o elo principal para que todo o ensino por investigação possa ocorrer, 

atuando no auxílio da construção do conhecimento do aluno e permitindo que este 

desenvolva suas habilidades cognitivas. 

 

 

1.3 A IMPORTÂNCIA DA ESCOLA NA PROMOÇÃO DE UMA 

ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE  

 

Segundo dados do IBGE (2014) para o PNS (Plano Nacional de Saúde) as doenças 

crônicas não transmissíveis são responsáveis por 70% das causas de morte no Brasil, o que 

caracteriza um problema de saúde pública. Podemos citar como exemplo dessas doenças, as 

cardiovasculares, câncer, diabetes, enfermidades respiratórias crônicas e doenças 

neuropsiquiátricas. Ainda segundo o IBGE, essas doenças estão relacionadas a fatores de 

risco, destacando-se o consumo excessivo de álcool, tabagismo, excesso de peso, níveis altos 

de colesterol, sedentarismo e baixo consumo de frutas e verduras.  
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De acordo com Accioly (2009) muitas dessas doenças estão relacionadas a 

mudanças nos hábitos alimentares e estilos de vida da população sendo que estes fatores 

estão ligados com a urbanização, industrialização e massificação da informação e acesso a 

bens e serviços. Em matéria publicada no site do Ministério da Saúde (2018) dados do 

SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional) apontavam que em 2017, 55% dos 

adolescentes consumiram com frequência, alimentos industrializados como, macarrão 

instantâneo, salgadinho de pacote e biscoito salgado. Outro dado importante divulgado nessa 

reportagem foi o consumo de hambúrguer e embutidos por 42% desses jovens e biscoitos 

recheados, doces e guloseimas por 43%.  

Fica evidente que, os hábitos alimentares dos jovens podem desencadear em longo 

prazo algumas das doenças acimas citadas, pois, como pontua Accioly (2009) já é sabido 

pela comunidade científica que, algumas das doenças crônicas não transmissíveis podem ter 

origem em etapas precoces da vida e que, muitas delas estão relacionadas à alimentação. 

Diante desse grave problema que acomete a população brasileira é necessário que 

sejam definidas ações de políticas de saúde a fim de prevenir o agravo destas doenças. 

Visando promover políticas relacionadas à promoção de uma alimentação de 

qualidade o governo federal instituiu a Lei de nº 13.666 em 16 de maio de 2018, que altera 

a LDB de 1996, tendo origem no projeto de Lei da Câmara e posteriormente aprovada pelo 

Senado Federal. De acordo com o Art. 26, parágrafo 9 da LDB (1996), a educação alimentar 

e nutricional será incluída nos temas transversais. 

Outro fator muito importante no que tange uma alimentação de qualidade se deu a 

partir da criação da Lei nº 11947 (2009) do PNAE (Programa Nacional de Alimentação 

Escolar). De acordo com o Art. 4 o objetivo do programa é contribuir para o crescimento e 

desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a adoção de 

hábitos alimentares saudáveis pelos alunos, através de ações de educação alimentar e 

nutricional, ofertando refeições que disponham das necessidades nutricionais durante todo 

ano letivo. 

Accioly (2009) enfatiza que a alimentação não é apenas um ato fisiológico, mas é 

também um ato de integração social, e que pode sofrer influências das experiências e 

exemplos ao quais as crianças são submetidas. Tais hábitos alimentares fazem parte da 

cultura e identidade das nações podendo ser modificados ainda por pressões econômicas, 

sociais e culturais. 

Mas qual é o real papel da escola na promoção de hábitos alimentares adequados? 

Accioly (2009) explica que a escola é um espaço privilegiado para a promoção da saúde, 
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pois desempenha papel na formação de valores, hábitos e estilos de vida, tendo práticas 

alimentares que respeitem a diversidade cultural, social, econômica e sustentável. 

Davanço, Taddei e Gaglianone (2004) acreditam que os programas sobre 

alimentação na escola orientam qual deve ser a ingestão adequada de energia e de 

micronutrientes que favorecem a boa forma física, além de promover a redução de riscos de 

doenças que se manifestam da fase adulta por meio de modificações de comportamentos 

alimentares na infância. O referido autor também salienta a importância do professor na 

elaboração das estratégias visando a abordagem da temática alimentação. Segundo ele, o 

professor é o membro central da saúde escolar, pois, mantém um maior contato com o aluno, 

estando envolvido com sua realidade social e cultural dos seus alunos e possui maior 

familiaridade com sua comunicação. 

Tendo esclarecido o papel da escola e do professor na promoção a adoção de uma 

alimentação de qualidade, fica claro a importância de se trabalhar a referida temática, pois, 

a escola e o professor servem como referências para crianças e adolescentes na tomada de 

decisões, e nesse caso, tais decisões vão refletir em mudanças de hábitos que estão 

intimamente ligadas as questões da sua própria saúde. 

 

 

1.4 A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS PARA PROMOÇÃO DE 

NOVOS CONHECIMENTOS 

 

As mudanças já vistas no campo educacional são imensas e as propostas para 

melhoria da qualidade do que se ensina e do que se aprende visam garantir que os estudantes 

busquem mecanismos de apropriação do seu saber. Não é uma tarefa fácil para os professores 

saírem da zona de conforto e centro do conhecimento e passar para o aluno a parcela de 

responsabilidade da sua aprendizagem. Hoje no campo da Biologia, enquanto disciplina, 

várias discussões levam a acreditar que, uma das formas de intermediar esse processo de 

produção do conhecimento pode ser através de atividades investigativas levando em 

consideração aquilo que o aluno já conhece, ou seja, os seus conhecimentos prévios. 

Aliado as atividades investigativas podemos incluir a utilização desses saberes nos 

espaços não-formais de aprendizagem. Mas antes de abordar os espaços não formais de 

educação vamos refletir sobre os espaços formais de educação. 
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Jacobucci (2008) descreve espaço formal como sendo o espaço escolar, formado 

por salas de aula, laboratórios de ciências e informática, biblioteca, quadras esportivas e 

auditórios, geralmente, sendo esses espaços fechados e divididos.  

Com relação aos espaços não formais, Jacobucci (2008) ainda faz distinção dos 

mesmos em institucionais e não-institucionais, sendo que a diferença entre eles seriam que 

os institucionais têm um vínculo educativo com profissionais que executam alguma 

atividade, como exemplo, os museus, zoológicos, institutos de pesquisas, parques 

ecológicos, entre outros. Já os não-institucionais seriam aqueles que não produzem atividade 

educativa de forma intencional, como exemplo, praças, praia, cinema, casa, rua, entre outros. 

Já tendo diferenciado ambos os termos (formal e não-formal) é interessante ressaltar 

que algumas literaturas ainda abordam o tema informal, espaços educativos, espaços 

extraescolares sendo estes termos utilizados para descrever os espaços não formais não-

institucionais. 

De acordo com Cascais e Terán (2014) a utilização desses espaços se deu em 

decorrência da crise educacional nos países de primeiro Mundo durante a Segunda Guerra 

Mundial, haja vista que, os sistemas escolares não conseguiam suprir a demanda de alunos, 

as escolas não conseguiam cumprir seu papel social e não havia formação de recursos 

humanos frente a transformação social. 

Percebemos a importância da utilização desses espaços para a construção da 

aprendizagem científica. Os conteúdos abordados na disciplina de Ciências e Biologia 

favorecem em muitos aspectos a utilização desses espaços, pois, dentro um mesmo espaço 

pode-se levantar diversas discussões e observações em diversos temas. Um exemplo, se 

utilizarmos uma praça pública como espaço educativo, que assuntos relacionados à 

disciplina de Biologia podem ser abordados? Ecologia (cadeia alimentar, ciclos 

biogeoquímicos, relações ecológicas), Reino Vegetal (morfologia e fisiologia dos vegetais, 

classificação, evolução), Citologia (as células que compõem os organismos, composição 

química), entre outros. Tudo dependerá da visão dos alunos e do que o professor se propõe 

a fazer. 

Para Marandino, Selles e Ferreira (2009) os espaços não formais estão se ampliando 

a medida em que se desenvolve o conhecimento científico e tecnológico, visando a crescente 

necessidade de alfabetizar cientificamente as pessoas de diferentes níveis sociais. As autoras 

ainda defendem que, é fundamental a reflexão e a elaboração de iniciativas de exploração 

desses espaços e sua divulgação, realizando articulações entre os espaços não formais e 

formais de educação. 
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Uma situação que se deve levar em consideração antes de sair com um grupo de 

alunos em um espaço educativo, é que o professor deve antemão observar se é um local 

seguro para os alunos, como será seu acesso ou o deslocamento até lá, avisar aos alunos e 

gestão escolar com antecedência sobre a saída a campo, pedir autorização dos responsáveis 

quando os alunos forem menores e estabelecer o tipo de conduta que se deve ter no local. 

Todos esses aspectos serão imprescindíveis para que a aula seja proveitosa para o professor 

e alunos. 

 

 

1.5 A SEQUÊNCIA DIDÁTICA COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO 

APRENDIZAGEM 

 

Os livros didáticos que são distribuídos nas escolas públicas do país geralmente 

abordam os conteúdos de maneira fragmentada, voltando-se somente para um tema 

específico, sem que haja conexão com os conteúdos, muitas vezes dificultando para os 

alunos a conexão que alguns temas podem ter entre si. Um exemplo claro de fragmentação 

dentro de uma mesma disciplina são os conteúdos relacionados à Biologia Molecular e 

Genética. O primeiro conteúdo mencionado é com frequência abordado na primeira série do 

Ensino Médio, e o segundo no último ano dessa etapa de ensino, muitas vezes dificultando 

a ligação entre os assuntos pelos alunos. Fica nítida a necessidade de desenvolver estratégias 

de ensino que possam diminuir essa fragmentação. 

Uma forma de atenuar a fragmentação de conteúdos é a partir da utilização de 

sequências didáticas. Segundo Zabala (1998), as sequências didáticas podem ser utilizadas 

como uma opção de diálogo entre diferentes áreas, de forma coerente e integrada, pois tem 

uma maior potencialidade de assimilação quando são relacionados entre si.  

Para Oliveira (2013) a sequência didática é um procedimento simples que requer 

um planejamento que delimite cada atividade de forma a integrar diversos conteúdos 

objetivando uma melhor dinâmica no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, uma 

sequência didática é o planejamento que o professor realiza no seu dia-a-dia para ministrar 

suas aulas, porém, utilizando de um diferencial que é a não divisão dos conteúdos por partes 

separadas. 

Dentro da disciplina de Biologia as SD são importantes para a alfabetização 

científica, pois, como pontua Motokane, Stoqui e Trivelato (2013) ela possibilita fornecer 

aos alunos um conjunto de ações que são inerentes da cultura científica, sendo que, essas 
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ações devem estar ligadas a uma série de estímulos que levem os alunos a reconhecer que a 

ciência busca resolver problemas da sociedade utilizando de elementos da comunicação.  

Para Trivelato e Tonidandel (2015) os conteúdos da área da Biologia possuem 

processos muito longos, que às vezes requer acompanhamento constante, e as SD podem ser 

elaboradas a fim de conduzir atividades de investigação. 

Bastos et al (2016) aponta que a SD permite verificar quais são os conhecimentos 

prévios dos alunos, podendo o conteúdo ser reconstruído com base no que os alunos sabem. 

Como já mencionado, os conhecimentos prévios dos alunos são partes integrantes das 

atividades investigativas, bem como é ponto crucial para a Teoria da Aprendizagem 

Significativa. 

No entanto, vale ressaltar que, como descreve Pechliye (2018) as SD não são a 

solução para os problemas de fragmentação dos conteúdos, muito menos receitas de sucesso. 

Ela é apenas um dos métodos que abarcam essas mudanças no ensino e que visam melhorar 

a qualidade do processo de aprendizagem dos alunos. 

Fazendo um retrospecto de todos os assuntos abordados até o momento, 

discorremos sobre as mudanças que a educação vem percorrendo, principalmente em âmbito 

do Ensino Médio. Vimos a importância de utilizar a abordagem de ensino por investigação 

como aliado a busca do saber e como forma de entender como se dá a construção de todo o 

conhecimento. Evidenciamos como a temática alimentação saudável deve ser trabalhada nas 

escolas a fim de promover em nossos alunos a tomada consciente de hábitos de vida 

saudáveis. Abordamos também, os espaços alternativos de aprendizagem como meio de 

conduzir os alunos a associarem os conteúdos trabalhados em sala de aula com seu cotidiano. 

E por fim, apontamos como as sequências didáticas podem ser excelentes metodologias de 

ensino quando pretendemos unir todos os assuntos já mencionados. Devido a sua 

flexibilidade, o professor pode ajustá-la de acordo com suas necessidades, com as 

necessidades dos seus alunos ou com qualquer outra atividade ou interferência que possa 

surgir durante sua aplicação.  

Visando sair da zona de conforto, buscar novos horizontes e se adequar a essas 

novas mudanças no Ensino Médio, foi elaborada uma sequência didática com cunho 

investigativo para trabalhar a temática alimentação saudável. Para a aplicação dessa 

sequência levaram-se em consideração, quais conceitos os alunos apresentavam sobre o tema 

a ser estudado e como forma de integrar o conteúdo trabalhado em sala de aula com o seu 

cotidiano, utilizamos um espaço alternativo de aprendizagem (supermercado) para 

realização de aula de campo e levantamento de dados.  
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2. OBJETIVOS 

 

Buscando se adequar as mudanças que a educação está trazendo para melhoria da 

qualidade do ensino de Biologia, a pergunta norteadora deste trabalho é: 

Como o tema alimentação saudável pode ser aplicado num espaço extraescolar 

averiguando a realidade dos alunos? 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo geral: 

 • Desenvolver alternativas de práticas pedagógicas acessíveis para utilização de 

espaços educativos de aprendizagem abordando a temática alimentação saudável. 

E objetivos específicos: 

• Planejar uma sequência didática incluindo uma aula de campo para estudo do tema 

alimentação saudável; 

• Organizar os alimentos em um quadro que possa demonstrar local de obtenção dos 

produtos, o grupo de vegetais que pertencem e tipo de cultivo; 

• Produzir tabelas relacionadas à alimentação de um grupo de alunos; 

•  Conhecer quais são os riscos de uma alimentação inadequada; 

• Levantar dados através de pesquisas em sites da web e livros paradidáticos sobre as 

doenças alimentares; 

• Entrevistar os familiares dos alunos para realizar levantamento sobre as doenças 

relacionadas à alimentação mais comuns na família;  

• Expor os dados obtidos para a comunidade escolar através de panfletos e/ou 

cartazes; 

• Elaborar um guia didático sobre alimentação saudável para o Ensino Médio. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O presente estudo foi desenvolvido em uma escola da zona urbana no município de 

Nobres–MT, sendo este estudo autorizado pela direção escolar. A referida escola atende 

cerca de 550 alunos e é a única do município que oferta o Ensino Médio público, portanto, 

atende alunos de bairros centrais, periféricos e zonas rurais próximas. Com relação à 

realidade socioeconômica dos estudantes, frequentam esta escola, alunos de renda média a 

baixa, alguns em situação de vulnerabilidade, haja vista que, o município tem índices de 

homicídios e assaltos bastante expressivos em se tratando de uma cidade pequena (cerca de 

15 mil habitantes). Os estudantes veem na escola a oportunidade de traçar caminhos 

melhores para seu futuro. A fim de contribuir para diminuição dos jovens no caminho da 

violência, a escola oferta, atividades no contraturno que são realizadas pela professora do 

Educarte, que conta com aulas de artesanato, canto, dança e teatro. A comunidade escolar é 

bastante participativa e geralmente comparecem às reuniões e eventos realizados na escola. 

Atualmente, a instituição está incluída no Novo Ensino Médio nos três períodos em que as 

aulas são ofertadas, sendo que no ano de 2018 encerrou suas atividades no Ensino Médio 

Inovador se tornando uma das 12 escolas piloto no estado na modalidade do Novo Ensino 

Médio a partir de 2019. 

 

 

3.2 DESENHO DO ESTUDO 

 

Para a elaboração do presente trabalho, foi utilizado como procedimento 

metodológico a pesquisa participante. A pesquisa participante teve início entre as décadas 

de 60 e 80, e coloca todos os sujeitos participantes da pesquisa como coautores, onde todos 

possam de alguma forma contribuir para a construção do conhecimento.  

Para Campos (1984) a pesquisa participante valoriza o saber popular, o respeito pelo 

ritmo da construção do conhecimento com os quais interagem o monitor e o aluno, supera a 

exclusão de diferenças sociais e o aluno é visto como sujeito da pesquisa. Ainda para a autora 

a pesquisa participante coloca pessoas com formações técnicas e conhecimentos diferentes 

para executarem a mesma tarefa. 
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Brandão e Borges (2007) enfatizam que os elementos da pesquisa (pesquisador e 

quem está sendo pesquisado) sejam equiparados gradativamente, pois, todas as pessoas são 

fontes originais de saber. Outro ponto importante segundo os autores, é que a pesquisa 

participante deve estar relacionada à realidade social dos indivíduos, sendo que os resultados 

dessa pesquisa venham a possibilitar mudanças nas práticas sociais, podendo levar até 

mesmo as novas investigações. 

Portanto, fica claro que, na pesquisa participante, o contexto da pesquisa deve ter 

relação com o cotidiano dos sujeitos e, que mesmo que exista um profissional com formação 

técnica ou acadêmica, este não é detentor de todo o conhecimento, mas sim todos os sujeitos 

independentes do seu grau de instrução podem contribuir em diferentes níveis para a 

construção da pesquisa. 

 

 

3.3 ESTRATÉGIAS PARA COLETA DE DADOS 

 

Para realização da coleta de dados foi elaborada uma sequência didática com a 

utilização de aula de campo em um espaço extraescolar. Além da aula de campo num espaço 

extraescolar, foram desenvolvidas outras atividades como questionários com perguntas 

abertas, roda de conversa, entrevistas e elaboração de relatórios, sendo que todos esses itens 

serviram como meio de coleta de dados. 

Para Oliveira (2013) a SD pode ser utilizada em diferentes áreas do conhecimento, e 

para sua construção deve-se levar em consideração os seguintes passos básicos: escolha do 

tema a ser trabalhado, questionamentos para problematização do assunto, planejamento de 

conteúdos, objetivos a serem atingidos e atividades que levem em consideração a formação 

de grupos, material didático, cronograma, integração entre etapas diferentes e avaliação de 

resultados. 

Pechliye (2018) ressalta que alguns critérios devem ser levados em consideração na 

elaboração de uma SD, como: se o conteúdo abordado terá relevância social e cultural para 

a formação do aluno, se permite que o aluno desenvolva habilidades, se esta proporciona 

conexão interdisciplinar e contextualizações, e se está adequada às necessidades e interesses 

dos alunos. 

Portanto, uma SD deve ser pensada e elaborada baseando-se no que é palpável para 

o aluno, e se possível, que suas atividades sejam construídas com a participação dos 

estudantes, pois, desta forma o professor conseguirá perceber qual o nível de conhecimento 
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que estes apresentam sobre o assunto e quais interferências serão necessárias no decorrer das 

aulas. 

O tema alimentação é abordado de forma bastante discreta nos livros didáticos. 

Geralmente, esse assunto desperta a curiosidade dos alunos quando são trabalhados os 

componentes químicos das células e termos como: carboidratos, proteínas, vitaminas, sais 

minerais e lipídios são trazidas à tona. Nesse momento o professor recebe uma enxurrada de 

perguntas sobre esses elementos. A partir disso, como professora, vi a necessidade de 

trabalhar essa temática com os alunos, haja vista que a temática alimentação saudável está 

incluída nos temas transversais e por existirem políticas públicas que determinam que a 

escola seja promotora de uma alimentação de qualidade.  

Podemos observar a crescente preocupação do governo com a alimentação da 

população, principalmente crianças e jovens, a partir da elaboração de documentos que 

relevam a importância desde a primeira infância estimular os indivíduos a terem escolhas 

conscientes sobre essa temática. Uma das estratégias do Ministério da Saúde para promoção 

de uma alimentação de qualidade se dá na elaboração de um documento que indica quais são 

os “Dez passos para a alimentação saudável na escola”. Esse documento foi elaborado em 

2006 e faz parte de um conjunto de estratégias do referido ministério sobre a Promoção da 

saúde com enfoque na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e da sociedade. Segundo 

o que tange o documento “Dez passos para a alimentação saudável na escola” (2006) os 

objetivos deste são, propiciar a adesão da comunidade escolar a hábitos alimentares 

saudáveis e atitudes de autocuidado e promoção da saúde, sendo este um conjunto de 

estratégias que permitem a elaboração de atividades e ações que abarquem a realidade de 

cada local. Sendo os seguintes passos citados no referido documento: 

1º passo – A escola deve definir estratégias, em conjunto com a comunidade 

escolar, para favorecer escolhas saudáveis. 

2° Passo – Reforçar a abordagem da promoção da saúde e da alimentação saudável 

nas atividades curriculares da escola. 

3° Passo – Desenvolver estratégias de informação às famílias dos alunos para a 

promoção da alimentação saudável no ambiente escolar, enfatizando sua 

corresponsabilidade e a importância de sua participação neste processo. 

4° Passo – Sensibilizar e capacitar os profissionais envolvidos com alimentação 

na escola para produzir e oferecer alimentos mais saudáveis, adequando os locais 

de produção e fornecimento de refeições às boas práticas para serviços de 

alimentação e garantindo a oferta de água potável. 

5° Passo – Restringir a oferta, a promoção comercial e a venda de alimentos ricos 

em gorduras, açúcares e sal. 
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6° Passo – Desenvolver opções de alimentos e refeições saudáveis na escola. 

7° Passo – Aumentar a oferta e promover o consumo de frutas, legumes e verduras, 

com ênfase nos alimentos regionais. 

8º Passo - Auxiliar os serviços de alimentação da escola na divulgação de opções 

saudáveis por meio de estratégias que estimulem essas escolhas. 

9° Passo – Divulgar a experiência da alimentação saudável para outras escolas, 

trocando informações e vivências. 

10° Passo – Desenvolver um programa contínuo de promoção de hábitos 

alimentares saudáveis, considerando o monitoramento do estado nutricional dos 

escolares, com ênfase em ações de diagnóstico, prevenção e controle dos 

distúrbios nutricionais. 

 

De acordo com Manual Operacional para Profissionais da Saúde e Educação -

Promoção da alimentação saudável na escola (2008) elaborado pelo Ministério da Saúde o 

sistema escolar deve fornecer condições para que o professor possa trabalhar com os alunos 

a temática alimentação saudável. Ainda segundo esse manual, materiais didáticos como 

cartazes, boletins, revistas e vídeos, podem implementar ações de memorização e 

aprofundamento dos conteúdos, podendo contribuir para a conscientização das práticas 

estabelecidas na escola e a reflexão de novas possibilidades. 

Contudo, hoje em dia grande parte dos jovens tem fácil acesso a informações, 

inclusive voltados à alimentação. Então que outro recurso poderia ser utilizado para 

despertar no aluno essa retomada do seu pensamento sobre seus hábitos de vida? Na tentativa 

de responder essa pergunta vi a necessidade de levar um determinado grupo de alunos para 

observar os alimentos de origem vegetal “in natura” comercializados no supermercado, 

local este de onde é proveniente a maior parte dos alimentos que consumimos.  

Para Marandino, Selles e Ferreira (2009), as aulas de campo no ensino de Biologia 

têm forte potencial de trabalho, pois o professor pode usar técnicas de coleta, preservação e 

demarcação de espaço, tempo e os procedimentos podem ser vivenciados ou modelados na 

realização das atividades. Ainda segundo as autoras, além da aprendizagem dos conteúdos, 

os alunos também aprendem valores importantes, como a convivência em grupo, 

organização individual do trabalho, ajuda mútua e enfrentamento de desafios. 

A SD (Quadro 1) que serviu como meio de coleta de dados, consistia em sete 

encontros, sendo que num desses encontros ocorreu a aula de campo no espaço extraescolar. 

Todas as atividades totalizaram 11 (onze) horas/aula. 
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Quadro 1 - Etapas e atividades desenvolvidas na SD sobre a temática alimentação 

saudável utilizando um espaço extraescolar. 

Aula Tempo Atividade 

1ª Aula 1h/aula Apresentação da proposta de estudo aos alunos e atividade para 

levantar os conceitos prévios dos mesmos 

2ª Aula 2h/aulas  Aula de campo em espaço extraescolar “Visita ao supermercado” 

3ª Aula 1h/aula Roda de conversa para analisar os conceitos apresentados ao real 

significado da alimentação saudável 

4ª Aula 1h/aula Pesquisa sobre as doenças relacionadas à alimentação 

5ª Aula 1h/aula Questionário sobre as “Doenças causadas por má alimentação” 

6ª Aula 1h/aula Levantar dados junto aos familiares 

7ª Aula 2h/aulas Criação de mural para expor os resultados do trabalho 

Fonte: A autora (2020). 

 

 

3.4 DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

A SD em questão foi aplicada a uma turma de 1º Ano do Ensino Médio do período 

matutino numa escola situada no município de Nobres-MT. A turma é composta por 20 

alunos, com faixa etária entre 15 a 16 anos. Por ser a única escola que oferta o Ensino Médio 

no município, a turma é bastante diversificada em relação à condição econômica e cultural, 

tendo alunos que moram em regiões mais centralizadas da cidade, e outros que residem nos 

bairros mais periféricos, além de alunos que residem na zona rural da cidade. É interessante 

ressaltar que, 8 alunos dessa turma exercem alguma atividade remunerada no contra turno. 

A primeira aula da SD foi elaborada e aplicada a fim de expor aos alunos a temática 

que seria abordada, suas etapas e objetivos. Além disso, também foi possível realizar o 

levantamento prévio dos conhecimentos apresentados pelos alunos no que se refere ao tema 

em questão. 

O levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos foram realizados através de 

um questionário aberto (Figura 1), onde o aluno deveria fazer sua identificação e expor o 

que sabia sobre o tema alimentação, e também realizar uma primeira análise sobre os hábitos 

alimentares dos alunos. 

Responderam a esse questionário 19 alunos. 
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Figura 1 – Questionário aberto para levantamento prévio dos conhecimentos dos 

alunos perante a temática alimentação saudável. 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Na segunda aula da SD realizamos a aula de campo que ocorreu num espaço 

alternativo de aprendizagem, no caso o supermercado (Figura 2).  

O supermercado visitado é um dos maiores da cidade e foi escolhido como local para 

realização dessa aula, por dois motivos, situa-se próximo à escola (cerca de 500m de 

distância) e possui uma variedade consideravelmente grande de produtos de origem vegetal. 

Com antecedência a pesquisadora elaborou as autorizações para saída da escola, 

contendo a data, horário de saída e de chegada à escola. Essa autorização deveria ser 
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devolvida devidamente assinada pelos responsáveis pelo aluno. Foi solicitado que os alunos 

levassem a autorização assinada pelos pais e entregue com antecedência aos mesmos. 

Na data e horário combinados, houve uma reunião com os alunos antes de sairmos a 

campo, em uma sala de aula conversamos sobre os cuidados durante o deslocamento até o 

supermercado, comportamento adequado dentro do local a ser visitado e cuidado ao 

manusear os produtos que estavam expostos. Com relação ao deslocamento, em razão do 

supermercado ser próximo à escola, foi solicitado aos alunos que fossem de bicicleta até a 

escola para nos reunirmos e fazer os avisos, e então posteriormente nos dirigimos até o local 

da aula de campo. Afim de garantir maior seguridade aos alunos, foi solicitado o auxílio de 

um professor que trabalha na escola para que nos acompanhasse durante a aula de campo. 

Ainda na escola os alunos foram divididos em dois grupos, e foi designado um 

integrante de cada grupo para ficar responsável por fazer os registros fotográficos de todos 

os produtos de origem vegetal que fossem analisados. Antes de sairmos a campo, os alunos 

foram apresentados a pergunta motivadora dessa aula. Em duplas, os alunos anotaram qual 

era o produto que estavam observando, local onde estava exposto (câmara fria ou bancada), 

se estavam embalados, data de validade (caso houvesse) e estado do produto (verde, maduro 

ou danificado). 

Durante toda a aula, os alunos circularam livremente pelo espaço onde os produtos 

de origem vegetal estavam expostos, sendo acompanhados pela pesquisadora e pelo 

professor voluntário. Participaram também dessa aula, o funcionário responsável pela 

manutenção local dos alimentos e também o encarregado pelo setor de hortifrúti do 

supermercado. O encarregado explicou para os alunos todo o processo de cuidado com o 

armazenamento dos vegetais, de onde vinham, com que frequência os produtos chegavam 

até o mercado, a destinação dos produtos que não estavam mais em condições de serem 

comercializados, e para finalizar a sua participação, levou os alunos até o local onde esses 

produtos ficavam estocados e quais eram os procedimentos até os mesmos irem para a banca 

de vendas. 

Os alunos anotaram e registraram todos os vegetais que observaram, e fizeram um 

relatório explicitando sua opinião sobre a aula de campo. Na produção dos relatórios os 

alunos conseguiram colocar as hipóteses inerentes a pergunta motivadora lançada no início 

da aula de campo. 

É importante salientar que, somente 10 alunos participaram da aula de campo, em 

decorrência de muitos trabalharem no contra turno e outros dependerem do ônibus escolar 

para fazer o transporte. Para os alunos que não puderam participar da aula de campo tivessem 
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acesso ao material de estudo, foi exibido em uma outra aula os registros fotográficos dos 

vegetais. Esses registros foram realizados pelo grupo de alunos que participaram da aula de 

campo. 

 

Figura 2 - Aula de campo no supermercado (espaço alternativo de aprendizagem). 
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Fonte: Autora (2020). 

 

Como muitos alunos não puderam participar da aula de campo no supermercado 

ocorreu uma aula que não estava programada na SD. Essa aula teve duração de 2h/aulas. 

Como parte das atividades da aula de campo, cada grupo deveria encaminhar os registros 

fotográficos dos alimentos que foram observados. Com auxílio do datashow, as imagens 

registradas pelos alunos foram exibidas ao restante da turma. Foi solicitado que os alunos 

relatassem em uma folha de papel que posteriormente deveria ser entregue para a professora, 

se eles já haviam comido o vegetal, se gostavam de comer aquele vegetal e qual era a 

frequência de consumo dos mesmos.  

Para a terceira aula da SD foi realizada uma roda de conversa a fim de que os alunos 

pudessem trocar informações sobre a sua alimentação e os conceitos científicos sobre 

alimentação saudável. Para motivar a participação de todos os alunos, foram elaboradas  

algumas perguntas que orientaram a discussão. No final dessa aula os alunos encontraram a 

definição para a alimentação saudável, podendo adequar com as informações dadas por eles 

no questionário da aula 1.  

Na quarta aula da SD, os alunos foram divididos em duplas para realizarem uma 

pesquisa sobre as doenças relacionadas a uma má alimentação. Para direcionar os alunos 

antes da pesquisa foi lançada outra pergunta motivadora. A aula de pesquisa forneceu meios 
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para que os alunos pudessem analisar dados para confrontamento de suas hipóteses. Para 

que essa aula pudesse acontecer e visando a participação efetiva de todos os alunos, foi 

utilizado o laboratório de informática da escola (Figura 3). Os alunos deveriam pesquisar 

algumas doenças (obesidade, desnutrição, gastrite, anemia, hipertensão e diabetes tipo2) e 

criar um quadro que representasse qual fator relacionado à alimentação poderia ser 

responsável pelo surgimento de alguma dessas doenças. 

 

Figura 3 – Utilizando os espaços da escola – pesquisa no laboratório de informática 

sobre doenças relacionadas à má alimentação. 

   

Fonte: Autora (2020). 

 

Na quinta aula da SD os alunos responderam a um questionário (Figura 4) 

relacionado ao trabalho de pesquisa. Esse momento foi muito importante, pois, os alunos 

conseguiram relatar quais foram os conceitos aprendidos por meio da pesquisa. Durante essa 

aula os alunos tiveram a oportunidade de realizar alguns questionamentos que surgiram 

durante a realização da pesquisa. 
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 Figura 4 – Questionário relacionado à pesquisa sobre as doenças causadas por má 

alimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Para a realização da sexta aula da SD, foi solicitado que os alunos entrevistassem 

seus familiares, com o intuito de fazer um levantamento sobre quais doenças relacionadas à 

alimentação afetava algum familiar. As entrevistas deveriam ser relatadas em uma folha de 

papel e entregue à pesquisadora na aula seguinte. 

Como forma de finalizar e expor o trabalho que foi produzido durante toda a 

aplicação da SD, os alunos construíram um mural que continha cartazes, desenhos e relatos 

por eles produzidos. A intenção da criação do mural foi de divulgar o trabalho realizado 

pelos alunos e também de informar aos colegas de escola sobre a importância de uma 

alimentação de qualidade. 

 Conforme combinado com os alunos durante a terceira aula da SD, finalizamos a 

aplicação da mesma realizando um delicioso café da manhã com variadas frutas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perguntas sobre as doenças relacionadas a má alimentação: 

Aluno (a): 

 

1)- Sobre as doenças que pesquisou, você concorda que todas só ocorrem por causa 

de uma alimentação inadequada? 

 

2)- Em relação à sua alimentação, você diria que tem uma alimentação adequada? 

Justifique. 

 

3)- Comente o que você está aprendendo com o trabalho que está sendo desenvolvido 

sobre alimentação. 

 

4)- Você considera que, por conta desse trabalho houve mudanças na sua alimentação 

ou você pensa melhor antes de comer algum alimento? Justifique. 
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3.5  ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Para análise dos resultados, foi utilizada a estrutura de análise de conteúdo de Bardin 

(1977) que, de acordo com a autora, consiste em um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações. Ainda segundo Bardin, a abordagem quantitativa dos dados analisa a 

frequência de aparição de determinados elementos nas mensagens (narrativas, relatórios, 

respostas e gravuras). Já a abordagem qualitativa analisa a presença, ou não, de um dado ou 

inferência. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após realizar análise nos livros didáticos disponíveis na escola com enfoque no tema 

alimentação saudável, foi possível constatar que a referida temática muitas vezes é abordada 

de forma bastante superficial, com poucas informações e não direcionada ao público jovem, 

o que às vezes desestimula tanto o professor quanto o aluno a darem importância ao tema. 

Ressaltamos a importância da alimentação no cotidiano dos indivíduos, e como esta poderá 

refletir em seus hábitos. 

 Na perspectiva de trabalhar a temática alimentação saudável na escola de forma mais 

prazerosa e significativa para o aluno, visando retirá-lo da sala de aula para reconhecer outros 

espaços como lugares de aprendizagem, elaboramos uma SD que forneceu dados para a 

criação de um guia didático com a finalidade de se trabalhar a temática alimentação saudável 

utilizando-se de espaços alternativos de aprendizagem. Dessa forma, o aluno poderá 

observar o conteúdo do seu cotidiano, sendo este detentor de conhecimentos, atuando como 

participante ativo e, possivelmente, sensibilizando-o para escolha de hábitos de vida mais 

saudáveis. 

Ressaltamos, porém, que quando falamos de alimentação saudável estamos falando 

dos alimentos de origem vegetal e animal, contudo, a presente sequência foi elaborada com 

foco em alimentos de origem vegetal, comercializados no setor de hortifruti de um 

supermercado, isso porque, a variedade de produtos comercializados nesses 

estabelecimentos é muito diversificada o que necessitaria de mais tempo para trabalharmos 

todos os setores de alimentos. Os resultados da aplicação da SD que respaldou o 

levantamento de dados serão apresentados nas seguintes etapas: 

– Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos com relação à temática e 

diagnóstico de seus hábitos alimentares. O levantamento dos conceitos prévios dos alunos é 

importante para entendermos o que o aluno já sabe sobre o tema que será abordado e quais 

percursos o professor deverá percorrer para atingir seus objetivos. Para Carvalho et al. (2013) 

não é possível iniciar nenhuma aula, ou novo tópico, sem procurar saber o que os alunos já 

sabem ou entendem sobre as propostas que serão realizadas. 

– Relatórios e tabelas produzidas a partir da aula de campo no supermercado. Durante 

essa etapa do trabalho os alunos foram apresentados a duas etapas do método científico: a 

problematização e a construção de hipóteses. Para Carvalho et al. (2013) o problema e os 

conceitos prévios devem dar condições para que os alunos construam hipóteses e possam 

testá-las a fim de resolver o problema. 
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– Reflexões e opiniões compartilhadas na roda de conversa. Nesse momento os 

alunos puderam compartilhar e confrontar ideias e/ou conceitos sobre suas hipóteses e dados 

analisados até o momento. Segundo Carvalho et al. (2013), a contextualização do 

conhecimento pelos alunos é muito importante, pois, é neste momento que eles visualização 

a aplicação do conhecimento construído a nível social. 

– Elaboração de tabela de pesquisa relacionada a doenças causadas por má 

alimentação. Essa etapa do trabalho forneceu dados para que os alunos pudessem analisar 

um problema motivador. Carvalho et al. (2013) esclarece que, a sistematização do 

conhecimento é praticada através da leitura de um texto, onde os alunos podem novamente 

discutir, comparando o que fizeram e o que levaram a resolver o problema. 

– Respostas referentes ao questionário sobre doenças relacionadas a má alimentação. 

Durante essa etapa do trabalho, os alunos puderam avaliar quais informações extraídas da 

pesquisa fomentariam a atividade que viria na sequência, e como eles conseguiam ligar o 

tema estudado na aplicação do seu cotidiano. 

– Dados levantados a partir de entrevista com familiares. Nessa etapa do trabalho os 

alunos puderam confrontar os dados da pesquisa com o que havia sido proposto até o 

momento, a fim de confirmar as hipóteses por ele colocadas.  

– Desenhos e relatos para a construção do mural informativo. Finalizando a última 

aula do trabalho os alunos realizaram a argumentação de todo trabalho produzido. Para 

Sasseron (2015), a argumentação é a forma básica de pensamento, que possibilita a 

construção de conhecimentos, sendo que esta pode acontecer através do discurso oral ou 

registros gráficos. Mesmo que a argumentação explicite pontos de vista divergentes, uma 

visão convergente, favorecerá novas contraposições e ideias. 

A discussão dos dados ocorreram à medida que os resultados foram sendo 

evidenciados. 

 

  

4.1 – LEVANTAMENTO DOS CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS ALUNOS 

COM RELAÇÃO À TEMÁTICA E DIAGNÓSTICO DE SEUS HÁBITOS 

ALIMENTARES 

 

Para Moreira (2012), o subsunçor ou ideia-âncora é um conhecimento que o 

indivíduo já traz consigo sobre determinado assunto, que irá lhe permitir dar um novo 

significado a partir do que ele descobre ou que lhe é ensinado. Partindo do princípio que 
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todo aluno traz consigo conhecimentos sobre alguns assuntos, houve a necessidade de se 

realizar o levantamento das informações trazidas por eles. Para realizar o levantamento 

prévio dos conhecimentos dos alunos, foi disponibilizado um questionário que dispunha de 

perguntas abertas sobre a temática alimentação saudável e os hábitos alimentares de cada 

um. 

A Figura 5 mostra qual foi o resultado das respostas que apareceram em relação à 

primeira pergunta do questionário “O que você entende por alimentação saudável? ”. 

 

Figura 5 – Padrão de respostas sobre o que os alunos entendem por alimentação 

saudável. 

Fonte: Autora (2020). 

 

Observando as respostas dadas pelos alunos, percebemos que eles trazem 

informações relacionadas ao tema de estudo. Segundo o Guia Alimentar do Ministério da 

Saúde: Como ter uma alimentação saudável (2013) esta deve ser acessível, valorizar a 

variedade de alimentos, preparar as refeições usadas tradicional e culturalmente, ainda deve 

ser harmônica em quantidade e qualidade, colorida e segura sanitariamente. Portanto, 

quando os alunos trazem como resposta que a alimentação saudável está relacionada ao 

consumo de alimentos que fazem bem à saúde, comer frutas e verduras, ingerir menos açúcar 
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e gorduras, comer menos industrializados, são concepções que abrangem os aspectos de 

definição de uma alimentação saudável. 

Verifica-se na Figura 5 verifica-se que 16% dos alunos ainda disseram que para ter 

uma alimentação saudável também implica na prática de atividades físicas, e 10% deles 

afirmam que a alimentação saudável atua na prevenção de doenças. De acordo com o passo 

10 do Guia Alimentar: Como ter uma alimentação saudável do Ministério da Saúde (2013) 

devemos praticar pelo menos 30 minutos de atividades físicas diariamente, evitar o consumo 

de bebidas alcoólicas e o fumo, sendo estes fatores fundamentais para se ter uma vida mais 

saudável e determinantes na prevenção de algumas doenças. Numa pesquisa realizada por 

Silva et al (2016) com 100 alunos de uma escola do Paraná, verificou-se que 82% dos alunos 

participantes, alegaram que a atividade física junto a alimentação saudável traz benefícios a 

saúde. Ainda nessa pesquisa, 70% dos alunos demonstraram estar cientes que pessoas com 

excesso de peso são mais propensas a desenvolverem doenças crônicas não-transmissíveis.  

Outro dado observado na figura 5 foi que, somente 10% dos alunos responderam que 

não sabem quase nada sobre o assunto. De acordo com Moreira (2012) quando o aluno não 

apresenta nenhum conceito adequado que lhe permita atribuir novos significados, propõem-

se que o problema possa ser resolvido através de organizadores prévios. Esses organizadores 

devem ser relacionados com o tema e pode ser uma aula expositiva, um vídeo, uma imagem, 

ou qualquer outro recurso que preceda o material de aprendizagem. No entanto, ainda 

segundo o autor, na prática, muitas vezes os organizadores prévios não funcionam. Para 

tentar promover o surgimento de um subsunçor nesses alunos, algumas medidas foram 

adotadas, como aula de campo, compartilhamento de ideias através de roda de conversa, 

pesquisas na web e entrevista com familiares, como será demonstrado mais adiante. 

No entanto, fica claro que, 90% dos alunos apresentaram algum conhecimento prévio 

relacionado a temática a ser estudada. 

Outro dado levantado nesse questionário é o número de refeições que os alunos fazem 

por dia. A Figura 6 demonstra a quantidade de vezes que os alunos se alimentam diariamente. 
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Figura 6 – Demonstrativo da quantidade de refeições que os alunos realizam 

diariamente. 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

A partir da observação da Figura 6, percebe-se que a grande maioria dos alunos 

realiza ao menos de três a cinco refeições diariamente, o que representa 89% do total de 

alunos que responderam esse questionário. No entanto, não é somente o número de refeições 

que importa para se ter uma alimentação adequada, mas sim qual o tipo de alimento que se 

consome nessas refeições. De acordo com o Guia Alimentar produzido pelo Ministério da 

Saúde (2013), existem dez passos para se ter uma alimentação saudável. No Passo 1, o guia 

salienta que é importante realizar pelo menos três refeições por dia (café da manhã, almoço 

e janta) e fazer dois lanches nos intervalos. O mesmo ainda indica que durante essas refeições 

deve-se dar preferência a alimentos saudáveis, típicos da região ou disponíveis na 

comunidade onde se vive.  

Como forma de identificar o que os alunos consomem nas principais refeições que 

são realizadas diariamente e a fim de verificar a qualidade desses alimentos, o questionário 

dispunha de perguntas onde o intuito seria realizar essa identificação. As próximas figuras 

apresentadas a seguir, apresentaram quais foram as respostas dadas pelos alunos sobre os 

alimentos que estes consomem com maior frequência no café da manhã, almoço, lanche da 

tarde e no jantar. 
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Figura 7 – Diagnóstico dos alimentos que os alunos consomem durante o café da 

manhã. 

  

Fonte: Autora (2020). 

 

A Figura 7 demonstra que, do total de alunos respondentes deste questionário 5 

(26%) disseram não comer nada durante o café da manhã. Isso quer dizer que esses alunos 

permanecem um grande intervalo de tempo sem se alimentar, isso porque, os alunos que 

responderam à pesquisa estudam no período matutino e provavelmente a última refeição foi 

realizada na noite anterior. O Guia Alimentar (2013) salienta que ficar muito tempo sem 

comer aumenta o risco de desenvolver gastrite e aumenta a fome, o que pode fazer com que 

a pessoa coma exageradamente na próxima refeição. Segundo a pesquisa de Leal et al. 

(2010) realizada com alunos no estado de São Paulo, a omissão de refeições é muito comum 

entre os adolescentes, principalmente o café da manhã o que pode dificultar na manutenção 

das necessidades nutricionais, principalmente o cálcio. Em relação aos alimentos 

consumidos nessa refeição, averígua-se que os alunos consomem com mais frequência no 

café da manhã o pão (36%), o café preto (31%) e leite (31%). Isso demonstra que o café da 

manhã desses alunos está dentro do esperado para essa refeição. De acordo com o Guia 

Alimentar para a população Brasileira (2014), o café da manhã dos brasileiros conta com 

café preto ou misturado com leite, fruta ou suco de fruta, ovos pães e queijo.  

A próxima imagem tem a finalidade de demonstrar quais são os alimentos mais 

consumidos pelos alunos no almoço baseando-se nas respostas por eles dadas no 

questionário. 
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Figura 8 – Diagnóstico dos alimentos que os alunos consomem durante o almoço. 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

É possível observar na Figura 8 que somente 21% dos alunos consomem verduras 

durante o almoço, porém os alimentos mais consumidos por eles são o arroz (95%), a carne 

(95%) e o feijão (89%). É importante ressaltar que o arroz e o feijão são alimentos presentes 

nos pratos brasileiros. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, criado pelo 

Ministério da Saúde (2014) esses alimentos correspondem a um quarto da alimentação, 

seguidos da carne vermelha (boi e porco), carne de frango, leite, raízes e tubérculos, frutas, 

peixes, legumes, verduras e ovos. O Guia Alimentar de como ter uma alimentação saudável 

também elaborado pelo Ministério da Saúde (2013) aponta dez passos para se ter uma 

alimentação saudável. No quarto passo desse guia é indicado comer arroz e feijão todos os 

dias ou, pelo menos, cinco vezes na semana, pois esse prato é uma combinação completa de 

proteínas. Já o quinto passo orienta consumir uma porção por dia de carne, ovos, aves ou 

peixes. Percebemos diante disso que a alimentação básica dos alunos está de acordo com o 

que propõem os dois guias sobre alimentação.  

Na pesquisa realizada por Silva et al (2016) os alunos também apontavam o feijão e 

arroz como combinação frequente nessa refeição. Em Leal et al (2010) o consumo de feijão 

pelos estudantes ficou acima do esperado, enquanto o de carne e ovos ficou dentro do 

esperado. No entanto, na presente pesquisa os alunos apresentaram baixo consumo de 

verduras. O Guia alimentar de como ter uma alimentação saudável (2013) orienta no passo 

três que se deve consumir diariamente três porções de legumes e verduras como parte das 
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refeições e três porções ou mais de frutas nas sobremesas, ou lanches. Ainda o Guia 

Alimentar para a população Brasileira (2014) salienta que alimentos de origem vegetal em 

grande variedade, são a base de uma alimentação balanceada, saborosa, culturalmente 

apropriada e promotora de um sistema alimentar social e ambientalmente sustentável. Na 

pirâmide alimentar elaborada por Leal et al (2010), as frutas e verduras ocupam o ápice, 

demonstrando que o consumo desses alimentos pelos estudantes também é insuficiente e 

pouco variada. Fica evidente nesse caso que, apesar de os alunos consumirem alimentos 

considerados, bases da alimentação brasileira, o baixo consumo de verduras é insuficiente, 

o que acaba descaracterizando a alimentação destes como sendo saudável. 

 A Figura 9 apresenta quais alimentos os alunos mais consomem durante o lanche da 

tarde. 

 

Figura 9 – Diagnóstico dos alimentos que os alunos consomem durante o lanche da 

tarde. 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Observa-se na Figura 9 que, apesar dos alunos na questão inicial responderem que é 

necessário consumir frutas para se ter uma alimentação saudável, notamos a ausência desses 

alimentos em suas refeições. Como preferência de alimentos no lanche da tarde temos 

bolacha (58%), leite (21%) e salgados (16%). O Guia Alimentar para a População Brasileira 

(2014) fornecem informações, importante sobre as pequenas refeições, ou seja, aquelas 

realizadas nos intervalos entre as principais refeições. De acordo com o Guia, crianças e 

adolescentes precisam realizar lanches durante o dia e que os alimentos que devem ser 
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consumidos nessas refeições são frutas frescas ou secas, leite, iogurte natural, castanhas ou 

nozes, e deve-se restringir o consumo de alimentos processados ou ultraprocessados. Ainda 

o Guia Alimentar (2013) reforça que, se for consumir bolos, pães e biscoitos doces, que estes 

sejam preparados em casa, com pouca quantidade de açúcar e gordura, e preferencialmente 

sem recheio ou cobertura. 58% dos alunos que participaram da pesquisa de Silva et al (2016) 

relataram consumir com frequência alimentos apontados no gráfico 5, como: refrigerante, 

salgados, biscoitos recheados e doces. Dessa forma percebemos que esse grupo de alunos 

estão consumindo alguns dos alimentos citados no referido guia, como no caso, o leite, no 

entanto o consumo de alimentos processados, como os salgados e bolachas é bastante 

considerável.  

Com relação ao que é consumido pelos alunos durante o jantar, a figura 10 nos traz 

as informações a seguir. 

 

Figura 10 – Diagnóstico dos alimentos que os alunos consomem durante o jantar. 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Percebe-se na Figura 10, que o consumo de salada pelos alunos ainda é insuficiente, 

sendo esse número menor na janta (10% do total de respostas) em relação ao almoço, 

continuando como alimentos mais consumidos durante o jantar o arroz (53%), a carne (47%) 

e o feijão (42%). No Guia Alimentar para a População Brasileira (2014) o jantar deve ser 

composto novamente pelo arroz, feijão e algum tipo de carne, além de conter também 

legumes e verduras como complemento ou substituição de carne vermelha. Verifica-se dessa 

forma que, apesar de consumirem o arroz, o feijão e a carne, a salada aparece ainda de forma 
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tímida na maior parte das refeições segundo as repostas fornecidas pelos alunos. Ainda, 10% 

dos alunos indicam consumir no jantar pão com ovo ou lanches. Segundo Leal et al (2016) 

esta substituição é uma característica demonstrada pelos adolescentes, no entanto, tais 

substituições oferecem uma alta densidade energética e baixo valor nutritivo.  

É possível concluir a partir da observação desses dados que os alunos têm 

conhecimento básico sobre alimentação saudável quando, na questão 1 do questionário dão 

respostas como: comer alimentos saudáveis, comer frutas e verduras, consumir menos 

gorduras e açúcares e evitar exageros e alimentos industrializados, porém as informações 

trazidas sobre seus hábitos alimentares apontam que a teoria não está aliada a prática, haja 

vista que, estas pessoas não têm o hábito de consumir frutas e/ou verduras diariamente.  

 

 

4.2 – DADOS OBTIDOS NOS RELATÓRIOS E TABELAS PRODUZIDAS A 

PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA NO SUPERMERCADO. 

 

No momento em que a pesquisadora conversou com os alunos sobre o tema que seria 

estudado e seus objetivos foram que faríamos uma aula de campo num supermercado e os 

mesmos indagaram o que poderiam aprender visitando um espaço como este. É muito 

simples. Como podemos falar de alimentação sem conhecer o principal espaço de onde 

provém a distribuição dos alimentos? Percebemos através da indagação inicial dos alunos, 

que temos aqui um problema a ser investigado. Para Carvalho et al (2013) o problema a ser 

investigado numa sequência didática deve estar relacionado a questões ou problemas 

cotidianos do aluno, sendo interessante a tal modo que estes se envolvam na busca de 

soluções e na exposição dos seus conceitos. A fim de exercitar o método científico com os 

alunos, formulamos o seguinte problema que deveria ser o motor da nossa investigação: “O 

que podemos aprender sobre alimentação saudável no supermercado?” 

Durante a aula de campo e na leitura dos relatórios ficou evidente que, apesar de 

frequentarem esses espaços, os alunos não observam tudo que é comercializado ali dentro. 

Quando chegamos ao supermercado os alunos ficaram muito interessados em observar e 

anotar tudo o que percebiam e visualizavam. Foi satisfatório acompanhá-los e perceber que 

muitos dos produtos vendidos ali eram de total desconhecimento de alguns deles. O 

supermercado nessa atividade é um espaço alternativo de aprendizagem, utilizado para 

observação de fenômenos e levantamento de dados. Para Hardoim et al (2010) utilizar o 

ambiente doméstico para instrumentalização enquanto laboratório vivo, não só para 
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observações, mas também como espaço de experimentos, permite a contextualização e 

ignificação dos conteúdos e conhecimentos produzidos ao longo da história da humanidade. 

 No decorrer da expedição investigava in loco, no supermercado, os alunos puderam 

analisar e observar os alimentos de origem vegetal in natura. A divisão em grupos 

possibilitou o compartilhamento de informações e ideias, além de estimular o 

desenvolvimento de habilidades nos alunos, como a liderança, por exemplo. Para 

Marandino, Selles e Ferreira (2009) as aulas de campo favorecem não somente o 

desenvolvimento de conceitos, mas também de valores, como convivência em grupo, 

organização individual, ajuda a terceiros, enfrentamento de desafios e mobilização de 

conhecimentos. 

As tabelas 1 e 2 foram construídas a partir das observações e anotações dos alunos 

em relação aos vegetais analisados na aula no supermercado, sendo que a construção de 

tabelas é um dos objetivos desse trabalho. A tabela 1 descreve quais dos vegetais analisados 

já foram consumidos. Participaram dessa atividade 16 alunos. 

 

Tabela 1 – Alimentos levantados no supermercado, e quais destes já foram 

consumidos pelos alunos. 

Vegetal Já consumiram Não consumiram 

Manga Haden 8 8 

Castanha-do- Pará 14 2 

Melão sapo 1 15 

Morgote 2 14 

Ameixa importada 13 3 

Vagem 6 10 

Kiwi 10 6 

Nabo 3 13 

Cará 3 13 

Inhame 2 14 

Figo 5 11 

Couve-flor 11 5 

Acelga 5 11 

Laranja Pêra 14 2 

Mação nacional 15 1 

Maracujá 13 3 

Uva tompson 13 3 
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Uva niagará 12 4 

Batata doce 14 2 

Fonte: Autora (2020). 

 

Não estão presentes nessa tabela, alimentos como: coco, poncã, melancia, banana-

nanica e maçã, repolho, batata binje, cenoura, goiaba, beterraba e alface, pois segundo os 

alunos, todos já haviam consumido. 

Essa visita in loco, ao supermercado possibilitou a observação da variedade de 

vegetais disponíveis para o consumo. Tal constatação permite refletir que embora exista 

diversidade na oferta de alimentos vegetais a diversidade no consumo é baixa segundo os 

dados obtidos nos relatórios. A partir das respostas dadas pelos alunos na construção das 

tabelas, verificou-se que os alimentos menos consumidos foram: melão sapo (6,2% dos 

alunos já consumiram), morgote (12,5%), vagem (37,5%), nabo (18,75%), cará (18,75%), 

inhame (18,75%), figo (31,25%) e acelga (31,25%). Existem alimentos que por falta de 

conhecimento ou por conta de valores de compra que são elevados tem pouco consumo pelos 

alunos. É importante ressaltar que os vegetais analisados são alimentos classificados como 

in natura. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira (2014) esse tipo de 

alimento é aquele extraído de animais ou vegetais sem que sofram modificação alguma após 

deixarem a natureza.  

A tabela a seguir indica qual a frequência de consumo dos vegetais observados pelos 

alunos durante a aula no supermercado. 

 

Tabela 2 – Frequência de consumo dos vegetais pelos alunos. 

Vegetal Sempre Às vezes Raramente 

Manga Haden 2 6 0 

Castanha do Pará 1 3 10 

Melão sapo 0 1 0 

Morgote 0 2 0 

Ameixa importada 3 2 8 

Vagem 1 5 0 

Kiwi 2 8 0 

Nabo 0 0 3 

Cará 0 1 2 

Inhame 0 0 2 
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Figo 0 2 3 

Couve-flor 3 8 0 

Acelga 0 3 2 

Laranja Pêra 9 5 0 

Maçã nacional 9 3 3 

Maracujá 2 11 0 

Uva tompson 2 11 0 

Uva niágara 3 9 0 

Batata doce 7 7 0 

Coco 5 11 0 

Poncã 8 8 0 

Melancia 5 11 0 

Banana nanica 7 9 0 

Banana maçã 8 8 0 

Repolho 10 6 0 

Batata binje 16 0 0 

Cenoura 6 10 0 

Goiaba 1 15 0 

Beterraba 5 11 0 

Alface 12 4 0 

Fonte: Autora (2020). 

 

Dentre os vegetais listados durante a aula no supermercado, são consumidos com 

maior frequência os seguintes alimentos: a batata binje (100% dos alunos disseram consumir 

sempre), a alface (75%) e o repolho (62,5%). Já os demais alimentos são consumidos às 

vezes pela maioria dos alunos. Essa tabela reforça os dados do levantamento inicial de que 

os alunos demonstram baixo consumo da diversidade de frutas e verduras disponíveis no 

supermercado.  

Durante a aula, outras discussões surgiram sobre os alimentos vegetais e os alunos 

narraram que consomem na maioria das vezes a batata preparada frita, aumentando assim 

seu valor energético e o consumo de gorduras. O Guia Alimentar para a População Brasileira 

(2014) ressalta que o consumo de óleos e gorduras pode ser prejudicial à saúde devido à alta 

concentração de gorduras saturadas. Frutas como melancia, poncã e goiaba também tem sua 

frequência de consumo aumentada durante a época de safra. Isso é muito importante, pois 

os alunos dão preferência as frutas de época que tem seu valor de custo reduzido devido à 
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grande oferta. Dois alunos relataram querer comer o kiwi, porém pelo valor da fruta ser 

muito elevado eles não tinham condições de comprá-lo para o consumo. A cenoura que foi 

colocada como consumida às vezes pelos alunos, na maioria das vezes esse consumo é 

através da confecção de bolo e não em saladas (crua ou cozida).  

Do relatório construído após a aula de campo no supermercado, destacam-se algumas 

narrativas que permitem avaliar a importância da estratégia usada na compreensão do 

conteúdo que envolve o tema estudado e também na formulação de suas hipóteses. Para 

Moreira (2011) deixar que os alunos falem implica em usar estratégias nas quais estes 

possam discutir, negociar significados entre si, apresentar oralmente aos demais o produto 

de suas atividades, receber e fazer críticas. 

 A seguir serão apresentados alguns excertos extraídos das narrativas dos alunos que 

sustentam a nossa afirmativa. 

̶  Eu gostei muito de ter ido ao supermercado fazer essa aula de campo, conheci 

várias frutas diferentes que eu nunca ouvi falar o nome, eu gostaria de ir de novo. Ir ao 

mercado fazer pesquisas e fazer textos sobre cada fruta é muito bom... Aluno (a) A.C. 

̶  Vimos quais são as origens deles (dos vegetais), quanto tempo eles podem ficar 

armazenados e vimos também que nem sempre as frutas e verduras são de um só tipo, eles 

tem muitas variedades. Eu aprendi bastante com isso por que antes eu não sabia muito sobre 

isso. Aluno (a) F. 

̶ Descobri várias diferenças de cada fruta como: laranja pera e laranja Bahia. 

Descobri várias frutas e legumes que eu nunca tinha parado para analisar. Resumindo, foi 

legal e bastante interessante. Aluno (a) F. 

̶  Tivemos algumas conversas com um dos funcionários do mercado e ele nos explicou 

sobre alguns produtos, respondeu nossas perguntas e até nos levou para conhecer o 

depósito onde ficam os alimentos. Aluno (a) G. 

É preciso também ressaltar que a estratégia usada embora sendo motivadora, 

interessante e empolgante para aprendizagem, não foi possível envolver a totalidade dos 

alunos participantes da pesquisa. Em consideração à estrutura curricular desenvolvida na 

escola, a aula de campo ocorreu no contra turno, o que impossibilitou a participação dos 

alunos que trabalham. 

Através dessas narrativas, podemos perceber que os alunos já propõem hipóteses ou 

ideias de como o supermercado servindo de espaço alternativo pode servir como local de 

aprendizagem. A partir do momento que eles analisam a variedade de alimentos ofertados 

no espaço, que observam a forma de armazenamento, que questionam os funcionários que 
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trabalham no local, que relacionam o que conheciam com o desconhecido, estes constroem 

dados que serviram como aporte para a verificação dos seus resultados finais. 

Verificamos também a partir da análise dessas narrativas a importância de olharmos 

qualquer espaço como local de aprendizado, pois, muitos dos alunos já haviam frequentado 

aquele ambiente, mas não haviam ainda o observado como ferramenta de estudo. Marandino, 

Selles e Ferreira (2009) consideram a aula de campo como possibilidade de aprendizagem e 

sendo que estas aulas oferecem uma visão diferenciada sobre a realidade e necessária para a 

formação da cidadania. Fica clara a importância da aula de campo e da observação dos 

vegetais pelos alunos e o quanto isso de alguma forma terá relevância para os mesmos. 

Terem contato como objeto de estudo, poderem direcionar o olhar como pesquisador, 

conhecer os ambientes por trás de todo o processo de comercialização, poder conversar com 

quem é responsável pelo setor, tudo isso desencadeia nos alunos o reforço de conhecimentos 

já obtidos, ou até mesmo, a concepção de novos conteúdos. 

 

 

 4.3 – REFLEXÕES E OPINIÕES COMPARTILHADAS NA RODA DE 

CONVERSA.  

 

A roda de conversa serviu como meio de troca de informações e compartilhamento 

de opiniões. O compartilhamento e confrontamento de ideias é uma das etapas do método 

científico, onde os alunos podem argumentar e validar as hipóteses e dados por eles obtidos 

durante as atividades. Alguns alunos sempre tendem a ser mais extrovertidos e a linguagem 

informal compartilhada por esses jovens se torna mais acessível para compreensão de certos 

temas pelos colegas. Para Moura e Lima (2014) a roda de conversa é um momento de 

partilha, havendo um exercício de escuta e fala. Ainda segundo as autoras um dos seus 

objetivos é socializar saberes, trocar experiências, divulgar conhecimentos entre os 

envolvidos e construir e reconstruir novos conhecimentos sobre a temática que está sendo 

estudada. 

Abaixo destacamos alguns trechos extraídos da roda de conversa realizada com os 

alunos com o intuito de deixá-los partilharem suas informações. A roda de conversa teve 

duração de 43 minutos, nem todos os alunos se dispuseram a falar, porém todos estavam 

bastante atentos aos assuntos que foram abordados. Para Moura e Lima (2014) a roda de 

conversa é um exercício de escuta e fala, onde os momentos de escuta são mais numerosos 
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que os momentos de fala, no entanto, as colocações de cada um partem da interação com o 

outro, seja no complemento, discordância ou concordância com a fala anterior.  

A fim de dinamizar a conversa, foram elaboradas algumas perguntas que iriam 

direcionar os assuntos, contudo deixei os alunos livres para compartilharem suas 

informações sem fazer nenhum tipo de interferência ou censura. 

 

Trechos da roda de conversa: 

Professora: No início do trabalho vocês responderam um questionário referente à 

alimentação saudável. A primeira pergunta do questionário era: O que vocês entendem por 

alimentação saudável? Alguém se lembra do que respondeu? 

Aluno G: Uma alimentação balanceada 

Aluno D: Uma alimentação sem exageros. 

Aluna L: menos carboidratos. 

Aluna M: comer alimentos saudáveis. 

Professora: E o que se entende por alimentos saudáveis? 

Aluna L: são as frutas, legumes e verduras. 

Aluna G: menos doces. 

Aluno I: Menos açúcar e gorduras. 

Professora: E o arroz e o feijão são alimentos saudáveis? 

Aluna L: Depende da quantia. 

Aluna G: (complementou) – nem tudo que é exagerado é bom. 

A interlocução estabelecida na roda de conversa referente ao entendimento do tema 

alimentação saudável possibilitou constatar que não houve modificações nos conceitos 

prévios dos alunos. Assim, retomamos o princípio básico dessa compreensão e inserimos na 

roda de conversa a palavra EQUILÍBRIO.  

Para conduzir a discussão, recorremos ao conteúdo já estudado sobre os carboidratos e 

lipídios, destacando a função e a importância desses nutrientes. A partir dessa discussão 

puderam concluir que os alimentos devem ser consumidos com moderação. 

Professora: No questionário que vocês responderam, muitos colocaram que pra ter uma 

alimentação saudável é importante comer as frutas e verduras, porém, analisando as 

respostas das perguntas seguintes sobre os alimentos que vocês mais consomem foi 

constatado que vocês comem poucos alimentos desse tipo. Então eu quero saber por que 

vocês comem com menos frequência as frutas e verduras? 

Aluna G: Porque não gosta. 
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Aluna G: Porque é mais gostoso comer doces. 

Aluno D: Prepara a salada, mas às vezes tem algo que coloca misturado na salada. Daí já 

não como. Tipo por cebola na salada. 

Professora: Quantos aqui comem pelo menos uma vez por dia uma fruta ou uma verdura? 

Resultado: 18 alunos. 

Professora: Quantos comem porque gostam e quantos comem porque são obrigados a 

comer?  

Resultado: Porque gostam 14. E 4 são obrigados a comer. 

Professora: O que é mais comum de salada em casa? É sempre a mesma coisa ou tem 

bastante variedade? 

Aluna N: Alface, repolho e tomate. 

Aluno D: Lá em casa é bastante variado. 

Aluna G: Lá em casa é só alface. Às vezes tem pepino ou rúcula quando lembro minha mãe 

de comprar. 

Professora: E em relação às frutas, também tem bastante variedade? 

Aluna T: Lá em casa minha mãe compra de tudo. 

Aluna G: Lá em casa é só banana. 

Aluna MC: Tem pera também. 

Aluna L: Lá em casa tem melancia, tem laranja. 

Aluna G: Professora, eu como bastante frutas, mas sabe o que eu faço? Eu pico a banana, 

pico a maçã e outras frutas e coloco bastante leite condensado. (Risos) 

Aluna G: É saudável, não é? (Tom irônico) 

Professora: Depende da quantidade de leite condensado e se toda vez que você come põe o 

leite condensado. 

Aluna T: Ela põe a caixa toda de leite condensado professora. 

Professora: Aí já faz mal né G. 

Aluna T: Daqui a pouco está diabética. 

Professora: Depois que vocês fizeram a aula de campo no mercado e a análise das fotos em 

sala, começaram a frequentar ou ir mais à seção de hortifrúti e observar quais frutas e 

verduras estão expostos? 

- Eles responderam que não. 

Aluna L: Depois daquele dia que fomos ao mercado fiquei com vontade de comer aquela 

pera vermelha. 

Aluna MC: E eu fiquei com vontade de comer aquele melão sapo. 
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Professora: Depois que nós visitamos o mercado e fizemos as análises, você acha que 

passou a consumir mais frutas, mais verduras, mudou alguma coisa na sua alimentação? 

Aluna G: Sim. Eu comecei a consumir mais desse tipo de alimento. 

Aluno D: Eu entendi melhor sobre o assunto, mas não mudei minha alimentação. 

Aluna L: Eu passei a comer mais frutas e verduras depois que minha mãe operou porque 

ela não pode comer comida gordurosa. Mas não por causa do projeto. 

Aluna G: Eu comecei a comer frutas só porque eu estava doente e minha mãe brigou, mas 

antes eu não gostava. 

Professora: Para finalizar nossa roda de conversa. A partir de tudo que foi colocado para 

vocês, teve alguma fruta ou verdura que vocês viram no mercado e ficaram com vontade de 

experimentar? 

Aluna MC: Nabo. 

Aluna L: Aquela pera vermelha. 

Aluna F: O alho poró. 

Aluna G: Caqui. 

Aluna L: A parente da mexerica, morgote. 

 

Depois de finalizada a roda de conversa, os alunos sugeriram que fizéssemos um café 

da manhã com as frutas que eles não haviam consumido. Ficamos de acordo que o café da 

manhã aconteceria no final das atividades da SD. 

A atividade de roda de conversa possibilitou alguns dados para análise, dentre os 

quais destacam-se os seguintes: os alunos têm noção do que é ter uma alimentação saudável, 

uma vez os conceitos aprendidos significativamente, servirão de subsunçores para novas 

aprendizagens significativas (MOREIRA, 2012).  

 Ressaltam novamente a preferência pelos doces, corroborando com os dados obtidos 

por Leal et al (2010) foi observado que na construção da sua pirâmide alimentar os doces 

ocupam a base da mesma, entendendo dessa forma que o consumo desse tipo de alimento é 

superior aos demais. Os alunos discorrem sobre algum elemento que é adicionado a salada 

que os fazem perder a vontade de consumi-la.  

Um dado de relevância da pesquisa é o fato de que 100% dos alunos participantes 

dizem consumir uma fruta ou verdura todos os dias, apesar disso, esse consumo ainda está 

abaixo do estipulado pelo Guia alimentar de como ter uma alimentação saudável (2013) que 

orienta consumir três porções ou mais de frutas diariamente. Porém 78% deles dizem 

consumir frutas porque gostam e 22% porque os seus responsáveis os obrigam a comer. 
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 Segundo Loureiro (2004) provocar uma mudança social que valorize os hábitos 

saudáveis é uma responsabilidade social, sendo que, pais, professores, vizinhos, entre outros 

podem contribuir para dimensionar um novo olhar sobre alimentos saborosos, recriar 

tradições, partilhar com os outros e ter capacidade crítica e construtiva. Quando os alunos 

discorrem das suas preferências alimentares, isso pode indicar que não está havendo um 

estímulo correto ou adequado a mudança de hábitos. A escola não pode promover ações de 

adoção de hábitos de vida saudáveis se o ambiente familiar e social desse aluno não atua em 

consonância com a escola. É de suma importância que escola e comunidade estejam em 

harmonia estimulando bons hábitos de vida. 

Em relação à variedade de frutas e verduras que são consumidas, observamos que 

é baixa, haja vista que em relação às frutas, são citadas somente a banana, melancia, pera e 

laranja, e as verduras são a alface, tomate e repolho. Para Leal et al (2010) essa monotonia 

alimentar pode estar relacionada a um maior risco de carências nutricionais. Nesse momento 

fica claro que, não basta o aluno ter refeições tendo como base arroz, feijão e carne. A 

variedade tanto de grãos, quanto ao tipo de carnes e principalmente de frutas, verduras e 

legumes é o que será um fator determinante se a alimentação daquele aluno é saudável ou 

não. Não basta somente ter o básico, esse básico ainda deverá ser variado.  

Outra fala que nos chamou a atenção foi sobre uma doença relacionada a má 

alimentação, o diabetes, que no decorrer da conversa surgiu em decorrência do consumo das 

frutas com leite condensado. A partir dessa fala ressalta-se que, percebemos que os alunos 

podem argumentar e refletir criticamente, sendo capazes de utilizar os conhecimentos 

adquiridos em situações diferentes da que aprenderam (ZABALA, 1998), sendo 

protagonistas, aprenderam a pensar, elaborar e expressar melhor suas ideias, ressignificando 

concepções e saberes. E é aqui que é possível diferenciar o conhecimento da sabedoria. Pela 

investigação, chegaram ao conhecimento, que é diferente do saber, que é usar o 

conhecimento em seu benefício e da coletividade. 

Ambos os guias aqui citados têm essa preocupação de implementar ações que 

estimulem a mudança de hábitos da população brasileira visando a prevenção de doenças 

como diabete melitus, hipertensão, obesidade, anemia e hipoavitaminose A. Quando os 

alunos apresentam um conceito como esse, é importante perceber que este já tem um 

conhecimento além do que já foi abordado até o momento e devemos utilizar dessa fala para 

realizar algum complemento ou motivar a importância de escolhas de hábitos mais 

saudáveis. 
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Os alunos relataram que não passaram a observar melhor o hortifruti após a aula de 

campo. No entanto, os mesmos expuseram a vontade de comer alguns alimentos que foram 

observados durante essa aula, no caso, caqui, morgote, nabo, alho poró, melão sapo e a pera 

vermelha. Fica claro nesse momento o impacto que teve a aula no espaço alternativo de 

aprendizagem, pois, os alunos conseguiram expor o que mais lhes chamou a atenção durante 

a aula de campo e a predisposição a consumir alguns dos alimentos expostos naquele local. 

Outro relato de grande importância feito por uma aluna foi a mudança de hábitos 

alimentares provenientes do trabalho que estava sendo realizado e o outro aluno que disse 

haver um melhor entendimento de conteúdos que estavam sendo trabalhados. Por fim, os 

alunos sugerem fazermos um café da manhã saudável, de preferência utilizando os vegetais 

que eles ainda não conheciam. Esse fato deixa evidente que levá-los a campo despertou neles 

o interesse em conhecer melhor os vegetais observados. Percebemos aqui a importância no 

desenvolvimento social e cognitivo dos alunos. Marandino, Selles e Ferreira (2009) 

salientam que a ida a campo proporciona contatos particulares com o conhecimento, 

potencializando os processos de aprendizagem que ocorrem nos contextos escolares, além 

de possibilitar formas variadas de ensinar e aprender conteúdos.  

 

 

4.4 – A PESQUISA COMO MOTIVADORA DO CONHECIMENTO: 

RELACIONANDO AS DOENÇAS À UMA MÁ ALIMENTAÇÃO  

 

A pesquisa realizada pelos estudantes no laboratório de informática da escola 

demonstrou como os fatores alimentares podem influenciar no surgimento de algumas 

doenças. Participaram da pesquisa 18 alunos organizados em duplas. Adotar a estratégia de 

pesquisa utilizando as informações obtidas na web é uma forma de motivar os alunos a 

buscarem conhecimento de maneira autônoma. Moran (1997) explica que, quando o 

professor utiliza a internet para ensinar, este adota uma postura diferente, descentralizando 

a informação dele mesmo, e possibilita a descoberta da informação em bancos de dados, 

revistas, textos, livros e endereços eletrônicos do mundo todo. Quando utilizamos a pesquisa 

na web como estratégia de ensino, damos a oportunidade ao aluno de levantar informações, 

verificar dados, realizar anotações, compartilhar conhecimentos e esclarecer possíveis 

dúvidas. 

Como forma de direcionar a pesquisa, foi solicitado que os alunos pesquisassem as 

seguintes doenças: obesidade, anemia, gastrite, diabetes tipo 2, hipertensão, desnutrição e os 
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fatores alimentares que podem influenciar no seu surgimento. As doenças pesquisadas pelos 

alunos são conhecidas como doenças crônicas não transmissíveis. O Guia Alimentar para a 

População Brasileira (2014) e os Dez passos para a Promoção da Alimentação Saudável na 

Escola são documentos pautados a contribuir para uma vida mais saudável e para prevenção 

dessas doenças. Segundo dados do IBGE (2014) essas doenças estão relacionadas a fatores 

de riscos como o tabagismo, consumo excessivo de álcool, excesso de peso, níveis elevados 

de colesterol, baixo consumo de frutas, verduras e sedentarismo. Portanto, conhecer os 

fatores alimentares de cada uma das doenças referidas acima é de fundamental importância 

para que o aluno visualize a influência da alimentação em sua saúde. Ressaltamos também 

que esta atividade abarca dois dos objetivos específicos desse trabalho: conhecer quais são 

os riscos de uma alimentação inadequada e levantar dados de pesquisas em sites da web e 

livros paradidáticos sobre as doenças alimentares. 

O objetivo dessa aula não foi coletar os dados de resposta sobre as doenças, mas 

sim motivar no aluno a busca pelo conhecimento, promover o aprofundamento a leitura, 

desenvolver a habilidade de selecionar as informações da pesquisa, dar aos alunos 

argumentos para que estes possam realizar atividade de pesquisa com seus familiares, coletar 

dados para construção de cartazes que serão afixados no mural informativo com a finalidade 

de se comunicar com os demais alunos da escola. Além disso, essa atividade corresponde a 

outra etapa do método científico que é a coleta de dados sobre o tema que está sendo 

estudado, fazendo com que os alunos tenham autonomia e busquem respostas para seus 

questionamentos. Para tanto os alunos iniciaram essa pesquisa a partir de uma 

problematização: “De que forma uma alimentação inadequada pode influenciar no 

surgimento dessas doenças? ” 

Diante dos resultados mostrados pelos alunos com a atividade de pesquisa, 

percebemos que é importante desenvolver com eles o trabalho de pesquisa sobre doenças, 

dessa forma eles podem dimensionar como a alimentação interfere na saúde, e sensibiliza-

los sobre seus hábitos alimentares. A ida ao espaço alternativo, no caso o supermercado, foi 

de extrema importância para que eles pudessem observar a variedade de alimentos de origem 

vegetal in natura, e como a alimentação baseada nesses alimentos contribui muito para a 

qualidade de vida dos indivíduos, atuando na prevenção destas doenças. 

 

 

4.5 – ANÁLISES FEITAS PELOS ALUNOS FRENTE AO QUESTIONÁRIO 

SOBRE DOENÇAS RELACIONADAS À MÁ ALIMENTAÇÃO. 



61 

 

 

O questionário desenvolvido para a aplicação da aula 5 da SD tem a intenção de 

verificar o que os alunos conseguiram aprender e assimilar durante a pesquisa sobre as 

doenças relacionadas à má alimentação, verificar o que os mesmos estão aprendendo com as 

atividades que estavam sendo desenvolvidas até aquele momento e praticar outra etapa do 

método científico que é a proposição de algumas hipóteses sobre o problema que motivou a 

pesquisa. Para Moran (1997) ao final de uma aula de pesquisa o professor pode pedir que os 

alunos façam uma síntese do que encontraram de mais significativo, sendo que essa atividade 

pode ser feita na aula seguinte. 

O questionário contava com 4 perguntas abertas. Entregaram o questionário 

somente 8 alunos. 

Na questão número 1 é perguntado aos alunos se eles consideram que somente a 

alimentação pode acarretar o surgimento de uma das doenças pesquisadas. 25% deles 

disseram que sim, sendo que desses 50% justificaram que a alimentação pode prejudicar 

muito e outros 50% não justificaram.  Dos entrevistados, 62,5% disseram que não é só a 

alimentação que pode desencadear as doenças, sendo que desses 60% disseram que a 

genética também é um fator determinante no surgimento de uma doença e 40% citaram a 

falta de atividade física e por fim, 12,5% disseram que a pessoa pode nascer com a doença 

também. Segundo as Diretrizes e Recomendações para o Cuidado Integral de Doenças 

Crônicas não transmissíveis, elaborado pelo Ministério da Saúde (2008) os fatores de risco 

relacionados a essas doenças são divididos em: “não modificáveis” (sexo, idade e herança 

genética) e “comportamentais” (tabagismo, alimentação, inatividade física, consumo de 

drogas e álcool). Podemos observar que as respostas dadas pelos alunos correspondem as 

suas hipóteses frente a pesquisa realizada no laboratório de informática. É importante que os 

alunos consigam perceber diante do que foi analisado e pesquisado que a alimentação sendo 

um fator comportamental pode ser alterado para melhoria da saúde, enquanto os fatores 

genéticos não podem ser modificados sendo assim tem impacto maior na saúde dos 

indivíduos. Salientamos, no entanto, que a pesquisa realizada na aula no laboratório de 

informática foi direcionada somente aos fatores alimentares. 

Quando questionados sobre a alimentação dos alunos se estava adequada ou não, 

obtive as seguintes respostas: 25% deles disseram ter uma alimentação adequada, sendo que 

desse total 50% afirmaram comer frutas e verduras, porém comem alimentos processados 

ou ultra processados (doces e salgados) e 50% assumem ter uma alimentação variada e comer 

salada todos os dias. 62,5% dos alunos disseram não ter uma alimentação adequada, sendo 
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que destes, 40% relatam consumir alimentos ricos em sal, gorduras, açúcares, além de 

consumir refrigerante, outros 40% disseram comer muitas bobagens, poucas frutas e 

verduras, e 20% relatam que sua alimentação é pouca, ou seja, come em pouca quantidade. 

E 12,5% assumem que sua alimentação é mais ou menos adequada, haja vista que no almoço 

eles comem bem, porém não comem bem no lanche da tarde e na janta. Em estudo realizado 

por Silva et al (2016) observou-se que apesar dos alunos terem uma boa percepção sobre 

práticas e estilos de vida saudáveis não os praticam no dia a dia. No estudo de Leal et al 

(2010) percebeu-se que os alunos ingerem poucas frutas, legumes e verduras. Ainda nesse 

estudo os jovens afirmam substituir o jantar por refeições mais calóricas com lanches, 

refrigerantes, biscoitos, doces e sorvetes. Podemos observar que apesar de terem noção dos 

conceitos de alimentação saudável, ainda assim os hábitos alimentares dos alunos não são 

considerados saudáveis. 

A pergunta número 3 do questionário, procurava avaliar o que os alunos tinham 

aprendido até aquele momento com as atividades realizadas sobre alimentação saudável. As 

narrativas a seguir demonstram quais foram as respostas dadas pelos alunos. 

“Estou aprendendo que se não comermos corretamente podemos ter algumas dessas 

doenças.” 

“Estou aprendendo sobre as doenças que a má alimentação pode causar. ” 

“Cada tipo de alimento tem seu horário, ou seja, se comer alimentos pesados demais fora 

de hora pode causar obesidade e outros tipos de problema. ” 

“Que temos que nos alimentar melhor, ter uma rotina mais saudável e praticar exercícios 

físicos”. 

“Que devemos nos alimentar bem, as vezes podemos comer algum carboidrato, mas 

devemos cuidar”. 

Analisando as respostas dadas pelos os alunos tivemos os seguintes dados, 37,5% 

dos alunos responderam que estão aprendendo que a alimentação incorreta pode desencadear 

alguma das doenças que foram pesquisadas, 25% disseram aprender sobre as doenças que a 

má alimentação pode causar, 12,5% relataram que existe horário para comer determinados 

alimentos e caso sejam consumidos alimentos calóricos fora de hora pode causar obesidade 

e outros problemas, 12,5% descreveram que aprenderam que devem ter uma alimentação 

melhor, uma rotina saudável e praticar exercícios físicos e 12,5% relataram que aprenderam 

que devem se alimentar bem e que podem comer carboidratos, mas com cautela. Essas 

respostas nos fornecem dados muito importantes quanto aos subsunçor dos alunos 

apresentados no questionário inicial. De acordo com Moreira (2012) quando uma nova ideia, 
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um novo conceito, uma nova preposição, passa a integrar novos conhecimentos aos 

conhecimentos prévios temos a chamada aprendizagem significativa superordenada. 

Observamos a partir dessas narrativas que os alunos conseguiram agregar novas informações 

aos conceitos que foram inicialmente por eles apresentados e que estes conseguem 

confrontar se as hipóteses formuladas por eles na questão 1 com os dados obtidos através da 

pesquisa. 

A pergunta final do questionário remete para a avaliação do trabalho em relação ao 

que mudou na alimentação dos alunos e foi assim elaborada: você considera que por conta 

desse trabalho mudou sua alimentação ou analisa melhor os alimentos antes de consumi-los.  

Destacamos os seguintes percentuais de respostas. Segundo relato dos alunos 25% 

dos indivíduos mudaram sua alimentação em decorrência das atividades sobre alimentação 

saudável. Dos alunos que afirmaram terem mudado seus hábitos alimentares 50% disseram 

haver diminuído alguns alimentos consumidos nos intervalos das refeições ocasionando até 

perda de peso e 50% disseram deixar de consumir alimentos com alto teor de gordura.  

Em contrapartida, 75% dos alunos relataram não mudar nenhum dos hábitos 

alimentares em razão do trabalho realizado. Desse total de alunos 17% relataram não terem 

mudado muita coisa em relação a sua alimentação, 33% disseram que apesar de saberem os 

alimentos que podem fazer mal acabam consumindo do mesmo jeito e 50% disseram não 

terem mudado nada, porém tem a intenção de mudar seus hábitos alimentares. 

 Para Toral e Slater (2007) de acordo com o modelo transteórico desenvolvido pelos 

pesquisadores James O. Prochaska e Carlo DiClemente, o sujeito pode apresentar uma 

mudança comportamental que abrange cinco etapas. A primeira etapa é a pré-contemplação, 

onde o indivíduo ainda não apresentou mudança e não tem a intenção de adotá-la. A segunda 

etapa é a contemplação, onde o indivíduo pretende começar sua mudança, mas sem prazo 

estabelecido para que a mesma aconteça. A terceira etapa é a decisão ou preparação, onde o 

indivíduo pretende alterar seu comportamento num futuro próximo. A quarta etapa é a ação, 

nela o sujeito já apresenta alteração do comportamento conseguindo alcançar as metas que 

foram estabelecidas. Enfim, a manutenção. Nessa etapa, a modificação comportamental do 

indivíduo se manteve por mais de seis meses, sendo o seu foco prevenir recaídas e consolidar 

os ganhos obtidos durante a ação. Por meio das respostas dos alunos podemos perceber que 

estes se apresentam em diferentes etapas de mudança de comportamento de acordo com o 

modelo transteórico. Os alunos que disseram terem mudado a alimentação e perdido peso e 

deixado de consumir alimentos com alto teor de gordura estão na etapa de ação. Além de 

alcançar os objetivos propostos, esse trabalho também promoveu mudança no 
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comportamento alimentar de alguns alunos, o que é muito satisfatório perceber que a partir 

de um trabalho realizado na escola, estes dimensionaram sua importância na medida de 

adoção de hábitos mais saudáveis. 

 

 

4.6 – INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NAS ATIVIDADES 

ESCOLARES: NARRATIVAS APRESENTADAS PELOS ALUNOS A PARTIR DE 

ENTREVISTA COM FAMILIARES. 

 

A atividade de entrevista com os familiares tem função de grande relevância para 

esse trabalho de pesquisa, pois, visa integrar os conteúdos trabalhados com os alunos em 

sala de aula com o seu cotidiano incluindo também a sua família, sendo que desta forma, os 

alunos podem ser comunicadores dos seus saberes. Outro fator importante dessa atividade é 

a experimentação desta para ser confrontada com os dados já recolhidos durante as 

atividades anteriores. É interessante ressaltar que, conversando com os familiares os alunos 

também conseguem aprender e podem aproveitar esse momento para trocar informações e 

estes aproveitam também para conhecer um pouco mais sobre seus familiares. A LDB (2019) 

determina no Art. 12, inciso IV, os estabelecimentos de ensino, terão o dever de articular-se 

com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. 

Salientamos também que através da realização da referida atividade contemplamos um 

objetivo específico desta pesquisa. 

A entrevista com a família foi uma atividade com o tempo estipulado de uma semana 

para entrega. No entanto, não obtivemos o retorno dos alunos. Apenas 8 dos 20 participantes 

retornaram com a pesquisa realizada. A justificativa de alguns é que os familiares com quem 

conversaram não souberam responder as perguntas. 

A seguir destacamos alguns relatos trazidos pelos alunos como fruto da pesquisa 

realizada com seus familiares. 

 

ALUNA G - Entrevistou a avó 

Descrição: Entrevistei minha avó sobre quais tipos de doenças ela tinha. E são inúmeras... 

Colesterol, hipertensão, infarto etc. Mas o que ela mais sofre é a diabetes, por conta de 

múltiplos remédios sem fim, injeções, sem contar os alimentos que são poucos que ela pode 

comer. O tipo de diabetes da minha avó é o tipo 2, que é desenvolvida a partir da taxa muito 

alta de açúcar no sangue. Com isso minha avó procurou um médico que explicou o que 



65 

 

estava acontecendo e lhe receitou medicamentos e a aconselhou sobre os tipos de alimentos 

que agora ela pode ingerir. Não sei exatamente a quanto tempo ela tem essa doença, mas na 

faixa de uns 20 anos. E desde então os remédios vem sendo parte da minha avó já, da rotina, 

da vida... E sempre tratando com muito cuidado. 

 

ALUNA N - Entrevistou a mãe e a prima 

Descrição: A mãe tem diabetes tipo 2, hipertensão e gastrite. Está em tratamento, toma 

remédio, diminuiu o sal e toma insulina. A prima era obesa e pesava 150 kg, fez redução de 

estômago, porém não fez tratamento psicológico e voltou a engordar. Também tem diabetes 

tipo 2 e hipertensão. Está fazendo tratamento com remédios, diminuiu o sal e as bebidas 

alcóolicas. 

 

ALUNA M - Entrevistou mãe e pai 

Descrição: A mãe é hipertensa (hereditária), está em tratamento, faz uso de medicamentos, 

diminuiu o sal dos alimentos, faz exercícios físicos e frequenta o médico regularmente para 

usar o MAPA. O pai tem úlcera gástrica, está tratando através de medicamentos, controla a 

alimentação e não come alimentos gordurosos. 

 

Foi solicitado aos alunos que conversassem com o maior número possível de 

familiares e perguntassem se algum deles já havia tido alguma das doenças pesquisadas por 

eles anteriormente, qual era o tratamento e recomendações médicas. 50% dos alunos 

entrevistaram somente um familiar e 50% entrevistaram dois ou mais familiares. Ao total 

foram entrevistadas 13 pessoas. Para Picanço (2012) a importância da participação dos pais 

na vida escolar dos filhos tem apresentado um papel importante no desempenho escolar. O 

momento de entrevista com os familiares permitem ao aluno entender melhor o ambiente 

onde vive, dialogar com os seus pares, demonstrar quais atividades e conteúdos estão sendo 

desenvolvidos na escola, e acima de tudo, faz com que esse aluno perceba como é importante 

compartilhar informações com as pessoas ao seu redor. 

A fim de demonstrar quais foram as doenças mais citadas pelos familiares, temos a 

Figura 11 que foi elaborada baseando-se nas narrativas apresentadas nas entrevistas. 
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Figura 11 – Doenças citadas pelos familiares durante a entrevista com os alunos. 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Do total de familiares entrevistados pelos alunos, sete relataram ter hipertensão, 

quatro familiares têm diabetes tipo 2, dois familiares são obesos, um familiar tem anemia, 

um familiar tem gastrite e outro úlcera gástrica. Ressaltamos que às vezes um mesmo 

entrevistado possui mais de uma das doenças citadas. Outro ponto a ser mencionado é que a 

úlcera gástrica não foi uma das doenças pesquisadas, contudo também pode ter relação com 

a alimentação. Doenças como hipertensão, diabetes, anemia, obesidade e gastrite foram 

pesquisadas pelos alunos durante a aula 4 da SD. Através da entrevista os alunos puderam 

perceber que muitas das doenças pesquisadas anteriormente acometeram seus familiares, e 

também foram citadas outras duas que não constavam na entrevista, o colesterol e a úlcera 

gástrica. Então além de haver um reforço dos conteúdos já estudados, os alunos puderam 

assimilar novas informações e confirmar os dados obtidos através da pesquisa na web e da 

proposição de suas hipóteses. Dessa forma os seus familiares também puderam contribuir 

para a construção de novos conhecimentos. 

Em relação aos tratamentos e recomendações médicas, a figura 12 traz essas 

informações. 
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Figura 12 – Resposta dos entrevistados sobre os tratamentos e recomendações 

medica relacionadas às doenças. 

 

Fonte: Autora (2020).  

 

Com relação aos tratamentos e recomendações médicas citadas pelos entrevistados, 

10 familiares disseram necessitar usar regularmente medicamentos, 4 tiveram que mudar sua 

alimentação e também diminuir o sal nos alimentos, 2 disseram ter que fazer exercícios 

físicos e não comer alimentos gordurosos e 1 resposta para evitar estresse, comer muitas 

frutas, consumir poucas massas e evitar bebidas alcoólicas. Ressalto que, da mesma forma 

que um entrevistado pode apresentar mais de uma doença, o mesmo também pode ter mais 

de um tratamento ou recomendação médica. Percebemos aqui que, muitas das 

recomendações e tratamentos médicos estão intimamente ligados a todos os conteúdos que 

já foram estudados pelos alunos durante a aplicação da SD. Fatores como mudança nas 

alimentações, diminuição do sal no preparo dos alimentos, a prática de atividades físicas, 

evitar o consumo de alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas e o hábito de ingerir mais 

frutas foram citados no questionário inicial para levantamento prévio, através da observação 

da variedade de produtos in natura durante a aula no espaço extraescolar, durante a roda de 

conversa os alunos relacionaram algumas doenças a hábitos alimentares, na realização da 
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pesquisa na web os alunos visualizaram as doenças e também formas e evitá-las. 

Verificamos dessa forma que até aqui, todas as atividades realizadas contribuíram em maior 

ou menor grau para que os alunos pudessem agregar mais conhecimentos ao tema 

alimentação saudável. 

 

 

4.7 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E RELATOS: COMPATILHANDO 

RESULTADOS NO MURAL INFORMATIVO.  

 

Como forma de finalizar e divulgar as atividades realizadas sobre o tema alimentação 

saudável e, possivelmente, sensibilizar outros alunos para a adoção de hábitos alimentares 

mais saudáveis, viu-se a necessidade de construir um mural informativo utilizando uma parte 

do corredor da escola por onde os alunos passam com frequência. A construção do mural 

fomenta a última etapa do método cientifico, que a divulgação dos resultados como forma 

de argumentação dos mesmos. Numa reportagem publicada no site Gestão escolar, escrita 

por Amaral (2012), este discorre sobre a importância de expor o trabalho dos alunos. 

Segundo ele, uma das formas de se fazer essa divulgação é explorar as áreas coletivas da 

escola, utilizando os recursos gráficos a fim de estimular a troca de experiências entre as 

classes, além do que com o compartilhamento do trabalho do aluno ocorre sua valorização, 

o que implica na construção da identidade de cada um. Nesse momento também 

contemplamos um objetivo específico dessa aplicação da SD, expor os dados obtidos para a 

comunidade escolar através de panfletos e/ou cartazes. Essa finalização da etapa serviu como 

forma de avaliar o que os alunos haviam aprendido nas etapas anteriores do trabalho que foi 

desenvolvido. 

Para montagem do mural, solicitamos aos alunos que fizessem um relato e/ou um 

desenho sobre o tema trabalhado, esse material poderia ser produzido individualmente ou 

em duplas, ficava a critério deles escolher como o fariam. Após a confecção dos materiais, 

os alunos foram divididos em 5 grupos para montagem dos cartazes que fomentariam o 

mural informativo. Ao todo participaram dessa finalização 19 alunos, sendo que 58% deles 

resolveram fazer os relatos e 42% deles fizeram os desenhos. Para Carvalho et al. (2013) a 

avaliação dos conceitos apresentados pelos alunos é uma etapa importante na finalização de 

uma SD. Ainda segundo a autora, quando os alunos desenvolvem um trabalho escrito 

verifica-se a aprendizagem atitudinal quando discorrem verbos no plural, demonstrando o 

valor do trabalho em grupo, e a aprendizagem procedimental é percebida através das ações 
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realizadas e ações existentes relacionadas ao fenômeno investigado e atividades como 

figuras, construção de painéis, observação de materiais na internet, também servem como 

critérios de avaliação atitudinal e procedimental. Quando damos a liberdade ao aluno para 

que este defina qual a melhor forma de expor o que aprendeu, também damos a ele a 

oportunidade de demonstrar seus talentos. Como, por exemplo, através dos desenhos e na 

elaboração dos cartazes, percebemos talentos até então escondidos nos alunos. Dentro da 

aprendizagem significativa, Moreira (2012) explica que a linguagem atua como um 

facilitador dentro desse processo. 

Alguns alunos tiveram dificuldade em realizar tanto os relatos quanto os desenhos 

e também na escolha do que seria exposto nos cartazes, dessa forma sugeri que buscassem 

na web modelos ou formatos que pudessem embasar a construção do seu trabalho. Nem 

todos os alunos têm facilidade em desenvolver um trabalho que evidencie o que foi 

aprendido durante a aplicação de um conjunto de atividades e selecionar aquilo que 

realmente pode ser pertinente para divulgação do mesmo. Nesse momento o professor deverá 

atuar como um direcionador do que e de como os alunos podem realizar esses trabalhos. 

As imagens abaixo são referentes aos cartazes que compunham o mural e foram 

produzidos pelos alunos. 

 

Figura 13 – Cartazes do mural informativo produzidos pelos alunos. 
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Fonte: Autora (2020). 

 

Abaixo seguem os desenhos produzidos pelos alunos. 
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Figura 14 – Desenhos produzidos pelos alunos para o mural informativo. 

   

   



72 

 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Destacamos que alguns desenhos não apresentavam características solicitadas e não 

correspondiam ao trabalho esperado de alunos de Ensino Médio. Com base nesses critérios 

não foram apresentados. 

Em relação aos relatos, abaixo seguem alguns que trouxeram considerações 

interessantes sobre todas as atividades realizadas durante a aplicação da SD. 

Aluno D 

Com o projeto da professora Nayara, eu pude intensificar os meus conhecimentos sobre a 

boa alimentação, com ele pude aprender um pouco mais sobre o que é ter uma boa 

alimentação e quais os benefícios dessa alimentação, assim como vimos também como a má 

alimentação pode ser ruim pro nosso organismo podendo ocasionar várias doenças como a 

diabetes e a obesidade. Com esse projeto pretendo levar um pouco do conhecimento obtido 

pra minha própria vida, pois, tenho mais noção do que é uma alimentação saudável e do 

quanto ela e necessária em nossas vidas. 

Aluno I 

Eu aprendi que a alimentação saudável é bastante importante para nós, por isso devemos 

levar ela muito a sério. Ter uma alimentação saudável pode nos livrar de várias doenças, 

como a obesidade e diabetes. Depois dos estudos sobre alimentação saudável comecei a 

levar isso a sério, comecei a praticar exercícios diariamente e comer coisas saudáveis. 

Aluno F 

Eu aprendi várias coisas com esse projeto, como: o que é uma alimentação saudável e como 

é importante mantermos um equilíbrio na nossa alimentação. Aprendi com a visita ao 

supermercado que existe uma variabilidade de alimentos saudáveis. Vi também que existem 
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doenças relacionadas a alimentação inadequada como: obesidade, que é causada pelo 

consumo grande de comida e pouco exercício físico, também tem a anemia, que é quando a 

pessoa tem o baixo consumo de ferro. Dicas sobre alimentação saudável como: para ter 

uma alimentação adequada não requer apenas a retirada de alguns alimentos no seu dia-

a-dia, mas deve haver um equilíbrio e também exercícios físicos. Esse trabalho mudou 

bastante meus hábitos no dia-a-dia. 

Analisando os relatos feitos pelos alunos, observou-se um padrão de respostas. A 

figura abaixo nos permite identificar quais foram os pontos mais abordados nesses relatos. 

 

Figura 15 – Averiguando os conceitos aprendidos pelos alunos na finalização do 

trabalho. 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Nota-se que em 73% dos relatos os alunos discorreram algo sobre as doenças que 

foram analisadas durante o trabalho de pesquisa relacionando-as com a má alimentação. No 

questionário para levantamento prévio dos alunos 10% deles disseram que a alimentação 

saudável atua na prevenção de doenças. Comparando ambos os dados verificam uma 

crescente relação entre alimentação e saúde. Essas informações ainda estão presentes em 

seus desenhos e em um dos cartazes expostos no mural. Fica explícito como essa atividade 
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teve impacto na assimilação de como a alimentação é importante para a prevenção de 

doenças. 

Outra resposta comum na análise dos relatos foi sobre a importância da alimentação 

saudável e como se alimentar corretamente, que foram citadas em 45% dos textos. Observa-

se que os alunos conseguem dimensionar como é importante se alimentar de forma correta 

e isso também é verificado nos desenhos e cartazes expostos no mural, quando os alunos dão 

dicas de alimentação. Em 27% dos textos os alunos discorreram sobre o conhecimento que 

adquiriram em reconhecer os alimentos que fazem bem a saúde e citaram que nutrientes 

como lipídios, carboidratos e proteínas são necessários para o bom funcionamento do corpo. 

A atividade de roda de conversa serviu como subsídio para essa resposta, haja vista que, foi 

retomado os conceitos que já tratados pelos alunos antes de se trabalhar a temática 

alimentação, e estes através dos relatos conseguem relacionar a importância dos macro 

nutrientes para a manutenção da saúde como aliados a alimentação. 

Também foi citada em 36% dos relatos a mudança de hábitos que alguns alunos 

adotaram ou pretendem adotar em decorrência do trabalho realizado sobre alimentação. 

Baseando-se no modelo transteórico apresentado por Toral e Slater (2007), verificamos a 

importância das atividades desenvolvidas durante esse trabalho, evidenciando a mudança ou 

pelo menos a predisposição a esta pelos alunos. 

 E em 18% dos relatos, os alunos destacaram a importância da aula de campo no 

supermercado e que com as atividades da SD conseguiram reforçar seus conhecimentos 

prévios. Os alunos demonstram o impacto que a aula no espaço escolar teve na construção 

dos seus conhecimentos. Quando tirados da sala de aula e levados a um ambiente, que apesar 

de comum, ainda assim não era observado com criticidade pelos alunos, estes conseguem 

dimensionar como a ida a campo modificou os conceitos que estes já traziam sobre o tema 

estudado. 

Quando os alunos conseguem expor, seja através dos relatos, dos desenhos ou da 

construção dos cartazes que fomentaram o mural, os resultados aprendidos durante a 

aplicação do trabalho, notamos que a pergunta inicial feita por eles tiveram uma conclusão, 

principalmente quando discorrem do impacto da aula de campo no supermercado, lembrando 

que todas as atividades (levantamento de conhecimentos prévios, elaboração de tabelas, 

elaboração de relatórios, compartilhamento de informações durante a roda de conversa, 

pesquisa na web sobre as doenças relacionadas a má alimentação, entrevista com familiares, 

construção do mural informativo) atuaram como determinantes para as considerações finais 

relacionadas ao problema inicial proposto pelos alunos.  
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Finalmente, pontuamos aqui talvez o resultado mais importante da aplicação de 

toda a SD. A partir da aula que ocorreu no espaço alternativo de aprendizagem 

(supermercado) e conforme relatado por eles durante a roda de conversa na aula 3, os 

mesmos se sentiram motivados a experimentarem alguns vegetais, que foram observadas na 

aula de campo. Durante a construção da tabela da aula 2, alguns alunos descreveram que, 

muitas dos vegetais analisados durante a aula no supermercado aguçaram sua curiosidade 

em consumi-las, no entanto, devido ao seu elevado valor comercial, foi inviabilizado o seu 

consumo. Quando realizamos a roda de conversa, os próprios alunos propuseram a 

realização de um momento, no caso um café da manhã, para a degustação de algumas frutas. 

Essa atividade, apesar de no primeiro momento não fazer parte da SD, foi realizada como 

forma de finalização da mesma e para a socialização dos alunos. Para essa aula, foi 

questionado aos alunos quais frutas eles gostariam de experimentar. As respostas foram: 

melão sapo, laranja importada, morgote, nectarina, kiwi e pera vermelha. Alguns itens não 

estavam mais a venda nos mercados no momento da realização do café da manhã, assim 

recorremos aos dados da aula de análise das imagens para incluir itens que não foram 

apontados. 

O momento foi muito prazeroso, pois os alunos tiveram a oportunidade de 

realmente consumir algumas das frutas que eles haviam observado no supermercado. Essa 

atividade mais uma vez reforça a importância de utilizarmos espaços extraescolares da 

vivência dos alunos e darmos o seu devido valor no contexto de explorar os processos de 

ensino e aprendizagem. Um local simples, popular, acessível, mas que trouxe para esses 

alunos um significado que, provavelmente irá ficar marcado em suas memórias. 
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Figura 16 – Encerrando as atividades com um delicioso café-da-manhã saudável. 

   

Fonte: Autora (2020). 

 

 

4.8 – CONTEMPLANDO O ÚLTIMO OBJETIVO: ELABORAÇÃO DE UM GUIA 

DIDÁTICO SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA O ENSINO MÉDIO 

 

As atividades que abarcaram a aplicação da SD em aulas de Biologia para o Ensino 

Médio serviram como base para a construção de um guia didático sobre alimentação 

saudável. O diferencial desse guia é que contém várias sugestões de atividades que podem 

ser aplicadas em quatro espaços alternativos ou espaços extraescolares diferentes. Os 

espaços sugeridos pelo guia são, geralmente, bastante comuns em todos os municípios. São 

eles: supermercado, feira livre, horta e cozinha doméstica.  

O guia inicialmente traz informações importantes quando falamos de saída da 

escola com os alunos, como conhecer previamente o local a ser visitado, estratégia de 

locomoção segura aos alunos, normas de comportamento com estes durante o trajeto e no 

espaço que será visitado, comunicação prévia da gestão escolar e dos responsáveis pelos 

alunos quando menores de idade, entre outros. 

Aborda também a importância de se realizar o levantamento dos conhecimentos 

prévios dos alunos, dando três sugestões de como realizar essa atividade, que pode ser 
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através de questionários online ou não, da roda de conversa ou na construção de mapas 

mentais. Por último, o guia caracteriza cada espaço e propõe algumas atividades que podem 

ser realizadas em cada espaço, utilizando aplicativos, experimentos, dinâmicas, também 

dando dicas de assuntos ou temas a serem tratados, ou aprofundados, finalizações de 

atividades e de como compartilhar os resultados das atividades com a comunidade escolar. 

Todas as atividades sugeridas podem ser adequadas à realidade da comunidade escolar.  

Apesar de dispor de diversos recursos e sugestões, a intenção do guia não é que o 

professor consiga aplicar todas as atividades, mas sim, que o professor consiga visualizar 

como os espaços alternativos podem servir como estratégia de ensino, atuando como 

facilitador do processo de ensino e aprendizagem.  

O presente guia foi encaminhado para teste para 40 professores da pública e privada 

que lecionam as disciplinas de Biologia e/ou Ciências em várias regiões do Brasil. Do total 

de professores que receberam o produto, 36 retornaram com as respostas referentes a 

testagem do mesmo. Vale lembrar que, em decorrência do atual cenário mundial os 

professores não puderam aplicar nenhuma das atividades sugeridas no guia. Portanto, a 

testagem do produto educacional se deu da seguinte forma: o produto foi enviado via e-mail 

para os professores que após realizarem a leitura, responderam um questionário via 

plataforma do Google Forms. O questionário de testagem está no Apêndice 3 desse trabalho. 

Em relação as respostas dadas pelos professores que testaram o produto 

educacional, 83,3% atuam na rede pública de ensino e 16,7% atuam tanto na rede pública 

quanto na rede privada. 

Quando questionados sobre a relevância de se trabalhar o tema alimentação 

saudável com os alunos, obtivemos as seguintes respostas: 91,7% dos professores acreditam 

que o tema é muito relevante e 8,3% afirmam que o tema é somente relevante. Sobre como 

os professores trabalham esse tema com os alunos, 52,8% afirmaram que realizam aulas 

expositivas sobre os nutrientes (carboidratos, lipídeos, proteínas, vitaminas, entre outros), 

30,6% fazem pesquisa sobre doenças relacionadas a má alimentação e distúrbios 

alimentares, 5,6% realizam aulas de campo com os alunos com o intuito de abordar o tema, 

5,6% também realizam experimentos relacionados a temática, 2,8% procuram saber como 

está a alimentação dos alunos e 2,8% utilizam de outra estratégia. 

Em relação à utilização dos espaços extraescolares com os alunos, 55,6% afirmaram 

utilizar essa estratégia de ensino, enquanto 47,2% disseram não saírem a campo com seus 

alunos. Sobre a relevância da utilização desses espaços com os alunos, 58,3% disseram ser 
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muito relevante, 27,8% afirmaram ser relevante, 11,1% pouco relevante e 2,8% nada 

relevante. 

Sobre a relevância do guia para trabalhar a temática alimentação saudável, 80% dos 

professores afirmaram ser muito relevante, 17,1% disserem ser relevante e 2,9% 

responderam ser pouco relevante. 

Quando questionados sobre quais dos espaços sugeridos pelo guia os professores 

utilizariam para trabalhar a temática alimentação, 36,1% disseram que utilizariam todos os 

espaços, 33,3% o supermercado, 11,1% a cozinha de casa, 11,1% a horta e 8,3% a feira livre. 

Sobre as atividades propostas pelo guia, 100% dos professores afirmaram que 

utilizariam alguma delas para trabalhar a temática alimentação. Desse total, 61,1% disseram 

que utilizariam todas as atividades, 19,4% utilizariam de 3 a 5 das atividades, 13,9% 

utilizariam de 5 a 7 atividades e 5,6% utilizariam de 1 a 3 atividades. 

No espaço destinado para os professores deixarem algum comentário, destacamos 

alguns que contribuíram para testagem do produto. 

“Achei muito interessante e muito relevante o guia, embora pareça simples, 

porém quando fui ler verifiquei riquezas de detalhes que fiquei encantada com as 

sugestões de atividades. Muito criativa a abordagem, imagens bem feitas e uma 

linguagem muito boa. Acho que faltou colocar o tempo para realizar as atividades.” 

“Parabéns por tratar de um assunto tão importante para a saúde mundial! É no 

ensino médio que as opiniões são moldadas com criticidade e relevância para a vida 

social e, sem dúvidas, alimentar-se bem atualmente não é tarefa fácil para os 

adolescentes. Faz-se necessário trabalhar constantemente tais questões com eles para, 

então, desenvolverem hábitos saudáveis para sua saúde. O guia poderia relatar sobre 

doenças relacionadas à alimentação, o que acha? Se mencionou, desculpe! É que estou 

numa tremenda correria, mas olhei o guia com carinho, ainda que rápido! Seria 

interessante abordar um pouco sobre as consequências da má alimentação. É sempre 

impactante para os adolescentes e eles precisam disso!” 

“O guia está excelente, completo, contempla vários contextos o que possibilita 

ao professor adequá-lo à realidade do aluno.” 

“Parabéns pelo trabalho. Sempre trabalho esse tema, levantando com eles os 

problemas de saúde, documentários que abordam o tema, mas é difícil mudar seus hábitos 

alimentares. Mas com esse leque de opções de atividades, acho que fica mais fácil mudar 

suas atitudes e até envolver a família no processo. ” 
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“Produto educacional muito bom, pois possibilita propostas para abordagem do 

tema em questão em outros espaços de aprendizagem além da sala de aula. Mostrando 

que o conhecimento está a nossa volta em espaços, muitas vezes, não percebidos pelos 

alunos como local de aprendizagem. ” 

“Ótima proposta!! Parabéns!! Parece um tema tão trivial, entretanto, não é dado 

a devida importância nos livros didáticos. Devido à grande gama de conteúdos, alguns 

assuntos de interesse prático para vida dos alunos são deixadas de lado. Acho que o tema 

sugerido pode ser trabalhado juntamente ao estudo de bioquímica celular, agregando 

valores às aulas, pois fala-se de algo de dia-dia dos alunos.” 

“Parabéns pelo seu trabalho! Ficou muito bem apresentado, com uma 

linguagem de fácil leitura (quando lia parecia que estava conversando com você). As 

sugestões de atividades são muito criativas e com certeza enriquecerão as aulas de 

ciências e biologia. Adorei as sugestões de apps e sites, são ferramentas que estão muito 

próximas dos nossos alunos.” 

Frente as respostas dadas pelos professores que analisaram o produto, destacamos 

a importância do mesmo tanto em que diz respeito a abordagem da temática alimentação 

saudável quanto na utilização dos espaços extraescolares.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação não é um processo estagnado, mas sim contínuo. Assim como tudo o 

que tem vida evolui, a educação deve também evoluir, pois, esta faz parte da vida. 

Em relação à educação ofertada na escola, também é observada a crescente 

preocupação em conciliar o social e o escolar. Tanto é que de tempos em tempos, de 

governos em governos, novas diretrizes são estabelecidas com a intenção de que essas 

mudanças causem impacto positivo na sociedade. Mudar faz parte. Evoluir é necessário, 

principalmente para nossa sobrevivência. 

Depois de todo percurso do trabalho, desde a sua elaboração até sua finalização 

pudemos perceber como buscar novos horizontes, podem muitas vezes nos trazer cenários 

mais belos. Nossos alunos não são como papéis em branco que vamos escrevendo aquilo 

que sabemos ou pensamos que sabemos. Eles têm história. Eles trazem para escola seus 

construtos. Eles também nos ensinam. Sair da frente do palco como atores principais nem 

sempre é fácil para o professor. Há muito já se discute sobre o aluno como construtor do seu 

conhecimento. Agora nós somos os diretores do espetáculo e os alunos as estrelas. Dar a eles 

a oportunidade de ensinar, de pesquisar, de crescer intelectualmente, é desenvolver nele a 

tão falada autonomia do conhecimento. 

Utilizar a abordagem do ensino por investigação foi uma das metodologias 

utilizadas na aplicação desse trabalho. É notável o quanto os alunos se sentiram estimulados 

quando propuseram um problema, e quando estes foram direcionados de certa forma, a 

responderem sua pergunta. A partir daí eles conseguiram realizar observações, construir 

tabelas, realizar pesquisas, dialogar com outros colegas, entrevistar seus familiares, transpor 

tudo que aprenderam para toda a escola, e finalmente ter uma resposta para sua pergunta 

motivadora. 

A aprendizagem significativa ressalta que todos os indivíduos possuem 

conhecimentos sobre determinados assuntos.  É de suma importância que o professor tenha 

a sensibilidade de ver ou ouvir aquilo que o aluno sabe e conseguir transpor tudo isso no 

âmbito do processo de ensino e aprendizagem. Através desses conceitos foi possível 

direcionar o trabalho e elaborar as atividades dentro daquilo que estava ao alcance dos 

alunos, além de verificar o quanto aquele assunto era realmente relevante para o grupo.  

Na construção da sequência didática que fomentou os dados para essa pesquisa, as 

atividades foram pensadas em como elas poderiam contribuir para que o problema proposto 

pelos alunos fosse resolvido. Outra vantagem da sequência didática é sua flexibilidade, que 
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permitiu agregar aulas que não estavam programadas e relacionar os conteúdos com outras 

disciplinas, a Educação Física, a Arte e a Língua Portuguesa.  

Trabalhar o tema alimentação saudável é um desafio, pois, não se trata de um 

conteúdo simples. Existem aspectos culturais, sociais e econômicos envolvidos nessa 

temática. Apesar de existirem documentos que discorram sobre a importância de se estimular 

a alimentação saudável, poucos são voltados a escola, ou que proponham algumas atividades 

ou estratégias didáticas principalmente para o público jovem.  

É de grande notabilidade que os professores tenham acesso a materiais didáticos 

voltados a esse tema e direcionado a esse público. Quando proposto aos alunos trabalhar a 

alimentação saudável, a maioria deles se mostrou interessados e se dispuseram a realizar 

com empenho todas as atividades que foram propostas. Além do empenho demonstrado 

pelos alunos, um dos resultados mais significativos produzidos por essa pesquisa foi a 

mudança de hábitos declarada por alguns alunos, e não menos importante a sensibilização 

de outros frente ao tema estudado. Essas mudanças de comportamentos descritas pelos 

próprios alunos certificam o papel da escola e do professor na promoção da adoção para uma 

vida mais saudável, sendo estes, referências importantíssimas na tomada de decisões dos 

alunos enquanto cidadãos e detentores das suas ações cotidianas. 

Os espaços alternativos de aprendizagem podem ser excelentes ferramentas para o 

professor trabalhar diversos conteúdos. Tudo dependerá dos recursos que estão disponíveis, 

dos objetivos que pretende alcançar e de como a aula será conduzida. Muitas vezes não é 

fácil levar os alunos a outro espaço que não seja o escolar, pois depende da autorização da 

escola, dos pais, de transporte, de disponibilidade de horários, enfim, uma série de situações 

que podem atuar como dificultadoras dessa atividade. No entanto, quando levados a campo, 

os alunos se mostraram atentos, observadores, exploradores. Registraram tudo o que viram 

e a partir dos seus relatos foi possível observar o quanto esse espaço os motivou a pensar e 

enxergar o objeto de estudo de outra forma. Outra importância da utilização desse espaço foi 

integrar os conteúdos abordados em sala de aula ressignificando o que se aprende na escola 

com o que se vive na sociedade. 

Pode-se concluir a partir de tudo o que foi posto até o momento que utilizar o 

método científico como estratégia de ensino é uma forma de motivar o aluno a resolver 

problemas de forma autônoma a partir de observações, levantamento de hipóteses, pesquisas, 

experimentos e conclusão do problema proposto, além de promover no aluno o 

conhecimento de como a ciência se constrói. As sequências didáticas são recursos que o 

professor pode e deve utilizar para planejar suas aulas buscando relacionar o que cotidiano 
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do aluno com os conteúdos curriculares, e, se possível, também com outras disciplinas ou 

conteúdos.  

O tema alimentação saudável deve ser estudado por todos os públicos (desde 

crianças até idosos) atuando nas escolhas alimentares dos indivíduos e promovendo ações 

de saúde. E como é importante observar o que nos cerca e extrair dos ambientes o que eles 

têm de mais proveitoso para contribuir com o processo de ensino e aprendizagem. A 

utilização dos espaços alternativos de aprendizagem deve ser estimulada pelos professores 

de toda rede (pública ou particular) e estes devem estar abertos à proposição de novas formas 

de ensinar. 
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APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

                                                                                                                                     
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
TÍTULO DA PESQUISA: O TEMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL COM AULAS 

PRÁTICAS EM ESPAÇOS EDUCATIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

NOME DOS RESPONSÁVEIS: Nayara Laura Bigliardi Martins e Prof.ª Drª Maria Saleti 

Ferraz Dias Ferreira 

 

O estudante_________________________________________________________está 

sendo convidado a participar como de uma pesquisa que tem como responsável a mestranda 

e professora de Biologia, NAYARA LAURA BIGLIARDI MARTINS, juntamente com a 

Prof.ª Drª. MARIA SALETI FERRAZ DIAS FERREIRA (orientadora) ambas 

responsáveis por todo processo de coleta e análise dos dados. Este documento, chamado 

Termo de Consentimento, visa esclarecer como se dará a participação durante a pesquisa 

do menor pelo qual o (a) senhor (a) é responsável. O presente termo é elaborado em duas 

vias, que terá todas as páginas rubricadas e assinadas, uma das vias ficará com o senhor 

(a) e outra com a pesquisadora.  

Por favor, leia com atenção e calma, aproveitando para esclarecer suas dúvidas. Se houver 

perguntas antes ou mesmo depois de assiná-lo, o senhor (a) poderá esclarecê-las com a 

pesquisadora. Se preferir, poderá levar esse Termo para casa antes de autorizar a participação 

do menor. Não haverá nenhum tipo de penalização ou prejuízo para o menor, caso o senhor 

(a) não deseje autorizar a participação do mesmo ou retirar sua autorização em qualquer 

momento. 

Ressaltamos que não haverá custos para o aluno por sua participação neste projeto de 

pesquisa.  Caso comprove ter tido algum gasto com a pesquisa  tem  a  garantia  que  a 

pesquisadora,  professora  de  biologia,  fará  seu  reembolso.  Caso ocorra algum dano 
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comprovadamente  decorrente  de  sua  participação  no  estudo,  será  compensado  conforme 

determina a Resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde. 

Objetivo geral: 

- Propor alternativas mais acessíveis a outros espaços que também podem ser utilizados 

como ferramenta de aprendizagem; 

Objetivos específicos: 

- Organizar os alimentos relacionados em um quadro que possa demonstrar local de 

obtenção do alimento, o grupo de vegetais que pertence e tipo de cultivo; 

- Produzir tabelas relacionadas à alimentação de um grupo de alunos; 

- Conhecer quais são os riscos de uma alimentação inadequada; 

- Levantar dados através de pesquisas em sites da web e livros paradidáticos sobre as 

doenças alimentares; 

- Entrevistar os familiares dos alunos para realizar levantamento sobre as doenças 

relacionadas à alimentação mais comuns na família;  

- Expor os dados obtidos para a comunidade escolar através de panfletos e/ou cartazes; 

- Elaborar um guia didático sobre alimentação saudável para o Ensino Médio. 

Procedimentos: 

A metodologia terá cunho de pesquisa qualitativa e utilizaremos como instrumento 

de coleta de dados uma sequência didática que será aplicada ao público – alvo do presente 

projeto que são os alunos do 1ºB matutino da Escola Estadual Professor Nilo Póvoas. Será 

elaborado um guia didático sobre alimentação saudável (produto educacional), de acordo 

com os questionamentos, tabelas e pesquisas que serão produzidos pelos estudantes da 

referida turma, visando reflexões sobre seus hábitos alimentares. As aulas serão realizadas 

em sala de aula e a campo no supermercado (espaço alternativo de aprendizagem). A 

sequência didática terá como base as seguintes etapas: a) levantamento prévio sobre os 

hábitos alimentares dos alunos; b) aula de campo no supermercado; c) roda de conversa 

correlacionando os conceitos aprendidos; d) Pesquisa sobre doenças relacionadas a uma 

alimentação inadequada; e) roda de conversa sobre as doenças relacionadas a má 

alimentação; f) entrevista com familiares; g) exposição do trabalho fixados nos painéis da 

escola. 

Aula de campo: 

A aula de campo ocorrerá no período vespertino e terá como ponto de partida a escola, onde 

os alunos receberão as instruções e serão divididos em grupos. O horário previsto para saída 
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da escola será às 13:30 h e a previsão para chegada a escola as 15:30h. Os alunos serão 

avisados previamente sobre o horário da aula, vestuário e meio de transporte, bem como os 

mesmos seus responsáveis receberão uma autorização que deverá estar assinada pelos 

mesmos, onde afirma estar ciente da saída do aluno da escola e qual a finalidade da aula de 

campo. Por residirem em uma cidade pequena e o supermercado se localizar próxima a 

escola, o que facilita o deslocamento dos estudantes, os mesmos serão orientados a irem de 

bicicleta até a escola para que o grupo possa sair junto á aula de campo e sob a supervisão 

de dois professores durante o percurso de ida e volta. Caso algum aluno não tenha bicicleta 

poderá ir de carona na bicicleta de algum colega. Os alunos receberão lanche na escola na 

chegada da aula de campo. 

 

Desconfortos e riscos: 

Nesta pesquisa, os riscos consistem em constrangimento pela pouca familiaridade com a 

proposta didática, insatisfação ao participar da pesquisa e desconforto em compartilhar 

opiniões, nesse caso a pesquisadora levará o participante para outra sala propiciando um 

espaço de diálogo para solucionar as dificuldades encontradas. Poderá ocorrer também 

sentimento de perda da privacidade e receio de exposição e julgamento pelos colegas a partir 

do compartilhamento dos resultados, para minimizar a exposição do participante a 

pesquisadora irá realizar atividades onde o aluno possa responder de forma sigilosa todas as 

perguntas, interferindo quando constatar qualquer forma de invasão por parte dos colegas de 

sala solicitando que qualquer brincadeira ofensiva cesse. Com relação à aula de campo a 

pesquisadora solicitará o auxílio de outro professor a fim de evitar a dispersão dos alunos e 

mesmo o local da aula sendo próximo a escola (cerca de 300 m de distância), a pesquisadora 

assume a responsabilidade pelo deslocamento dos alunos durante todo o percurso até o local 

onde a aula será realizada. Se por ventura o (a) aluno (a) venha a sofrer algum acidente 

durante o deslocamento até o local da aula de campo, sendo necessária a internação 

hospitalar e/ou a utilização de medicamentos todo o tratamento será custeado pela 

pesquisadora. 

Ressaltamos, no entanto, que todas as providências e cautelas para evitar e/ou reduzir efeitos 

e condições adversas que possam causar dano, constrangimento ou desconforto a eles, será 

estritamente de responsabilidade da pesquisadora, exaurindo o respondente de todo 

problema ocorrido durante a pesquisa e informando-o de que não haverá prejuízo por parte 

dele ao recusar-se em participar da pesquisa. Em caso de danos físicos, psicológicos ou 

financeiros decorrentes da pesquisa, será indenizado pela pesquisadora, nos termos da Lei e 
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o ressarcimento das despesas diretamente decorrentes de sua participação na pesquisa. Em 

qualquer fase da pesquisa há plena garantia de liberdade ao participante da pesquisa, de 

recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, sem penalização alguma. Tomaremos 

todas as medidas para minimizar os riscos inerentes a esta pesquisa, zelando pelo 

compromisso de proporcionar o máximo de benefícios e o mínimo de danos. Os alunos serão 

previamente informados sobre os objetivos da pesquisa e os métodos de coleta dos dados. 

Benefícios: 

Os resultados deste trabalho poderão ser apresentados em encontros ou revistas científicas, 

no entanto, mostrarão apenas os resultados obtidos como um todo, sem revelar nome ou 

qualquer informação relacionada à privacidade dos sujeitos. Além destes, o guia didático, 

produto da pesquisa, contribuirá para o corpo docente da área das Ciências da Natureza na 

escola visto que será uma ferramenta metodológica que pode ser utilizada em suas práticas 

pedagógicas. Os potenciais benefícios para os alunos participantes será obtenção de 

conhecimentos por meio das aulas. 

Sigilo e privacidade:  

Dentre as medidas a serem adotadas asseguramos o caráter confidencial, o anonimato das 

informações e do participante dessa pesquisa. Uma vez que o relato de suas percepções e 

apontamentos será transcritas e mantidas sob a responsabilidade do pesquisador. Os 

resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, 

sendo guardada em sigilo. 

Consentimento livre e esclarecido: 

Após ter recebido esclarecimentos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, 

benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar, autorizo a 

participação ___________________________________________ e declaro estar 

recebendo uma via original deste documento assinada pelo pesquisador e por mim, 

tendo todas as folhas por nós rubricadas: 

 

Assinatura do responsável pelo menor 

Contato telefônico (opcional): ______________________________________________ 

e-mail (opcional):________________________________________________________  

 

Nobres – MT  ___/___/2019. 

 

Responsabilidade do Pesquisador: 
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Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 466/2012 CNS/MS e complementares na 

elaboração do protocolo e na obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Asseguro, também, ter explicado e fornecido uma via deste documento com todas as páginas 

assinadas e rubricadas ao responsável.  

 

Em caso de dúvidas sobre as questões éticas o participante poderá entrar em contato com o 

CEP-SAÚDE no seguinte endereço e contato Av. Fernando Correa da Costa, 2367. Boa 

Esperança. 78060 - 900. Cuiabá - MT. Fone: 3615 - 8254 e-mail: cepsaude@ufmt.br ou entrar em 

contato com a pesquisadora e orientadora desse projeto no seguintes contatos: 

 

Nome do pesquisador: Nayara Laura Bigliardi Martins, e-mail: 

nayara_bigliardi@hotmail.com, telefone: (65)9 9977-5368. 

Responsável pelo pesquisador: Prof.ª Drª. Maria Saleti Ferraz Dias Ferreira, e-mail: 

saletif@gmail.com, telefone: (65) 9 9696-3773. 

 

 Assinatura do (a) pesquisador(a) 

Nobres – MT ___/___/2019 
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APÊNDICE 2 – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

                              

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

TÍTULO DA PESQUISA: O TEMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL COM AULAS 

PRÁTICAS EM ESPAÇOS EDUCATIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

NOME DOS RESPONSÁVEIS: Nayara Laura Bigliardi Martins e Prof.ª Drª Maria Saleti 

Ferraz Dias Ferreira 

 

Caro estudante, você está sendo convidado para participar de uma pesquisa que tem como 

responsável a mestranda e professora de Biologia, NAYARA LAURA BIGLIARDI 

MARTINS, juntamente com a Prof.ª Drª. MARIA SALETI FERRAZ DIAS FERREIRA 

(orientadora) ambas responsáveis por todo processo de coleta e análise dos dados. Este 

documento, chamado Termo de Assentimento, visa assegurar seus direitos como 

participante. 

Leia cuidadosamente o que segue e me pergunte sobre qualquer dúvida que você tiver. 

Após ser esclarecido (a) por meio das informações a seguir, e no caso em que aceite fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento, que possui duas vias. Você receberá uma 

das vias com todas as páginas assinadas e rubricadas e a outra via ficará com a 

pesquisadora responsável.  Em caso de não desejar participar da pesquisa, você  não sofrerá 

penalidade alguma. 

 

Objetivo geral: 

- Propor alternativas mais acessíveis a outros espaços que também podem ser utilizados 

como ferramenta de aprendizagem; 

Objetivos específicos: 

- Organizar os alimentos relacionados em um quadro que possa demonstrar local de 

obtenção do alimento, o grupo de vegetais que pertence e tipo de cultivo; 
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- Produzir tabelas relacionadas à alimentação de um grupo de alunos; 

- Conhecer quais são os riscos de uma alimentação inadequada; 

- Levantar dados através de pesquisas em sites da web e livros paradidáticos sobre as 

doenças alimentares; 

- Entrevistar os familiares dos alunos para realizar levantamento sobre as doenças 

relacionadas à alimentação mais comuns na família;  

- Expor os dados obtidos para a comunidade escolar através de panfletos e/ou cartazes; 

- Elaborar um guia didático sobre alimentação saudável para o Ensino Médio. 

 

Procedimentos: 

A metodologia terá cunho de pesquisa qualitativa e utilizaremos como instrumento 

de coleta de dados uma sequência didática que será aplicada ao público – alvo do presente 

projeto que são os alunos do 1ºB matutino da Escola Estadual Professor Nilo Póvoas. Será 

elaborado um guia didático sobre alimentação saudável (produto educacional), de acordo 

com os questionamentos, tabelas e pesquisas que serão produzidos pelos estudantes da 

referida turma, visando reflexões sobre seus hábitos alimentares. As aulas serão realizadas 

em sala de aula e a campo no supermercado (espaço alternativo de aprendizagem). A 

sequência didática terá como base as seguintes etapas: a) levantamento prévio sobre os 

hábitos alimentares dos alunos; b) aula de campo no supermercado; c) roda de conversa 

correlacionando os conceitos aprendidos; d)Pesquisa sobre doenças relacionadas a uma 

alimentação inadequada; e) roda de conversa sobre as doenças relacionadas a má 

alimentação; f) entrevista com familiares; g) exposição do trabalho fixados nos painéis da 

escola. 

Desconfortos e riscos: 

Nesta pesquisa, os riscos consistem em constrangimento pela pouca familiaridade com a 

proposta didática, insatisfação ao participar da pesquisa e desconforto em compartilhar 

opiniões, nesse caso a pesquisadora levará o participante para outra sala propiciando um 

espaço de diálogo para solucionar as dificuldades encontradas. Poderá ocorrer também 

sentimento de perda da privacidade e receio de exposição e julgamento pelos colegas a partir 

do compartilhamento dos resultados, para minimizar a exposição do participante a 

pesquisadora irá realizar atividades onde o aluno possa responder de forma sigilosa todas as 

perguntas, interferindo quando constatar qualquer forma de invasão por parte dos colegas de 

sala solicitando que qualquer brincadeira ofensiva cesse. Com relação à aula de campo a 
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pesquisadora solicitará o auxílio de outro professor a fim de evitar a dispersão dos alunos e 

mesmo o local da aula sendo próximo a escola (cerca de 300 m de distância), a pesquisadora 

assume a responsabilidade pelo deslocamento dos alunos durante todo o percurso até o local 

onde a aula será realizada. Se por ventura o (a) aluno (a) venha a sofrer algum acidente 

durante o deslocamento até o local da aula de campo, sendo necessária a internação 

hospitalar e/ou a utilização de medicamentos todo o tratamento será custeado pela 

pesquisadora. 

Ressaltamos, no entanto, que todas as providências e cautelas para evitar e/ou reduzir efeitos 

e condições adversas que possam causar dano, constrangimento ou desconforto a eles, será 

estritamente de responsabilidade da pesquisadora, exaurindo o respondente de todo 

problema ocorrido durante a pesquisa e informando-o de que não haverá prejuízo por parte 

dele ao recusar-se em participar da pesquisa. Em caso de danos físicos, psicológicos ou 

financeiros decorrentes da pesquisa, será indenizado pela pesquisadora, nos termos da Lei e 

o ressarcimento das despesas diretamente decorrentes de sua participação na pesquisa. Em 

qualquer fase da pesquisa há plena garantia de liberdade ao participante da pesquisa, de 

recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, sem penalização alguma. Tomaremos 

todas as medidas para minimizar os riscos inerentes a esta pesquisa, zelando pelo 

compromisso de proporcionar o máximo de benefícios e o mínimo de danos. Os alunos serão 

previamente informados sobre os objetivos da pesquisa e os métodos de coleta dos dados. 

Benefícios: 

Os resultados deste trabalho poderão ser apresentados em encontros ou revistas científicas, 

no entanto, mostrarão apenas os resultados obtidos como um todo, sem revelar nome ou 

qualquer informação relacionada à privacidade dos sujeitos. Além destes, o guia didático, 

produto da pesquisa, contribuirá para o corpo docente da área das Ciências da Natureza na 

escola visto que será uma ferramenta metodológica que pode ser utilizada em suas práticas 

pedagógicas. Os potenciais benefícios para os alunos participantes será obtenção de 

conhecimentos por meio das aulas. 

Sigilo e privacidade:  

Dentre as medidas a serem adotadas asseguramos o caráter confidencial, o anonimato das 

informações e do participante dessa pesquisa. Uma vez que o relato de suas percepções e 

apontamentos será transcritas e mantidas sob a responsabilidade do pesquisador. Os 

resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, 

sendo guardada em sigilo. 

Consentimento livre e esclarecido: 
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Após ter recebido esclarecimentos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, 

benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar, aceito a 

participação ___________________________________________ e declaro estar 

recebendo uma via original deste documento assinada pelo pesquisador e por mim, 

tendo todas as folhas por nós rubricadas: 

 

Assinatura do Estudante 

Contato telefônico (opcional): ______________________________________________ 

e-mail (opcional):________________________________________________________  

 

Nobres – MT  ___/___/2019. 

 

Responsabilidade do Pesquisador: 

Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 466/2012 CNS/MS e complementares na 

elaboração do protocolo e na obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Asseguro, também, ter explicado e fornecido uma via deste documento com todas as páginas 

assinadas e rubricadas ao participante.  

 

Em caso de dúvidas sobre as questões éticas o participante poderá entrar em contato com o 

CEP-SAÚDE no seguinte endereço e contato Av. Fernando Correa da Costa, 2367. Boa 

Esperança. 78060 - 900. Cuiabá - MT. Fone: (65) 3615 – 8254  e-mail: cepsaude@ufmt.br ou entrar 

em contato com a pesquisadora e orientadora desse projeto no seguintes contatos: 

 

Nome do pesquisador: Nayara Laura Bigliardi Martins, e-mail: 

nayara_bigliardi@hotmail.com, telefone: (65)9 9977-5368. 

Responsável pelo pesquisador: Prof.ª Drª. Maria Saleti Ferraz Dias Ferreira, e-mail: 

saletif@gmail.com, telefone: (65) 9 9696-3773. 

 

Assinatura do (a) adolescente participante 

Nobres – MT ___/___/2019 

 

 

____________________________________________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador(a) 

Nobres – MT ___/___/2019 
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APÊNDICE 3 – PERGUNTAS PARA TESTAGEM DO PRODUTO EDUCACIONAL 
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