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RESUMO 

 
 
O objetivo dessa pesquisa foi avaliar as contribuições de uma sequência de 
aprendizagem, elaborada com ênfase na abordagem CTS sobre o consumo de 
alimentos industrializados para o ensino de biologia celular. Esta pesquisa ocorreu 
em uma escola da rede pública da cidade de Ponta Grossa/PR, em uma turma do 
primeiro período do curso Técnico em Nutrição e Dietética, modalidade 
subsequente. A participação dos alunos foi de caráter voluntário, após assinatura do 
termo de consentimento, sem qualquer tipo de pagamento, com preservação de sua 
identidade. O profissional técnico em nutrição e dietética tem sua formação 
direcionada para atuar juntamente com o nutricionista nas questões relacionadas à 
alimentação humana. A sequência de aprendizagem foi inspirada na concepção 
CTS que contempla 5 momentos, sendo cada momento proposto com intervenção 
didática, em que os alunos puderam trabalhar em equipes, desenvolver materiais e 
participar de aulas práticas, envolvendo-se ativamente no processo de ensino 
aprendizagem deixando de ser apenas um mero receptor, usam sua criatividade, 
tem uma maior socialização, maior interação, responsabilidade. A metodologia se 
caracteriza de natureza aplicada, qualitativa e pesquisa-ação. Para a coleta e 
análise dos dados utilizaram-se questionários inicial e final, além de fotografias e 
anotações durante o desenvolvimento das atividades. O questionário inicial contou 
com 20 questões referentes aos hábitos alimentares rotineiros dos alunos, o 
questionário final foi composto de três questões sobre os hábitos alimentares e 
aplicado após o término da intervenção didática. Como resultado, esta sequência 
didática serviu para elaboração de um material didático de apoio para os professores 
que trabalham com o conteúdo citologia animal e para que possam elaborar outras 
sequências pautadas na abordagem CTS. Espera-se ainda que a realização deste 
trabalho sirva de incentivo para que outros docentes revejam e sintam-se motivados 
a mudar a maneira de conduzir suas aulas e possam colocar ferramentas que 
sirvam de estímulos para o processo aprendizagem de seus alunos. 
 
 
Palavras-chave: Educação Profissional. Nutrição. Ensino de Biologia. Formação 
Cidadã. Ludicidade. 
 
 
  



 

 

ABSTRACT 
 
 
The objective of this research was to evaluate the contributions of a learning 
sequence, elaborated with an emphasis on the CTS approach on the consumption of 
processed foods for the teaching of cell biology. This research took place in a public 
school in the city of Ponta Grossa/PR, in a class of the first period of the Technical 
course in Nutrition and Dietetics, subsequent modality. The participation of students 
was voluntary, after signing the consent form, without any type of payment, 
preserving their identity. The technical professional in nutrition and dietetics is trained 
to work together with the nutritionist on issues related to human nutrition. The 
learning sequence was inspired by the CTS design that includes 5 moments, each 
moment being proposed with a didactic intervention, in which students could work in 
teams, develop materials and participate in practical classes, actively involving 
themselves in the teaching-learning process. be just a mere receiver, use their 
creativity, have greater socialization, greater interaction, responsibility. The 
methodology is characterized by an applied, qualitative and action research nature. 
For data collection and analysis, initial and final questionnaires were used, as well as 
photographs and notes during the development of activities. The initial questionnaire 
had 20 questions referring to the students' routine eating habits, the final 
questionnaire consisted of three questions about eating habits and applied after the 
end of the didactic intervention. As a result, this didactic sequence served to 
elaborate a didactic support material for teachers who work with animal cytology 
content and so that they can elaborate other sequences based on the STS approach. 
It is also expected that the completion of this work will serve as an incentive for other 
teachers to review and feel motivated to change the way they conduct their classes 
and can put tools that serve as stimuli for the learning process of their students. 
 
 
Keywords: Professional Education. Nutrition. Biology teaching. Citizen Education. 
Playfulness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 TRAJETÓRIA PROFISSIONAL DA PESQUISADORA 

 

A trajetória profissional da pesquisadora ganhou novos rumos em 2008, ano 

de sua formação em Nutrição pelo Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais 

(CESCAGE). Em 2010, obteve a segunda formação no curso de Tecnologia em 

Alimentos pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). 

Atuou como nutricionista em uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) 

e, não satisfeita, continuou seus estudos em 2011 realizando uma especialização na 

área clínica pela Universidade Tuiuti do Paraná, em parceria com o Grupo de Apoio 

de Nutrição Enteral e Parenteral (GANEP), em Curitiba/PR. Após esta formação, 

passou a atuar como personal diet. 

Em 2012, iniciou a atividade como professora no curso Técnico em Nutrição e 

Dietética por meio do Processo Seletivo Simplificado (PSS) do Estado do Paraná. 

Em decorrência dessa atividade docente, logo vieram às reflexões, indignações e 

desapontamentos. Com o passar do tempo, percebeu que a mudança que tanto 

buscava não estava nos alunos e sim na sua formação profissional, até então com 

experiência na área técnica, e que precisava de formação pedagógica e específica 

para atuar em sala de aula. 

Em 2014, iniciou o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica (PARFOR) em busca de formação pedagógica. Disciplinas cursadas, como 

Profissão Professor, foram importantes para a reflexão sobre a prática docente, que 

profissional e cidadão estava formando, como poderia melhorar a aula para 

contribuir com a sua formação, que os conteúdos fossem compreendidos e se 

tornassem mais atraentes e interessantes. 

No ano de 2017, iniciar o mestrado foi outro desafio em sua trajetória 

profissional, uma oportunidade única, vivência e aprendizado que contribui para a 

prática pedagógica e para a formação de cidadãos mais conscientes. 
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1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A educação profissional visa a qualificação do aluno para que possa ter 

melhor oportunidade de trabalho e exercê-la com responsabilidade e consciência. 

Porém, para que isso ocorra, é essencial a busca pelo conhecimento, pela 

aprendizagem, para que após um ano e meio de curso o técnico em nutrição e 

dietética esteja preparado para atuar e assim contribuir para melhorar a qualidade 

de vida das pessoas. 

Sabe-se que para o aluno do curso técnico, modalidade subsequente ao 

ensino médio, o maior desafio é o tempo em que se ausentou da sala de aula e, 

como consequência, tem preocupação em não conseguir acompanhar os conteúdos. 

Um dos conteúdos em que os alunos do curso Técnico em Nutrição e 

Dietética modalidade subsequente apresentam maior dificuldade é fisiologia celular, 

trabalhado no início da disciplina Nutrição Humana, e encontra-se organizada na 

matriz curricular concomitante às disciplinas de Microbiologia e de Nutrição Humana. 

Ao abordar este conteúdo, percebe-se a dificuldade dos alunos em 

compreender a importância do tema e, tampouco, conseguiam relacioná-lo ao seu 

cotidiano, como se estivessem distantes de sua prática social, não sabendo 

principalmente que a Teoria Celular proposta no século XIX, defende a célula como 

menor unidade do ser vivo e que no corpo humano há diferentes tipos de células, 

cada tipo desempenha uma função específica visando à manutenção da vida no 

organismo (THOMPSON; RIOS, 2016). Isso ocorre muitas vezes pela maneira como 

esse conteúdo é abordado em sala de aula, em que a maioria dos docentes trabalha 

com a exposição de conceitos e definições ocasionando a desmotivação e não 

ocorrendo à aprendizagem. 

Conforme esclarece Moreira (2012), a aprendizagem mecânica é bastante 

utilizada pelas escolas em que o aluno não é levado a pensar sobre o conteúdo 

estudado e sim a simplesmente memorizar, decorar o que o professor falou ou ainda 

o que copiou em sala sem questionamentos, ou seja, o aluno estuda determinados 

conteúdos sem saber o porquê e para que. Sabe-se que este conteúdo só servirá 

até o momento de uma avaliação, geralmente com instrumento prova, e logo em 

seguida será ignorado. 

De acordo com o exposto, em meio aos conteúdos de Biologia Celular, o 

estudo da célula requer um cuidado especial por parte do professor visto que quase 
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a totalidade das células são estruturas de dimensões microscópicas e a 

“visualização” ocorre apenas na imaginação dos alunos, devido à falta de 

equipamentos de microscopia ou manutenção dos mesmos nas escolas técnicas, 

exigindo a criatividade do professor para desenvolver conteúdos e as atividades em 

sala de aula. 

Apesar de todas as dificuldades, entende-se como necessária a proposição 

de formas diferenciadas de apresentar este conteúdo estimulando os alunos a terem 

uma aprendizagem significativa e se interessarem pelos conhecimentos da Biologia, 

reconhecendo sua importância para o entendimento da célula e dos mecanismos 

celulares com a manutenção e funcionamento integrado dos sistemas do corpo 

humano (PARANÁ, 2008), bem como as relações desses mecanismos complexos 

com a alimentação humana, atualmente baseada em alimentos decorrentes do 

processo de industrialização. 

Nesse contexto, a aprendizagem significativa parte do pressuposto que o 

aluno já tem compreensão de um determinado tema, o qual o professor deve levar 

em consideração para que haja assimilação do novo tema trabalhado, assim 

permitindo ao aluno fazer uma conexão do que já sabe com o novo (MOREIRA, 

2010). 

Para tanto, é importante que o docente procure diversificar as modalidades 

didáticas utilizadas em sala de aula, para que não ocorram somente aulas 

expositivas, mas sejam dialogadas e entremeadas a debates, jogos, atividades de 

experimentação. Uma única modalidade didática não torna o aluno ativo no 

processo ensino-aprendizagem, e diversificar se torna relevante para que assim se 

sinta motivado a aprender (KRASILCHIK, 2008). 

Chassot (2003) afirma que o ensino de Ciências tem como dever a formação 

de cidadãos que compreendam e sejam capazes de melhorar o mundo em que 

vivem. Uma das possibilidades no campo da educação CTS (Ciência, Tecnologia e 

Sociedade) é a opção no qual o ensino é organizado por meio de temas, referentes 

à ciência e tecnologia, com consequências e impactos na sociedade e que poderá 

contribuir para que o aluno seja capaz de aprender de maneira significativa e, 

principalmente, de compreender e resolver problemas, posicionar-se e agir diante 

das questões relacionadas com o seu cotidiano. 

Essa abordagem metodológica pode ser utilizada pelo docente para organizar 

sequências de aprendizagem, que configurem uma forma própria e contextualizada 
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de trabalhar o conhecimento biológico de modo a aguçar nos alunos o interesse e 

motivação para as aulas, contribuindo para a formação de cidadãos mais 

conscientes e críticos de suas ações em relação à ciência e tecnologia, e o seu uso 

para que possam ter uma melhor qualidade de vida. 

Qualidade de vida compreende um assunto que na contemporaneidade vem 

sendo discutido nas investigações, embora não seja elucidado seu conceito, 

especialistas juntamente com a Organização Mundial da Saúde caracterizam como 

sendo a compreensão do ser humano como um todo. Os temas trabalhados em sala 

de aula que abrange bem-estar e alimentos são relevantes para que os alunos 

desenvolvam uma relação mais consciente e obtenham uma melhor qualidade de 

vida (ROSA, 2019). 

O documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) esclarece que: 

 
 
Em um mundo repleto de informações de diferentes naturezas e origens, 
facilmente difundidas e acessadas, sobretudo, por meios digitais, é 
premente que os jovens desenvolvam capacidades de seleção e 
discernimento de informações que lhes permitam, com base em 
conhecimentos científicos confiáveis, investigar situações problema e 
avaliar as aplicações do conhecimento científico e tecnológico nas diversas 
esferas da vida humana com ética e responsabilidade (BRASIL, 2017, p. 
558). 
 
 

Parte-se, assim, do pressuposto de que o desenvolvimento de uma sequência 

de aprendizagem organizada conforme a proposta de ensino CTS, sobre o tema 

“consumo de alimentos industrializados”, pode contribuir para o estudo da biologia 

celular no ensino médio, seja na modalidade regular, Ensino de Jovens e Adultos 

(EJA) ou profissional técnica. 

Essa mesma sequência possibilita estimular discussões em torno das inter-

relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, a fim de que o aluno desenvolva o 

senso crítico sobre como a indústria alimentícia influencia os hábitos alimentares de 

uma população. Essa relação está atrelada à obtenção de alimentos que facilitem o 

cotidiano de quem trabalha e, muitas vezes, não dispõem tempo para preparar uma 

refeição com qualidade nutricional, sendo a substituição por alimentos 

industrializados uma solução prática da vida moderna. 

Outro fator relevante na utilização dos alimentos industrializados pela 

população refere-se à relação custo-benefício imposta pelas indústrias alimentícias, 
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em que se leva mais e paga-se menos, vida de prateleira longa, embalagens 

práticas e variedades. 

Contudo, a população consumidora desses produtos não percebe que 

benefícios apresentados pelos alimentos industrializados possuem ônus que na 

maioria das vezes ultrapassam os limites, como, por exemplo, o alto índice de 

corantes, conservantes e outras substâncias que podem ser nocivas à saúde em 

médio e longo prazo. Dentre estes se destacam o sódio, ácidos graxos e açúcares, 

que são fatores relevantes no desenvolvimento de doenças, principalmente as 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). 

Para dar embasamento na investigação, tem-se como questão de pesquisa: 

Em que medida uma sequência de aprendizagem na abordagem CTS sobre o 

consumo de alimentos industrializados contribui para o ensino de citologia animal 

em uma turma do primeiro período do curso Técnico em Nutrição e Dietética, 

modalidade subsequente, em uma escola da rede pública de Ponta Grossa/PR? 

Esta pesquisa teve como objetivo geral avaliar as contribuições de uma 

sequência de aprendizagem na abordagem CTS, sobre o consumo de alimentos 

industrializados, para o ensino de citologia animal, em uma turma do primeiro 

período do curso Técnico em Nutrição e Dietética, modalidade subsequente, em 

uma escola da rede pública de Ponta Grossa/PR. 

Os objetivos específicos foram os seguintes: 

● Conhecer os hábitos alimentares dos alunos do primeiro período do curso 

Técnico em Nutrição e Dietética referente ao consumo de alimentos 

industrializados. 

● Identificar o que os alunos entendem sobre o conteúdo citologia animal. 

● Elaborar e aplicar uma sequência de aprendizagem sobre citologia animal 

com o tema “consumo de alimentos industrializados”. 

● Averiguar a contribuição da abordagem CTS para uma visão mais crítica 

sobre as consequências da alimentação industrializada na sociedade. 

● Estimular o interesse dos alunos pela disciplina de Nutrição Humana por meio 

da elaboração de atividades lúdicas. 

● Elaborar um Caderno Pedagógico contendo sugestões para a utilização da 

sequência de aprendizagem na abordagem CTS no Ensino de Biologia. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 PANORAMA HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

 

A educação profissional no Brasil segue um longo percurso desde a 

colonização até os dias atuais, enfrentando problemas e preconceitos decorrentes 

da implantação e expansão do capitalismo e de suas necessidades de formação de 

mão de obra especializada (MELO; ALVES, 2011). 

Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) demonstram uma visão baseada na 

avaliação do trabalhador como instrumento de produção, com o intuito da formação 

voltada à formação do capital. Um padrão totalmente diferente dos defendido por 

vários educadores, um modelo integral de formação voltado ao cidadão com o intuito 

da lógica neoliberal prezando o individualismo valorizando as competências para a 

empregabilidade. 

No Brasil, este modelo de ensino mostra o caráter assistencialista de uma 

educação voltada para jovens e adultos de classes menos favorecidas e destinada a 

“amparar os órfãos e os demais desvalidos da sorte” (SCREMIN; PEZZI; BARCIA, 

2002, p. 3). Os estudos de Magalhães (2011) corroboram no sentido de que a 

educação profissional, quando do seu início no século XIX, tinha como propósito 

capacitar jovens de classes menos favorecidas. 

Com uma política sólida de profissionalização no ensino médio, considerando 

as razões e condicionalidades na consolidação e integração no trabalho, ciência e 

cultura, pode ser o caminho para a organização da educação brasileira com base no 

projeto de escola unitária, tendo como foco o princípio educativo. Neste sentido que 

Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 45) afirmam:   

 
 
a integração do ensino médio com o ensino técnico é uma necessidade 
conjuntural – social e histórica – para que a educação tecnológica se efetive 
para os filhos dos trabalhadores. A possibilidade de integrar formação geral 
e formação técnica no ensino médio, visando a uma formação integral do 
ser humano é, por essas determinações concretas, condição necessária 
para a travessia em direção ao ensino médio politécnico e à superação da 
dualidade educacional pela superação da dualidade de classes. 
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Segundo dados históricos da Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica do Ministério da Educação (MEC1), em 1909 foram criadas dezenove 

Escolas de Aprendizes e Artífices. Nessas escolas, o ensino profissionalizante era 

gratuito, com objetivo de qualificar mão de obra de acordo com a região do país em 

que estava inserida sendo que para cada região os cursos oferecidos eram 

diferenciados (OLIVEIRA JÚNIOR, 2008; BRASIL, 2009). 

No ano de 1910, tem-se a oferta de cursos de tornearia, mecânica e 

eletricidade, também se tem a oferta das oficinas de carpintaria e artes decorativas 

(VIEIRA; SOUZA JÚNIOR, 2016), porém de acordo com Oliveira (2001), estes 

cursos não obtiveram sucesso devido à falta de qualificação dos seus instrutores. 

Por meio do Decreto nº 5.241, de 27 de agosto de 1927, o Ensino Profissional 

passou a ser obrigatório. Em 1937, o governo instituiu as Escolas de Aprendizes e 

Artificies em Liceus Profissionais, atribuídos especificamente ao ensino profissional, 

de todos os ramos e graus. Ainda neste mesmo ano ficou determinado que tanto as 

indústrias como os sindicatos econômicos poderiam criar escolas de aprendizes de 

acordo com suas especialidades (BRASIL, 2009). 

O Decreto-Lei nº 4.073, de 30 de janeiro de 1942, também chamado de Lei 

Orgânica do Ensino Industrial, estabeleceu que o mesmo fosse composto por dois 

ciclos: um ciclo inclui apenas o ensino básico industrial e o outro ensino técnico e 

também pedagógico. Ainda neste mesmo ano as escolas passaram a ser industriais 

e técnicas, acontecendo assim a equiparação do ensino profissional ao nível 

secundário, desta maneira os alunos ao término do curso técnico poderiam entrar no 

ensino superior em área semelhante à sua formação. 

Em 1946, o Decreto-Lei nº 9.613/46, também conhecido por Lei Orgânica do 

Ensino Agrícola, definiu normas para as instituições que dispõem do ensino agrícola 

em âmbito federal. Nesse mesmo ano, o governo instituiu que as empresas tanto de 

nível industrial como comercial têm responsabilidade em proporcionar para seus 

trabalhadores menores, aulas para capacitação, de acordo com a Lei e respeitando 

os direitos dos docentes. 

 
1 Oficialmente, esse órgão do governo federal passou a se chamar Ministério da Educação e Cultura 
(MEC) em 1953, substituído por Ministério da Educação em 1985. Mesmo assim, com essas e outras 
alterações na nomenclatura desde então, frequentemente se usa a sigla MEC para se referir a essa 
instituição. 
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No dia 20 de dezembro de 1961, foi publicada a Lei nº 4.024, a primeira Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) que dispõe do Direito à 

Educação em seus artigos 2º e 3º: 

 
 
Art. 2º A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. 
Parágrafo único. À família cabe escolher o gênero de educação que deve 
dar a seus filhos.  
Art. 3º O direito à educação é assegurado:  
I - pela obrigação do poder público e pela liberdade de iniciativa particular 
de ministrarem o ensino em todos os graus, na forma de lei em vigor;  
II - pela obrigação do Estado de fornecer recursos indispensáveis para que 
a família e, na falta desta, os demais membros da sociedade se 
desobriguem dos encargos da educação, quando provada a insuficiência de 
meios, de modo que sejam asseguradas iguais oportunidades a todos 
(BRASIL, 1961). 
 
 

Em 1971, a Lei nº 5.692 que fixa as Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 

2º graus determinou que o ensino referente ao 2º grau teria cunho profissional 

técnico ou auxiliar técnico, ensino profissionalizante para todos os concluintes do 2º 

grau. A partir de então cresceu a procura pelos cursos técnicos e profissionalizantes 

devido ao fato da economia brasileira também apresentar crescimento. Um tempo 

mais adiante, em 1978, por meio da Lei nº 6.545, houve a transformação das 

Escolas Técnicas Federais dos Estados de Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro, 

em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET) (BRASIL, 2009). 

Vale ressaltar que, no ano de 1982 houve a remoção da obrigatoriedade da 

habilitação profissional ao concluinte do 2º grau e, como consequência, houve um 

abandono do ensino profissionalizante nesse nível de formação (CUNHA, 2005, p. 

206). 

No ano de 1996, a Lei n° 9.394 que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional regulamentou a educação tanto do setor público como do setor 

privado, ocorrendo desde a educação básica até a educação superior. A referida 

legislação trata em seu Capítulo III, exclusivamente da Educação Profissional, de 

acordo com os artigos 39 até 42, dispõem: 

 
 
Art. 39. A educação profissional, integrada às diferentes formas de 
educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente 
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. Parágrafo Único. O 
aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e superior, 
bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a 
possibilidade de acesso à educação profissional.  
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Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o 
ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em 
instituições especializadas ou no ambiente de trabalho.  
Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no 
trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para 
prosseguimento ou conclusão de estudos. Parágrafo Único. Os diplomas de 
cursos de educação profissional de nível médio, quando registrados terão 
validade nacional.  
Art. 42. As escolas técnicas e profissionais, além dos cursos regulares, 
oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a 
matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível 
de escolaridade (BRASIL, 1996). 
 
 

Em 1997, aprovou-se o Decreto nº 2.208, como um acréscimo à LDBEN de 

1996, a qual regulamenta que o ensino técnico de agora em diante passa a ser um 

adicional ao ensino médio, para que o aluno possa ter essa certificação o mesmo 

precisa concluir a Educação Básica. 

Nesse panorama histórico sobre a educação profissional no Brasil, a 

Resolução CNE/CEB nº 04/1999 foi o documento que estabeleceu para a Educação 

Profissional de Nível Técnico um quadro referente às áreas profissionais, bem como 

carga horária mínima para cada curso. No ano de 2004, a Resolução CNE/CBE nº 

1/2004 estabeleceu critérios referente aos estágios supervisionados, para 

estudantes dos cursos de Educação Profissional e estudantes do Ensino Médio, 

incluindo as modalidades de Educação Especial e a Educação de Jovens e Adultos. 

A Resolução nº 3, de 9 de julho de 2008, dispõem sobre a instituição e 

implantação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, que em seu 

artigo 2º, parágrafo único, apresenta que: 

 
 
O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, instituído pelo 
MEC, definirá carga horária mínima para cada um dos cursos constantes do 
Catálogo, bem como um breve descritor do curso, possibilidades de temas a 
serem abordados, possibilidades de atuação dos profissionais formados e 
infraestrutura recomendada para a implantação do curso (BRASIL, 2008). 
 
 

Concomitante a publicação do Catálogo, no mesmo ano, o governo federal 

criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, sendo o total de 38 

novos institutos que tinham qualidades inovadoras e modernizadas (PACHECO, 

2011). Pouco tempo depois, em 2011, houve a criação do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), o qual tem como finalidade 

ampliar e socializar jovens e adultos de classes menos favorecidas a uma educação 

técnica de qualidade por meio da oferta de cursos profissionalizantes gratuitos. A 
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perspectiva desse Programa é a oportunidade do estudante sair empregado ao 

término do curso. 

Em 2012, foram estabelecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio. O Parecer CNE/CEB nº 11/2012, que 

fundamenta este documento, acentua a importância e necessidade dessas novas 

Diretrizes, argumentando que “transformações no mundo do trabalho se 

consolidaram, promovendo uma verdadeira mudança de eixo nas relações entre 

trabalho e educação” (BRASIL, 2012, p. 5). 

O mesmo Parecer (BRASIL, 2012, p. 5) destaca que: 

 
 
A própria natureza do trabalho está passando por profundas alterações, a 
partir do momento em que o avanço científico e tecnológico, em especial 
com a mediação da microeletrônica, abalou profundamente as formas 
tayloristas e fordistas de organização e gestão do trabalho, com reflexos 
diretos nas formas de organização da própria Educação Profissional e 
Tecnológica. 
A nova realidade do mundo do trabalho, decorrente, sobretudo, da 
substituição da base eletromecânica pela base microeletrônica, passou a 
exigir da Educação Profissional que propicie ao trabalhador o 
desenvolvimento de conhecimentos, saberes e competências profissionais 
complexos. 
 
 

De acordo com a história recente da Educação Profissional e Tecnológica, 

observa-se que tais mudanças influenciaram os Estados a criarem seus catálogos 

de cursos profissionalizantes, a fim de atender especificidades locais e regionais. No 

ano de 2013, no Estado do Paraná, a Secretaria de Educação do Estado (SEED) 

lançou o catálogo referente aos cursos técnicos ofertados em colégios da rede. Esse 

catálogo traz informações sobre perfil profissional, eixo tecnológico, forma em que o 

curso é apresentado, carga horária, regime de matrícula, duração do curso e 

modalidade em que é ofertado (PARANÁ, 2013). 

Cabe ressaltar que desde o princípio a Educação Profissional e Tecnológica 

no país teve como finalidade o assistencialismo às classes menos favorecidas 

voltadas para a qualificação da mão de obra, cujo objetivo era uma educação 

direcionada para o mundo do trabalho. 

Nesse sentido, a educação profissional, tendo o trabalho como princípio 

educativo, desenvolve nos estudantes a responsabilidade por suas atitudes perante 

a natureza, a sociedade, seus colegas e professores. Para Frigotto (2001, p. 74), o 

trabalho tanto é um dever, como um direito do cidadão, sobre o que argumenta:  
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O trabalho constitui-se, por ser elemento criador da vida humana, num 
dever e num direito. Um dever a ser aprendido, socializado desde a 
infância. Trata-se de apreender que o ser humano enquanto ser da natureza 
necessita elaborar a natureza, transformá-la, pelo trabalho, em bens úteis 
para satisfazer as suas necessidades vitais, biológicas, sociais, culturais, 
etc. Mas é também um direito, pois é por ele que pode recriar, reproduzir 
permanentemente sua existência humana. 
 
 

A atual configuração da Educação Profissional consolidou-se a partir da 

Revolução Industrial que aconteceu no final do século XVIII e início do século XIX. 

As funções intelectuais, com a Revolução Industrial, foram incorporadas no processo 

produtivo e a escola apresentou-se como o meio para objetivar-se a generalização 

dessas funções na sociedade (QUEVEDO, 2011). 

No entanto, na atualidade, a educação profissional está definida como 

complementar à educação básica e, como prevê a LDBEN, conduz ao permanente 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. E, face ao vertiginoso processo 

de mudanças em todos os domínios do saber, onde o próprio conceito de profissão 

está evoluindo, se desenvolvendo, faz-se necessário a formação de um profissional 

que atenda a duas exigências fundamentais: ter uma sólida formação geral e uma 

boa educação profissional (SCREMIN; PEZZI; BARCIA, 2002). 

Atualmente, uma das maiores dificuldades encontradas na educação 

profissional é o dualismo, por um lado a educação voltada para o saber-fazer para o 

mundo do trabalho, em contrapartida a continuidade dos estudos, em que ao aluno 

será oportunizado a formação geral e específica. Tem como principal objetivo o 

desenvolvimento de cursos direcionados ao mercado de trabalho, tanto para os 

estudantes quanto para aqueles que buscam qualificação e atualização profissional. 

No Estado do Paraná, a Educação Profissional teve seu êxito a partir de 

2003, seu currículo foi pensando para a articulação entre trabalho, cultura, ciência e 

tecnologia. Pode-se dizer que desde então tem-se uma oferta maior de cursos 

profissionalizantes no Paraná, antes desse período as escolas profissionalizantes 

estavam voltadas para os colégios agrícolas e a formação de professores (BRASIL, 

2009). 

Em conformidade com o documento Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, em seu Art. 9º, a oferta subsequente 

poderá ocorrer: 
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[...] caso o diagnóstico avaliativo evidencie necessidade, devem ser 
introduzidos conhecimentos e habilidades inerentes à Educação Básica, 
para complementação e atualização de estudos, em consonância com o 
respectivo eixo tecnológico, garantindo o perfil profissional de conclusão 
(BRASIL, 2012). 
 
 

Esta modalidade de ensino oportuniza as pessoas que já concluíram o ensino 

médio e desejam se profissionalizar de modo rápido e diferenciado da modalidade 

integrada, para estarem atuando no mercado de trabalho. Muitos destes cursos são 

ofertados na área da saúde, sendo o curso técnico em Nutrição e Dietética uma área 

de atuação destinada exclusivamente a quem já tenha concluído o Ensino Médio. 

 

 

2.1.1 Curso Técnico em Nutrição e Dietética 

 

O primeiro curso da área de alimentos e nutrição no Brasil foi o de Auxiliares 

em Alimentação e Dietética para Donas de Casa, que ocorreu em São Paulo, por 

meio do Decreto Estadual nº 10.033, de 03 de março de 1939, sendo seu precursor 

o médico Dr. Francisco Pompêo do Amaral. Este curso teve a duração de apenas 

um ano e formava técnicas com diferentes perfis visando à qualidade de vida dos 

indivíduos e à coletividade. Foi embasado nos moldes de Pedro Escudeiro, médico 

argentino que criou as Leis da Alimentação (CARVALHO; FAGNANI, 2014). 

No mesmo ano, o então Presidente Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, 

assinou o Decreto-Lei nº 1.238, de 2 de maio de 1939, dispondo sobre a instalação 

de refeitórios e criação de cursos de aperfeiçoamento profissional para 

trabalhadores. Em virtude deste acontecimento, a procura pelo curso se expandiu 

para outros Estados . 

O segundo curso na área de alimentos criado no Brasil foi o de Nutricionistas. 

Seu criador foi o Dr. Geraldo de Souza, por meio do Decreto Estadual nº 10.617, em 

24 de outubro de 1939, o qual começou a funcionar no ano seguinte, 

disponibilizando 20 vagas as quais só poderiam ser preenchidas mediante 

aprovação no vestibular. O curso era de apenas um ano e formava profissionais 

voltados para a área de alimentação e saúde pública. 

Outro curso também desenvolvido na área de alimentos em 1940 foi voltado 

para a formação de profissionais para atuarem nos refeitórios, junto aos 
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trabalhadores, auxiliando na alimentação dos mesmos. Este curso teve a duração de 

seis meses e foi desenvolvido pelo Dr. Josué de Castro. 

No ano de 1953, os cursos passam por desmembramento em Formação de 

Dietistas e em Formação de Professores de Educação Doméstica e Trabalhos 

Manuais, os quais passam a ser oferecidos pela Escola Industrial Carlos de 

Campos, com duração de dois anos. Para ingressar em qualquer dos dois cursos, 

era obrigatório as candidatas não serem portadores de doenças contagiosas, 

estarem vacinadas e prestar vestibular, Para as candidatas ao curso de Dietistas, o 

concurso do vestibular constava de prova escrita das disciplinas de português, 

matemática, ciências físicas e naturais; quando da sua formação, poderia trabalhar 

sob a supervisão médica, exercendo suas funções para a alimentação de indivíduos 

sadios, enfermos e para a coletividade (FINO, 2007). 

Em 1971, com a Deliberação nº 10, em decorrência da Lei nº 5.692/71, foi 

instituído no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo o Curso Técnico em 

Nutrição e Dietética, com disciplinas obrigatórias do ciclo colegial definidas pelo 

Conselho Federal de Educação (CFE) e disciplinas específicas estabelecidas pelo 

Conselho Estadual de Educação (CEE) (FINO, 2007). 

No ano de 1985, a Resolução CFN nº 057 permitiu a inscrição do Técnico em 

Nutrição e Dietética nos Conselhos Regionais de Nutricionistas, porém em 1990 de 

acordo com a Resolução CFN nº 99 impede a inscrição alegando o órgão ser criado 

para nutricionistas e não para técnicos da área de nutrição. Em 1999, os técnicos 

voltaram a ter a permissão por meio da Resolução CFN nº 227 que em seus artigos 

1º e 2º resolve: 

 
 
Art. 1º - O exercício da profissão de Técnico na área de Alimentação e 
Nutrição será permitido exclusivamente aos profissionais inscritos nos 
Conselhos Regionais de Nutricionistas, cabendo a estes órgãos exercer a 
fiscalização do exercício profissional. 
Art. 2º - São considerados Técnicos na área de Alimentação e Nutrição os 
egressos dos cursos técnicos que atendam às disposições da Lei n.º 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, ou dos cursos de 2º grau ou de nível médio, de 
acordo com a legislação anterior (BRASIL, 1999). 
 
 

Ainda na década de 1990, a Resolução CNE/CEB n° 4, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, 

definiu a Habilitação de Técnico em Nutrição e Dietética como sendo da Área 
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Profissional Saúde estabelecendo a carga horária mínima para o curso em 1200 

horas (FINO, 2007). 

O exposto acima deixa claro que para atuar como Técnico precisa-se estar 

inscrito no Conselho Regional de Nutricionistas (CRN), porém é importante ressaltar 

que estes Técnicos ainda não tem o reconhecimento de sua profissão, ou seja, a 

profissão do Técnico em Nutrição e Dietética ainda não é regulamentada no Brasil. 

Em virtude deste fato, em 2003, foi apresentado o Projeto de Lei n° 1.737, que 

dispõe sobre a profissão de Técnico em Nutrição e Dietética, regula o seu exercício 

e dá outras providências, este Projeto de Lei se encontra arquivado. 

A Resolução CFN nº 333, de 03 de Fevereiro de 2004, alterada pela 

Resolução CFN nº 389/2006, dispõe sobre o Código de Ética Profissional dos 

Técnicos em Nutrição e Dietética, que estabelece e orienta os profissionais sobre 

sua conduta, bem como direitos, deveres, relação com outros profissionais, 

instituições, penalidades e juramento. 

O juramento do Técnico em Nutrição e Dietética é realizado no momento de 

sua formatura e, para colocá-lo em prática, é preciso a supervisão do profissional 

nutricionista, afinal o técnico em nutrição e dietética vai atuar junto com este 

profissional visando promover, manter e recuperar a saúde das pessoas por meio do 

desenvolvimento de atividades relacionadas com alimentação e nutrição. 

A Resolução CFN nº 605, de 22 de Abril, de 2018, definiu as áreas de 

atuação e atividades a serem desenvolvidas pelo Técnico sendo compatíveis com 

sua formação técnica sempre sob supervisão exclusiva do profissional nutricionista 

podendo atuar em quatro áreas distintas: (a) Nutrição em Alimentação Coletiva ou 

Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), em restaurantes industriais, comerciais, 

hotéis, hospitais, instituições, etc., desenvolvendo atividades como: colaborar na 

elaboração do cardápio, manual de boas práticas, Procedimento Operacional 

Padronizado (POP), orientar em relação higiene dos manipuladores, alimentos, 

ambiente de trabalho, uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 

garantir a segurança alimentar e nutricional, conscientizar os manipuladores da sua 

responsabilidade com a saúde e bem estar do consumidor.  

Outra área a qual pode atuar é Nutrição Clínica prestando assistência em: 

hospitais, clínicas, SPA2, ambulatórios, banco de leite humano, central de terapia 

 
2 Trata-se de um acrônimo para “salus per aquam”, uma expressão latina que significa “saúde pela 
água”, e refere-se a “um estabelecimento comercial que dispõe de um local elegante e com estrutura 
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nutricional, podendo desenvolver as seguintes tarefas: coletar dados 

antropométricos, realizar questionários elaborar atividades de educação alimentar e 

nutricional, coletar informações sobre satisfação e aceitação da dieta, acompanhar 

desde porcionamento e distribuição das dietas, etc. 

Também podem atuar em Nutrição em Saúde Coletiva sendo em políticas e 

programas institucionais, vigilância em saúde e fiscalização do exercício profissional 

desenvolvendo as seguintes tarefas: coletar dados antropométricos, elaborar ações 

de educação alimentar e nutricional, desenvolver palestras, receitas, realizar 

entrevistas, aplicar questionários, preencher formulários, contribuir para elaboração 

de materiais educativos, etc. 

A formação de Técnico em Nutrição e Dietética propicia ainda a atuação na 

cadeia de produção, na indústria e comércio de alimentos podendo atuar em locais 

diversos: padaria, supermercado, confeitaria, lojas de produtos naturais e dietéticos, 

comidas congeladas, sorvetes, laticínios, etc, desenvolvendo atividades como: 

auxiliar na elaboração de manual de boas práticas, POP, desenvolver palestras, 

acompanhar processo de fabricação, orientar em relação a higiene de 

manipuladores, utensílios, ambiente de trabalho, uso de EPI, conservação de 

alimentos, valor nutricional. 

Apesar da profissão ainda não regulamentada, de acordo com a Resolução 

CFN nº 605, de 22 de Abril, de 2018, o artigo 4º e em seu parágrafo único resolve 

que:  

 
 
O TND poderá atuar sem a supervisão de nutricionista na área de Nutrição 
na Cadeia de Produção, na Indústria e no Comércio de Alimentos, desde 
que não haja preparações, refeições e/ou dietas especiais, para indivíduos 
ou coletividades, qualquer que seja o processo de preparo, conservação e 
distribuição, e que não exista a previsão legal para a obrigatoriedade do 
nutricionista (BRASIL, 2018). 
 
 

Mediante o exposto, o técnico ao atuar nas áreas de Nutrição em Alimentação 

Coletiva, Nutrição Clínica e Nutrição em Saúde Coletiva, fica obrigatório à 

supervisão do profissional nutricionista. Atualmente, sabe-se que a Nutrição e 

Dietética está presente em várias áreas, nas quais o técnico pode atuar e tem sua 

função bem detalhada através dessa mesma Resolução (BRASIL, 2018). 

 
específica para oferecer aos clientes tratamentos de saúde, beleza e bem-estar”. Disponível em: 
<https://www.significados.com.br/spa/>. Acesso em: 04 jun. 2021. 
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De acordo com divulgação do site do CFN , o número de Técnicos de 

Nutrição e Dietética no Paraná vem crescendo, os dados são referentes ao ano de 

2019 e podem ser observados no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Técnicos em Nutrição e Dietética inscritos no Paraná em 2019. 

 
Fonte: Conselho Federal de Nutricionistas (BRASIL, 2020). 

 

Estes dados, quando comparados com outros Estados, nos mostra que no 

Paraná a disponibilidade desse curso ocorre apenas nas cidades de Curitiba, 

Londrina, Maringá e Ponta Grossa, ofertados gratuitamente na rede pública e 

mantidos pela Secretaria de Estado da Educação, tem duração de um ano e seis 

meses, funcionam na modalidade presencial e subsequente. 

O Técnico em Nutrição e Dietética é aquele que estudou e concluiu o curso 

que contemplam as exigências da LDBEN nº 9.394 e também estejam em 

conformidade aos Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de 

Nível Técnico, Área Profissional Saúde, aprovados pelo Ministério da Educação 

(BRASIL, 2000). 

O Técnico em Nutrição e Dietética é o profissional que vai atuar na área da 

saúde auxiliando o profissional nutricionista, a promover, manter e recuperar a 

saúde das pessoas, seja no coletivo ou individual, atuando em todas as fases da 

vida, com supervisão do nutricionista. Para que isso ocorra, considera-se importante 

que na sua formação exista um aperfeiçoamento de modo a atender o mundo do 

trabalho e, também, o interesse pelo qual o aluno busca o curso profissionalizante. 
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Dessa forma, a partir do segundo semestre de 2016 houve mudanças na 

matriz curricular, porém sua carga horária não foi alterada. Essa alteração ocorreu 

visando o aperfeiçoamento do indivíduo na concepção de uma formação técnica que 

articule trabalho, cultura, ciência e tecnologia como princípios que sintetizem todo o 

processo formativo. 

Esta nova estrutura tem como eixo orientador a perspectiva de uma formação 

profissional como constituinte da integralidade do processo educativo. Assim, os 

componentes curriculares integram-se e articulam-se garantindo que os saberes 

científicos e tecnológicos sejam a base da formação técnica. Por outro lado, foram 

introduzidas disciplinas que ampliam as perspectivas do “fazer técnico” para que ele 

se compreenda como sujeito histórico que produz sua existência pela interação 

consciente com a realidade construindo valores, conhecimentos e cultura (PARANÁ, 

2013). 

Em Ponta Grossa, com informações do Núcleo Regional de Educação (NRE) , 

no ano de 2020 estão sendo oferecidos 24 cursos de formação profissional nas 

categorias integradas (direcionado para alunos que já concluíram o ensino 

fundamental) e subsequentes (para os alunos que concluíram o ensino médio). 

Dentre esses, encontra-se o Curso Técnico em Nutrição e Dietética que é ofertado 

pelo Centro Estadual de Educação Profissional (CEEPPG). 

Atualmente, o estabelecimento de ensino conta com duas turmas, em sua 

maioria composta por mulheres (93%). Em um trabalho realizado em 2008, com 

estudantes do curso Técnico em Nutrição e Dietética dos 85 participantes, 81 

pertenciam ao sexo feminino e 4 sexo masculino (BIGIDO, 2008). Historicamente, 

isso se deve ao início da profissão que fazia parte das profissões voltadas ao público 

feminino, além do que, ressalta-se que a profissão de Técnico em Nutrição e 

Dietética ainda não é reconhecida e, infelizmente com isso, poucas pessoas sabem 

quem são e o que fazem estes profissionais. 

Entretanto, quando os estudantes fazem opção pelo curso, em levantamento 

realizado pelo CEEPPG, verificou-se que os motivos são os mais diferentes, a 

saber, 70% relataram afinidade, 37% mundo do trabalho, 9% sofrem influência pelos 

familiares, 4% curta duração e outros 4% não aprovação no vestibular. Madeira 

(2006) relata em seus estudos que o que leva o estudante a buscar os cursos 

Técnicos é a rápida colocação no mundo do trabalho. 
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Os cursos técnicos possuem formação rápida, mas para estes profissionais 

estarem atuando de forma competente, esta formação deve estar baseada em 

conteúdos estruturantes, os quais vão garantir o ensino aprendizado, e estão 

baseados em disciplinas afins da base comum de ensino, sendo a área de Biologia a 

mais contemplada na grade curricular do curso Técnico em Nutrição e Dietética. 

 

 

2.2 O ENSINO DE BIOLOGIA E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Na década de 1950, a biologia se caracterizava como informal e teórica, sem 

a intenção de situar os estudantes no mundo como defendia Krasilchik (2008), em 

que não havia preocupação em torná-lo protagonista do conhecimento, pois o 

ensino de biologia ficou centrado no professor, o qual era o detentor do 

conhecimento e visava apenas à assimilação e memorização do conteúdo, o que fez 

com que se tornasse difícil, desagradável, distante da realidade do estudante, fato 

este que também está ligado à metodologia usada. 

Ao longo do tempo, o ensino de biologia teve o currículo constantemente 

modificado, buscando melhoria e adequação conforme as demandas do mercado 

científico. Sabe-se, que o ensino de ciências só tem fundamento se possibilitar 

condições para que o aluno possa aprender de novas formas e, assim, adquira uma 

postura crítica em relação ao conhecimento científico e tecnológico (KRASILCHIK, 

2008). 

Os currículos escolares extensos e teóricos que o ensino tradicional traz 

como forma de contextualizar o conteúdo, transforma a aprendizagem 

desinteressante por parte dos alunos, onde muitos destes cursam a disciplina 

meramente por obrigação não permitindo que a aprendizagem seja significativa. 

No entanto, o ensino de ciências e biologia estão centrados, ao longo de seu 

processo de elaboração, nos conteúdos meramente curriculares. Neste sentido, o 

livro didático é a base, mesmo ainda na atualidade, das aulas, sendo que muitas 

vezes a desculpa para as aulas livrescas e expositivas é a falta de um laboratório, 

recursos e condições de forma geral da escola e da própria educação 

(MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009). 

Mesmo o livro didático sendo uma ferramenta para o ensino da biologia, cabe 

ao professor transformar esta ferramenta em algo que impulsione o aluno a 
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aprender, interagindo com o conteúdo de maneira que o mesmo lhe traga satisfação 

e aprendizagem significativa. 

O ensino-aprendizagem sobre Biologia se torna complexo quando a 

abordagem sobre os conteúdos estruturais e microscópicos é muito teórico, que, 

pela dificuldade de observação, parecem fora de contexto para a maioria dos alunos. 

Por essa razão, este estudo pode ser considerado abstrato e complexo (PALMERO; 

MOREIRA, 1999). 

A Biologia Celular ou Citologia compreende o campo de conhecimento que 

estuda a célula. Linhares e Taschetto (2011) justificam a necessidade de trabalhar 

este conteúdo de maneiras diferentes, pois a célula possui dimensões microscópicas 

e devem instigar aos estudantes sua importância, assim fazendo com que se torne 

mais próximo do seu dia a dia. 

O conhecimento que a disciplina de Biologia pode gerar nos alunos ao 

mostrá-los o mundo microscópio pode despertar o interesse pela descoberta em 

aprender sobre o que não podemos ver a olho nu, cabe ao professor aguçar esse 

interesse através das aulas mais expositivas e didáticas. 

Conforme Santos, Lisboa Neto e Fialho (2016), o ensino fundamentado na 

construção de modelos pode promover um conjunto em que não apenas a ciência 

tenha sentido para os estudantes com explicações satisfatórias, mas acima de tudo 

possibilitando desenvolver uma forma de conhecimento flexível para ser aplicado e 

transferido a diferentes situações e problemas. Vários estudos têm mostrado que a 

utilização de modelos, na perspectiva de promover o desenvolvimento do 

conhecimento, contribui de forma principal para o desenvolvimento de um 

aprendizado significativo. 

A relação que os alunos fazem quando é disponibilizado a eles ferramentas 

ou modelos capazes de relacionar o conteúdo teórico com a prática, desenvolvem 

neles a capacidade de relacionar ou associar de forma simples e objetiva deixando a 

aprendizagem mais suave e agradável, facilitando o ensino/aprendizado. 

Contudo, mesmo com as várias possibilidades que o professor de Biologia 

pode utilizar para passar o conhecimento aos alunos, ele é barrado pela falta de 

estrutura e equipamentos específicos das escolas, fazendo com que o professor 

desenvolva outras ferramentas de ensino. 

Gioppo, Scheffer e Neves (1998) apontam as dificuldades de implantação do 

ensino experimental, principalmente nas escolas públicas, considerando a falta de 
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espaço físico e equipamentos adequados, também de pessoal de apoio e a falta de 

preparo dos professores. Nesse último aspecto, não deve ser justificado pela falta de 

estrutura de ensino, como o professor é o aguçador do conhecimento para os 

alunos, o mesmo deverá desenvolver estratégias de ensino que ultrapasse a falta de 

estrutura de trabalho, sendo os materiais alternativos o diferencial no processo de 

ensino. 

O pensamento crítico que o ensino da biologia estimula na formação de 

professores engajados e atuantes na revolução de seus conteúdos provocam nos 

alunos o entendimento sobre o objeto de estudo, propiciando relações e 

interconexões durante o ensino aprendizado (SILVA; REBECA; LANGARO, 2015). 

Acredita-se que o educando aprenda que o ensino da Biologia, como as 

demais disciplinas que envolvam a ciência, não se trata de um conteúdo com 

conhecimentos claramente estabelecidos, mas sim um conjunto que se modifica 

continuamente durante a aprendizagem (SILVA; REBECA; LANGARO, 2015). 

Segundo Garcia e Lima (2009), a ferramenta metodológica de ensino 

depende da linguagem que o professor vai utilizar em suas aulas para comunicar 

aos alunos determinado assunto, o processo de ensino-aprendizado pode ou não 

acontecer. Nesse sentido, não basta apenas o professor disponibilizar aos alunos 

ferramentas metodológicas de ensino diferenciadas, se a mesma não propicia um 

ensino-aprendizado eficaz e duradouro. 

O uso de um método diferenciado deve ser estimulador aos alunos, fazendo 

com que os mesmos tenham prazer e entusiasmo em aprender sobre o conteúdo de 

biologia trabalhado em sala. É importante também que durante as aulas o professor 

envolva o maior número possível de alunos para que a mesma seja mais dinâmica, 

atrativa e proveitosa. 

Sabe-se que o processo de ensino aprendizagem para os alunos ocorre de 

maneira diferenciada, por isso é importante o professor utilizar metodologias 

diversificadas. Vale destacar que alguns estudos baseados nos trabalhos sobre o 

cone de experiências do educador americano Edgar Dale, apontam a aprendizagem 

através dos sentidos, após duas semanas de estudo de um conteúdo ficam apenas 

10% do que o aluno leu, 20% do que ouviu, 30% do que viu, quando utiliza-se a 

presença de mais de um sentido essa porcentagem tende a aumentar, se em uma 

mesma aula o professor utilizar os sentidos ligados a visão e audição este valor 
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sobe para 50%, quando o aluno participa ativamente do processo de aprendizagem 

esta porcentagem pode chegar até 90% (LEITE, 2018). 

Quanto mais sentidos o professor conseguir explorar durante suas aulas mais 

eficientes serão. Em estudo realizado por Ferrés (1996), constatou que se durante 

uma aula o professor utilizar de recursos onde o aluno irá precisar da audição e 

visão ao mesmo tempo a fixação do conteúdo após 3 horas será de 85% e depois 

de 3 dias 65%, já quando o professor utilizar de recursos que demandem somente a 

visão a fixação depois de 3 horas cai para 72% logo após 3 dias 20%, porém, 

quando o professor utilizar apenas recursos que o aluno irá utilizar somente a 

audição sua fixação após 3 horas será de 70% e depois de 3 dias apenas 10%. 

Acredita-se que há maneiras distintas de aprendizagem e se utilizadas de formas 

diversas, melhor será para o processo ensino-aprendizagem. 

 

 

2.2.1 A ludicidade como estratégia para o ensino de Biologia 

 

Quando o professor utiliza a ludicidade em sala de aula, muitas vezes o 

remete à educação infantil, ao brincar e ao jogar, que só podem ser utilizadas com 

crianças, porém temos que saber quais são essas “brincadeiras”, que envolvem as 

crianças a sentirem mais prazer. Tratam-se de formas descontraídas de desenvolver 

na criança a criatividade, os conhecimentos, as regras, a convivência, a 

argumentação, uma melhor relação professor e aluno. O brincar faz com que a 

escola, a sala de aula e o conteúdo sejam mais prazerosos e, enquanto professores, 

é isso o que se precisa fazer no dia a dia da prática docente. 

Dessa forma, o professor precisa buscar maneiras diferentes de trabalhar os 

conteúdos, mais ainda com os alunos do período noturno que em sua grande 

maioria estão se dirigindo para uma segunda jornada, depois de um dia inteiro de 

trabalho, de estresse, correria, os quais chegam à sala de aula exauridos, 

aborrecidos, preocupados e ainda precisam permanecer sentados por mais 4 horas. 

Outra preocupação em relação aos alunos é a sua permanência na escola, 

visto que o período noturno é o que apresenta maior evasão. É preciso buscar 

práticas diferenciadas, motivadoras, em que o aluno se sinta envolvido no processo 

de ensino-aprendizagem, ainda mais quando o conteúdo a ser trabalho é de Biologia 
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Celular, complexo e cheio de definições as quais são primordiais para se entender 

sobre a vida.  

O documento PCN+ relata que, para o Ensino Médio, em qualquer de suas 

modalidades o ensino deve ser pautado na preparação do aluno para a vida, a 

cidadania, e instruir para o conhecimento duradouro (BRASIL, 2002). Neste 

contexto, considera-se necessário que o aluno seja capaz de: 

 
 
- Saber se informar, comunicar-se, argumentar, compreender e agir; 
- Enfrentar problemas de diferentes naturezas; 
- Participar socialmente, de forma prática e solidária; 
- Ser capaz de elaborar críticas ou propostas; e, 
- Especialmente, adquirir uma atitude de permanente aprendizado (BRASIL, 
2002, p. 9). 
 
 

Contudo, o ensino por meio da ludicidade, nos propicia um brincar, porém, é 

importante ressaltar que o brincar sempre fez parte do nosso cotidiano desde o 

início do mundo (GUMIERI, TREVISO, 2016). 

Em relação ao ato de brincar, Silva e Haetinger (2013) entendem que é 

bastante significativo uma vez que por meio de brincadeiras o indivíduo melhora seu 

convívio com o universo. No momento de diversão dos pequenos, a criatividade e 

imaginação levam-nos e preparam para a realidade. Já para os adolescentes e 

adultos, o processo é contrário, ou seja, parte-se da realidade e vive-se o mundo da 

criatividade e imaginação.  

Luckesi (2014) enfatiza que a ludicidade existe em todos os ciclos de vida do 

ser humano e não ocorre de maneira igual para todos. Trata-se de algo que precisa 

ser experimentado e exteriorizado pelas pessoas, não necessariamente origina-se 

de brincadeiras, podendo ocorrer de outras atividades desde as mais simples até as 

mais complexas. 

Será que o aluno do curso Técnico em Nutrição e Dietética não tem interesse 

na ludicidade? Será que está muito velho para isso? Ou será que, de acordo com 

Miranda (2001), os professores deixam de lado o entusiasmo e a criatividade? 

Segundo Grando (2000), as atividades lúdicas são inerentes ao ser humano. Para 

cada grupo étnico apresenta sua forma particular de ludicidade, e o jogo se 

apresenta como um objeto cultural. Nesse sentido, encontramos uma variedade 

infinita de jogos, nas diferentes culturas e em qualquer momento histórico. 
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A necessidade do Homem em desenvolver as atividades lúdicas, ou seja, 
atividades cujo fim seja o prazer que a própria atividade pode oferecer, 
determina a criação de diferentes jogos e brincadeiras. Esta necessidade 
não é minimizada ou modificada em função da idade do indivíduo. Exercer 
as atividades lúdicas representa uma necessidade para as pessoas em 
qualquer momento de suas vidas. Se observarmos nossas atividades 
diárias, identificamos várias atividades lúdicas sendo realizadas (GRANDO, 
2000, p. 1). 
 
 

Neves, Gouvêa e Castanheira (2011) destacam que para qualquer faixa etária 

a escola e o processo de ensino-aprendizagem passam a ser um empecilho, pois 

não traz satisfação, motivação. Candido e Ferreira (2012) ressaltam que para o 

ensino ser atraente o professor precisa desempenhar seu papel trazendo mudanças 

e incentivo aos alunos por meio de práticas diferenciadas. 

Nesse contexto, é indispensável que a escola contribua com estratégias 

diferenciadas, permitindo assim, que a educação, o conhecimento, os instrumentos 

de avaliação, tragam tanto para os docentes como para os discentes uma 

compreensão da precisão de mudanças para sua evolução de forma íntegra 

(PARANÁ, 2008). 

O processo ensino-aprendizagem compete à instituição, a qual é responsável 

pela transmissão, instrução, informação e a socialização a todos os indivíduos, 

independente de classe social, raça ou cor. Vale acrescentar ainda, que a educação 

básica tem como objetivo primário a formação da cidadania e para que esta 

formação ocorra é importante que o professor não despreze o aluno devido suas 

condições sociais, e sim contribua para a promoção de todos os alunos, e não 

selecionar alguns; a emancipação para a participação, e não domesticá-los para a 

obediência; e a valorização em suas diferenças individuais, e não nivelá-los por 

baixo ou pela média (KONZEN, 2019). 

O lúdico também pode ser utilizado como forma de interação social com os 

alunos aliando o conteúdo científico às capacidades em se relacionarem como 

equipe ou colegas de sala, derrubando barreiras e beneficiando o ensino. Segundo 

Sciamarelli, Ferreira e Silva (2009), a alternância de metodologias garante que a 

maioria dos alunos participem das aulas em Ciências e Biologia, de modo a 

despertar uma maior atenção. Os autores evidenciam que existe a necessidade de 

proporcionar aos discentes aulas adequadas, que os professores propiciem 

utilização de materiais alternativos para compor suas aulas. 
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Os ambientes de aprendizagem necessitam favorecer o desenvolvimento 

interdisciplinar e da criatividade, o material utilizado no ensino da Biologia celular 

animal deve ser atrativo, auxiliando na abstração dos conceitos expostos ao aluno, 

bem como as dificuldades relativas à aplicabilidade do conteúdo. O lúdico permite ao 

aluno imaginar, adaptar e reformular maneiras para desenvolver atividades saindo 

da originalidade, trazendo a autenticidade e dinamismo aos conteúdos teóricos. 

Para Pedroso (2009), a atividade lúdica não se resume em apenas jogos, mas 

atividades diversificadas para o ensino de biologia, como um suporte para que a 

aprendizagem ocorra de maneira descontraída, efetiva e eficaz, permitindo uma 

interação significativa entre o professor e o aluno, trabalhando o conhecimento 

científico sobre o que o aluno já conhece do conteúdo ensinado. Jann e Leite (2010) 

acentuam que os jogos se manifestam como ideais para alcançar objetivos 

específicos, de facilitador da aprendizagem, visto que são de fácil manuseio, custos 

reduzidos e estimulantes aos alunos. 

Como consta nos PCN+ Ensino Médio de Biologia (BRASIL, 2002), os jogos 

são relevantes e importantes no processo ensino-aprendizagem, proporcionam aos 

alunos uma melhor comunicação, melhora a convivência em sala, o espírito de 

liderança, o trabalho em grupos, além de ocorrer de forma natural, contribui ainda 

para a capacidade de criar, inventar e imaginar que possibilita ao professor a 

utilização de metodologias diferenciadas para aprimorar o desenvolvimento dos 

alunos tanto no âmbito pessoal como profissional através da atividade lúdica que 

torna o conteúdo mais atraente e envolvente.  

Em conformidade com as Diretrizes Curriculares Estaduais de Biologia (DCE3) 

(PARANÁ, 2008), o uso de jogos pedagógicos é provocador e cabe à escola 

introduzi-los no dia a dia das atividades com os alunos, com o objetivo de contribuir 

para o processo de aprendizagem, representa o que o aluno pensa, compreende e 

assimila. Quando do uso de jogos para o processo de ensino-aprendizagem, não 

significa que será utilizado jogos prontos, com regras estabelecidas, ao contrário, o 

aluno poderá usar a sua criatividade, a imaginação, de acordo com o conteúdo 

estudado, desenvolvendo regras, normas e leis. 

 
3 Conforme Parecer CEE/CEB nº 130/10, o Conselho Estadual de Educação do Paraná se manifestou 
favorável às DCEs e sugere substituir a nomenclatura para Diretrizes Curriculares Orientadoras da 
Educação Básica para a Rede Estadual de Ensino. No entanto, para esta dissertação optou-se 
pelo uso convencional do nome e sigla DCE. 
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A técnica de ensino utilizando o lúdico é considerada uma maneira de 

interação do aluno com o mundo, causando resultados significativos na 

aprendizagem, aguçando a novas descobertas estimulando o raciocínio lógico, 

interações interpessoais e fatores cognitivos, os jogos, brinquedos, entre outros são 

indicados para estimular estas descobertas. Conforme aponta o documento das 

Diretrizes de Biologia (PARANÁ, 2008, p. 15). 

 
 
A escola deve incentivar a prática pedagógica fundamentada em diferentes 
metodologias, valorizando concepções de ensino, de aprendizagem 
(internalização) e de avaliação que permitam aos professores e estudantes 
conscientizarem-se da necessidade de uma transformação emancipadora. 
 
 

A escola, ao incentivar as práticas pedagógicas lúdicas com alunos, está 

promovendo o conhecimento de forma simples e integrativa, onde todos podem 

participar diminuindo a distância entre aluno e professor, promovendo a socialização 

com os colegas, e auxiliando no ensino-aprendizado, aliados a uma sequência 

didática que seja o suporte destas atividades lúdicas. 

A sequência didática é um termo em educação utilizado para definir um 

procedimento encadeado de passos, ou etapas ligadas entre si para tornar mais 

eficiente o processo de aprendizado. As sequências didáticas são planejadas e 

desenvolvidas para a realização de determinados objetivos educacionais, com início 

e fim conhecidos tanto pelos professores, quanto pelos alunos (ZABALA, 2015). A 

sequência didática pode ser uma ponte entre o conhecimento científico e o 

estudante, sendo assim, uma atividade científica deve estar ajustada à realidade do 

estudante, pondo-a ao seu alcance (ALIBERAS; IZQUIERDO; GUTIÉRREZ, 2013). 

Nos estudos de Schneuwly e Dolz (2004), o trabalho com sequências 

didáticas permite a elaboração de contextos de produção de forma precisa, por meio 

de atividades e exercícios múltiplos e variados com a finalidade de oferecer aos 

alunos noções, técnicas e instrumentos que desenvolvam suas capacidades de 

expressão oral e escrita em diversas situações de comunicação. 

Como afirmam Machado e Cristóvão (2006), nos dias de hoje, sabe-se que o 

uso da sequência didática se faz presente em todos os conteúdos e disciplinas. Mas 

para que isso seja possível, de acordo com Oliveira (2013, p. 40) é preciso seguir 

algumas etapas: 
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- Escolha do tema a ser trabalhado; 
- Questionamentos para a problematização do assunto a ser trabalhado; 
- Planejamento dos conteúdos; 
- Objetivos a serem atingidos no processo ensino-aprendizagem; 
- Delimitação da sequência das atividades, levando-se em consideração a 
formação de grupos, material didático, cronograma, integração entre cada 
atividade e etapas, e avaliação dos resultados. 
 
 

A expressão sequência quer dizer ato ou efeito de seguir, ou seja, são 

descrições detalhadas de como desenvolver diversas atividades de um determinado 

conteúdo, com finalidade a aprendizagem. Ao adquirir este conhecimento, cabe ao 

aluno colocá-lo em prática no seu dia a dia e não apenas na hora das provas e 

atividades avaliativas. 

Quando se faz uso da sequência didática, o professor deve estar atento para 

a elaboração das atividades, levando em consideração que cada aluno tem a sua 

individualidade e que a aprendizagem ocorre de forma diferente. Sendo assim, é 

imprescindível que no momento da elaboração das atividades o professor tenha 

objetivos claros e precisos. 

De acordo com pesquisa de Oliveira (2001, p. 74), tanto para aluno como o 

professor, os objetivos proposto em uma sequência didática devem: 

 
 
- Conduzir os discentes a uma reflexão e apreensão acerca do ensino 
proposto na sequência didática; 
- Almejar que estes conhecimentos adquiridos sejam levados à vida dos 
estudantes e não somente no momento da aula ou da avaliação; 
- Organizar as intenções pedagógicas de tal forma que garanta a 
transversalidade de seus conteúdos temas e objetivos; 
- Preparar técnica e academicamente o professor, tornando-o capaz de 
fomentar e propiciar a construção dos conhecimentos prévios que 
ultrapassem o senso comum, o óbvio. 
- Deve-se tomar o devido cuidado quando da elaboração da sequência 
didática, para não confundir com a elaboração de um plano de aula, a 
sequência didática é flexível, não tem um número específico de aulas, 
inclusão de atividades diversas. 
 
 

Esta distância do aluno em relação ao professor pode ser diminuída com as 

ferramentas lúdicas, pois o professor iguala-se aos alunos na hora do jogo, sendo 

um intermediador do conhecimento e a aprendizagem mútua acontece (ZABALA, 

2015). Os jogos auxiliam no desenvolvimento de várias áreas do nosso corpo, como 

a linguagem, a concentração e o pensamento, sendo o lúdico elemento facilitador da 

aprendizagem significativa, além da socialização e comunicação destes alunos. 
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Nesse sentido, Pedroso (2009) enfatiza que esta modalidade de ensino por 

meio do lúdico, faz com que os alunos se tornem capazes de interagir entre si, 

dialogando e resolvendo as questões de forma conjunta. A forma como os alunos se 

comunicam uns com os outros, enquanto realizam a atividade lúdica, demonstra ao 

professor como o conteúdo está sendo aprendido, e se estes alunos estão tendo 

clareza sobre o que está sendo ensinado.  

Os alunos nas práticas de ensino lúdico também demonstram o prazer em 

aprender, pois o uso do lúdico, em sala de aula, possibilita um resgate na satisfação 

em estudar sem perder a essência pedagógica e importando-se com  a expressão 

do aluno. Kishimoto (2009) ressalta que o uso dos jogos lúdicos transfere para o 

ensino aprendizado condições que melhoram a construção do ensino aprendizado, 

ao introduzir as características do lúdico, prazer, iniciativas ativas e motivadoras. 

A aplicação dos jogos lúdicos pode também ser compreendida como forma de 

tirar o aluno da sua rotina de ensino e, mesmo assim, causar nele uma motivação 

em aprender, colocando este aluno em situações que causam prazer, interação, 

amizade, cumplicidade e socialização. Essa ação docente demonstra a necessidade 

de o professor estar sempre reinventando a forma de ensino, aguçando a 

curiosidade do aluno, desafiando-o a estar sempre criando ferramentas pedagógicas 

motivadoras e juntos propiciando uma aprendizagem significativa. 

O grande desafio do ensino por meio de ferramentas lúdicas é o de estimular 

no aluno o conhecimento científico, as relações humanas e como isto impacta na 

sociedade, o que permite que o mesmo estabeleça relações e promova indagações 

com pensamento crítico e social. 

 

 

2.2.2 Importância da Biologia Celular para o curso Técnico em Nutrição e Dietética 

 

O técnico em nutrição e dietética, após sua formação, estará apto para atuar 

juntamente com o nutricionista nas questões relacionadas à alimentação humana. 

Para que haja êxito neste trabalho, entende-se como extremamente importante que 

esse profissional conheça qual é a relação da alimentação com a célula, saiba que 

os nutrientes são matéria prima para as células e que é preciso fornecer às células 

do corpo não só a quantidade como também a variedade adequada de nutrientes 

necessários para seu bom funcionamento.  
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As células conformam os elementos principais que compõem os órgãos e 

tecidos do organismo humano e, para viver, crescer e manter o organismo, é 

necessário que se consuma alimentos saudáveis, saber o que acontece com os 

alimentos que o ser humano ingere, e como os nutrientes dos alimentos chegam em 

todas as células do corpo. 

As disciplinas estudadas durante o curso, dentre as quais a disciplina de 

Nutrição Humana e Microbiologia, que tem como base o ensino da citologia animal. 

Nessa disciplina, o aluno aprenderá sobre os macro e micronutrientes, os processos 

envolvidos na assimilação, e compreender o funcionamento integrado do sistema 

digestório. 

Ao trabalhar esta disciplina no curso técnico, espera-se que o professor não 

apenas transmita conhecimentos, cumpra a ementa, carga horária, mas sim 

possibilite aos alunos que desenvolvam a criticidade e sejam mais conscientes em 

relação as suas escolhas alimentares, as quais refletem na sua qualidade de vida 

pessoal e profissional. 

Para que essa conscientização e criticidade ocorram, um ambiente de 

extrema importância é a escola que dentre suas funções tem-se a formação para a 

cidadania, para que o aluno possa compreender e colocar em prática seus direitos e 

deveres enquanto cidadão. No entanto, para que ocorra a transformação é preciso 

estímulos, os quais não se constroem apenas na explanação do professor, no uso 

do quadro negro ou ainda na fixação de exercícios, vai além, precisam-se usar 

outras ferramentas didáticas que sejam atraentes, dinâmicas, prazerosas que 

possibilitem que o aluno perceba que tudo o que estuda nesta disciplina ocorre em 

seu organismo, não é algo abstrato, distante da sua prática social. 

Isso ocorre muitas vezes pela maneira como esse conteúdo é abordado em 

sala de aula, em que a maioria dos docentes trabalha com a exposição não 

dialogada de conceitos teóricos, ocasionando a desmotivação dos alunos. Outro 

desafio encontrado é comum em cursos técnicos, principalmente subsequentes, é 

em relação aos alunos, os quais estão há alguns anos fora da sala de aula e julgam 

ser esta uma barreira no processo ensino-aprendizagem, outros ainda alegam sua 

idade, considerando que muitos já passaram dos 50 anos. 

Diante disso, o professor precisa desenvolver alternativas didáticas para 

trabalhar em sala de aula, de modo que a aprendizagem significativa ocorra e que 

tenhamos profissionais capacitados para atuarem como técnicos em Nutrição e 
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Dietética. Além disso, tem-se também o impacto do conteúdo a ser ensinado, no 

caso citologia, em que a maioria dos professores trabalham conceitos e nomes 

diferentes, o que deixa a disciplina mais complexa. 

Segundo Melo e Alves (2011), com base nos estudos de Coll et al. (20064), 

enfatiza que sempre que o aluno está diante de um novo conteúdo, busca 

embasamento em conhecimentos anteriores, para assim poder assimilar o conteúdo 

que lhe é apresentado. Nesse sentido, a relevância dos conteúdos trabalhados em 

sala depende da maneira como o professor aborda cada conteúdo, o que pode 

proporcionar mais ou menos interesse e compreensão por parte dos alunos. 

No entendimento de Caurio (2011), um dos fatores que mais dificulta o 

entendimento da temática citologia é a ausência de uma ligação entre os conceitos 

científicos que tal temática aborda e sua aplicação no cotidiano, trata-se de um dos 

principais assuntos considerados como difíceis de serem aprendidos pelos alunos e 

de ser ensinado pelos professores. Sua natureza abstrata, com linguagem complexa 

e recheada de termos científicos acaba por dificultar a compreensão no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Ao trabalhar definições, o professor apresenta interpretações diferentes, já 

que depende de experiências vividas por cada um dos alunos. Nesse sentido, 

entende-se que o número de definições utilizadas em cada aula de citologia pode 

fazer com que o aluno fique na passividade, apenas receba informações e não 

interaja, e tem-se ainda o uso acentuado da memorização o qual é bastante 

evidente nas escolas tradicionais. Contudo, o processo de memorização ocorre para 

que o aluno tenha êxito na disciplina, porém no processo ensino-aprendizagem faz 

com que fique na passividade, ou seja, passa-se de série, mas sem compreender e 

aprender o conhecimento. 

A escola é fundamental no processo ensino-aprendizagem, permite ao aluno 

sua formação enquanto cidadão crítico, pessoa de opinião, responsável que faça 

diferença na sociedade, busquem melhores escolhas e saibam que as mesmas 

refletem na sociedade, assim se torna indispensável para o Técnico em Nutrição e 

Dietética. E mais, o seu consumo consciente nas gôndolas do supermercado, em 

relação a propaganda de alimentos, composição dos alimentos, rotulagem 

nutricional, enfim, para que se tenha uma sociedade com mais saúde, precisa de 

 
4 COLL, César. MARTIN, Elena; MAURI, Teresa; MIRAS, Mariana; ONRUBIA, Javier; SOLÉ, Isabel; 
ZABALA, Antoni. O construtivismo em sala de aula. São Paulo: Editora Ática, 2006. 
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mais conhecimento, aprendizagem, criatividade, mas também de professores, 

alunos e escola, engajados com o mesmo objetivo. 

Nesse sentido, Knechtel e Brancalhão (2008, p. 4) reiteram que “através de 

atividades lúdicas, o aluno explora muito mais sua criatividade, melhora sua conduta 

no processo de ensino-aprendizagem e sua autoestima”. 

 

 

2.3 O ENFOQUE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE 

 

A emergência de trabalhos curriculares envolvendo relações CTS (Ciência, 

Tecnologia e Sociedade) começou em decorrência da necessidade de formar o 

cidadão em ciência e tecnologia, o que não vinha sendo alcançado adequadamente 

pelo ensino convencional de ciências. Tais currículos, segundo pesquisas de Santos 

e Mortimer (2000), foram desenvolvidos inicialmente em locais que correspondem, 

no entanto, ao dos países industrializados na Europa, nos Estados Unidos, no 

Canadá e na Austrália, em que havia necessidades prementes quanto à educação 

científica e tecnológica. 

Os estudos no campo dos currículos CTS começaram um processo de 

múltiplas confluências entre os vários campos do conhecimento. Seu aspecto 

interdisciplinar aguçou o interesse em pesquisadores de muitas áreas de 

conhecimento concreto como a filosofia, sociologia, ciências políticas, economia e a 

antropologia, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, aproximando as ciências 

naturais e as ciências humanas. 

Para Santos e Mortimer (2000), as consternações começaram a aparecer 

após o fim da Segunda Guerra Mundial, bem como os países envolvidos 

necessitavam de formação científica para a produção de novas armas ou 

dispositivos tecnologicamente mais potentes, sem se preocuparem com a 

repercussão do desenvolvimento técnico-científico na sociedade, ainda mais com a 

gravidade dos problemas ambientais e a participação popular nos assuntos 

relacionados à sociedade. 

No Brasil, esse pensamento CTS tem o seu reconhecimento a partir da visão 

e dos ideais de Paulo Freire de como o ensino de ciências pode desenvolver uma 

visão crítica. Os pressupostos educacionais para os estudos em CTS, segundo 
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Freire, visa superar os mitos ligados ao desenvolvimento científico e tecnológico 

(AULER, 2007). 

As pesquisas sobre educação e CTS incluíram um novo significado no 

contexto latino-americano quando propôs uma relação de problematização do CTS 

com características e a finalidade de constituir uma educação científica mais 

humana. Desde que se iniciou, há mais de trinta anos, um dos principais campos de 

investigação e ação social do enfoque CTS tem sido o educativo. Nesse campo de 

investigação, que comumente chamamos de “enfoque CTS no contexto educativo”, 

percebe-se que traz a necessidade de renovação na estrutura curricular dos 

conteúdos, de forma a colocar ciência e tecnologia em novas concepções vinculadas 

ao contexto social. 

Contudo, o próprio conceito de sociedade só pode ser amplamente definido 

quando se descreve as alterações tecnocientíficas do presente, como a 

globalização, nova economia, a relação da sociedade com o tecnológico e como tais 

relações impactam no desenvolvimento da sociedade. Neste sentido, o estudo da 

Ciência Tecnologia e Sociedade se torna norteador não somente pelo estudo da 

história ou conteúdos filosóficos, e sim sobre o quanto estes contextos podem estar 

inseridos na tecnologia impulsionando a sociedade. 

A concepção de educação a envolver o enfoque CTS está atrelada a uma 

perspectiva de formação para a cidadania, centrando preocupação na proposição de 

atividades de ensino em que os alunos desenvolvam conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores relacionados à sociedade democrática e a construção social de 

um mundo mais justo e sustentável (LIMA, TEIXEIRA, 2014).  

Neste sentido, Pizzutti (2017) apresenta o seguinte questionamento pautado 

nos trabalhos de Sismondo (20085): é possível definir as relações existentes entre 

Ciência, Tecnologia e Sociedade em apenas um ensino? Certamente não, porém ao 

se estabelecer um sentido a este questionamento, Sismondo (2008, p. 13 apud 

PIZZUTTI, 2017, p. 26) define este conceito como: 

 
 
O campo de estudos CTS olha como as coisas que ela se põe a estudar 
são construídas. A história dos estudos CTS é, em parte, uma história cujo 
escopo é crescente - a começar pelo conhecimento científico, se 
expandindo para os artefatos, métodos, materiais, observações, fenômenos, 
classificações, instituições, interesse, histórias e culturas. Dado esse 

 
5 SISMONDO, Sergio. An introduction to science and technology studies. Malden: Blackwell 
Publishing, 2010. 
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crescente escopo, há por consequência um aumento em sua sofisticação, 
de forma que a análise assume cada vez menos pontos fixos e ganham 
cada vez mais recursos para que seja possível entender as construções 
tecnocientíficas. 
 
 

No mesmo caminho dessa discussão, Fabri e Silveira (2013) acreditam que o 

enfoque CTS proporciona a construção de conhecimentos de forma reflexiva, de 

modo a possibilitar uma atuação mais consciente no mundo no qual os alunos se 

inserem. Existe atualmente no contexto escolar, a tendência de promover currículos 

voltados às questões do cotidiano dos aprendizes, objetivando interações 

interdisciplinares e a formação de um indivíduo com pensamento crítico não só 

sobre a ciência e a tecnologia que os circunda, como também sobre o processo que 

produz ciência e tecnologia e sobre seu uso. 

Os ensinamentos a partir do enfoque CTS proporcionam a desconstrução de 

opiniões já formadas achando as quais se acham concretas, mostrando falsas 

estabilidades. Contudo, isto não busca somente corromper o que caracteriza, 

buscam promover a desconstrução de concepções tomadas  como certas e 

cristalizadas, revelando-se a existência de falsas estabilidades construídas ao longo 

do tempo. O campo não busca simplesmente descaracterizar aquilo que se propõe 

como estudo e sim reconstruí-lo de outra forma mais coerente (PIZZUTTI, 2014). 

O processo educativo está totalmente interligado com os componentes 

tecnológicos utilizados no ensino, decorrentes dos avanços científicos/tecnológicos, 

necessitando de ajustes nos processos de ensino com a finalidade de aperfeiçoar a 

aprendizagem. Neste contexto, o enfoque CTS procura definir uma área de estudo 

acadêmico com o objetivo de integrar aspectos sociais da ciência e tecnológica que 

possam modificar aspectos científicos e tecnológicos conforme as consequências 

sociais e ambientais. 

As alterações nos processos de ensino com enfoque CTS, não acontecem 

somente no professor. Quando ocorre a transposição do conhecimento os alunos 

disseminam o conhecimento científico e tecnológico, possibilitando o surgimento de 

várias possibilidades de conhecimento, sendo assim, os estudos CTS visam a 

junção de diversos conteúdos que fazem parte do cotidiano dos alunos. 

Viecheneski e Carletto (2013) compreendem o enfoque CTS como ampla 

possibilidade para a abordagem interdisciplinar e contextualizada, além de favorecer 

o desenvolvimento de capacidades e atitudes necessárias ao exercício da cidadania 
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e ao convívio social. Assim, o enfoque CTS dinamiza a expectativa de rompimento 

de como se apresentava a ciência para a possibilidade de uma visão mais holística e 

humanizada do currículo escolar sobre ciência, tornando o conteúdo mais relevante 

para a maioria dos alunos. 

O enfoque CTS, no contexto educativo, mostra a necessidade de 

reestruturação nos métodos de ensino e alterações curriculares de forma a 

considerar a ciência e tecnologia atreladas ao contexto social. Neste sentido, 

Pinheiro, Silveira e Bazzo ( 2007, p. 74), apontam: 

 
 
- Questionar as formas herdadas de estudar e atuar sobre a natureza, as 
quais devem ser constantemente refletidas. Sua legitimação deve ser feita 
por meio do sistema educativo, pois só assim é possível contextualizar 
permanentemente os conhecimentos em função das necessidades da 
sociedade. 
- Questionar a distinção convencional entre conhecimento teórico e 
conhecimento prático - assim como sua distribuição social entre ‘os que 
pensam’ e ‘os que executam’ – que reflete, por sua vez, um sistema 
educativo dúbio, que diferencia a educação geral da vocacional. 
Combater a segmentação do conhecimento, em todos os níveis de 
educação. 
- Promover uma autêntica democratização do conhecimento científico e 
tecnológico, de modo que ela não só se difunda, mas que se integre na 
atividade produtiva das comunidades de maneira crítica. 
 
 

Isto propicia uma discussão de como a tecnologia pode influenciar a 

sociedade, mostrando aos alunos que o ensino e a ciência podem estar lado a lado 

em busca da evolução do ser humano. Os alunos têm maior compreensão da 

extensão social da ciência e tecnologia, tanto dos antecedentes sociais quanto do 

efeito social e ambiental, compreendendo os fatores de natureza social, política ou 

econômica que influenciam as mudanças científico-tecnológicas e, como isto, tende 

a refletir nas mudanças ambientais ou culturais. 

Pizzutti (2017, p. 25) destaca cinco tendências apontadas em outros estudos 

como atuais na estrutura do ensino com enfoque CTS: 

 
 
[...] 1) O campo tende a ser humanista em seu foco no real, nas ações dos 
seres humanos; 2) relativista em sua atenção aos lugares, ao tempo e a  
história; 3) reflexivo em sua autoconsciência crítica sobre a influência 
potencial da pesquisa sobre o objeto estudado; 4) descomplicado no seu 
compromisso em não colocar em uma caixa-preta os fenômenos, 
compreendendo mecanismos e delineando influências recíprocas; 5) 
normativo em  compreender a ética e os valores implícitos na ciência e 
tecnologia, buscando usar esse entendimento para orientar a capacidade 
transformadora da ciência e da tecnologia de maneira que venham a ser 
benéficas, e ofereçam menores riscos à sociedade [...]”. 
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De acordo com Vaz, Fagundes e Pinheiro (2009) alfabetizar, portanto, os 

cidadãos em ciência e tecnologia é hoje uma necessidade do mundo 

contemporâneo. Não se trata de mostrar as maravilhas da ciência, como a mídia já o 

faz, mas de disponibilizar as representações que permitam ao cidadão agir, tomar 

decisão e compreender o que está em jogo no discurso dos especialistas. Contudo, 

Ciência e Tecnologia tem uma extensão social impactando na economia, política e 

sociedade, o que exige que os cidadãos possuam uma formação mais sólida em 

relação à cultura científica, sendo um instrumento na construção da cidadania. 

Chrispino (2017) defende que a abordagem CTS é um campo complexo, 

interdisciplinar, contextualizado e transversal, fundamentando-se nos saberes da 

sociologia, da filosofia, na história, da economia, da política, da psicologia, dos 

valores, e embasa sua defesa em uma reflexão de Cutcliffe (20036): 

 
 
[...] em resumo, pode dizer-se que o campo de CTS deixou para trás 
qualquer tendência inicial que pudesse ser relacionado com alguns grupos e 
que implicasse em uma visão simplista em branco e negro da ciência e da 
tecnologia na sociedade, buscando alcançar uma compreensão mais 
complexa da relação de CTS. Na atualidade, CTS concebe a ciência e a 
tecnologia como projetos complexos que se dão em contextos históricos e 
culturais específicos. O que tem surgido é um consenso com respeito a que, 
se bem a ciência e a tecnologia nos trazem diversos benefícios, também 
provocam certos impactos negativos, alguns dos quais imprevisíveis, mas 
todos refletem os valores, pontos de vistas e visões daqueles que estão em 
situação de tomar decisão com respeito aos conhecimentos científicos e 
tecnológicos dentro de seus âmbitos. A missão central do campo CTS até 
a data de hoje tem sido a de expressar a interpretação da ciência e da 
tecnologia como um processo social. Deste ponto de vista, a ciência e a 
tecnologia são vistos como projetos complexos em que os valores culturais, 
políticos e econômicos nos ajudam a configurar os processos 
tecnocientíficos, os quais, por sua vez, afetam os valores mesmos e a 
sociedade que os mantém (CHRISPINO, 2017, p. 18, grifo nosso). 
 
 

Nesse sentido, a abordagem de conteúdos em biologia na perspectiva CTS 

exige do professor um maior envolvimento no ensino. Não basta ensinar os 

conteúdos com base na exposição não dialogada, é necessário uma reflexão crítica 

e uma base teórica e metodológica sobre o “C” de ciência, o “T” de tecnologia, o “S” 

de sociedade, competência que ultrapassa o conhecimento obtido por disciplinas 

nos cursos de formação profissional (MAESTRELLI, LORENZETTI, 2016). 

 
6 CUTCLIFFE, S. H. Ideas, Máquinas y valores. Los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad. 
Barcelona: Anthropos; México: UNAM, 2003. 
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Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007, p. 77) relatam sobre as vantagens das 

relações CTS no ensino: 

Com o enfoque CTS, o trabalho em sala de aula passa a ter outra 
conotação. A pedagogia não é mais um instrumento de controle do 
professor sobre o aluno. Professores e alunos passam a descobrir, a 
pesquisar juntos, a construir e/ou produzir o conhecimento científico, que 
deixa de ser considerado algo sagrado e inviolável. Ao contrário, está 
sujeito a críticas e a reformulações, como mostra a própria história de sua 
produção. Dessa forma, aluno e professor reconstroem a estrutura do 
conhecimento. Em nível de prática pedagógica, isso significa romper com a 
concepção tradicional que predomina na escola e promover uma nova 
forma de entender a produção do saber. É desmitificar o espírito da 
neutralidade da ciência e da tecnologia e encarar a responsabilidade política 
das mesmas. Isso supera a mera repetição do ensino das leis que regem o 
fenômeno e possibilita refletir sobre o uso político e social que se faz desse 
saber. Os alunos recebem subsídios para questionar, desenvolver a 
imaginação e a fantasia, abandonando o estado de subserviência diante do 
professor e do conhecimento apresentado em sala de aula. 
 
 

Conforme Santos e Mortimer (2000) recomendam, o trabalho docente apenas 

com conceitos não atende a proposta de uma abordagem CTS, isto é, uma 

sequência didática com base em uma perspectiva CTS deve ser iniciada com 

problemas sociais relacionados ao tema a ser estudado. A partir da discussão das 

questões sociais, os conteúdos científicos e a tecnologia relacionada ao tema são 

introduzidos para então, se estudar a tecnologia correlata em função do conteúdo 

apresentado, e em seguida, retornar a discussão da questão social original. 

Os ensinamentos em sala de aula com enfoque CTS possibilitam ampliar o 

conhecimento do estudo da ciência e do trabalho científico, aguçando nos alunos a 

relação da ciência e tecnologia como parte integrante da vida cotidiana das pessoas 

(AULER, 2007). Neste sentido, Santos e Mortimer (2000) reforçam a teoria da 

alfabetização científica das pessoas, entendendo que as possibilitam intervir de 

forma crítica no contexto social a qual pertencem, desenvolvendo habilidades, 

atitudes, valores e conhecimentos específicos sobre as questões de CTS. 

Os aspectos que envolvem o enfoque CTS nas metodologias de ensino 

deixam claro a real necessidade de desenvolver nos alunos um posicionamento 

científico crítico, com vistas a influenciar o futuro da sociedade às quais eles 

pertencem. 

Encontra-se em Santos e Mortimer (2000) uma proposta de abordagem CTS 

que vai ao encontro de um ensino crítico científico proposto aos alunos. Esses 

autores fundamentam uma proposta para abordagem CTS (Quadro 1) que possibilita 

a compreensão de como ciência pode ser ensinada por meio do enfoque 
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interdisciplinar, e permite o uso em sala de aula a partir de uma sequência de 

aprendizagem que articula os conteúdos ensinados de maneira a mostrar aos alunos 

como o ensino da ciência, tecnologia e sociedade se torna fundamental para a 

evolução do processo de ensino-aprendizado. 

 

Quadro 1 – Sequência de aprendizagem inspirada na concepção CTS 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO COM ÊNFASE CTS 

1. Questão social introduzida 

2. Uma tecnologia relacionada ao tema social é analisada 

3. O conteúdo científico é trabalhado 

4. A tecnologia é estudada em função dos conteúdos 

5. Retomada da questão social 

Fonte: Adaptado de Santos e Mortimer (2000). 
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3 ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA DA PESQUISA 

 

A pesquisa se caracteriza como aplicada, pela necessidade em utilizar os 

resultados dos estudos para novo ciclo de investigação-ação, com intervenção e 

compreensão da realidade vivenciada, em busca de solução para situações-

problemas, condições adversas e indispensáveis, sendo reais e instantâneas 

(APPOLINÁRIO, 2011). Também, porque sua execução ocorre no cotidiano, com 

base nos conhecimentos científicos que buscam soluções de problemas, sejam no 

âmbito geral ou na individualidade. 

Quanto à forma de abordagem do problema, esta pesquisa é caracterizada 

como qualitativa. De acordo com Prodanov e Freitas (2013), no enfoque qualitativo 

existe uma conexão ativa entre a realidade e o participante pesquisado, individual ou 

coletivamente, o qual não é possível separar. Neste tipo de pesquisa, o pesquisador 

usa sua capacidade de criar, pois não há uma estrutura fixa a seguir. 

Além da finalidade aplicada e abordagem qualitativa dos dados, no que se 

refere à especificidade, a pesquisa realizada se baseou nos procedimentos de 

pesquisa-ação, metodologia utilizada com frequência no meio educacional. Para 

Tripp (2005), a pesquisa-ação compreende uma metodologia investigativa que 

permite o aperfeiçoamento de docentes, de forma que possam utilizar seu objeto de 

estudo para contribuir com o trabalho em sala de aula, com vistas ao 

desenvolvimento e aprendizagem dos discentes. Salienta, ainda, que a pesquisa-

ação é participativa e colaborativa, e conta com o envolvimento de todos os 

participantes na elaboração do trabalho. 

Nessa perspectiva, Elliot (1997) relata que a pesquisa-ação possibilita 

solucionar falhas que podem ocorrer durante as aulas, levando o professor a uma 

análise do trabalho realizado junto aos alunos, dessa maneira permitindo mudanças. 

Engel (2000) destaca que a pesquisa-ação em sala de aula contribui para o 

desenvolvimento dos professores, os quais buscam melhorar suas práticas 

pedagógicas conforme a realidade vivenciada. 

Como representa Tripp (2005), o ciclo de investigação-ação ocorre em quatro 

fases, conforme observa-se na figura 1. 
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Figura 1 – Representação das fases do ciclo básico de investigação-ação 

 
Fonte: Tripp (2005) 

 

A partir do exposto, fica evidente que, para o acontecimento da pesquisa-

ação, faz-se necessária a atuação ativa dos envolvidos e a busca pelo entendimento 

e a compreensão, que visam colaborar para uma prática participativa, crítica e 

reflexiva. Em consequência, pode-se fazer as melhores escolhas, buscar as 

alternativas corretas e atuar na resolução do problema proposto. 

Independente da disciplina ministrada, o professor pode fazer uso da 

pesquisa-ação, colocar em prática as fases sugeridas por Tripp (2005), a qualquer 

momento, e repensar toda a sua prática pedagógica. Porém, é preciso que o 

professor compreenda como ocorre o processo de aprendizagem para o aluno, isso 

irá contribuir para o planejamento das aulas e os procedimentos utilizados para se 

trabalhar o tema, saber que não existe algo pronto, cabe ao professor buscar essas 

alternativas. 

O ensino de Biologia, mais precisamente o conteúdo citologia animal, é um 

dos que os alunos relatam ter dificuldades e não ter afinidade, no entanto, é um 

conteúdo de extrema relevância, pois o estudo é sobre algo que está acontecendo 

com o organismo humano (o “seu próprio organismo”) e traz consequências para a 

vida em sociedade (a “sua própria vida”). Compreende conteúdos que deveriam 

estimular certo nível de curiosidade nos alunos, porém, infelizmente a maneira como 
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alguns professores trabalham, faz com que o aluno se desinteresse pela disciplina, e 

também pelo conhecimento científico. 

Ao ministrar as aulas, cabe ao professor contribuir para que o aluno seja mais 

consciente em suas atitudes e escolhas, e participe ativamente deste processo. Não 

se pode trabalhar apenas para a memorização, o estudo da ciência de maneira geral 

pode levar a muitas curiosidades, mas para isso é preciso que o professor tenha 

consciência que na atualidade precisa atuar como mediador do conhecimento e não 

mais detentor e transmissor. Com essa abordagem, o aluno deixa de ser somente 

ouvinte e participa ativamente do processo, desde que seja permitido a ele esta 

oportunidade. 

 

 

3.1.1 Coleta e análise dos dados 

 

Nessa pesquisa, utilizou-se questionários inicial e final, além de fotografias e 

anotações no momento das atividades didáticas realizadas ao longo da sequência 

de aprendizagem sobre consumo de alimentos industrializados. Para a análise 

qualitativa dessas informações, utilizou-se o referencial da análise de conteúdo 

proposta por Moraes (1999), que esclarece que dados coletados ainda não estão 

concluídos, é preciso organizá-los e finalizá-los, é necessário uma melhor 

interpretação, a fim de empregar adequadamente a análise sobre dos dados. 

Freitas e Janissek (2000) complementam que a análise de conteúdo é o 

procedimento utilizado para definir um recurso, o qual se analisa, o que não é 

expresso diretamente, ou seja, os diversos tipos de comunicação existentes. A 

análise de conteúdo proposta por Moraes (1999) se constitui em cinco etapas, a 

saber: 1) Preparação das informações; 2) Unitarização ou transformação do 

conteúdo em unidades; 3) Categorização ou classificação das unidades em 

categorias; 4) Descrição; e 5) Interpretação. 

 

 

3.2 CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO-AÇÃO 

 

Esta pesquisa foi realizada com alunos do primeiro período noturno do Curso 

Técnico Profissionalizante em Nutrição e Dietética, modalidade subsequente, de um 
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colégio da rede estadual de ensino, localizado na cidade de Ponta Grossa/PR. A 

instituição conta exclusivamente com cursos técnicos profissionalizantes na 

modalidade integrada e subsequente. Os alunos, em sua grande maioria, provêm de 

escolas públicas da região, seus pais ganham em média de dois a cinco salários 

mínimos e têm escolaridade, em sua grande maioria, o ensino médio. 

A instituição atualmente atende cerca de 1200 (um mil e duzentos) alunos, em 

seu quadro de funcionários, no momento da realização dessa pesquisa, constam: 

131 (cento e trinta e um) professores, 9 (nove) pedagogos, 24 (vinte e quatro) 

agentes educacionais I, 18 (dezoito) agentes educacionais II, 2 (dois) diretores 

auxiliares e 1 (um) diretor. Conta ainda com instâncias colegiadas: APMF 

(Associação de Pais, Mestres e Funcionários), Conselho Escolar e Grêmio 

Estudantil. Possui espaços pedagógicos, dentre esses: laboratórios, salas de aula, 

sala de vídeo, sala dos professores, secretaria, cozinha, refeitório, auditórios, quadra 

de esportes sem cobertura. 

A intervenção foi realizada com alunos do primeiro período, pela dificuldade 

de compreensão dos conteúdos da disciplina Nutrição Humana, com a qual a 

pesquisadora atua como professora desde 2012. O primeiro conteúdo abordado 

nesta disciplina é sobre a célula, um conteúdo de difícil entendimento, pois não se 

pode ver a olho nu, com muitos conceitos, definições e, infelizmente, alguns 

professores no ensino regular em Biologia utilizam para este conteúdo o método de 

memorização de conceitos e definições. 

Outra dificuldade relatada pelos alunos é o tempo em que a grande maioria se 

encontra fora da sala de aula, que vai de meses a anos, alguns até com 25 anos de 

conclusão do ensino médio. Mediante estas dificuldades os alunos precisam de 

muita imaginação para entender que o seu próprio corpo é formado por células e 

que a sua nutrição depende dos nossos hábitos alimentares.  

Durante as aulas, percebeu-se o quanto de produtos industrializados, 

ultraprocessados eram consumidos por esta turma, deixavam expostos em suas 

carteiras bolacha recheada, salgadinho, refrigerante, bala, pipoca, hábitos 

alimentares completamente errôneos e foram estes que levaram ao problema desta 

pesquisa. As pessoas de maneira geral, muitas vezes não têm noção ou até mesmo 

o conhecimento, dos danos que estão trazendo para seu corpo ao consumir este 

tipo de produto e o pior é que a grande maioria desses alunos são responsáveis pela 

formação dos hábitos de seus filhos. Cabe à escola, na figura do professor, a função 
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de formar cidadãos mais conscientes, que possam fazer as melhores escolhas, 

refletir sobre os seus hábitos alimentares e saber quais são as consequências. 

Embora esta pesquisa não tenha sido submetida à apreciação e aprovação 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), foram tomados todos os devidos cuidados 

para a realização da mesma. Apresenta-se no final deste trabalho (APÊNDICE A) o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual foi assinado por todos 

os alunos, após uma breve conversa sobre como iria ocorrer o trabalho. 

A participação dos alunos foi de caráter voluntário, após assinatura do termo 

de consentimento, sem qualquer tipo de pagamento, com preservação de sua 

identidade. Assim, os mesmos foram representados por A1, A2 ... A30. 

Primeiramente, houve uma reunião com todos os alunos para explicar o intuito da 

pesquisa proposta, em seguida houve explicação de como iria funcionar as diversas 

atividades realizadas as quais considerou-se indispensáveis para que o aluno 

consiga compreender a disciplina e sua relevância para o cotidiano. Relatou-se 

ainda aos alunos que todos poderiam participar das aulas, porém, os dados 

utilizados na pesquisa seriam somente daqueles que consentiram participar do 

estudo e que todos teriam os nomes mantidos em sigilo. 

Os alunos participantes da pesquisa estavam todos matriculados e 

frequentavam as aulas no primeiro período do Curso Técnico Profissionalizante de 

Nutrição e Dietética, modalidade subsequente, e todos assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. A pesquisa aconteceu nos horários das aulas da 

disciplina de Nutrição Humana, com exceção da última atividade que ocorreu em 

uma instituição de ensino para crianças. 

 

 

3.3 PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES 

 

A pesquisa foi realizada durante os meses de agosto e setembro de 2018. 

Com exceção da última atividade, todas as outras foram realizadas no horário das 

aulas da disciplina Nutrição Humana, com carga horária semanal de 4 aulas, sendo 

ministrada duas vezes na semana, com aula geminada. 

No quadro 2, apresenta-se a organização da pesquisa, com detalhes sobre as 

atividades planejadas e implementadas. 
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Quadro 2 – Organização da pesquisa 
MÊS AULAS ATIVIDADES DE PESQUISA 

Agosto 6 
- Questionário Inicial 
- Atividade 1: Documentário – Muito além do peso 

Agosto 4 - Atividade 2: Grupos de estudos 

Agosto 6 
- Atividade 3: Modelo didático – célula animal 
- Atividade 4: Jogo didático – dominó celular 
- Atividade 5: Jogo didático – memória celular 

Setembro 6 
- Atividade 6: Jogo didático – espetinho celular da memória 
- Atividade 7: Jogo didático – perguntas e respostas 

Setembro 6 

- Atividade 8: Documentário – Muito além do peso 
- Atividade 9: Aula prática – célula comestível saudável 
- Atividade 10: Aula prática infantil – nutrindo as células 
- Atividade 11: Palestra com crianças (*) – alimentação saudável 
- Questionário Final 

* Esta atividade ocorreu na comunidade escolar. 

Fonte: Autoria própria 

 

 

3.3.1 Questionário Inicial 

 

O questionário inicial integra a avaliação diagnóstica dos hábitos alimentares 

dos alunos. Antes da realização do questionário, os alunos receberam instruções de 

como deveriam preenchê-lo. A realização do questionário foi de livre e espontânea 

vontade por parte de todos os alunos. Embora alguns fizeram a opção por se 

identificar, na pesquisa, os mesmos tiveram seus nomes preservados e foram 

apresentados como A1, A2... A30. 

Em duas aulas, aplicou-se o questionário com 20 questões referente aos 

hábitos alimentares rotineiros dos alunos (APÊNDICE B). Todas as questões foram 

importantes para nortear a pesquisa realizada e compreender um pouco mais sobre 

os hábitos alimentares dos alunos e sua percepção. O objetivo principal das 

questões foi conhecer um pouco mais sobre os hábitos alimentares dos alunos, 

principalmente em relação ao consumo de produtos industrializados. 

 

 

3.3.2 Elaboração da sequência CTS e intervenção didática 

 

Devido à falta de entendimento na disciplina Nutrição Humana, que estuda os 

alimentos e como ocorre seu processamento pelo organismo humano, é uma 

disciplina considerada importante, e por meio da alimentação pode-se ter saúde ou 

desenvolver uma patologia, porém muitos alunos não conseguem compreender 



56 

 

como ocorre este processo, que é primordial não só para o desenvolvimento da 

disciplina, mas para sua qualidade de vida. 

O primeiro conteúdo estudado na disciplina Nutrição Humana é referente a 

célula, um conteúdo abstrato, em que a célula não pode ser vista a olho nu. Devido 

a esta complexidade, muitos alunos nos primeiros dias de aula falam em desistir, 

que não vão conseguir, estão há muito tempo fora da sala de aula, que não 

estudaram sobre célula ou se estudaram, não recordam mais. 

É importante que o aluno saiba o que é a célula, como funciona, trata-se do 

primeiro conteúdo a ser estudado, servindo como base para os outros. A figura 2 

apresenta parte dos conteúdos estudados na disciplina, bem como carga horária e 

ementa. 

Vale ressaltar que a carga horária e os conteúdos básicos devem ser 

trabalhados em três semestres letivos. 

 

Figura 2 – Ementa da disciplina Nutrição Humana 

 

 
Fonte: Plano de Curso Técnico em Nutrição e Dietética – Subsequente (PARANÁ, 2020, p. 20) 

 



57 

 

Diante do exposto, buscou-se novas metodologias para se trabalhar na 

disciplina, de maneira que contribuísse com os alunos não somente para a 

compreensão dos conteúdos na disciplina, a efetividade da aprendizagem, mas 

também para entendimento da relevância do conteúdo célula, sua relação com o 

processamento de alimentos, o consumo desses produtos industrializados e 

consequências para qualidade da vida humana. 

Para alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, optou-se por elaborar 

uma sequência de aprendizagem (Quadro 3) apresentada por Santos e Mortimer 

(2000), como possibilidade de estratégia de ensino organizada em cinco momentos 

e inspirada nos estudos de Glen Aikenhead (1994)7. A seguir, apresenta-se cada 

momento com sua respectiva intervenção didática proposta. 

 

Quadro 3 – Sequência de aprendizagem inspirada na abordagem CTS 

MOMENTOS CTS ESTRATÉGIAS DE ENSINO/INTERVENÇÃO DIDÁTICA 

1. Questão social introduzida Discussão do documentário “Muito além do peso”. 

2. Uma tecnologia relacionada ao 
tema social é analisada 

Discussão em grupos de estudos sobre alimentos 
industrializados e suas consequências. 

3. O conteúdo científico é 
trabalhado 

Construção de modelo didático e de jogos didáticos para 
estudo da célula. 

4. A tecnologia é estudada em 
função dos conteúdos 

Construção de jogos didáticos para estudo da célula 
animal e as interações com a tecnologia empregada na 
industrialização dos alimentos. 

5. Retomada da questão social 

Retorno à discussão do documentário relacionando-o 
com os conteúdos estudados, destacando suas 
implicações sociais, políticas e culturais, e com a 
realização de aulas práticas e palestra. 

Fonte: Adaptado de Santos e Mortimer (2000) 

 

 

3.3.3 Questionário Final 

 

Este questionário compõe-se de três questões (APÊNDICE D), sobre hábitos 

alimentares, aplicado após a finalização da última atividade planejada (Atividade 11), 

conforme exposto no quadro 2. 

 

  

 
7 AIKENHEAD, Glen. What is STS Science Teaching? In: SOLOMON, Joan; AIKENHEAD, Glen. STS 
Education: International Perspectives on Reform. Teachers College Press, New York, 1994. 
Disponível em: <https://education.usask.ca/documents/profiles/aikenhead/sts05.htm>. Acesso em: 04 
jun. 2021. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

Composto por questões referente aos hábitos alimentares, todos 

responderam, sendo total de 30 alunos com idade entre 18 (dezoito) a 55 (cinquenta 

e cinco) anos. 

A aplicação deste questionário foi fundamental não somente para cumprir 

com um dos objetivos específicos, mas também para conhecer um pouco mais sobre 

os hábitos alimentares desses alunos e sua percepção. Mezomo (2002) esclarece 

que os hábitos alimentares são práticas desenvolvidas pelas pessoas onde ocorre o 

processo de obtenção, escolha, uso e aproveitamento na alimentação. 

A primeira questão se referiu à idade de cada participante. O Gráfico 2 

representa os dados obtidos. 

 

Gráfico 2 – Idade dos alunos participantes da pesquisa 

 
Fonte: Autoria própria 

 

A pesquisa contou com a participação dos alunos que ingressaram no curso 

técnico, sendo 50% destes alunos com idade entre 18 e 25 anos, 23% tem entre 26 

a 35 anos, 20% com idade entre 36 e 45 anos e 7% com idade entre 46 e 55 anos. 

Conforme Faria et al. (2008), esta modalidade de educação está direcionada ao 

mercado de trabalho e os estudantes inscritos buscam qualificação e atualização 
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profissional, isto justifica porque 50% dos alunos inscritos no curso técnico tem idade 

entre 18 e 25 anos, esta faixa etária busca uma colocação no mercado, uma 

qualificação, muitas vezes o primeiro emprego. 

Ainda, de acordo com estudo realizado por Madeira (2006), a razão pela qual 

os alunos ingressam no curso técnico é a necessidade de trabalhar. Neste mesmo 

estudo, 36% dos alunos informaram o desejo de trabalhar e dar continuidade nos 

estudos. Carvalho (2003) enfatiza que não é dever da educação profissional resolver 

o desemprego, porém esta modalidade de ensino é indispensável para a 

qualificação, formação profissional e cidadã do ser humano. 

Vale ressaltar que além da busca por uma qualificação tem-se alunos que 

estão em busca de saúde, qualidade de vida, melhorar seus hábitos alimentares. 

A segunda questão se refere ao gênero dos alunos, representado pelo 

Gráfico 3: 

 

Gráfico 3 – Gênero dos alunos participantes da pesquisa 

 
Fonte: Autoria própria 

 

No Gráfico 3 é possível perceber que os alunos do curso Técnico em Nutrição 

e Dietética em sua maioria são constituídos pelo gênero feminino, sendo 77%, já o 

gênero masculino representa 23%. Bigido (2008) enfatiza que isso se deve ao início 

da profissão que fazia parte das profissões voltadas ao público feminino. 

Como se observou, há prevalência de alunos do gênero feminino nestes 

cursos, e isto reflete um cenário machista de que os cursos relacionados com a 

alimentação seriam somente para as mulheres. Na atualidade, observa-se uma 
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mudança neste preconceito, mesmo de uma maneira mais sucinta, perspectiva que 

está passando por transformações, quebrando-se paradigmas de que somente as 

mulheres devem ter profissões relacionadas com alimentação. Em estudo realizado 

por Bigido (2008), com estudantes do curso Técnico em Nutrição e Dietética, dos 85 

participantes 81 pertencem ao gênero feminino e 4 gênero masculino. Em pesquisa 

realizada por Silva e Busnello (2012), com 105 alunos da graduação do curso de 

Nutrição, desse total 101 eram do gênero feminino e os demais do gênero 

masculino. Resultados muito semelhantes ao identificado na presente pesquisa.  

Outro questionamento que os alunos responderam foi sobre o consumo de 

água, o percentual dos relatos se encontram no Gráfico 4.   

 

Gráfico 4 – Consumo diário de água dos alunos participantes da pesquisa com referência em 
um copo de 200 mL 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Por meio do questionamento sobre consumo de água é possível perceber que 

17% dos alunos consomem entre 1 a 3 copos de água por dia, o equivalente entre 

200 e 600 mL, 24% de 3 a 5 copos diariamente, o que corresponde entre 600 mL e 1 

litro, 31% consomem entre 5 a 8 copos diário, sendo proporcional a 1 litro e 1,6 litros 

e 28% relataram consumir mais de 8 copos diariamente o que representa mais de 

1,6 litros em um único dia. 

Pesquisa realizada por Oliveira (2019), em uma instituição pública de ensino 

superior no Ceará, 80% dos acadêmicos têm o hábito de ingerir de 6 a 8 copos de 

água por dia, 13% consomem 4 copos por dia e 7% relataram o seu consumo 
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somente quando lembram.  

Em outro estudo realizado com adolescentes por Valenga e Camargo (2013) 

com alunos do 8º ano do ensino fundamental, 10% tomaram um copo por dia, 83% 

consumiram de 3 a 5 copos, 7% mais que 5 copos por dia. Vale ressaltar que a 

quantidade diária de água irá depender de pessoa para pessoa, para cada faixa 

etária seu consumo também será diferenciado, embora padronizou-se 2 litros, porém 

a necessidade para uns pode ser maior ou menor.  

Para Valenga e Camargo (2013), as escolhas alimentares corretas contribuem 

para o bom desenvolvimento do corpo, e interferem diretamente sobre sua qualidade 

de vida, sofrendo várias influências dentre as quais pode-se destacar a família. 

É importante que todos tenham consciência do consumo diário de água, que é 

um nutriente primordial para que possam ocorrer as reações dentro do corpo e 

também para seu bom funcionamento, o organismo não possui nenhum órgão para 

estocá-la, constitui em torno de 50% a 55% do organismo feminino e no organismo 

masculino está entre 55% a 60% (PERRONI; NUZZO, 2008). 

Sempre que o indivíduo faz uso em sua dieta de alimentos mais saudáveis, 

como frutas, verduras, legumes, está contribuindo para a hidratação do seu corpo. 

As frutas nos fornecem em média de 80% a 90% de água, as verduras e legumes 

sejam em forma de salada ou em cocção apresentam mais de 90% de água, o 

consumo de arroz com feijão, um prato peculiar da alimentação do brasileiro é 

responsável por aproximadamente dois terços de água. Porém, quando o consumo 

de alimentos ultraprocessados fazem parte da dieta a quantidade de água cai para 

menos de 5% (BRASIL, 2014). 

De acordo com o Guia Alimentar, o consumo de bebidas açucaradas como 

refrigerantes, sucos industrializados não devem substituir a água, pois esses tipos 

de bebidas podem conter muito açúcar, adoçantes artificiais, aditivos, o que pode 

causar diversas patologias (BRASIL, 2014). 

No Gráfico 5, é possível perceber o consumo de refrigerante pelos 

participantes da pesquisa. 
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Gráfico 5 – Hábito do consumo de refrigerante pelos alunos 

 
Fonte: Autoria própria 

 

O hábito do consumo de refrigerante se faz presente em 80% dos alunos, 

apenas 20% relataram não consumirem. Estudo de Rodrigues et al. (2019), com 

universitários de Paripiranga na Bahia, com idade entre 18 e 59 anos, obtiveram 

resultados distintos do encontrado nesta pesquisa, 55% dos acadêmicos 

responderam consumir refrigerante, 37% não consomem e 8% raramente.  

Enfatiza-se que os dados do presente estudo causam certa preocupação, 

ainda mais que em sua grande maioria são pais, e servem de exemplo para seus 

filhos, são responsáveis pela formação dos hábitos alimentares. Estima et al. (2011) 

mencionam que o hábito alimentar errôneo, o consumo de refrigerante pelos filhos 

tem interferência primária pelo paladar devido a grande quantidade de açúcar e 

também pelos pais os quais são referência.  

De acordo com o Guia Alimentar (BRASIL, 2014), o consumo de refrigerantes, 

refrescos e muitos outros produtos prontos para beber, adicionados de açúcar tende 

a ampliar os casos de obesidade e suas comorbidades devido à quantidade de 

calorias vazias, pois o organismo humano é incapaz de distinguir as calorias 

oriundas das bebidas adoçadas. 

Problemas neurológicos também ocorrem a longo prazo pelo excesso de 

açúcar adicionado, prejudicando principalmente a memória e dificultando o processo 

de aprendizagem em qualquer faixa etária. É preciso destacar que na fase escolar 

traz muitos prejuízos devido a falta de concentração, não compreensão dos 

conteúdos, não conseguir acompanhar o restante dos colegas de classe, o que 
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muitas vezes acaba desestimulando seu interesse pela escola e levando a evasão 

escolar. 

Sabe-se que há uma busca constante por parte dos professores para 

melhorar o processo ensino-aprendizagem, porém, tem algumas condições que 

impedem e interferem de forma negativa entre elas podemos citar os hábitos 

alimentares errôneos, que vai afetar a alimentação do cérebro e, consequentemente, 

o rendimento escolar (ROSSI et al., 2008). Como lembra Cunha (2014), a 

alimentação do ser humano não retrata apenas sua aparência, mas também a forma 

de pensar. 

O consumo diário de açúcar adicionado segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) é de 25 gramas para adultos, o que equivale a seis colheres de chá e 

12 gramas para as crianças, o que corresponde a 3 colheres de chá. Uma lata de 

refrigerante com 350 mL contém em média 38 gramas de açúcar, o que equivale a 

sete colheres e meia de chá (INCA, 2018c). Cabe ressaltar, se uma pessoa adulta 

consumir apenas uma lata de refrigerante durante o dia já ultrapassa a 

recomendação de açúcar preconizado pela OMS. 

De acordo com o Ministério da Saúde, o brasileiro consome 80 gramas/dia de 

açúcar, o que equivale a 18 colheres de chá. Sendo que desse consumo 64% é 

referente ao açúcar adicionado. É preciso considerar que o excesso de açúcar 

adicionado na alimentação, irá trazer várias patologias, além de alterar a glicemia 

como consequência poderá trazer danos ao processo de aprendizagem e ao 

comportamento do aluno deixando mais inquieto, nervoso (TEIXEIRA, 2009). 

Cabe ressaltar que o cérebro necessita de energia para seu bom 

funcionamento, mas é preciso saber fazer a opção pelo carboidrato que será 

consumido, os  açúcares simples vindos de balas, doces, bolachas, bebidas 

adoçadas sua absorção é acelerada, já o consumo de carboidratos complexos que 

apresentam fibras sua absorção é prolongada, libera a energia de forma constante 

(CUNHA, 2014). 

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de 

Bebidas Não Alcoólicas (ABIR), no ano de 2018 o consumo de refrigerante entre os 

brasileiros foi de 59 litros/habitante/ano, em 2019 esse consumo foi de 60,2 

litros/habitante/ano (ABIR, 2020). 
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O próximo questionamento foi em relação a quantidade do consumo de 

refrigerante tendo como referência copo de 200 mL, este consumo pode ser 

observado no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Consumo diário de refrigerante com base em um copo de 200 mL 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Quando questionados sobre o consumo de refrigerante, 79% dos alunos 

relataram consumir de 1 a 3 copos o que corresponde 200 a 600 mL, 8% fizeram 

uso de 3 a 5 copos o equivalente a 600 mL e 1 litro, 13% consomem de 5 a 8 copos 

o que representa 1 litro a 1,6 litros, nenhum aluno referiu consumir mais de 8 copos, 

ou seja mais de 1,6 litros. 

Estudo realizado por Rodrigues et al. (2019), com universitários de 

Paripiranga na Bahia, com idade entre 18 e 59 anos, 29% dos acadêmicos relataram 

consumir 1 copo de refrigerante, 26% 1 latinha, 2% 1 litro e 43% responderam 

consumirem mais de 1 litro, este resultado difere do identificado neste trabalho. 

O consumo foi maior na faixa etária entre 18 e 25 anos, sendo mais 

consumido pelos homens que pelas mulheres, é importante esclarecer que a 

alimentação saudável deve estar presente em qualquer fase da vida, independe de 

gênero e que dela depende o bom desenvolvimento do ser humano (VALENGA; 

CAMARGO, 2013). Em estudo realizado por Malta et al. (2010) com 60.973 

adolescentes de ambos os gêneros constatou-se que os homens têm hábito de 

consumir mais refrigerantes do que as mulheres, dados que também foram 
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encontrados na presente pesquisa, embora sejam faixas etárias diferentes, porém é 

possível constatar o cuidado maior com a saúde no público feminino. Nesse sentido, 

Gardoni et al. (2012) relatam que o gênero feminino está em busca constante por 

melhor qualidade de vida. Ainda, de acordo com Valenga e Camargo (2013), 

precisa-se observar e valorizar os nutrientes ingeridos na dieta. 

A próxima questão respondida pelos alunos foi referente a frequência com 

que consomem refrigerante estes valores podem ser observados no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Com que frequência consome refrigerante? 

 
Fonte: Autoria própria 

 

O consumo diário de refrigerante por parte dos alunos foi de 12,5%, 79,2% 

referiram fazer uso de 1 a 3 vezes na semana e 8,3% consomem de 3 a 5 dias. Em 

pesquisa realizada por De Vargas Zanini et al. (2013) avaliaram a frequência em que 

indivíduos na faixa etária de 15 a 20 anos consumiam refrigerante e averiguaram 

que 90,9% fazem uso no mínimo uma vez na semana. Em outro estudo elaborado 

por Rodrigues et al. (2019), em Paripiranga na Bahia, com universitários, idade entre 

18 e 59 anos os resultados obtidos foram 6% com consumo diário, 6% relataram 

consumir de 4 a 6 vezes na semana, 12% consomem em média 2 vezes na semana, 

32% apenas 1 vez na semana e 44% raramente.  

Através dos dados relatados acima é possível observar que a ingestão de 

refrigerante não ocorre apenas nos mais jovens, mas está presente em várias faixas 

etárias, vale ressaltar que para cada fase da vida tem-se uma necessidade e deve 
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ser respeitada (PEREIRA et al., 2011). Desse modo, compreende-se que é 

necessário contribuir para que os indivíduos busquem e tenham consciência da 

importância das escolhas saudáveis, e possam ter uma alimentação mais assertiva.  

Segundo Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018, a maior ingestão 

ao dia de refrigerante se faz presente na região sul do país, que compreende os 

Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo o dobro do consumo 

nas regiões norte e nordeste (IBGE, 2020). 

Na questão seguinte os alunos responderam sobre o consumo de suco em pó 

(pacotinho) a resposta apresentada pelos participantes segue no Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 – Você faz uso de suco em pó (pacotinho)? 

 
Fonte: Autoria própria 

 

De acordo com a resposta dos alunos, 73% relataram consumir suco em pó 

(pacotinho) e 27% não têm hábito de consumo. Em estudo realizado por França e 

Marchiori (2018) com 90 universitários 61% relataram consumir suco em pó. Outro 

estudo realizado com estudantes universitários na Bahia, com idade entre 18 e 59 

anos, 43% relataram consumir suco, este resultado difere do identificado na 

presente pesquisa (RODRIGUES et al., 2019). 

Uma outra pesquisa elaborada por Leite et al. (2017) com adolescentes entre 

11 e 18 anos em uma instituição particular na Paraíba constatou que 72,72% 

consomem suco de pacote, compreende-se que os resultados são similares aos 

encontrados neste estudo, embora realizado em público com diferente idade, pode-

se perceber que os hábitos alimentares errôneos se encontram nas mais diversas 
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idades e ocorre devido às escolhas alimentares errôneas dos pais que são os 

responsáveis não apenas pela aquisição mas também pelas escolhas (VALENGA, 

CAMARGO, 2013). 

A faixa etária que mais tem o hábito do consumo está entre 26 e 35 anos, 

nesta fase da vida é importante cuidar e melhorar os hábitos alimentares tendo 

precauções principalmente em relação às doenças crônicas não transmissíveis 

(GALISA; ESPERANÇA; SÁ, 2008). O menor consumo está entre os participantes 

com idade entre 46 e 55 anos, o que demonstra a conscientização dos indivíduos 

que se encontram nesta faixa etária. 

Segundo o feedback dos participantes seu consumo é maior no gênero 

masculino, dados que estão em concordância com os divulgados pela Pesquisa de 

Orçamentos Familiares 2017-2018 (POF) onde o consumo de refrescos/sucos 

industrializados também foi maior entre os homens (IBGE, 2020). 

Cabe ressaltar que embora intitulamos de “suco em pó”, de acordo com a 

ABIR “suco” é “a bebida não fermentada feita exclusivamente por fruta madura e 

sadia, com grande quantidade de nutrientes. Esta não possui corantes, 

aromatizantes nem grandes quantidades de açúcares, que podem ser adicionados, 

mas não podem atingir mais que 10% em peso”, já o “suco em pó” é definido como: 

“preparo sólido para refresco é preciso que apresente as seguintes matérias-primas: 

suco (ou polpa) ou extrato vegetal e açúcar ou adoçantes, ainda sendo optativo o 

uso de aromas, acidulantes, corantes, conservadores e estabilizantes”. É preciso 

enfatizar que conforme a ABIR, mesmo que apresente suco em sua composição a 

quantidade não passa de 2% (ABIR, 2020). 

Em seguida os alunos foram questionados sobre a frequência com que tem o 

hábito de consumir suco em pó (pacotinho) com referência em um copo de 200 mL, 

os relatos se encontram no Gráfico 9. 
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Gráfico 9: Qual é o seu consumo diário de suco em pó (pacotinho) com referência em um copo 
de 200 mL 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Conforme resposta 68% dos alunos consomem suco em pó de 1 a 3 copos, 

14% consomem de 3 a 5, 18% ingerem de 5 a 8, através da pesquisa pode-se 

observar que mais de 8 copos não há consumo, o que traz um certo alívio, pois 

segundo o Guia Alimentar (BRASIL, 2014) o “suco de pacote” faz parte dos 

alimentos ultraprocessados que são pobres em fibras e contribuem para o 

aparecimento de DCNT, irá também contribuir com o ganho de peso, porque o 

próprio organismo tem dificuldade de reconhecer as calorias vinda desse tipo de 

produto. 

Além dos malefícios citados é importante lembrar que o consumo de corantes, 

que se encontram presentes podem contribuir com o processo de patologias da 

pele, respiratórios, além disso, fazer com que o aluno fique mais agitado, o que irá 

atrapalhar seu desempenho escolar (SOUZA et al., 2019). 

Ao se comparar o consumo de água e “suco em pó” entre os participantes 

dessa pesquisa, em relação ao consumo de 1 a 3 copos o que equivale entre 200 e 

600 mL, percebe-se que a ingestão de “suco em pó” é superior a água, sendo 

respectivamente 68% contra apenas 17%. 

Ao ingerir este tipo de produto muitas pessoas imaginam estar consumindo a 

fruta e como consequência nutrindo seu corpo, porém seu consumo pode inibir a 

ação de vitaminas e minerais, por essa razão se faz necessário a presença de uma 

alimentação variada e colorida, com a presença de alimentos mais naturais e 
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minimamente processados (BRASIL, 2016). 

É importante ressaltar que, de acordo com o Guia Alimentar (BRASIL, 2014), 

este produto é considerado ultra processado, contém açúcar ou adoçantes artificiais 

e aditivos, desta maneira não sendo uma boa forma de hidratação, ao contrário do 

que muitos pensam. 

Ainda em acréscimo à pergunta anterior, os alunos foram questionados em 

relação à frequência com que consomem “suco em pó”, o resultado obtido se 

encontra no Gráfico 10. 

 

Gráfico 10 – Com que frequência consome “suco em pó”? 

 
Fonte: Autoria própria 

 

A frequência com que os alunos consomem “suco em pó” (pacotinho) 

predominante foi de 1 a 3 vezes com 59%, de 3 a 5 vezes 14% e 27% relataram 

consumir todos os dias. 

Em estudo realizado por França e Marchiori (2018) os valores achados foram 

próximos dos encontrados no presente estudo, sendo o consumo diário de 32,2% 

por parte dos universitários. 

Vale ressaltar que embora pareça não trazer prejuízos à saúde, a ingestão 

diária de suco em pó pode levar a várias patologias e ainda comprometer o 

desenvolvimento cognitivo e o processo de aprendizagem (TEIXEIRA, 2009; 

BRASIL, 2014). 

Na próxima questão os alunos responderam sobre o consumo de suco de 
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caixinha, a resposta obtida se encontra no Gráfico 11. 

 

Gráfico 11 – Você faz uso do suco de caixinha? 

 
Fonte: Autoria própria 

 

É possível perceber que 63% dos alunos têm o hábito de consumir suco de 

caixinha (Gráfico 11), seu consumo é maior pelo público feminino com idades entre 

36 e 45 anos e também dos 46 aos 55 anos, ambos com consumo de 50%. A faixa 

etária que menos consome está entre 26 e 35 anos, com 14%. Isso ocorre porque 

as pessoas acreditam estar consumindo um produto mais saudável, que realmente 

contém frutas, fibras, minerais, vitaminas e também pela praticidade com que se 

apresenta. 

Cabe ressaltar que conforme a ABIR, o néctar “é a bebida não fermentada, 

obtida da diluição em água potável da polpa da fruta ou de seu extrato, adicionado 

de açúcares ou edulcorantes, e conservantes pronta para beber, pode apresentar de 

10 a 50% de polpa ou fruta” (ABIR, 2020). Ainda de acordo com o Instituto Nacional 

de Câncer (INCA), o néctar pode apresentar cerca de 26 gramas de açúcar em 200 

mL (INCA, 2018c). 

Deve-se levar em consideração que quando se faz uso do suco de caixinha 

conforme enfatiza o Guia Alimentar (BRASIL, 2014), não contém os mesmos 

nutrientes que estão presentes na fruta in natura, um dos nutrientes que se perdem 

durante o processamento são as fibras que fazem com que tenhamos menos 

saciedade em relação ao consumo da fruta inteira. 



71 

 

Ainda de acordo com o Guia Alimentar quando do processamento da fruta na 

indústria ainda se tem o agravante da grande quantidade de açúcar adicionado, 

extratos de frutas que geralmente são maçã e uva predominando a adição de 

açúcares principalmente o refinado, adoçantes artificiais, além disso, tem-se a 

presença de aromatizantes e outros aditivos, dessa forma seu consumo deve ser 

evitado (BRASIL, 2014). 

O consumo em excesso de açúcares adicionados contribuem para o 

surgimento de patologias relacionadas ao coração, aumentam principalmente 

gordura na região do abdômen, contribuem para o desenvolvimento de diabetes 

mellitus, hipertensão arterial sistêmica, elevam os níveis de triglicerídeos e ainda 

interferem no desenvolvimento cognitivo (RAIMUNDO, 2017; BALBINO, BARBOZA, 

2019). 

O próximo questionamento é uma complementação à pergunta anterior que 

se refere à quantidade do consumo de suco de caixinha, a obtenção dos resultados 

se apresenta no Gráfico 12. 

 

Gráfico 12 – Quanto consome diariamente do suco de caixinha com referência em um copo de 
200 mL? 

 
Fonte: Autoria própria 

 

O maior consumo do suco de caixinha pelos alunos está entre 1 a 3 copos o 

que equivale entre 200 e 600 mL sendo 64%, a ingestão de 3 a 5 copos o que 

corresponde entre 600 mL e 1 litro foi de 36%, acima de 5 copos de acordo com 
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respostas dos participantes não houve consumo. A única faixa etária que relatou 

consumir entre 3 a 5 copos se encontra entre 18 e 25 anos, nesta fase da vida é 

interessante a busca por uma alimentação mais saudável para manter afastada 

patologias como diabetes, obesidade (MAHAN, ESCOTT-STUMP, 2010). 

Se compararmos em relação ao consumo de água entre 1 a 3 copos 

diariamente, ou seja de 200 a 600 mL pode-se observar que o consumo de suco de 

caixinha é superior ao da água, sendo respectivamente 64% contra apenas 17% e 

se acrescentarmos o consumo de refrigerante diariamente de 1 a 3 copos esse valor 

é ainda maior em relação ao consumo de água, ficando com 79% para o consumo 

de refrigerante e de água somente 17%.  

Dessa forma percebe-se que as escolhas, os hábitos alimentares dos alunos 

estão muito aquém, e que realmente precisam melhorar, ter conscientização do que 

estão fazendo com seu corpo, até que ponto vale a pena a praticidade, sem contar o 

impacto negativo que essas escolhas geram para o meio ambiente. 

Por ser um curso da área de saúde, que envolve a alimentação e qualidade 

de vida, os alunos muitas vezes se sentem pressionados em relação a sua dieta e a 

medida em que ocorre o processo de aprendizagem tendem a melhorar suas 

escolhas alimentares (FIATES; SALLES, 2001; SALVO, 2005). 

O consumo em excesso de suco de caixinha pode desenvolver as chamadas 

DCNT que causam grandes impactos nas políticas públicas e correspondem a cerca 

de 60% de óbitos na população mundial (BALBINO, BARBOZA, 2019). 

No Brasil em 2018 de acordo com dados divulgados foram 1.829.779 

internamentos devido a patologias relacionadas às Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que representa 16% de todos 

os pacientes internados pelo SUS, totalizando R$ 3,84 bilhões destes sendo 

disponibilizado para o tratamento terapêutico 59% pressão alta, 30% diabetes 

mellitus e 11% obesidade (NILSON et al., 2019). 

Cabe enfatizar, que de acordo com resultados da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF) 2017-2018, 23,4% dos entrevistados relataram realizar tratamento 

para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (IBGE, 2020). É preciso considerar 

que as Doenças Crônicas Não Transmissíveis estão ligadas diretamente com os 

hábitos alimentares errôneos da população (NILSON et al., 2019).  

O próximo questionamento ainda em complemento à pergunta anterior é 

referente a frequência com que os alunos ingerem suco de caixinha a resposta 
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obtida apresenta-se no Gráfico 13. 

 

Gráfico 13 – Com que frequência consome suco de caixinha? 

 
Fonte: Autoria própria 

 

De acordo com relatos dos participantes, a frequência do consumo de suco 

de caixinha é 9% diariamente, 82% consomem de 1 a 3 vezes e 9% de 3 a 5. A faixa 

etária que faz o consumo diário está entre 36 e 45 anos, por muitas vezes 

considerar que é um produto saudável, por associar a imagem com o produto, 

porém é importante ler o rótulo para saber o que realmente está consumindo, pois 

contém uma grande quantidade de açúcares, corantes e conservantes, as quais 

trazem prejuízos à saúde do consumidor (IDEC, 2016). 

Ainda em conformidade com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 

(IDEC), alguns sucos industrializados apresentam mais açúcar do que os próprios 

refrigerantes, podendo chegar a 70% dependendo do sabor (IDEC, 2014). 

Cabe enfatizar, que segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) é 

preconizado o consumo mínimo de 400 gramas de frutas, verduras, hortaliças 

diariamente, esta quantidade serve como escudo principalmente para as DCNT, 

patologias associadas ao intestino e também para a saúde cerebral, melhorando o 

desempenho escolar, foco, concentração, memória já que estão repletos 

principalmente de micronutrientes e outras substâncias bioativas (MELLO; 

MARIMOTO; PATERNEZ, 2016; ACT, 2019). 

De acordo com dados divulgados pela Pesquisa de Orçamentos Familiares 



74 

 

(POF) 2017-2018, a ingestão de fibras do brasileiro está aquém do preconizado 15,6 

gramas, a recomendação é de 25 a 30 gramas para o público adulto (INCA, 2018b; 

IBGE, 2020). 

A pergunta seguinte é relacionada com o consumo de macarrão instantâneo. 

A resposta pode ser observada no Gráfico 14. 

 

Gráfico 14 – Você faz uso de macarrão instantâneo? 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Segundo relatos dos alunos, 53% não têm o hábito de consumir macarrão 

instantâneo e 47% fazem seu consumo. Os achados de Munhoz et al. (2017) com 

universitários de Nutrição são diferentes do apresentado neste estudo, 37% dos 

acadêmicos não ingerem macarrão instantâneo. 

Na faixa etária entre 46 e 55 anos não houve consumo deste tipo de produto, 

o que é importante devido a quantidade principalmente de sódio que apresenta, o 

que pode favorecer o desenvolvimento nesta faixa etária da hipertensão arterial 

sistêmica e como consequência doenças cardiovasculares. 

Seu consumo se encontra entre os participantes com idade de 26 a 35 anos, 

o maior consumo se faz presente no público de gênero masculino sendo de 71%. 

Esse consumo está tão presente na mesa dos brasileiros, assim como nas dos 

alunos, muitos consomem devido sua praticidade, rapidez, preço, porém, sem 

realmente saber o que está consumindo, o Brasil ocupa a 10ª posição mundial de 

consumo de macarrão instantâneo do tipo miojo e na América Latina é o 1º 

(GODOY, 2019). 

47%53%

Você consome macarrão 
instantâneo

Sim

Não
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Conforme o Guia Alimentar (BRASIL, 2014) o macarrão instantâneo é um 

produto ultraprocessado acrescido de muito sódio, gordura e aditivos, bastante 

pobre nutricionalmente em razão do excesso de alguns ingredientes dentre eles 

podemos citar a quantidade de sódio que quase ultrapassa a quantidade diária 

indicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que é de 2 gramas ao dia, 

sendo que dependendo da marca 100 gramas pode apresentar 1,75 gramas de 

sódio (IDEC, 2021). 

O seu consumo em excesso contribui principalmente para o desenvolvimento 

da Hipertensão Arterial Sistêmica que afeta principalmente órgãos que podem 

comprometer o sistema cardiovascular, renal, hipercolesterolemia e também 

intensifica a eliminação de cálcio que pode comprometer a saúde óssea e 

consequente a qualidade de vida das pessoas (IDEC, 2021). 

A próxima questão que os alunos responderam foi sobre a frequência com 

que consomem o macarrão instantâneo tipo miojo. No Gráfico 15 é possível 

observar as respostas. 

 

Gráfico 15 – Com que frequência consome macarrão instantâneo? 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Em relação à frequência de consumo do macarrão instantâneo tipo miojo 

pode-se observar que 85% dos alunos tem consumo de 1 a 3 vezes, e 15% faz 

consumo de 3 a 5 vezes. Nenhum aluno relatou consumi-lo diariamente. Segundo o 

Guia Alimentar (BRASIL, 2014) por ser ultraprocessado seu consumo deve ser 
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evitado, contém excesso de sódio, gorduras e calorias que se consumidas e não 

gastas tendem a estocar no corpo em forma de gordura como consequência pode-

se desenvolver a obesidade além de outras comorbidades. 

O sal de cozinha contém 40% de sódio, sendo considerado uma das 

principais fontes, porém o consumo em excesso advém de ultraprocessados devido 

às mudanças no comportamento alimentar (IDEC, 2021). 

Antes de adquirir um produto alimentício é importante ler o seu rótulo, buscar 

a informação do que está comprando, porém, segundo estudos realizado pela 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) juntamente com Centro 

das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), com 3000 pessoas em 12 regiões 

metropolitanas e mais duas cidades, constatou que apenas 24% dos entrevistados 

leem rótulos com frequência e que buscam data de validade (FIESP, 2018). 

A próxima questão refere-se ao hábito do consumo de salgadinhos de 

“pacote”, o resultado obtido pode ser visto no Gráfico 16. 

 

Gráfico 16 – Você tem o hábito de consumir salgadinhos de pacote? 

 
Fonte: Autoria própria 

 

De acordo com o feedback dos participantes, 57% têm o hábito de consumir 

salgadinhos de “pacote”, 43% relataram não consumir. A ingestão deste tipo de 

produto causa preocupação principalmente pelas patologias que seu consumo em 

excesso pode desenvolver, dentre elas a Obesidade, Diabetes Mellitus, 

Hipercolesterolemia, Câncer, doenças que se fazem presentes em qualquer faixa 

etária principalmente em crianças, já que os participantes desta pesquisa em sua 

grande maioria são pais e mães, e infelizmente levam este tipo de produto para 

57%
43%

Você consome salgadinho de pacote

Sim

Não
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dentro de seus lares. 

Diante disso, é importante que as pessoas comecem a perceber o que 

realmente estão fazendo com seus corpos que ao invés de nutrir, estão trazendo 

carências nutricionais, as quais não afetam apenas sua qualidade de vida, mas 

também seu desempenho escolar, o exagero de lipídios está associada ao 

desânimo, inquietação, a falta de ferro está ligada a dificuldades no processo de 

aprendizagem, a falta de iodo e vitaminas do complexo B podem comprometer o 

desenvolvimento intelectual (TEIXEIRA, 2009).  

O consumo de alimentos saudáveis, juntamente com a prática de atividade 

física contribuem para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida e 

melhorem o rendimento escolar (CUNHA, 2014). 

Seu consumo foi maior entre os homens (71%), com prevalência na faixa 

etária de 26 a 35 anos, devido à praticidade e preço baixo. A faixa etária entre 45 e 

55 anos responderam não ter o hábito de consumir este tipo de produto. 

A próxima questão complementa a anterior que diz respeito à frequência do 

consumo de salgadinho de “pacote”. A resposta se encontra ilustrada no Gráfico 17.  

 

Gráfico 17 – Com que frequência consome salgadinho de pacote? 

 
Fonte: Autoria própria 

 

A grande maioria dos alunos têm o hábito de consumir salgadinho de “pacote” 

sendo sua frequência de 1 a 3 vezes (88%), 6% consomem todos os dias e outros 

6% de 3 a 5 vezes. Por ser um alimento ultraprocessado seu consumo deve ser 
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evitado, pois contém uma grande quantidade de sal, gorduras e aditivos que podem 

causar algumas patologias. 

Apresentam em média 5 calorias por grama, sendo entre duas a cinco 

calorias a mais em comparação com o prato típico da dieta do brasileiro o famoso 

arroz com feijão na proporção de 2 para 1 (BRASIL, 2014). 

O Guia Alimentar enfatiza que devido à praticidade com que a indústria nos 

apresenta este tipo de produto, a propaganda veiculada na televisão a qual é voltada 

principalmente para o público infantil e adolescente tem-se também o inconveniente 

que geralmente as propagandas deste tipo de alimento vêm atreladas com famílias 

felizes, crianças fortes, saudáveis, o que faz as pessoas acreditarem que este 

produto é saudável (BRASIL, 2014). 

Outras características que estão presentes são: hiper sabor: a indústria 

acrescenta alguns ingredientes que permite o produto ficar mais atraente, fazendo 

com que o  consumidor queira comer sempre mais, o comer sem prestar atenção 

pela praticidade da embalagem, não necessitam do uso de utensílios e pode ser 

consumidos até mesmo na rua, geralmente se apresentam em embalagens grandes 

e o preço em sua grande maioria é atrativo o que faz com que muitas vezes os 

indivíduos consumam calorias em excesso sem perceber (BRASIL, 2016). 

A próxima questão refere-se ao consumo de doces industrializados, a 

resposta está no Gráfico 18. 

 

Gráfico 18 – Você tem o hábito de consumir doces industrializados? 

 
Fonte: Autoria própria 

87%

13%

Você consome doces industrializados

Sim

Não
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Em resposta à questão do consumo de doces industrializados é possível 

perceber que 87% dos alunos têm o hábito de consumo e apenas 13% relataram 

não consumir. Resultados diferem dos achados em estudo realizado por Santos et 

al. (2014), onde constatou que 3,33% dos estudantes não consomem doces.  

Seu consumo foi maior entre as mulheres, 91% contra 71% dos homens. 

Estudo realizado com universitários do curso de Medicina, os resultados são 

condizentes com o presente estudo onde o consumo de doces foi maior no gênero 

feminino que no masculino (RICCI; EVANGELISTA; SCUTTI, 2014). Isso pode 

ocorrer em consequência aos hábitos alimentares errôneos, ao excesso de 

carboidratos simples na dieta o que apresenta carência de certos minerais e 

vitaminas que desencadeiam a vontade de consumir doces, tem-se também a 

diminuição de serotonina, a presença de estresse e a oscilação hormonal 

(MAGESK, 2015).  

De acordo com dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2017 

- 2018 o consumo de açúcar de adição tende a diminuir com a idade, porém, em 

qualquer faixa etária o consumo foi maior pelas mulheres (IBGE, 2020). 

Dentre os doces industrializados os alunos poderiam optar por balas, 

chocolates, chicletes, doces de bar, pirulitos, balas de goma e outros.  

Os doces de maior preferência na faixa etária entre 18 e 25 anos foram o 

chocolate e o doce de bar ambos com 80%, na faixa etária que vai de 26 a 35 anos 

os favoritos foram balas e chocolates os dois com 71%, entre os alunos que têm de 

36 a 45 anos a opção foi pelo chocolate com 67% e na faixa etária que vai de 46 a 

55 anos as escolhas foram chicletes e os doces de bar com empate de 50%. 

A próxima pergunta refere-se ao consumo de bolachas industrializadas pelos 

participantes que pode ser acompanhado no Gráfico 19. 
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Gráfico 19 – Você tem o hábito de consumir bolachas industrializadas? 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Segundo relato dos alunos 83% têm hábito de ingestão de bolachas e 17% 

informaram não fazer o seu consumo. Em pesquisa realizada com 164 estudantes 

do curso de Nutrição em Pelotas por Domingues et al. (2019), o resultado foi distinto 

do identificado neste estudo, 49,4% dos universitários não consomem bolachas. 

Na preferência dos estudantes tem-se bolacha salgada com 53%, sendo o 

consumo maior entre as mulheres com 52%, em seguida a bolacha recheada com 

47%, o maior consumo foi relatado pelos participantes do gênero masculino com 

71%. Este resultado não condiz com o encontrado em estudo por Munhoz et al. 

(2017), com acadêmicos do curso de nutrição onde o consumo de bolacha recheada 

foi de 79%. 

Em relação à idade, os estudantes entre 18 e 25 anos tem preferência pela 

bolacha recheada sendo de 67%, com idade entre 26 e 35 anos houve empate entre 

as bolachas recheada e salgada com 43%, na faixa etária entre 36 e 45 anos a 

escolha foi pela bolacha integral com 50% e para os que têm entre 46 e 55 anos a 

opção foi pela bolacha salgada com 100%. 

De acordo com dados divulgados pela Pesquisa de Orçamentos Familiares 

(POF) 2017 - 2018, biscoitos doces são responsáveis por 2,1% das calorias totais 

dos indivíduos e os biscoitos salgados contribuem com 1,8% (IBGE, 2020). Segundo 

a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & 

Bolos Industrializados o consumo per capita de biscoitos é de 7,021 Kg/habitante 
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(ABIMAPI, 2021). 

De acordo com pesquisa realizada por Gomes, Santos e Freitas (2010), com 

15 marcas de biscoito recheado constatou que seu recheio é basicamente açúcar 

refinado, em algumas marcas esta quantidade passou de 70% e a quantidade de 

gordura foi de 28,6%, ainda conta com a presença de sódio, corantes, conservantes 

é um produto o qual deve ser evitado, pois o organismo precisa de macro e 

micronutrientes, fibras, água para seu bom desenvolvimento. 

Dados divulgados pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017 - 

2018, informaram que o consumo de alguns minerais e vitaminas por parte da 

população está aquém da sua recomendação para adolescentes, adultos e idosos, 

dentre eles podemos citar as vitaminas do complexo B, ferro, cálcio, magnésio, 

vitamina D (IBGE, 2020). 

Cabe ressaltar, que na falta ou excesso desses nutrientes juntamente com os 

macronutrientes o corpo não poderá cumprir com as suas funções, o que irá trazer 

vários prejuízos acarretando não somente sua saúde mas também seu desempenho 

escolar, por isso é importante consumir uma dieta variada, balanceada, colorida, 

com a presença de frutas, verduras, legumes, carboidratos complexos, lipídeos e 

gorduras vinda de boas fontes (CUNHA, 2014). 

Os alunos foram indagados sobre o consumo de embutidos, o resultado pode 

ser observado no Gráfico 20. 

 

Gráfico 20 – Você tem o hábito de consumir embutidos? 

 
Fonte: Autoria própria 
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Através do relato dos alunos constatou-se que 87% fazem consumo de 

embutidos e 13% não têm o hábito. Em estudo realizado por Almeida et al. (2017), 

com 100 universitários do curso de gastronomia em Minas Gerais, 9% relataram não 

consumir embutidos, valor este que chegou próximo ao encontrado neste trabalho, 

já uma outra pesquisa elaborada por Santos, Carvalho e Pinho (2019) com a 

participação de 1475 escolares relatou que 23% não consomem embutidos, dados 

que diferem dos informados pelos participantes deste estudo. 

O embutido que teve a maior preferência foi o presunto/apresuntado com 61% 

entre as mulheres e 100% para os homens. 

Com relação à idade, a escolha para aqueles entre 18 e 25 anos foi o 

presunto/apresuntado com 73%, entre 26 e 35 anos com 86%, também foi o 

presunto/apresuntado, já na faixa etária de 36 a 45 anos houve empate na 

preferência com 50% para presunto/apresuntado e linguiça tipo calabresa, na idade 

entre 46 a 55 anos o empate ficou entre o presunto/apresuntado e salame/salamito 

com 50%. 

De acordo com OMS, o consumo diário de embutidos pode levar ao 

desenvolvimento de alguns tipos de câncer, principalmente o colorretal, podendo 

ainda acometer o estômago e o intestino, devido a presença de conservantes e sal, 

o consumo de apenas 50 gramas o que equivale a 4 fatias de presunto ou 1 unidade 

de salsicha diariamente tende a aumentar a chance de desenvolver um câncer em 

até 18% (INCA, 2015; 2018a). 

Uma outra pesquisa realizada na Escócia, relatou que o consumo diário de 9 

gramas de embutidos pode intensificar em 21% o aparecimento de câncer de mama 

em mulheres (HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS, 2019). 

O consumo desse tipo de produto contém em excesso sódio, gorduras e 

aditivos químicos o que podem causar danos à saúde, porém, cabe enfatizar, que o 

consumo de sódio é fundamental para o bom funcionamento do organismo, o 

problema é utilizá-lo em excesso, o sódio se faz presente no sal de cozinha e 

também nos alimentos industrializados, em excesso pode desencadear retenção 

hídrica e como consequência causar a hipertensão arterial sistêmica, além de 

patologias que acometem o sistema renal, problemas nos ossos, doenças 

cardiovasculares, câncer (SAÚDE BRASIL, 2017). 

Em contrapartida a diminuição ainda que pequena da ingestão de sódio na 

dieta pode contribuir para que as pessoas tenham mais qualidade de vida, porém é 
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preciso fazer melhor suas escolhas, ter hábitos alimentares mais saudáveis, colocar 

no seu dia a dia alimentos mais naturais e minimamente processados (BRASIL, 

2016). 

Outro componente presente neste produto é a gordura, a qual também 

desempenha funções no corpo, porém em excesso pode contribuir para o 

aparecimento de dislipidemias e doenças cardiovasculares (SAÚDE BRASIL, 2017). 

Dados divulgados pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017 - 

2018 relataram que 53,5% das pessoas estão ingerindo sódio acima do valor 

recomendado, este percentual foi maior entre os homens na fase adulta com 74,2%, 

este público também acrescentou mais sal em produtos já prontos para o consumo 

(IBGE, 2020). 

 

 

4.2 ATIVIDADES REALIZADAS PELOS ALUNOS 

 

O estudo da célula, traz dificuldades devido a não visualização a olho nu e até 

mesmo pela maneira que é apresentado em sala. Dificuldade a qual foi apresentada 

pelos alunos do primeiro período do curso Técnico em Nutrição e Dietética, que 

após sua formação irão desempenhar funções essenciais para que as pessoas 

tenham melhor qualidade de vida, sob o comando do profissional nutricionista. 

Porém, para que possa ocorrer o conhecimento, a aprendizagem é importante que 

os alunos compreendam o que é célula, sua função, relação que exercem com a 

alimentação, principalmente da ingestão de produtos ultraprocessados. 

Diante do exposto, cabe ao professor buscar alternativas para auxiliar e 

motivar os alunos para que ocorra o processo de aprendizagem, conscientização e 

como consequência tenham hábitos alimentares mais saudáveis. 

De acordo com Acciolly (2009, p. 7): 

 
 
A escola é considerada espaço privilegiado para a construção de 
conhecimentos, autonomia, capacidade decisória bem como para ampliar o 
acesso à informação sobre saúde e nutrição. Isso porque, a escola é um 
espaço social onde, muitas pessoas convivem, aprendem e ficam a maior 
parte de seu tempo. Também é na escola que os programas de educação e 
saúde podem ter maior repercussão na vida dos alunos, das suas famílias e 
da comunidade na qual estão inseridos. A adoção de hábitos saudáveis não 
só pelos alunos, mas também por suas famílias. 
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Corroborando Rosa (2019), os temas trabalhados em sala de aula que 

abrangem bem-estar e alimentos são relevantes para que os alunos desenvolvam 

uma relação mais consciente e obtenham uma melhor qualidade de vida. 

Sabe-se que o processo de ensino aprendizagem para os alunos ocorre de 

maneira diferenciada, por isso é importante o professor utilizar metodologias 

diversificadas. Segundo Krasilchik (2008), uma única modalidade didática não torna 

o aluno ativo no processo ensino-aprendizagem, e diversificar se torna relevante 

para que assim se sinta motivado a aprender. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa utilizou-se uma sequência de 

aprendizagem organizada conforme a proposta CTS sobre o tema “consumo de 

alimentos industrializados”. Essa sequência possibilita estimular discussões em 

torno das inter-relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, a fim de que o aluno 

desenvolva o senso crítico sobre como a indústria alimentícia influencia os hábitos 

alimentares e os impactos que causam ao meio ambiente. 

A primeira atividade realizada pelos alunos foi assistir o documentário 

intitulado “Muito além do peso”. 

 

 

Atividades 1 e 8 – Documentário 

 

Este documentário foi escolhido por relatar a realidade de crianças e 

adolescentes com sobrepeso e obesidade de várias regiões do país, com hábitos 

alimentares errôneos, apresenta também o desconhecimento dos pais em relação 

ao consumo de produtos ultraprocessados, a mídia com excesso de propaganda 

para o público infantil, expõe profissionais da área da saúde, educadores e outros 

profissionais para tratar de um assunto muito sério que é a obesidade infantil. 

Mostra ainda as consequências do excesso de produtos ultraprocessados, 

crianças com patologias de adultos, conhecem produtos industrializados, mas in 

natura não. Trata-se de um documentário que leva à reflexão sobre o consumo de 

ultraprocessados, a alimentação das crianças, da família e consequências. Embora 

seja do ano de 2012, porém, bastante atual, tem duração de 1h24 min., com direção 

de Estela Renner. 

Segundo Piedade e Pires (2014), a escolha do documentário precisa ser 

coerente com o tema que está sendo ou foi trabalhado para que possa contribuir 
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com o processo de ensino aprendizagem. O documentário é um recurso didático 

bastante utilizado nas escolas, pode contribuir com a compreensão de conteúdos de 

difícil entendimento, podendo ser utilizado em várias disciplinas (NAPOLITANO, 

2009). 

Durante a exibição do documentário (fotografia 1), pode-se perceber que os 

alunos ficaram atentos, se envolveram, muitos se identificaram principalmente 

aqueles que são responsáveis pela alimentação de seus lares, muitas mães 

comentaram “este eu também compro para meu filho”, “este meu filho já comeu”, “é 

bem assim mesmo”, “que triste”, “eu pensando que estava fazendo o bem”, “tudo 

isso eu sempre comi”, “eu gosto deste”. 

 

Fotografia 1 – Alunos assistindo documentário 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Ricci (2007) salienta que: 

 
 
O professor deve ficar atento às reações e comentários dos alunos, pois é a 
partir deles que se pode encaminhar a estratégia de abordagem do filme. 
Num determinado momento, ele deve orientar uma reflexão crítica sobre o 
filme, deixando que a dimensão racional sobressaia em relação à 
emocional. Um diálogo aberto, após a exibição do filme, pode produzir 
respostas a muitas das possíveis questões propostas ao longo do debate e, 
também, gerar novos questionamentos. 
 
 

Após os alunos assistirem o documentário, cada um fez sua reflexão, 

explanando para a turma, muitos relataram sobre sua alimentação. Todos os alunos 

estavam assistindo o documentário pela primeira vez, a grande maioria referiu 

estarem chocados com tudo o que viram, não imaginavam que a ingestão de 



86 

 

determinados produtos era tão maléfica para o organismo, a quantidade de açúcar 

que tem em um copo de suco, refrigerante, a quantidade de gordura na batatinha 

que aparenta ser tão sequinha. 

Depois que todos teceram seus relatos, foram feitos os seguintes 

questionamentos: O que é Ciência? Onde está o uso da Ciência? Qual é a sua 

importância? Quais são as consequências para as pessoas envolvidas? Quais são 

as Tecnologias utilizadas? Qual é a relevância do emprego dessas Tecnologias? 

Consequências para a Sociedade? Vantagens e desvantagens? 

As respostas foram as mais diversas: “a ciência está presente através da 

medicina”, “quando o homem estuda sobre as doenças, “uso de medicamentos para 

as pessoas perderem peso”, “funcionamento do corpo”, “a genética meu pai obeso 

posso desenvolver obesidade”, “qualidade de vida”. Em relação à importância, a 

grande maioria relatou que “é muito importante”, pois “sem a ciência não teríamos 

pessoas estudando para descobrir as doenças”, “soluções”, “medicamentos”, 

“suplementos”, “alimentação”. Sobre as pessoas envolvidas a grande maioria relatou 

que “somente sentir-se bem, pois “está fazendo o bem para todos através de suas 

descobertas”, “deveriam se sentir cansadas estudam muito em prol da sociedade”, 

“com certeza se sentem desvalorizadas em termos de salário”. 

Em relação ao uso da tecnologia relataram que “o navio da marca nestlé com 

produtos industrializados só chegou até a região ribeirinha graças a tecnologia”, “até 

mesmo os produtos industrializados precisam da tecnologia para seu 

desenvolvimento”, “sedentarismo”, “crianças passando muito tempo em frente a 

televisão”, “celular”, “uso desenfreado de propaganda e publicidade”, “uso de 

eletrodomésticos”, “sem a tecnologia não existiria o documentário”, as 

consequências para a sociedade são muitas, dentre elas infelizmente “as doenças 

com excesso de consumo de industrializados”, “a conservação dos alimentos”, “a 

presença da energia”, “embalagens poluindo o meio ambiente”, “gastos por parte 

dos governantes por causa das doenças”. 

 

 

Atividade 2 –Grupos de estudos 

 

Para a realização desta atividade os alunos foram divididos em três grupos e 

cada um recebeu uma imagem com cenas do documentário, as quais foram 
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selecionadas pelo professor/pesquisador por causa dos impactos que causaram na 

aula anterior quando da apresentação do documentário. 

Cada grupo pode discutir entre si, sobre a imagem recebida, e após puderam 

fazer os apontamentos sobre os benefícios e malefícios da industrialização, citando 

o uso da ciência, da tecnologia e as consequências para a sociedade. 

O grupo 1 trabalhou com a imagem que relata a chegada de refrigerantes em 

uma comunidade ribeirinha, situada em Careiro da Várzea, no Amazonas. 

 

Figura 3 – Print Screen que mostra o momento da entrega de refrigerantes na comunidade 
Careiro da Várzea, no Amazonas 

 
Fonte: Autoria própria, a partir do vídeo disponível no Youtube 

 

 De acordo com relatos dos alunos participantes do grupo 1, os benefícios da 

industrialização estão relacionados ao alimento poder chegar até os moradores 

dessa comunidade, não sendo o refrigerante em si, mas os alimentos de maneira 

geral, acredita-se que, se é possível chegar refrigerante também pode chegar outro 

tipo de alimento, a oportunidade de trabalho, praticidade, maior durabilidade dos 

produtos. 

Malefícios: excesso de açúcar, sal, corantes, calorias, doenças para estes 

moradores como as apresentadas no documentário, falta de informação sobre o 

produto que estão consumindo. 
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Uso da ciência: pessoas estudando dentro de um laboratório para 

desenvolver alimentos, percebendo os malefícios para o corpo das crianças e 

também dos adultos que consomem este tipo de produto, produzindo remédios para 

diversas dores. 

Uso da tecnologia: através da tecnologia utilizada é possível chegar vários 

produtos as pessoas que moram mais longe e em lugares de difícil acesso, o uso de 

eletrodomésticos, energia elétrica. 

Consequências para a sociedade: excesso de embalagens dos produtos 

industrializados sendo jogados no rio, pessoas cada vez mais doentes, uso em 

excesso de medicamentos. 

O grupo 2 trabalhou com a imagem de um navio flutuante da marca Nestlé, 

em Breves, no Pará. Esta foi uma das imagens que mais causou indignação nos 

alunos. 

 

Figura 4 – Print Screen que mostra o momento de um navio flutuante da marca Nestlé, em 
Breves, no Pará 

 
Fonte: Autoria própria, a partir do vídeo disponível no Youtube 

 

Sobre os relatos dos alunos tem-se como benefícios a chegada de um 

supermercado até estas pessoas que estão em regiões mais afastadas e de difícil 

acesso, não se preocupar de ir até o supermercado ele vem até você, consumo de 

alimentos de marca, alimentos gostosos. 

Como malefícios apresentaram produtos com açúcar, gordura, sal, somente 

alimentos que podem deixar as pessoas doentes. 
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Uso da ciência: pessoas desenvolvendo estes tipos de produtos, pesquisas 

para fazer o navio, estudar como chegar a este lugar sem destruir os rios, a 

natureza, cuidados com manutenção do navio. 

Uso da tecnologia: fazer peças resistentes para o navio, funcionamento, uso 

de equipamentos, como ficar tanto tempo longe, porém com comunicação, cuidados 

para que os alimentos não estraguem. 

Consequências para a sociedade: doenças pelo excesso de produtos que 

oferecem estar cheio de coisas que não são tão boas para a saúde, pode ocorrer 

algum tipo de vazamento no navio e até mesmo um acidente e danificar os rios, 

machucar os peixes, muita embalagem que estes produtos apresentam, hábitos 

alimentares errados, poluição. 

O grupo 3 ficou com a imagem de uma situação ocorrida em uma aldeia, em 

que o cacique também é um agente de saúde, que mostrou como é a alimentação 

de seus povos na atualidade, para ele o macarrão instantâneo, tipo miojo é 

saudável. 

 

Figura 5 – Print Screen que mostra o momento em que o cacique da aldeia relata sobre a 
alimentação dos indígenas na atualidade 

 
Fonte: Autoria própria, a partir do vídeo disponível no Youtube 

 

O grupo ao final da discussão compreendeu que este tipo de produto 

entrando nas aldeias não traz nenhum benefício, ao contrário, somente malefícios, 

pois infelizmente estes povos tem sua cultura, seus alimentos, plantam, colhem, e 
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com a chegada deste tipo de produto, infelizmente estão perdendo sua identidade, 

suas raízes, além das doenças que causam.  

Uso da ciência e da tecnologia na opinião do grupo é negativo, acham que 

estão perdendo tempo e dinheiro desenvolvendo este tipo de produto, que ninguém 

deveria comprar. 

As consequências para a sociedade são mais doenças entre os povos 

indígenas, perdem sua identidade, sedentarismo, falta de conhecimento. 

 Percebeu-se que todos os alunos participaram ativamente desta atividade, 

com suas contribuições, relatos pessoais, conseguiram contextualizar as imagens, o 

momento relacionando não só com o documentário mas também trazendo para seu 

cotidiano, na sua grande maioria tendo empatia, respeito mútuo, o que permitiu o 

bom desenvolvimento da atividade. 

Durante as discussões dentro dos grupos foi possível observar divergência de 

opiniões, as quais foram positivas e ao mesmo tempo contribuíram para o 

entendimento do uso da ciência, da tecnologia e também as consequências, que 

existem ônus e bônus para toda a sociedade.  

Segundo Possete (2014), o uso da imagem para fins pedagógicos, seja para 

a definição ou representação de um tema, possibilita aos alunos usar não só a 

criatividade como outros sentimentos, cada um ao visualizar uma imagem tem 

reações e entendimentos diferentes. Carneiro (2012) salienta que os docentes não 

podem delimitar o envolvimento dos educandos nas atividades, mas sim contribuir 

para a participação e colaboração de todos. 

 

 

Atividade 3 – Modelo didático – célula animal 

 

Para a realização desta atividade, primeiramente houve aula expositiva 

dialogada para apresentar o tema célula. Antes do início da aula algumas 

indagações foram realizadas dentre essas: O que é célula? Qual é a sua função? 

Em seu organismo há células? Todas as células têm a mesma função? Qual é a 

relação do consumo de produtos industrializados com a célula? Estes 

questionamentos foram realizados com o objetivo de averiguar o conhecimento dos 

alunos sobre o tema. 
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É preciso considerar que este conteúdo é primordial para o entendimento dos 

processos e funções que ocorrem dentro do organismo, porém, de difícil 

compreensão pois apresenta definições as quais muitas vezes são fragmentadas e 

descontextualizadas que não permitem ao aluno fazer uma ligação entre a teoria e 

prática, ou seja, não conseguem trazer para seu dia a dia (NIGRO, 2007). 

Como lembram Teixeira e Natali (2007) o estudo da célula é de difícil 

compreensão, devido à falta de materiais pedagógicos empregados na sala de aula, 

o que permite pouco ou quase nenhum contato do discente com o conteúdo. 

No entendimento de Ronca (1994) e de Cavalcante e Silva (2008), quando o 

professor utiliza o uso de modelos em sala contribui para a compreensão do 

conteúdo, trazendo para o aluno um material que pode ser visualizado e não apenas 

ficando no imaginário, o que colabora para a aproximação da teoria e prática. 

Amorim (2013) complementa que o uso de modelos em sala é um dos recursos que 

mais ajudam no processo de aprendizagem do aluno, pois irá envolver-se em todas 

as etapas da elaboração deste material. 

A execução da construção do modelo didático celular ocorreu somente após a 

realização da aula teórica. Esta atividade constituiu de uma etapa importante, em 

que os alunos participaram ativamente do processo ensino-aprendizagem, 

construindo seu próprio material, deixando de ser apenas ouvinte, contribuindo para 

a aprendizagem significativa. 

Moreira (2010) relata que a aprendizagem significativa parte do pressuposto 

que o aluno já tem compreensão de um determinado tema, o qual o professor deve 

levar em consideração para que haja assimilação do novo tema trabalhado, assim 

permitindo ao aluno fazer uma conexão do que já sabe com o novo. 

Para Ferreira, Nogueira e Oliveira (2020), a elaboração de materiais 

pedagógicos para conteúdos da área de Biologia exige apenas persistência e 

imaginação, o que mais encontramos na sala de aula, cabe ao professor saber que 

atualmente deixou de ser o detentor do conteúdo e passou a ser mediador. 

Para a realização desta aula prática os alunos foram divididos em grupos, 

eles mesmos se organizaram, o material que iriam utilizar para a construção do 

modelo ficou a critério de cada um, sendo apenas exigência do professor o uso da 

criatividade e imaginação. 

A aula prática foi realizada em sala de aula, os grupos utilizaram imagens da 

célula como apoio para desenvolver a atividade. 
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Durante a realização desta atividade, observou-se que os alunos estavam 

bastante interessados, trouxeram material para a construção do modelo, embora 

fosse livre o material que iriam utilizar, todos acabaram trazendo os mesmos, 

percebeu-se também uma intensa comunicação entre os membros dos grupos, uns 

ajudando os outros, pedindo a opinião do colega, todos participando ativamente da 

construção do modelo, um modelando a massinha para as organelas, outros 

pintando, outros tirando dúvidas com os próprios colegas e com o professor. 

Verificou-se que nem todos os alunos estavam à vontade, muitos 

demonstravam ansiedade, tensão, medo de errar principalmente na hora da 

montagem, colocar as organelas no lugar correto. 

Muitos comentários durante a realização desta atividade demonstraram a 

preocupação e a responsabilidade dos alunos “e se errar será que perde nota”, “será 

que pode ser de outra cor”, “me ajuda, por favor, preciso da opinião de todos”, “será 

que é assim”, “ficou bom”, “nossa que legal vamos brincar com massinha igual 

crianças”, “estava tão tensa mas já passou”, “ai que medo de errar”, “merecemos 

nota dez”, “ficou lindo igual da folha”, “acabamos”, “olha só que linda esta tal de 

célula”. 

Alguns alunos após a realização da atividade, ainda estavam achando tudo 

muito estranho, como dentro do organismo é muito complexo, assim como o estudo 

da célula, porém, é primordial para que o Técnico em Nutrição compreenda o que é, 

como funciona dentro do organismo, o que ocorre quando comemos, pois 

futuramente estará auxiliando as pessoas para que façam melhores escolhas 

alimentares e possam ter mais qualidade de vida. 

Apesar de todas as dificuldades, entende-se como necessário a proposição 

de formas diferenciadas de apresentar este conteúdo estimulando os alunos a terem 

uma aprendizagem significativa e se interessarem pelos conhecimentos da Biologia, 

reconhecendo sua importância para o entendimento da célula e dos mecanismos 

celulares com a manutenção e funcionamento integrado dos sistemas do corpo 

humano (PARANÁ, 2008), bem como as relações desses mecanismos complexos 

com a alimentação humana, atualmente baseada em alimentos decorrentes do 

processo de industrialização. 

Os modelos desenvolvidos pelos alunos podem ser observados nas 

Fotografias 2 e 3. 
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Fotografia 2 – Modelo didático de célula animal desenvolvido pelos alunos 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 

Fotografia 3 – Modelo didático de célula animal desenvolvido pelos alunos com material 
reciclável 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 

Atividades 4 a 7 – Jogos didáticos 

 

Os alunos sentiram-se desafiados e ao mesmo tempo estavam 

entusiasmados para o desenvolvimento desta nova atividade.  

Antes da realização deste trabalho houve muita discussão para a elaboração 

dos jogos por todos os grupos, a preocupação com as regras, números de 

participantes, a mensagem que iriam passar para os demais colegas, qual tema 

abordar, os materiais que iriam utilizar para maior durabilidade do jogo foram 

preocupações constantes. 
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Observou-se que para a realização da atividade os alunos fizeram busca nos 

livros didáticos, na internet, durante as aulas estavam sempre unidos, empolgados, 

participativos, responsáveis, discutiam muito sobre célula, todos conseguiram 

entender o objetivo desta atividade, que não era apenas desenvolver um jogo, mas 

sim, buscar através do desenvolvimento do jogo facilitar a aprendizagem sobre o 

conteúdo celular e contribuir também com a aprendizagem dos demais colegas. 

Após o desenvolvimento deste trabalho, cada grupo apresentou o jogo que 

elaborou, bem como as regras que criaram e comentaram como foi seu 

desenvolvimento. Neste momento, percebeu-se o quanto estavam orgulhosos do 

trabalho que fizeram, alguns relataram que foi um desafio o qual a princípio parecia 

fácil, porém foi muito trabalhoso mas que valeu muito a pena, houve aprendizagem, 

alguns comentaram que nunca iriam esquecer dessa experiência, outros 

agradeceram por poder fazer algo tão grandioso nesta fase da vida e também pela 

maneira em que as aulas foram conduzidas. 

Quando o aluno participa ativamente da construção do seu próprio 

conhecimento, faz com que fique mais motivado, tenha orgulho, autoestima e 

busque aprender mais. 

É importante lembrar a satisfação em poder acompanhar o desenvolvimento 

dos alunos não só em termos de aprendizagem, mas como pessoas, poder propiciar 

a eles “momentos de descontração”, onde alguns puderam “voltar a infância e 

digamos brincar novamente”, mas aqui lúdico e didático, que fez toda a diferença 

para a compreensão do conteúdo biologia celular. 

A utilização de jogos didáticos é uma ferramenta que auxilia a compreensão 

dos alunos, além de contribuir com a convivência, o respeito mútuo, contribui para a 

formação de novos saberes (DA ROCHA; RODRIGUES, 2018).  

Jann e Leite (2010) acentuam que os jogos se manifestam como ideais para 

alcançar objetivos específicos, de facilitador da aprendizagem, visto que são de fácil 

manuseio, custos reduzidos e estimulantes aos alunos. Kishimoto (2009) enfatiza 

que o uso dos jogos lúdicos transfere para o ensino aprendizado condições que 

melhoram a sua construção, ao introduzir as características do lúdico, prazer, 

iniciativas ativas e motivadoras. 

Em conformidade com as Diretrizes Curriculares Estaduais de Biologia 

(PARANÁ, 2008), o uso de jogos pedagógicos é provocador e cabe à escola 

introduzi-los no dia a dia das atividades com os alunos, com o objetivo de contribuir 
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para o processo de aprendizagem, representa o que o aluno pensa, compreende e 

assimila. Quando do uso de jogos para o processo de ensino-aprendizagem, não 

significa que será utilizado jogos prontos, com regras estabelecidas, ao contrário, o 

aluno poderá usar a sua criatividade, a imaginação, de acordo com o conteúdo 

estudado, desenvolvendo regras, normas e leis. 

Para o desenvolvimento desta atividade os alunos utilizaram o laboratório de 

informática, com auxílio do computador e internet, verificou-se dificuldade com o uso 

do computador, muitos relataram que não tem computador em casa e alguns até 

nunca tinham utilizado, porém, aqueles que entendiam um pouco mais auxiliavam os 

outros, esta atitude contribuiu para uma melhor interação entre a turma, o respeito, 

empatia, o que proporcionou um ambiente bastante favorável para o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Após as discussões, buscas na internet e nos livros didáticos, iniciou-se a 

confecção dos jogos, cada grupo usou a criatividade, imaginação, houve muito 

entusiasmo para a realização desta atividade a qual teve boa receptividade, 

participação e colaboração, a seguir serão apresentados os jogos que foram 

elaborados durante as aulas. 

 

Fotografia 4 – Jogo didático – dominó celular 

 
Fonte: Autoria própria 
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Fotografia 5 – Jogo didático – memória celular 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 

Fotografia 6 – Jogo didático – espetinho celular da memória 

 
Fonte: Autoria própria 
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Fotografia 7 – Jogo didático – perguntas e respostas 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Os jogos didáticos elaborados nessa atividade foram desenvolvidos com 

materiais acessíveis, podendo ser utilizado por alunos do ensino fundamental, 

ensino médio, ensino profissionalizante, educação de jovens e adultos e ensino 

superior. 

Destaca-se ainda que os jogos apresentados acima foram todos adaptados 

de outros tradicionais como dominó, jogo da memória, jogo de perguntas e 

respostas, porém com temas e questões referente ao conteúdo celular. 

 

 

Atividade 9 – Aula Prática - célula comestível saudável 

 

A escolha por mais uma atividade a qual se desenvolveu um modelo celular, 

embora comestível, explica-se por se tratar de alunos do curso Técnico em Nutrição, 

curso este que está diretamente ligado à alimentação, a qual tem relação com a 

célula. 

Conforme Santos, Lisboa Neto e Fialho (2016), o ensino fundamentado na 

construção de modelos pode promover um conjunto em que não apenas a ciência 

tenha sentido para os estudantes com explicações satisfatórias, mas acima de tudo 

possibilitando desenvolver uma forma de conhecimento flexível para ser aplicado e 

transferido a diferentes situações e problemas.  

Esta atividade teve como objetivo os alunos buscarem conhecer a nova 

classificação dos alimentos de acordo com a Pirâmide Alimentar, e também 
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compreenderem quais são as consequências do consumo em excesso de certos 

produtos alimentícios não só para as pessoas mas também ao ambiente onde estão 

inseridas. 

Ainda possibilitou aos alunos o contato com alimentos mais saudáveis, mais 

naturais e como toda a aula desta sequência didática trouxe um desafio para os 

alunos, o desenvolvimento de um prato elaborado com alimentos mais saudáveis 

para contribuir com a nutrição da célula e no momento da sua apresentação estar 

caracterizando uma célula animal. 

Para Krasilchik (2005), é importante que o educador modifique suas práticas 

pedagógicas, elaborando aulas mais dinâmicas, que despertem a motivação e 

auxilie aprendizagem. Rosa e Schimin (2016) acrescentam que para ocorrer o 

processo de ensino-aprendizagem é importante unir práticas investigativas com 

aulas práticas.  

Esta aula ocorreu no laboratório do curso de Nutrição e Dietética, e os grupos 

foram os mesmos das aulas anteriores, os alunos poderiam desenvolver pratos 

doces ou salgados, porém a única exigência era que os ingredientes fossem os mais 

saudáveis possíveis. 

No decorrer da aula surgiu um alimento surpresa, que foi o inhame, todos 

deveriam colocá-lo nos seus pratos, independente se a preparação fosse doce ou 

salgada.  

Percebeu-se que muitos alunos desconheciam o inhame, alguns grupos 

tiveram dificuldade na hora de inseri-lo, assim como outros alimentos também, pois a 

grande maioria relatou que muitos ingredientes estavam utilizando pela primeira vez, 

como foi o caso da farinha integral. 

Mesmo diante de tantas dificuldades, todos os alunos se envolveram no 

desenvolvimento do prato, houve a colaboração de todos, cada um da sua maneira, 

uns ajudando nas preparações, outros na higienização, outros cortando, picando, 

nenhum aluno ficou apático a aula, literalmente colocaram a mão na massa, mais 

uma vez pode-se observar que os alunos fizeram o melhor, muita responsabilidade, 

empolgação, criatividade, dedicação, interação, respeito, empatia, organização, o 

que contribui para a realização da aula e da aprendizagem. 

O uso de um método diferenciado deve ser estimulador aos alunos, fazendo 

com que os mesmos tenham prazer e entusiasmo em aprender sobre o conteúdo de 

biologia trabalhado em sala. É importante também que durante as aulas o professor 
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envolva o maior número possível de alunos para que a mesma seja mais dinâmica, 

atrativa e proveitosa. 

No momento em que ocorreu a apresentação dos pratos os alunos puderam 

relatar um pouco sobre as organelas falando das suas funções, também fazer uma 

reflexão se estão nutrindo suas células, o que estão fazendo com seu corpo.  

Após esta apresentação houve a degustação, a qual foi muito esperada, 

muitos eram a primeira vez que estavam experimentando um prato mais saudável. 

Puderam perceber que a preparação que elaboraram estava além de saudável,  

saborosa, sem a presença de produtos ultraprocessados, e o que é melhor, 

contribuindo para a nutrição das células. 

A fotografia 8 demonstra este momento. 

 

Fotografia 8 – Aula prática – célula comestível saudável 

 

 
Fonte: Autoria própria 
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Atividade 10 – Aula prática infantil – nutrindo as células 

 

Esta foi a realização de mais uma atividade prática para contribuir com o 

processo ensino-aprendizagem da célula. 

É importante lembrar, que difere da aula anterior, embora os alunos tiveram 

que desenvolver pratos saudáveis, porém, a elaboração desses pratos foram 

voltadas para o público infantil. 

Nesta aula, os alunos tiveram que desenvolver dois pratos saudáveis, sendo 

um doce e um salgado. Para a realização dos pratos houve sorteio dentre eles  

chuchu, batata doce, abobrinha, cará e inhame. 

Rosa (2019) enfatiza que os temas trabalhados em sala de aula que abrange 

bem-estar e alimentos são relevantes para que os alunos desenvolvam uma relação 

mais consciente e obtenham uma melhor qualidade de vida. 

A participação das crianças se justifica pela formação dos hábitos 

alimentares, que são formados durante a infância e cabe aos pais e/ou responsáveis 

estimulá-los, através da alimentação saudável, variada e colorida. 

Cinco crianças com idade entre 4 a 7 anos, sendo três meninos e duas 

meninas participaram da aula. Após a degustação de cada prato, as crianças 

receberam uma ficha de análise sensorial de carinha, que pintaram de acordo com a 

degustação de cada prato. Esta ficha se encontra no final do trabalho (APÊNDICE 

C). 

 

 

Fotografia 9 – Aula prática infantil – nutrindo as células 
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Fonte: Autoria própria 

 

 

Atividade 11 – Palestra com crianças: Nutrindo as células 

 

Esta palestra ocorreu após a realização da sequência didática, a única 

atividade que não ocorreu no período das aulas da disciplina de Nutrição Humana. A 

mesma aconteceu no período da manhã, em uma escola da rede Municipal de 

Educação, infelizmente nem todos os alunos puderam participar, alguns pela 

incompatibilidade de horário e outros pela timidez e medo de falar em público, 

mesmo a palestra sendo voltada para o público infantil (Fotografia 10). 
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Fotografia 10 – Palestra com crianças – alimentação saudável 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Para apresentação da palestra os alunos se reuniram em duplas, trabalharam 

temas sobre hábitos alimentares e suas consequências, trabalharam ainda a 

pirâmide alimentar e o sistema digestório. A palestra teve em média duração de 30 

minutos e ao final as crianças receberam um desenho da pirâmide alimentar para 

colorir. 

Durante toda a palestra houve a participação das crianças, ainda mais 

quando se falava e mostrava algum alimento que conheciam ou fazia parte de seus 

hábitos alimentares, todos falavam ao mesmo, queriam contar o que sabiam dos 

alimentos, muitos contaram algumas histórias que aconteceu com a família, 

principalmente quando o assunto foi obesidade e diabetes, alguns relataram as 

dificuldades dos colegas das outras salas, relataram ainda que na escola tem uma 

colega que faz uso de insulina, outro que traz lanche de casa porque não pode 

comer o lanche que é servido na escola. 

Esta atividade foi bastante gratificante para os alunos, puderam verificar na 

prática o que assistiram no documentário, comentaram ainda que pensavam que 

iriam ensinar alguma coisa para as crianças, mas na verdade aprenderam muito com 

elas. Também estavam felizes por realizarem a primeira palestra e, de alguma 

forma, contribuir com uma alimentação saudável e consciente para as crianças. 

No período da noite, durante as aulas, os alunos que participaram da palestra 

relataram para o restante dos colegas como foi a experiência, percebi em todos um 

orgulho de poderem contribuir para que mais pessoas tivessem a oportunidade de 

conhecer e compreender a importância dos hábitos alimentares saudáveis. 
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4.3 QUESTIONÁRIO FINAL 

 

Este questionário foi composto por três questões, todas abertas (APÊNDICE 

D), que os alunos responderam após o término da intervenção didática com a 

realização das atividades propostas na sequência de aprendizagem elaborada na 

perspectiva da abordagem CTS. 

O quadro 4 apresenta a organização das respostas dos alunos em relação a 

primeira questão respondida (UA1). 

 

Quadro 4 – Unidades de Análise 1 (Questão 1) 
UNIDADE DE 
CONTEXTO 

UNIDADES DE 
ANÁLISES 

ALUNOS 

UC1 

UA1 – Você sabe o 
que é uma 

alimentação 
saudável? 

A1 – É uma alimentação equilibrada, contendo tudo o que nosso corpo 
necessita CHOs, PTNs, LIPs, minerais, fibras, etc. 

A2 – alimentação saudável e consumir todos os tipos de alimentos mais 
moderadamente, consumir frutas e verduras orgânicas e substituir os 
produtos industrializados. 

A3 – É uma reeducação alimentar. Consumir alimentos saudáveis com 
pouco açúcar, gorduras, beber água. 

A4 – Alimentação é comer alimentos que vem da natureza, bem 
higienizados, com os nutrientes necessários. 

A5 – Oferecer ao organismo os nutrientes adequados da forma que 
melhor se adapte ao tipo de condição patológica e características físicas. 
Trazer o equilíbrio. 

A6 – É uma alimentação balanceada, beber água. 

A7 – É você optar por alimentos que serão nutritivos para a nossa saúde 
comer alimentos saudáveis. 

A8 – Sim, trata-se de uma alimentação equilibrada e que contenha 
quantidades suficientes de proteína, carboidrato e lipídeos para garantir 
que nada falte ao corpo e o mantenha sadio. 

A9 – É uma alimentação feita com equilíbrio, sem exageros, com uma boa 
mastigação e um tempo adequado para alimentar sem pressa de comer. 

A10 – Sim. Aquela que manda muitos nutrientes para dentro da célula e 
como consequência nos traz muita saúde. Tem a ver com consciência. 

A11 – É se alimentar corretamente, não consumir produtos 
industrializados, por exemplo, ingerir corretamente todos os nutrientes que 
nosso corpo precisa. 

A12 – No meu ponto de vista, é aonde iremos de alguma forma, trocar 
uma bala por uma fruta, optar por verduras e legumes, e cortar o que não 
presta. 

A13 – Tudo que fornece ao nosso corpo essencial, calorias adequadas ao 
nosso organismo, dando nutrientes. 

A14 – Comer com moderação. 

A15 – É uma alimentação colorida e variada. 

A16 – É uma alimentação sem excessos com bastante equilíbrio. 

A17 – Nada mais é do que comer comida de verdade. 

A18 – É o bom e velho arroz com feijão, saladas e uma carninha. 

A19 – Alimentação equilibrada. 

A20 – Alimentação como o da minha vó, sem a presença de enlatados, 
embutidos, industrializados, o mais natural possível. 

A21 – Alimentação saudável é aquele que nutre seu organismo, não vai 
trazer doenças. 

A22 – Alimentação com temperos naturais, sem muito sal, sem muita 
açúcar, sem muita gordura, de preferência aquela que deveria estar 
presente em todos os lares, porém, como assistido no documentário a 
mídia influencia muito a nossa alimentação, é ela que manda dentro das 
casas. 

A23 – Sim, comer de forma correta, não consumir guloseimas, gordices, 
enlatados, industrializados, embutidos, consumir mais frutas, verduras, 
legumes, integrais e não refinados. 

A24 – Alimentação saudável é quando conseguimos ingerir alimentos 
ricos em vitaminas, minerais, de maneira consciente, buscar ter uma 
melhor qualidade de vida. 
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A25 – Aquela que todos deveríamos ter acesso. 

A26 – Quando você consome todos os nutrientes necessários para o 
organismo em equilíbrio. 

A27 – Alimentação saudável quando consumimos alimentos que tenham 
nutrientes que beneficiam a nossa saúde, que tenham proteínas, 
vitaminas, gordura saudável. 

A28 – Alimentação saudável é fundamental para funções do organismo 
para funcionar de uma forma equilibrada. 

A29 – Hortaliças, frutas e verduras e não industrializados. 

A30 – Sim, é uma alimentação rica em frutas, verduras de preferência 
naturais, menos sódio, menos óleo, menos açúcar e muita água. 

Fonte: Autoria própria 

 

Para Valle e Euclydes (2007), a alimentação saudável precisa ser 

diversificada para suprir a necessidade das pessoas em suas diferentes fases. A 

alimentação saudável é uma alimentação a qual deve ser harmoniosa e baseada em 

três importantes pilares que são: diversidade de alimentos, controle e 

proporcionalidade. 

Segundo Assao e Cervato-Mancuso (2008), a alimentação saudável deve ser 

preparada com todos os grupos de alimentos, sabendo sua origem e sempre que 

possível optar pelos alimentos menos processados.  

Conforme definição dos autores acima é possível perceber através de 

feedback dos alunos que os mesmos sabem o que é e como ter uma alimentação 

saudável no cotidiano, porém, quando falamos em alimentação sabemos que tem 

vários fatores que impedem que as pessoas coloquem em prática, o que facilita o 

excesso e ou a falta de nutrientes contribuindo para complicações em sua saúde e 

consequentemente na qualidade de vida. 

Como esclarece Oliveira (2007) o não entendimento sobre alimentos, 

nutrientes e sua importância faz com que as pessoas não se preocupem com sua 

alimentação, a qual é essencial para a sobrevivência, compete à escola assegurar e 

proporcionar a aquisição destes conhecimentos. 

O quadro 5 apresenta as respostas dos alunos para a primeira parte da 

questão 2 (UA2a), que procurou enfatizar a quantidade de sódio e outros 

componentes presentes nos alimentos industrializados. 

 

Quadro 5 – Unidades de Análise 2 (Parte 1/Questão 2) 
UNIDADE DE 
CONTEXTO 

UNIDADES DE 
ANÁLISES 

ALUNOS 

UC2 

UA2a – Você sabe 
mensurar a 

quantidade de sódio, 
açúcares e gorduras 

presente nos 
alimentos 

industrializados que 
mais consomem? 

A1 – Não sei a quantidade, mas uma coisa posso afirmar! Que consumo o 
menos possível de alimentos industrializados. Mas o que está presente 
em minha vida é o refrigerante. 

A2 – Não. 

A3 – Não. 

A4 – Procuro evitar este tipo de alimento, mas quando consumo não 
verifico a quantidade de sódio, açúcares e gorduras, mas estou ciente do 
mal que fazem. 
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A5 – Não. 

A6 – Não. Até porque agora que estou fazendo o curso que estou tendo o 
conhecimento e espero colocar em prática. 

A7 – Não. 

A8 – Não. De agora em diante irei tomar esse cuidado, pois me assustei 
com o que vi no documentário. 

A9 – Sim, pelos rótulos. 

A10 – Não. Posso dizer que é por pura ignorância, pensava que 
comprando um monte de “porcariada” no supermercado e levando para 
minha família estava fazendo o certo. 

A11 – Sódio não sei, gordura consumo uma quantidade digamos que ruim 
para meu corpo, mas já estou diminuindo, e açúcar é o que mais 
consumo. 

A12 – Não. É uma questão difícil de saber. 

A13 – Não. Mais é por descuido mesmo. 

A14 – Procuro sempre que possível ler os rótulos, aprendi isso com a 
pediatra da minha filha na época, pois tinha muita alergia e depois que 
troquei de pediatra que descobri que era por causa da alimentação.  

A15 – É difícil ainda mais dos produtos industrializados você tem que 
acreditar no que está no rótulo. 

A16 – Através dos rótulos. 

A17 – Nunca me preocupei até o dia em que fui no médico e os exames 
deram todos alterados, por isso estou fazendo este curso para melhorar 
meus hábitos. 

A18 – Sempre procuro controlar, pois não sou mais criança. 

A19 – Não, mais esse documentário foi um tapa na minha cara. 

A20 – Não, mais depois do documentário vou prestar mais atenção, aliás 
cadê as autoridades para barrar as indústrias alimentícias de todo esse 
excesso que colocam dentro de um único pacote. 

A21 – Só como quando estou com fome de verdade, porém, sempre 
procurando alimentos melhores. 

A22 – Como diz a prof, desembrulhe menos e descasque mais esse será 
meu lema de vida daqui em diante, pois assim saberei quanto de cada 
coisa estou consumindo. 

A23 – Para ser sincera muito. Tanto de sódio, açúcar e gordura, não só 
dos alimentos industrializados, em casa faço muita fritura, doces, 
sobremesas, e tenho a mão pesada para o sal. 

A24 – Para eu conseguir mencionar a quantidade tenho que olhar na 
tabela nutricional. 

A25 – Pode parecer mentira mais nunca tive essa preocupação, mesmo 
comendo muito industrializado sempre fui muito magra, porém através do 
documentário pude ver que a doença chega em qualquer idade. Foi um 
chacoalham para mim. 

A26 – Não. 

A27 – Não. 

A28 – Não. 

A29 – Leitura de rótulo. 

A30 – Infelizmente não. 

Fonte: Autoria própria 

 

De acordo com relatos dos alunos constatou-se que a grande maioria não 

observa o quanto de sódio, açúcar e gordura consomem no seu cotidiano, uma 

minoria busca ler rótulos dos alimentos que é onde constam estas informações nos 

alimentos industrializados. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC, 2016) é 

importante ler o rótulo para saber o que realmente está consumindo, pois nos 

produtos alimentícios contém uma grande quantidade de açúcares, corantes e 

conservantes, os quais trazem prejuízos à saúde do consumidor. 

Conforme estudos realizado pela Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo (FIESP) juntamente com Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 
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(CIESP), com 3000 pessoas em 12 regiões metropolitanas e mais duas cidades, 

constatou que apenas 24% dos entrevistados leem rótulos com frequência e que 

buscam data de validade (FIESP, 2018). 

Ainda, em complemento a pergunta anterior os alunos foram questionados 

sobre os benefícios (UA2b) e malefícios (UA2c) desses nutrientes para o organismo. 

O quadro 6 apresenta as respostas dos alunos. 

 

Quadro 6 – Unidades de Análise 2 (Partes 2 e 3/Questão 2) 

UNIDADE DE 
CONTEXTO 

UNIDADES DE 
ANÁLISES 

ALUNOS 
UA2b – Quais os benefícios 
destes nutrientes para sua 

saúde? 

ALUNOS 
UA2c – Quais os malefícios 
destes nutrientes para sua 

saúde? 

UC2 

UA2 – Quais os 
benefícios e 

malefícios destes 
nutrientes para sua 

saúde? 

A1 – Sódio: não sei. 
- Açúcar: principal fonte de energia. 
- Gordura: fonte de energia a longo 
prazo 

A1 – Sódio: aumenta a pressão e 
pedra no rim. 
- Açúcar: obesidade. 
- Gordura: obesidade 

A2 – Sódio: se consumido na 
medida certa só trazem benefícios. 
- Açúcar: desde que não consumir 
em excesso é benéfico para o 
organismo. 
- Gordura: Precisamos também, 
porém o problema é o excesso. 

A2 – Sódio: se ultrapassar o limite 
vai causar doença para o corpo. 
- Açúcar: também em excesso vai 
trazer doença. 
- Gordura: também. 

A3 – Sódio: temperar os alimentos 
e contém iodo. 
- Açúcar: Energia para o corpo e 
usado em receitas. 
- Gordura: boas são bem vindas 
como as presentes no abacate, 
castanhas, azeite de oliva. 

A3 – Sódio: pedra nos rins. 
- Açúcar: Diabetes. 
- Gordura: aumenta colesterol e 
triglicerídeos. 

A4 – Sódio: o corpo precisa, porém 
na medida certa. 
- Açúcar: fonte de energia. 
- Gordura: precisamos 
principalmente para absorver as 
vitaminas lipossolúveis que são: A, 
D, E, K. 

A4 – Sódio: Aumenta a pressão. 
- Açúcar: diabetes. 
- Gordura: podem prejudicar a 
circulação do sangue nas artérias 
ocasionando infarte entre outros 
problemas de saúde. 

A5 – Sei, mas me deu um branco. A5 – Sei, mas me deu um branco. 

A6 – Sódio: Temperar a comida, 
iodo. 
- Açúcar: dar energia. 
- Gordura: desde que sejam as 
boas trazem inúmeros benefícios. 

A6 – Pedra no rim, pressão alta. 
- Açúcar: diabetes. 
- Gordura: vai aumentar 
triglicerídeos e colesterol. 

A7 – Sódio: nenhum. Aos poucos 
estou descobrindo mais malefícios 
do que benefícios que estou 
causando a minha saúde e da 
minha família. 
- Açúcar: Até agora nenhum. 
- Gordura: Nenhum benefício. 

A7 – Sódio: problemas nos rins. 
- Açúcar: problemas com diabetes. 
- Gordura: Só serve para entupir as 
veias. 

A8 – Sódio: Nosso organismo 
precisa usar com cuidado. 
- Açúcar: fornece energia para o 
dia a dia. 
- Gordura: é preciso para algumas 
vitaminas e tem outras funções 
bem importante para o nosso 
organismo. 

A8 – Sódio: Sistema renal e 
cardíaco também, sobe a pressão. 
- Açúcar: diabetes, obesidade. 
- Gordura: diabetes e obesidade. 

A9 – Sódio: nosso organismo 
precisa em certa quantidade. 
- Açúcar: tem benefícios até certo 
ponto. 
- Gordura: somente as boas. 

A9 – Sódio: aumenta a pressão, 
incha. 
- Açúcar: diabetes, obesidade. 
- Gordura: colesterol, obesidade. 

A10 – Sódio: além de salgar os 
alimentos contém iodo. 
- Açúcar: adoça os alimentos, 

A10 – Sódio: prejudica o coração. 
- Açúcar: diabetes, obesidade. 
- Gordura: prejudica o coração, 
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tentar não colocar o refinado. 
- Gordura: deixa os alimentos mais 
gostosos. 

causa obesidade, circulação. 

A11 – Sódio: tempero, iodo. 
- Açúcar: carboidrato que nos dão 
energia. 
- Gordura: só tem benefício se for 
uma gordura boa como abacate, 
oleaginosas. 

A11 – Sódio: pedras nos rins. 
- Açúcar: diabetes, colesterol. 
- Gordura: colesterol, diabetes. 

A12 – Sódio: salgar nossa comida. 
- Açúcar: adoçar e carboidrato para 
o corpo. 
- Gordura: o corpo precisa 
principalmente para vitamina D.. 

A12 – Sódio: muitos, como a 
pressão alta e pedra no rim. 
- Açúcar: muitos, como diabetes. 
- Gordura: muitos, como veia 
entupida. 

A13 – Sódio: componente vital para 
o organismo, equilíbrio. 
- Açúcar: energia que precisamos 
durante o dia todo. 
- Gordura: amortece a queda pois 
reveste os órgãos. 

A13 – Sódio: retém muita água, 
nos deixa inchada, atrapalha a 
circulação e o coração. 
- Açúcar: obesidade dá barriga. 
- Gordura: além da obesidade e da 
barriga, ainda mexe com o 
colesterol bom. 

A14 – Sódio: me ajuda muito pois 
tenho problema da tireoide, pois 
tem iodo é claro que não é única 
fonte. 
- Açúcar: traz disposição para o 
corpo. 
- Gordura: me ajuda muito pois 
tomo vitamina d. 

A14 – Sódio: se usado em excesso 
pode subir a pressão e assim 
mexer com o corpo inteiro. 
- Açúcar: pode parecer diabetes, 
obesidade e muitas vezes também 
arrependimento ainda mais quando 
se come em excesso. 
- Gordura: em excesso coração 
chora, não vai aguentar. 

A15 – Sódio: o que seria sem ele 
dentro de uma cozinha, tempera, 
tem iodo só não pode ser o 
refinado. 
- Açúcar: da energia, alegria. 
- Gordura: mantém a temperatura 
do corpo. 

A15 – Sódio: pressão alta, retém 
líquidos, prejudica o coração. 
- Açúcar: principalmente obesidade 
e depois tem muito mais. 
- Gordura: problema coração, 
obesidade, AVC. 

A16 – Sódio: tem função dentro da 
célula. 
- Açúcar: para mim bom humor 
principalmente. 
- Gordura – importante para as 
vitaminas que precisam de gordura 
boa. 

A16 – Sódio: sobe pressão. 
Açúcar: diabetes. 
Gordura: colesterol e coração. 

A17 – Sódio: participa da bomba de 
sódio e potássio dentro da célula. 
- Açúcar: traz energia para a célula. 
- Gordura: isolante térmico. 

A17 – Sódio: pressão alta, coração, 
circulação. 
- Açúcar: obesidade, diabetes. 
- Gordura: obesidade, infarto, 
diabetes. 

A18 – Sódio: importante para o 
organismo. 
- Açúcar: fonte de energia. 
- Gordura: participa da formação da 
célula. 

A18 – Sódio: principalmente 
aumenta a pressão e causa 
desequilíbrio nas células. 
- Açúcar: obesidade, diabetes. 
- Gordura: obesidade, diabetes, em 
excesso juntamente com o açúcar 
é uma bomba. 

A19 – Sódio: iodo, salga os 
alimentos. 
- Açúcar: adoça os alimentos, da 
energia. 
- Gordura: se de boa qualidade da 
saciedade. 

A19 – Sódio: aumenta a pressão, 
incha as pessoas. 
- Açúcar: obesidade, diabetes. 
- Gordura: obesidade, diabetes, 
coração. 

A20 – Sódio: vital para o 
organismo, todos os dias devemos 
consumir, porém o problema assim 
como tudo na vida é o excesso. 
- Açúcar: energia para fazer desde 
as coisas mais simples até as mais 
complexas. 
- Gordura: embora muitos pensem 
que não mais também é bastante 
importante para o organismo, 
desde que seja uma gordura boa e 
sempre usar como moderação. 

A20 – Sódio: o grande vilão da 
alimentação é o sódio e não o sal, 
só que não tem como separa o sal 
do sódio e o excesso pode trazer 
problemas renais, pressão, 
doenças do coração. 
- Açúcar: cárie diminui memória, 
alimenta tumor, obesidade, 
diabetes, fermenta dentro do 
organismo. 
- Gordura: problema nas artérias, 
cérebro. 

A21 – Sódio: por incrível que A21 – Sódio: prejudica os rins. 
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pareça ajuda a controlar a pressão, 
dentro do necessário. 
- Açúcar: forma mais rápida de 
fornecer energia para o corpo. 
- Gordura: compõe enzimas e 
hormônios. 

- Açúcar: obesidade e diabetes. 
- Gordura: obesidade, diabetes. 

A22 - Sódio: o corpo precisa. 
- Açúcar: o corpo também precisa. 
- Gordura: o corpo também precisa. 

A22 – Sódio: aumenta a pressão. 
- Açúcar: diabetes. 
- Gordura: aumenta colesterol. 

A23 – Sódio: salga os alimentos. 
- Açúcar: dar energia para a célula. 
- Gordura: precisamos para a parte 
hormonal. 

A23 – Sódio: aumenta a pressão. 
- Açúcar: obesidade, diabetes. 
- Gordura: obesidade, diabetes. 

A24 – Sódio: tem função 
reguladora. 
- Açúcar: fonte de energia. 
- Gordura: fonte de energia. 

A24 – Sódio: pedra nos rins, 
aumenta a pressão. 
- Açúcar: obesidade e diabetes. 
- Gordura: obesidade e diabetes. 

A25 – Sódio: importante para a 
célula, com moderação. 
- Açúcar: energia para a célula. 
- Gordura: importante para as 
vitaminas A, D,E,K. 

A25 – Sódio: pressão e coração. 
- Açúcar: obesidade, diabetes. 
- Gordura: obesidade, diabetes, 
coração. 

A26 – Sódio: não sei falar. 
- Açúcar: não sei falar. 
- Gordura: não sei falar. 

A26 – Sódio: não sei falar. 
- Açúcar: não sei falar. 
- Gordura: não sei falar. 

A27 – Sódio: tempera os alimentos. 
- Açúcar: adoça os alimentos. 
- Gordura: quando boa como 
exemplo do abacate, azeite de 
oliva podemos dizer que é amiga 
do coração. 

A27 – Sódio: pedra nos rins. 
- Açúcar: diabetes. 
- Gordura: aumenta colesterol. 

A28 – Sódio: temperar alimentos, 
iodo. 
- Açúcar: energia. 
- Gordura: faz o transporte de 
algumas vitaminas. 

A28 – Sódio: pedra nos rins. 
- Açúcar: diabetes, triglicerídeos. 
- Gordura: aumenta colesterol. 

A29: Sódio: equilíbrio de água 
dentro da célula. 
- Açúcar: energia para a célula. 
- Gordura: deixam os alimentos 
mais gostosos. 

A29: Sódio: aumenta pressão, em 
excesso descontrola água dentro 
da célula. 
- Açúcar: obesidade, problemas no 
fígado, na produção de insulina. 
- Gordura: obesidade, problemas 
na circulação no coração. 

A30 – Sódio: iodo que está 
presente no sal. 
- Açúcar: é um tipo de carboidrato 
que traz energia para o nosso 
organismo. 
- Gordura: se encontram nos 
alimentos como abacate, 
oleaginosas, coco e tem como 
benefício proteger principalmente o 
coração, dão saciedade. 

A30 – Sódio: aumenta a pressão. 
- Açúcar: obesidade e diabetes. 
- Gordura: obesidade, diabetes. 

Fonte: Autoria própria 

 

Com o feedback dos alunos foi possível verificar que em sua grande maioria 

sabem que tanto o sódio, açúcar e gorduras tem funções dentro do organismo, 

porém seu consumo em excesso tem como consequência várias patologias, 

enquanto que uma ingestão moderada contribui para o desenvolvimento do 

organismo. 

Para Oliveira (2007), a alimentação variada, colorida e com moderação 

contribui para o bom desenvolvimento do corpo, é fundamental ao se alimentar 

observar os nutrientes que ingere. 
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Corroborando com essa perspectiva, Galisa, Esperança e Sá (2008) relatam 

que o exagero durante as refeições pode levar a várias patologias, assim como sua 

carência, o importante é saber se alimentar, consumir somente o que o corpo 

realmente precisa. 

O quadro 7 apresenta as respostas dos alunos para a questão 3, que 

enfatizou os motivos que impedem de consumir alimentos in natura e/ou orgânicos 

em substituição aos industrializados. 

 
Quadro 7 – Unidades de Análise 3 (Questão 3) 

UNIDADE DE 
CONTEXTO 

UNIDADES DE 
ANÁLISES 

ALUNOS 

UC3 

UA3 – Quais são os 
motivos que o impedem 
de consumir alimentos in 

natura, orgânicos ao 
invés dos 

industrializados? 

A1 – Nada impede, mas normalmente quando vamos ao mercado 
queremos levar o que é mais saboroso e esquecemos o saudável. 

A2 – Parte econômica, e a falta de costume de comprar para consumir. 

A3 – Financeiro e hábitos alimentares. 

A4 – Normalmente dou preferência para este tipo de produto, orgânicos 
e in natura, porém os familiares não apreciam muito e acham caro. 

A5 – Não respondeu. 

A6 - Preço, costumes, praticidade. 

A7 – Muitas vezes por condições financeiras, mas sempre que possível 
consumo. 

A8 – Normalmente gira em torno do alto preço por estes produtos e a 
comodidade em se consumir produtos industrializados mesmo sabendo 
que podem ser mais danosos. 

A9 – Preço, preguiça e falta de costume. 

A10 – Preço. 

A11 – O preço e a cultura, e os costumes. 

A12 – Dinheiro! 

A13 – Valor falta de conhecimento. 

A14 – Praticidade, economia. 

A15 – Preguiça. Prefiro comprar um pão pronto, a comprar os 
ingredientes e fazer em casa. 

A16 - O preço falta de tempo para a preparação desses alimentos, 
praticidade. 

A17 – Preço. 

A18 – Falta de tempo para preparar. 

A19 – Costume. 

A20 – Mesmo sabendo que os industrializados não fazem bem à saúde, 
tem a praticidade e o preço que são bem mais baratos. 

A21 – Falta de vergonha na cara. 

A22 – Não tenho o costume. 

A23 – Com certeza a preparação juntamente com a preguiça de 
prepará-los. Por causa da praticidade consumimos industrializados ao 
invés de cozinhar alimentos in natura, orgânicos, esses são mais 
saudáveis e benéficos para nós, nosso organismo. Por isso “nós somos 
o que comemos”. 

A24 – A questão do preço é o principal motivo, a falta de costume de 
consumir alimentos orgânicos, mas faço consumo de alimentos ricos em 
agrotóxicos. 

A25 – Praticidade e preço. 

A26 - – Nenhum. Depois que comecei a fazer o curso, comecei a 
substituir alimentos industrializados por produtos mais naturais e 
saudáveis, é difícil mais pelo pouco tempo de curso e aprendizagem já 
estou aplicando na minha vida e de meus familiares. 

A27 – O motivo que impede é o preço, dificuldades de comprar, não ter 
hábito de consumir. 

A28 – Os orgânicos são muito mais caro e como a situação financeira 
está difícil as pessoas tendem a comprar o mais barato. E sempre 
pensando em valores e não em bem estar. 

A29 – Questão econômica, orgânico mais saudável. 

A30 – Preço e a busca é muito difícil, não são todos os lugares que 
vendem produtos orgânicos. 

Fonte: Autoria própria 
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 Como relato dos alunos, o maior responsável por não consumirem em suas 

refeições alimentos orgânicos é o preço, outros ainda descreveram a falta de 

costume, dificuldade para encontrar e uma minoria relataram que esses alimentos já 

estão presentes na dieta. 

 Para Galisa, Esperança, Sá (2008), a renda familiar interfere diretamente 

sobre os hábitos alimentares e suas escolhas, os produtos alimentícios que não são 

apropriados têm seus preços mais acessíveis e na maioria das vezes chamam mais 

a atenção do consumidor, o que contribui para hábitos alimentares errôneos. 

 

 

4.4 AVALIAÇÃO DA SEQUÊNCIA CTS 

 

A elaboração desta sequência de aprendizagem na abordagem CTS sobre o 

consumo de alimentos industrializados para o ensino de biologia celular foi 

importante, os alunos participaram ativamente do processo de ensino-

aprendizagem, não faltaram durante as aulas, contribuíram para a construção dos 

materiais os quais utilizaram em sala de aula e ajudaram na compreensão do 

conteúdo estudado. 

De acordo com Vaz, Fagundes e Pinheiro (2009) alfabetizar, portanto, os 

cidadãos em ciência e tecnologia é hoje uma necessidade do mundo 

contemporâneo. Não se trata de mostrar as maravilhas da ciência, como a mídia já o 

faz, mas de disponibilizar as representações que permitam ao cidadão agir, tomar 

decisão e compreender o que está em jogo no discurso dos especialistas. Contudo, 

Ciência e Tecnologia tem uma extensão social impactando na economia, política e 

sociedade, o que exige que os cidadãos possuam uma formação mais sólida em 

relação à cultura científica, sendo um instrumento na construção da cidadania. 

De acordo com Lima e Teixeira (2014) a concepção de educação a envolver o 

enfoque CTS está atrelada a uma perspectiva de formação para a cidadania, 

centrando preocupação na proposição de atividades de ensino em que os alunos 

desenvolvam conhecimentos, habilidades, atitudes e valores relacionados à 

sociedade democrática e a construção social de um mundo mais justo e sustentável. 

O tema biologia celular é complexo, trata-se da célula, unidade de vida que 

não se pode ver a olho nu, é difícil trabalhar sem um laboratório, sem a presença de 

microscópio. Outra condição contrária é que a grande maioria dos alunos estão há 
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tempos fora da escola e acham que não vão conseguir aprender e já nos primeiros 

dias falam em desistir, um grande problema no subsequente é a evasão escolar. 

Os ensinamentos em sala de aula com enfoque CTS possibilitam ampliar o 

conhecimento do estudo da ciência e do trabalho científico, aguçando nos alunos a 

relação da ciência e tecnologia como parte integrante da vida cotidiana das pessoas 

(AULER, 2007). Neste sentido, Santos e Mortimer (2000) reforçam a teoria da 

alfabetização científica das pessoas, entendendo que as possibilitam intervir de 

forma crítica no contexto social a qual pertencem, desenvolvendo habilidades, 

atitudes, valores e conhecimentos específicos sobre as questões de CTS. 

Enquanto professora, buscou-se novas alternativas para trabalhar o conteúdo 

não só porque os alunos estão em um curso técnico em Nutrição, mas que célula é 

primordial, o ser humano é formado por célula, considerada unidade básica da vida, 

precisa-se compreender como funcionam e conhecer melhor o organismo. 

Nesse sentido, a abordagem de conteúdos em biologia sobre a perspectiva 

CTS exige do professor um maior envolvimento no ensino. Não basta ensinar os 

conteúdos com base na exposição não dialogada, é necessário uma reflexão crítica 

e uma base teórica e metodológica sobre o C de ciência, o T de tecnologia, o S de 

sociedade, competência que ultrapassa o conhecimento obtido por disciplinas nos 

cursos de formação profissional (MAESTRELLI, LORENZETTI, 2016). 

Ao constatar que na alimentação desses alunos havia muitos produtos 

industrializados, percebeu-se uma oportunidade de trazer algo que estava presente 

em seu cotidiano, para compreenderem um conteúdo tão complexo. 

Conforme Santos e Mortimer (2002) recomendam, o trabalho docente apenas 

com conceitos não atende a proposta de uma abordagem CTS, isto é, uma 

sequência didática com base em uma perspectiva CTS deve ser iniciada com 

problemas sociais relacionados ao tema a ser estudado.  

Durante todo o desenvolvimento dessa sequência houve a participação e 

colaboração dos alunos, as atividades desenvolvidas proporcionaram reflexão da 

dieta, consequências do excesso de produtos industrializados, a criticidade, um 

olhar bem diferente da mídia, o cuidado que devem ter com o corpo. 

No decorrer da realização das atividades percebeu-se o interesse dos alunos 

pelo conteúdo célula, o envolvimento e como conseguiram realmente compreender 

que a dieta interfere diretamente na célula e como consequência na qualidade de 

vida. 
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Observou-se uma preocupação com relação à alimentação, mais criticidade 

ao uso da tecnologia, o uso da ciência, consequências para a sociedade, 

argumentavam mais, discutiam entre eles e muitos quando traziam produtos 

industrializados relataram que estavam comendo, porém estavam conscientes do 

malefício para suas células.  

Sabe-se que a mudança de hábitos alimentares demora para acontecer, 

porém o primeiro passo é a conscientização, conhecer a composição dos alimentos, 

os benefícios, malefícios, o que foi conseguido através dessa sequência, alunos 

mais críticos, conscientes não só em relação aos alimentos, mais ao uso da ciência, 

tecnologia e as consequências para a sociedade em geral. 

 Fabri e Silveira (2013) acreditam que o enfoque CTS proporciona a 

construção de conhecimentos de forma reflexiva, de modo a possibilitar uma 

atuação mais consciente no mundo no qual os alunos se inserem. 

 

 

4.5 DISCUSSÃO A PARTIR DE CATEGORIAS 

 

O quadro 8 apresenta as categorias que emergiram após a organização e 

análise dos dados e contribuíram para a discussão dos resultados. Na abordagem 

metodológica desta pesquisa, as categorias foram construídas ao longo do processo 

da análise. A emergência das categorias resultou do olhar da pesquisadora e de sua 

experiência como professora. 

 

Quadro 8 – Categorização dos dados 

CATEGORIAS AGRUPADAS 

Ludicidade 

Inter-relações CTS 

Relação de práxis (Técnico X Hábitos Alimentares) – Consciência Profissional 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Ludicidade 

 

Ludicidade foi escolhida uma das categorias pela complexidade do conteúdo 

a ser trabalhado. Procurou-se uma metodologia mais próxima à vivência dos alunos 

pelo tema citologia celular, algo que realmente pudessem envolvê-los, que 
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sentissem entusiasmo e que conseguissem participar ativamente do processo de 

ensino-aprendizagem, fossem capazes de perceber a relevância do tema não só 

para conhecimento na disciplina, no curso, mas para a sua vida. 

A ludicidade foi bastante importante durante o desenvolvimento da sequência 

de aprendizagem, houve a participação e envolvimento de todos os alunos, muita 

criatividade, união, comprometimento, cooperação das equipes. Tiveram momentos 

em que alguns relataram que durante a infância não tiveram a oportunidade de 

brincar, não possuíam brinquedos e se sentiram orgulhosos por poderem voltar à 

sala de aula e ao mesmo tempo de aprenderem um conteúdo que muitas vezes 

colocaram como empecilho estavam contribuindo através da elaboração de jogos, 

do uso da criatividade para que em breve outras pessoas pudessem aprender esse 

conteúdo tão importante para o desenvolvimento do ser humano. 

Independentemente da idade dos alunos, a ludicidade se torna uma 

metodologia bem interessante, faz com que o aluno participe, sinta entusiasmo, é 

desafiado, tem autoestima elevada, interage entre si, socializa, sai do maçante 

aquela aula do quadro e giz, melhora relação professor-aluno. O aluno ele tem muita 

capacidade, vontade, mas muitas vezes falta a nós professores fazermos uma 

reflexão das práticas utilizadas em sala, da oportunidade que muitas vezes negamos 

ao aluno, como queremos um aluno mais participativo, mais ativo, mais consciente 

de suas atitudes, um aluno mais reflexivo se não o oportunizamos no dia a dia. 

 

 

Inter-relação CTS 

 

Outra categoria escolhida foi à inter-relação CTS, que se tornou indispensável 

para o entendimento do conteúdo citologia animal, para que os alunos consigam 

compreender quais são as consequências do consumo do excesso de alimentos 

industrializados não só para o organismo, mas para a sociedade, para o meio 

ambiente, quais são as tecnologias envolvidas neste processo, o uso da ciência, que 

consigam ter um olhar mais crítico em relação ao uso da ciência, da tecnologia e 

suas consequências para a sociedade de maneira geral. 

Por meio dessa sequência de aprendizagem teve-se toda essa preocupação 

em relação aos alunos, primeiramente torná-lo um cidadão mais crítico, com 
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consciência das suas escolhas, das consequências não só para seu corpo como 

para a sociedade em geral, que tenham opinião formada, saibam discutir. 

Dessa forma foi apresentado o documentário intitulado Muito além do peso, 

um documentário onde relata a obesidade infantil em vários estados do Brasil, uma 

patologia que infelizmente virou uma pandemia, embora relate a alimentação infantil, 

mas nos leva a fazer uma reflexão da alimentação em todas as fases da vida, o que 

estamos fazendo com o nosso corpo, nosso planeta, como somos influenciados pela 

mídia ao consumismo, as consequências do uso das tecnologias, da ciência e suas 

consequências para a sociedade em geral. 

Houve muita discussão em relação ao documentário, os alunos relataram 

algumas cenas que mais chamaram a atenção em relação ao uso da ciência, da 

tecnologia e suas consequências para a sociedade. 

Assumiram um olhar bem diferenciado, haja vista que esta sequência surgiu 

pela dificuldade dos alunos no conteúdo de citologia animal e ao mesmo tempo pelo 

excesso de alimentos industrializados que levavam para a sala de aula o qual foi 

observado pela professora. 

O curso Técnico em Nutrição e Dietética não tem como objetivo fazer com 

que o aluno elimine peso, tenha melhores hábitos alimentares, mas sim fiquem mais 

conscientes e críticos das suas escolhas, consequências não só para seu corpo 

mais para a sociedade de modo geral. 

No decorrer desta sequência de aprendizagem observou-se que aos poucos 

os alunos foram tendo um cuidado maior nos seus hábitos alimentares, é claro que 

essa mudança não ocorre de uma hora para outra, demanda tempo, mas o 

importante é que realmente estão cientes do que esse excesso de industrializados 

pode acarretar, a conscientização é o primeiro passo. 

 

 

Relação de práxis (Técnico x Hábitos Alimentares) – Consciência profissional 

 

Após sua formação e inscrição no Conselho Regional de Nutricionistas o 

Técnico em Nutrição e Dietética irá atuar sob a supervisão do profissional 

nutricionista, podendo trabalhar em várias áreas, dentre elas: alimentação coletiva, 

nutrição clínica, saúde coletiva e também na indústria de alimentos, todas as ações 

voltadas para a alimentação humana. 
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É importante ressaltar que cabe ao profissional nutricionista cuidar da saúde 

das pessoas e contribuir para que adquiram hábitos alimentares mais saudáveis e 

que através da sua alimentação consiga ter êxito para contribuir com a qualidade de 

vida das pessoas e da sociedade (GALISA; ESPERANÇA; SÁ, 2008). 

De acordo com o Código de Ética do Técnico em Nutrição e Dietética seu 

trabalho está focado na qualidade de vida das pessoas e da comunidade, 

contribuindo para a prevenção e recuperação de patologias. 

Sabe-se que na contemporaneidade a alimentação tem grande interferência 

sobre a qualidade de vida das pessoas e que cada vez mais buscam por uma 

alimentação saudável e equilibrada e cabe ao Técnico em Nutrição e Dietética 

contribuir para a formação de novos hábitos alimentares através de orientações 

(GALISA; ESPERANÇA; SÁ, 2008). 

Diante do exposto, compete ao Técnico buscar se qualificar e aprimorar seus 

conhecimentos e consequentemente ser modelo, colocando em prática hábitos 

alimentares saudáveis, ter conscientização de seu papel perante o indivíduo, a 

coletividade e a sociedade (GALISA; ESPERANÇA; SÁ, 2008). 

 

 

4.6 PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Um dos objetivos desta pesquisa é a elaboração de um Caderno Pedagógico 

contendo sugestões para a utilização da sequência de aprendizagem na abordagem 

CTS no ensino de Biologia. Para alcançar este objetivo se faz necessário à 

construção desse material com uma abordagem inicial sobre a abordagem CTS no 

ensino de Biologia, a contextualização do conteúdo estudado e propostas lúdicas 

para o ensino de citologia animal, seguida de dicas e receitas saudáveis que 

deverão auxiliar e incentivar aos alunos neste conteúdo que é bastante fascinante, 

mas ao mesmo tempo de difícil entendimento. 
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Figura 6 – Capa caderno pedagógico 

 
Fonte: Autoria própria 

 
O produto poderá ser acessado a partir do Repositório Institucional da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (RIUT). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando surgiu o interesse em estudar e criar uma sequência de 

aprendizagem na abordagem CTS sobre o consumo de alimentos industrializados 

contribuindo para o ensino de Biologia celular em uma turma do primeiro período do 

curso Técnico em Nutrição e Dietética, modalidade subsequente, não imaginou-se 

que seria tão enriquecedor os conhecimentos trocados entre o professor e os 

alunos. 

Percebeu-se que quando o professor busca alternativas para melhorar sua 

prática em sala, saindo das aulas monótonas, do quadro e giz, do livro didático, 

consegue-se a participação, a colaboração e o envolvimento dos alunos, o que 

contribuiu para o processo de ensino-aprendizagem onde os alunos passam a 

participar ativamente do processo, usam sua criatividade, tem uma maior 

socialização, maior interação, responsabilidade. 

Sendo a ludicidade esta ferramenta que pode ser utilizada em qualquer idade 

e que cumpre com seu objetivo, não é o brincar por brincar, mais sim alternativa 

para contribuir com a aprendizagem de um tema tão complexo e relevante quanto ao 

da pesquisa que é Biologia celular, onde através do desenvolvimento de jogos e 

brincadeiras os alunos puderam ter uma melhor compreensão, participação e 

contribuir para seu processo de aprendizagem, e ainda conhecer um pouco mais 

sobre a importância da alimentação, poder fazer sua análise em relação aos 

alimentos e compreender que a escolha por um determinado alimento não irá trazer 

danos somente para o seu corpo, mas para o meio onde está inserido. 

A utilização da pesquisa-ação é bastante importante para ser usada em sala 

de aula, pois contribui para as mudanças nas práticas pedagógicas, tornando-as 

mais participativa, crítica e reflexiva.  

Notou-se que, com a realização da sequência de aprendizagem os alunos 

estavam mais entusiasmados, mais atentos, bastante participativos, não faltaram às 

aulas o que foi bastante importante, pois no período noturno a evasão se faz 

presente e sem contar que em sua maioria os alunos já vêm de uma jornada de 

trabalho de 8 horas.  

As aulas diversificadas com desenvolvimento de jogos, elaboração de aulas 

práticas contribuíram não somente com a aprendizagem, mas também como 
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pessoas, compreendendo um pouco mais sobre o uso da ciência, da tecnologia e as 

consequências para a sociedade. 

Percebeu-se através das respostas dos questionários que muitos consomem 

os produtos industrializados devido a seu preço, praticidade, poucos fazem a leitura 

dos rótulos, observou-se ainda a sensibilidade de alguns com os conteúdos 

abordados no documentário, talvez por não possuírem o conhecimento do que estão 

fazendo com seu corpo, ou pior, com o corpo de seus filhos, a grande maioria é pai 

e mãe e são os responsáveis pela formação dos hábitos alimentares de seus filhos. 

Notou-se que muitos infelizmente não tinham essa consciência que esse excesso de 

produtos industrializados compromete as células e que somos formados por células, 

que mais dia ou menos dia a conta chega e vem no formato de uma patologia. A 

mudança de hábitos alimentares ocorre em qualquer fase da vida, depende de cada 

um de nós, das escolhas conscientes. 

Contudo, o objetivo da pesquisa sobre como avaliar as contribuições de uma 

sequência de aprendizagem na abordagem CTS, sobre o consumo de alimentos 

industrializados, para o ensino de Biologia celular, foi sendo construído com os 

alunos a cada passo que concluía-se uma atividade proposta, os quais tinham o 

discernimento de como aquele conhecimento adquirido iria influenciar nas suas 

decisões alimentares. 

Com a apresentação desta sequência didática, os alunos tiveram a 

oportunidade de aprendizagem que fundamenta o conhecimento teórico/prático 

sobre Biologia celular de maneira a contribuir significativamente com o ensino 

aprendizado, quando foi apresentado para eles os aspectos CTS envolvidos 

concretizou de maneira prática com suas vivências diárias, relacionando com seus 

hábitos alimentares, trazendo assim mais opções de escolhas sempre com o intuito 

de melhorar sua saúde e de seus familiares.  

Cabe à escola contribuir para que tenhamos cidadãos mais conscientes de 

suas escolhas, de seus hábitos, das consequências para seu corpo, para a 

sociedade de maneira geral, alunos mais críticos, reflexivos, participativos que 

consigam compreender o uso e a relação da tecnologia, benefícios, malefícios assim 

como o uso da ciência. 

Ao demonstrar aos alunos como a interpretação dos conhecimentos 

adquiridos em sala de aula, aliados ao seu cotidiano faz toda a diferença quando se 

compara há uma mudança de hábitos alimentares trazendo sempre benefícios para 
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sua saúde torna o trabalho do professor/pesquisador recompensador, quando ao 

final de uma atividade lúdica proposta, o aluno reconhece e valoriza a maneira como 

o professor conduziu as aulas, as quais contribuíram para despertar e melhorar suas 

escolhas e qualidade de vida tornando-o mais crítico e consciente e 

consequentemente tendo uma melhor qualidade de vida. 

Diante disso, espera-se que a realização deste trabalho seja um incentivo 

para que outros docentes revejam e sintam-se motivados a mudar a maneira de 

conduzir suas aulas e possam implementar estratégias e ferramentas didáticas que 

sirvam de estímulos para o processo ensino-aprendizagem, ainda mais quando o 

conteúdo é de difícil compreensão. Porém quando se busca alternativas as quais os 

alunos participam ativamente do processo, construindo seu próprio material tem-se 

não só o envolvimento, mas também sua curiosidade a qual cabe aos professores o 

desafio em estimular esses alunos, em todas as aulas e independente da disciplina. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Estamos convidando-o(a) para participar de uma pesquisa a ser realizada no Centro Estadual de 
Educação Profissional de Ponta Grossa – CEEP-PG, com os alunos do 1º período do Curso Técnico 
em Nutrição e Dietética, com o tema “CONTRIBUIÇÕES DE UMA SEQUÊNCIA DE 
APRENDIZAGEM NA ABORDAGEM CTS SOBRE O CONSUMO DE ALIMENTOS 
INDUSTRIALIZADOS PARA O ENSINO DE CITOLOGIA ANIMAL”. Esta pesquisa visa avaliar as 
contribuições da abordagem CTS, para o processo ensino-aprendizagem de citologia animal a partir 
de uma sequência didática sobre o consumo de alimentos industrializados. Para tanto, necessitamos 
do seu consentimento. 
 
A pesquisa tem por objetivo elaborar ferramentas pedagógicas para o ensino da citologia animal com 
os alunos do 1º período do curso Técnico em Nutrição e Dietética, com o intuito de verificar o 
consumo de alimentos industrializados. Será utilizado para a coleta de dados questionários sobre o 
consumo de alimentos industrializados. 
 
Sua identidade será preservada e como não se trata de um procedimento invasivo, os riscos 
envolvidos são mínimos. 
 
A responsável pela pesquisa é a professora Margareth Cordeiro Schitkoski, mestranda de Ensino 
Ciência e Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná- UTFPR, orientada pelo Prof. 
Dr. Danislei Bertoni. 
 
Solicitamos a sua autorização para a realização deste estudo. Caso concorde, assine ao final deste 
documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora. Em caso de 
recusa você não será penalizado(a) de forma alguma. 
 
Agradecemos a atenção. 

 
 

CONSENTIMENTO 
 
 

Eu, _____________________________________________________________________________, 

portador(a) do RG ____________________________, concordo em participar, voluntariamente, da 

pesquisa de autoria da Professora Margareth Cordeiro Schitkoski, para fins acadêmicos, sabendo que 

a utilização dos dados apresentados nesse, em momento algum da pesquisa o seu nome será citado. 

Declaro, também, que não recebi ou receberei qualquer tipo de pagamento por esta autorização. 

 

 

Ponta Grossa, ______ de __________________ de 20____ 
 
 
 
Assinatura: ________________________________________________________________________ 
 
 
Para todas as questões em relação ao estudo ou para esclarecimento de dúvidas, comunicar-se com 
Margareth Cordeiro Schitkoski, via e-mail: nutrimcs@gmail.com. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO INICIAL 
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QUESTIONÁRIO INICIAL 
 
 
1. Identificação: 
Nome (opcional): 
Idade _______ 
F/M 
 
2. Qual o seu consumo de água diário, baseado em um copo de 200ml? 

a) 1 à 3 copos 
b) 3 à 5 copos 
c) 5 à 8 copos 
d) Mais de 8 copos: Quantos: 

 
3. Você consome refrigerante? SIM/NÃO 
 
4. Se sim, qual a quantidade, baseado em um copo de 200ml. 

a) 1 à 3 copos 
b) 3 à 5 copos 
c) 5 à 8 copos 
d) Mais de 8 copos: Quantos: 

 
5. Qual a frequência? 

a) Todos os dias 
b) 1 à 3 vezes na semana 
c) 3 à 5 vezes na semana 

 
6. Você consome suco em pó (pacotinho)? SIM/NÃO 
 
7. Se sim, qual a quantidade, baseado em um copo de 200ml. 

a) 1 à 3 copos 
b) 3 à 5 copos 
c) 5 à 8 copos 
d) Mais de 8 copos: Quantos: 

 
8. Qual a frequência? 

a) Todos os dias 
b) 1à 3 vezes na semana 
c) 3 à 5 vezes na semana 

 
9. Você consome suco de caixinha? SIM/NÃO 
 
10. Se sim, qual a quantidade, baseado em um copo de 200ml. 

a) 1 à 3 copos 
b) 3 à 5 copos 
c) 5 à 8 copos 
d) Mais de 8 copos: Quantos: 
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11. Qual a frequência? 
a) Todos os dias 
b) 1à 3 vezes na semana 
c) 3 à 5 vezes na semana 

 
12. Você consome macarrão instantâneo? SIM/NÃO 
Se sim, qual a frequência? 

a) Todos os dias 
b) 1 à 3 vezes na semana 
c) 3 à 5 vezes na semana 

 
13. Você consome salgadinhos de pacote? SIM/NÃO 
Se sim, qual a frequência? 

a) Todos os dias 
b) 1à 3 vezes na semana 
c) 3 à 5 vezes na semana 

 
14. Você costuma consumir doces industrializados? SIM/NÃO 
Se sim, qual você prefere? 

a) Balas 
b) Chocolate  
c) Chicletes 
d) Doce de bar (pé de moleque, amendoim, doce de leite, etc) 
e) Pirulitos 
f) Bala de goma 
g) Outros: 

 
15. Você consome bolachas industrializadas? SIM/NÃO 
Se sim, qual você prefere? 

a) Bolacha doce sem recheio 
b) Bolacha doce com recheio 
c) Bolacha salgada 
d) Bolacha amanteigada 
e) Bolacha waffer 
f) Bolacha integral 
g) Outros: 

 
16. Você consome embutidos? SIM/NÃO 
Se sim, qual você prefere? 

a) Presunto/ apresuntado 
b) Linguiça/ tipo calabresa 
c) Salame/salamito 
d) Salsicha 
e) Mortadela 
f) Outros: 
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APÊNDICE C – TESTE DE ACEITAÇÃO 
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TESTE DE ACEITAÇÃO 

 

NOME:____________________________________________________ 

IDADE:___________________ DATA:______________ 

 

Marque a carinha que mais representa o que você achou do alimento 

que acabou de provar. 

 

 

 

O que mais chamou sua atenção nesta preparação? 

_______________________________________________________________ 

 

Quais são os ingredientes que estão presentes neste alimento? 

______________________________________________________ 

 

Se você soubesse antes de experimentar esta preparação do que é feita provaria 

mesmo assim? 

____________________________ 

 

Se sua mamãe fizesse este prato em casa você 

comeria?___________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO FINAL 
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QUESTIONÁRIO FINAL 

 

 

1. Você sabe o que é uma alimentação saudável? 

 

 

2. Você sabe mensurar a quantidade de sódio, açúcares e gorduras presente nos 
alimentos industrializados que mais consome? Quais os benefícios e malefícios 
destes nutrientes para sua saúde? 

 

 

3. Quais são os motivos que o impedem de consumir alimentos in natura, orgânicos 
ao invés dos industrializados? 

 

 

 

 


