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RESUMO 

 

O trabalho realizado objetivou elaborar, aplicar e avaliar uma Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa – UEPS, na tentativa de proporcionar a professores e estudantes 

da Educação de Jovens e Adultos - EJA um material didático que discuta conceitos 

relacionados à Bioquímica, utilizando como contexto a composição nutricional do açaí, à luz 

da teoria da aprendizagem significativa. O interesse de contribuir com a EJA através de um 

material como a UEPS surge do fato de que compreende-se que lecionar sobre conceitos 

abstratos que implicam algumas dificuldades, tanto por parte dos professores quanto dos 

estudantes, não é uma tarefa fácil. Porém, o que não se pode deixar acontecer é que o ensino 

de determinados conteúdos, ainda que necessitem de um esforço maior de ambas as partes, 

fiquem estagnados diante das dificuldades que apresentam. Por isso, utilizamos como 

referencial a Teoria da Aprendizagem Significativa, proposta por David Ausubel, segundo o 

qual a aprendizagem de qualquer conteúdo teria muito mais significado para os estudantes se 

tal conteúdo fosse incorporado às estruturas cognitivas dos mesmos, adquirindo assim 

significado para eles, pois nessa perspectiva de aprendizagem os estudantes relacionam os 

conteúdos ensinados a seus conhecimentos prévios. No intuito de gerar significados ao 

conteúdo proposto, foi utilizado como contexto o fruto açaí que integra o convívio de 

estudantes da EJA da escola Estadual Pedro Teixeira, onde a UEPS foi aplicada. Assim, pôde-

se considerar os conhecimentos prévios dos estudantes para inserção dos novos conceitos 

como carboidratos, proteínas e lipídeos. Para fins de avaliação da UEPS pelos estudantes, 

caracterizamos esse trabalho apresentando elementos da pesquisa-ação do tipo prática ao 

longo de todo o percurso metodológico e também da pesquisa bibliográfica. Além disso, 

possui uma abordagem qualitativa, na qual o foco principal foi o de entrar em contato com o 

ambiente e com as pessoas que nele se encontravam. A UEPS intitulada “O Açaí e a 

Bioquímica” foi aplicada em três turmas da 3ª série, sendo uma turma no Ensino Médio 

Regular (turma de validação) e outras duas turmas na EJA (público alvo). As ações foram 

desenvolvidas durante 14 aulas divididas em 06 atividades. Os resultados obtidos foram 

analisados através da utilização de elementos da técnica Análise de Conteúdo e da observação 

participante e, mostram que os 32 estudantes participantes do trabalho apresentam êxito em 

seus desempenhos, pois, em diversos momentos fornecem evidências de aprendizagem 

significativa. Tais resultados nos permitem afirmar que o planejamento de uma UEPS 

contribui de forma significativa para a aprendizagem dos conceitos abordados, pois os 

estudantes apresentaram mudanças em suas formas de pensar e de agir em sala de aula, além 

de que, foi possível observar novos entendimentos sobre as classes de compostos estudados 

evidenciada a partir dos discursos produzidos pelos alunos, o que também pode se caracterizar 

como ocorrência da aprendizagem significativa. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Açaí, UEPS, EJA, Bioquímica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The work aimed to develop, implement and evaluate a unit potentially Education Significant - 

UEPS, in an attempt to provide teachers and students of the Youth and Adult Education - EJA 

a courseware to discuss concepts related to biochemistry, using as a context the nutritional 

composition açaí, in the light of the theory of meaningful learning. The interest of 

contributing to the EJA through a material such as UEPS arises from the fact that it is 

understood that teaching about abstract concepts that imply some difficulties, both by teachers 

and students, is not an easy task. But what you can not let happen is that the teaching of 

certain contents, although requiring more effort on both sides, become stagnant in the face of 

difficulties they present. Therefore, we use as reference the Theory of Meaningful Learning, 

proposed by David Ausubel, according to which learning any content would have much more 

meaning for students if such content was incorporated into the cognitive structures thereof, 

thus acquiring meaning for them because this learning perspective students relate the contents 

taught to their prior knowledge. In order to generate meanings to the proposed content it was 

used as the context acai fruit that integrates living students of EJA of State Pedro Teixeira 

school where the UEPS was applied. Thus, you could consider the prior knowledge of 

students for inclusion of new concepts such as carbohydrates, proteins and lipids. For 

purposes of evaluating the UEPS by students, we characterize this work presenting elements 

of action research practice type throughout the methodological approach and also the 

literature. It also has a qualitative approach in which the main focus was to get in touch with 

the environment and the people in it were. The UEPS entitled "The açaí berry and 

Biochemistry" was applied to three groups of 3rd grade, and a group in the Middle Regular 

education (validation group) and two classes in adult education (target audience). The actions 

were developed for 14 lessons divided into 06 activities. The results were analyzed by using 

technical elements of content analysis and participant observation and show that 32 

participants of the work students have success in their performances because, at various times 

provide evidence of meaningful learning. These results allow us to say that planning a UEPS 

contributes significantly to the learning of concepts covered because the students showed 

changes in their ways of thinking and acting in the classroom, and that it was possible to 

observe new understandings the classes of compounds studied evident from the speeches 

produced by the students, which can also be characterized as the occurrence of significant 

learning. 

 

Keywords: Meaningful Learning; Acai, UEPS, EJA, Biochemistry. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Durante a formação acadêmica percebi e vivenciei inúmeras dificuldades existentes 

em relação ao processo de ensino e de aprendizagem de conceitos químicos; dificuldades 

existentes tanto por parte dos professores quanto dos próprios estudantes. Após a conclusão 

do curso acreditei que as dificuldades haviam sido superadas e que elas faziam parte apenas 

da longa caminhada da graduação; porém, ao ser admitida em concurso público na mesma 

instituição na qual me formei – Universidade Federal do Amazonas; assumi a primeira turma 

de graduação com a disciplina de Química Geral e então, logo as dificuldades que vivenciei 

como estudante tornaram-se ainda maiores quando professora. 

Tornaram-se frequentes os estudos nas madrugadas, tentando proporcionar aos 

estudantes aulas que pudessem ter algum significado e não apenas uma série de conceitos sem 

relação com suas vidas e listas de exercícios para atingir a meta esperada no final do semestre. 

No desejo de realizar aulas de forma dinâmica, atrativas e motivadoras, cometi erros 

pelo fato de não conhecer melhor teorias que poderiam me auxiliar no processo de ensino e de 

aprendizagem. Neste momento percebi que não bastava apenas a intenção de realizar boas 

aulas, mas que existia uma lacuna entre minha formação de professora e a verdadeira atuação 

em sala de aula. 

Em busca de preencher esta lacuna e pela necessidade de conhecer como poderia me 

tornar uma professora melhor, capacitada e com embasamento teórico para utilizar estratégias 

de ensino adequadas, refletir sobre os materiais didáticos utilizados, a forma de lecionar, a 

relação professor-aluno, a avaliação, enfim, estas e outras questões que norteiam o trabalho 

docente, é que surgiu o interesse em cursar um mestrado direcionado para a área de ensino. 

Desta forma, entra em cena o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática – PPGECNM, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

UFRN como uma porta em direção ao conhecimento. Em meio a disciplinas, atividades 

acadêmicas, professores, colegas de turma e demais ações, pude perceber o quão árdua é a 

tarefa de lecionar: é necessário empenho, dedicação e principalmente amor. 

Portanto, este trabalho resulta do amor pela profissão, do empenho na tentativa de 

contribuir com o processo de ensino e de aprendizagem de Química e; da dedicação na busca 

pelo conhecimento de teorias e práticas educacionais que possam ser colocadas em prática nas 

escolas, melhorando assim o cenário da educação no nosso país. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante algumas experiências, tanto como estudante quanto como educadora na área 

de Química, foi possível perceber que o ensino de temas relacionados à Bioquímica é algo 

que parece distante da realidade dos estudantes. 

É comum a falta de compreensão dos conceitos e das estruturas dos constituintes 

bioquímicos por parte dos mesmos, além de se tornarem confusos na maioria dos casos e de 

não haver relação dos conceitos estudados em sala de aula com o conhecimento cotidiano, 

dificultando ainda mais o entendimento e levando muitos a pensar “porque preciso estudar 

isso?”, ou ainda, “esses conceitos são úteis para minha vida?”. 

Partindo dessas e outras questões é que surgiu então o interesse pela temática 

discutida no presente trabalho, pois os ensinamentos de Bioquímica, ao contrário do que os 

estudantes acabam imaginando, são sim extremamente importantes no processo de ensino e 

aprendizagem do conteúdo químico. Como afirmam Gomes e Rangel (2006, p. 162), “a 

Bioquímica é o ramo da ciência que estuda a química da vida [e ainda ressaltam o fato de 

que], além das implicações lógicas para a saúde humana, a Bioquímica revela o trabalho do 

mundo natural, o que permite entender e apreciar a condição misteriosa e única que se chama 

vida”. 

Contudo, apesar de toda importância, os conceitos de Bioquímica enfrentam 

inúmeras dificuldades durante as aulas; tendo em vista que a maior parte dos ensinamentos, 

caso sejam abordados, o que nem sempre ocorre durante o ano letivo, são baseados apenas 

nos livros didáticos de forma superficial e dificilmente são relacionados a situações 

contextualizadas ou ao dia a dia, tornando a Bioquímica de pouca importância e fazendo com 

que seus conteúdos e conceitos sejam ensinados sem que os próprios estudantes saibam como, 

onde ou quando aplicá-los. 

Francisco Júnior (2007, p. 07) relata que, “poucos livros trazem uma abordagem 

problematizadora da Bioquímica com o dia-a-dia”, o que acaba tornando o aprendizado de 

conceitos desta área um tanto discreto. “Tal questão é preocupante, uma vez que os 

professores de Química findam os cursos de graduação apenas com conhecimentos 

superficiais de Bioquímica e, consequentemente, quando e caso abordarem o tema no ensino 

médio, muito provavelmente o único recurso será o livro didático (FRANCISCO JÚNIOR, 

2007, p. 01)”. 

Assim surge mais uma preocupação com essa área da Ciência que, apesar de possuir 

tantos temas importantes relacionados a diversas questões cotidianas, acaba por não ter sua 
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importância reconhecida. Segundo Correia et al (2004, p. 20), “as discussões bioquímicas 

ocorrem superficialmente no Ensino Médio, devido à falta de material didático que explore 

adequadamente essa interação”. 

Porém, estes problemas tanto de abordagem dos conceitos de Bioquímica, da falta de 

importância dedicados a eles e a falta de materiais didáticos que discutam os conceitos 

relacionando-os ao cotidiano, não ocorrem exclusivamente no Ensino Médio, mas também, na 

Educação de Jovens e Adultos – EJA; pois, apesar de a EJA possuir características singulares, 

na maioria das escolas o material didático disponível são livros extensos, com inúmeros 

conteúdos, que “devem ser repassados” aos estudantes em um curto período de tempo. 

Para Amaral (2009, p. 15), “um livro didático de Química apropriado para EJA, não 

deve conter apenas uma listagem de conteúdos que serão trabalhados em sequência sugerindo, 

posteriormente, uma infinidade de exercícios, mas sim contemplar assuntos com aplicações 

direta no cotidiano [...]”. 

Deste modo, o trabalho realizado buscou elaborar, aplicar e avaliar uma sequência de 

atividades, chamada de Unidade de Ensino Potencialmente Significativa – UEPS, na tentativa 

de proporcionar a professores e estudantes da EJA um material didático que discutisse 

conceitos relacionados à Bioquímica utilizando como contexto a composição nutricional do 

açaí, à luz da teoria da aprendizagem significativa. 

O interesse de contribuir com a EJA através de um material como a UEPS surge da 

compreensão de que lecionar conceitos que implicam algumas dificuldades, tanto por parte 

dos professores quanto dos estudantes, não é uma tarefa fácil. Porém, o que não se pode 

deixar acontecer é que o ensino de determinados conteúdos, ainda que necessitem de um 

esforço maior de ambas as partes, fique estagnado diante das dificuldades que apresentam.  

Para saber se a unidade de ensino potencialmente significativa teve resultados 

satisfatórios que permita sua utilização na Educação de Jovens e Adultos, buscaremos 

responder os seguintes questionamentos: 

1) A elaboração de uma unidade de ensino potencialmente significativa, que teve como 

tema uma fruta regional e que, portanto, faz parte do cotidiano dos estudantes, 

contribuiu para a aprendizagem significativa de conceitos da Bioquímica na EJA? 

2) Através do tema “O Açaí e a Bioquímica”, foi possível fazer com que os estudantes 

relacionem os conceitos e as estruturas de proteínas, lipídeos e carboidratos com a 

composição nutricional do açaí e os reconheçam em seu cotidiano? 

3) Utilizando uma UEPS, foi possível motivar os estudantes para que os mesmos 

demonstrassem maior interesse pelas aulas de Química?  
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Buscaremos responder estas questões ao longo da dissertação, para a qual utilizamos 

como referencial a Teoria da Aprendizagem Significativa, proposta por David Ausubel, 

segundo o qual a aprendizagem de qualquer conteúdo teria muito mais significado para os 

estudantes quando discutidos a partir dos conhecimentos prévios, incorporando o novo 

conhecimento às relações conceituais já existentes nas estruturas cognitivas dos mesmos, 

adquirindo assim significado para utilização em diferentes contextos que não seja 

necessariamente só o ambiente formal de aprendizagem.  

 

Pode-se, então, dizer que a aprendizagem significativa ocorre quando a nova 

informação “ancora-se” em conceitos relevantes (subsunçores), preexistentes na 

estrutura cognitiva. Ou seja, novas idéias, conceitos, proposições podem ser 

aprendidos significativamente (e retidos), na medida em que outras idéias, conceitos, 

proposições relevantes e inclusivos estejam, adequadamente claros e disponíveis, na 

estrutura cognitiva do indivíduo e funcionem, desta forma, como ponto de 

ancoragem às primeiras (MOREIRA, 2006, p. 15). 

 

Ainda segundo Moreira (2006, p. 14), a aprendizagem significativa é “um processo 

pelo qual uma nova informação se relaciona, de maneira substantiva (não literal) e não 

arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo”, enfatizando, assim, a 

importância de se valorizar aquilo que o estudante já sabe, ou seja, seus conhecimentos 

prévios. 

Além da aprendizagem significativa que foi o referencial maior deste trabalho, 

utilizou-se ainda uma abordagem contextualizada, pois: 

 

A contextualização é um recurso que permite dar significado ao conhecimento 

ampliando as possibilidades de interação [...]. Pode contribuir significativamente 

para minimizar a dicotomia entre teoria e prática, evitando-se que os alunos 

apliquem os conhecimentos adquiridos em sala de aula apenas para resolver 

exercícios propostos pelos professores, sendo incapazes de relacioná-los com o que 

ocorre à sua volta, no seu dia-a-dia (VAITSMAN, E; VAITSMAN, D, 2006, p. 04). 

 

Vale ressaltar que a contextualização “vem não só para que o aluno reconheça 

conceitos químicos em fatos rotineiros, mas para que este possa perceber a importância deste 

conhecimento para sua vida, ajudando-o na redescoberta do próprio meio e dos fenômenos 

que o cerca (PEREIRA et al, 2014, p. 02)”. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, 

“contextualizar o conteúdo que se quer aprendido significa, em primeiro lugar, assumir que 

todo conhecimento envolve uma relação entre sujeito e objeto (PCNEM, 2000, p. 78)”; e 

Wartha, Silva e Bejarano (2013, p. 86), afirmam que “nesses documentos, a contextualização 
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é apresentada como recurso por meio do qual se busca dar um novo significado ao 

conhecimento escolar, possibilitando ao aluno uma aprendizagem mais significativa”; o que 

vai ao encontro das palavras de Silva (2007, p.13) quando diz que “mais detidamente no 

ensino de Química, é proposto que a contextualização contribua para dar significação aos 

conteúdos [...]”. 

Desta forma, propôs-se trabalhar com a Teoria da Aprendizagem Significativa em 

uma abordagem contextualizada para que ao elaborar, aplicar e avaliar uma unidade de ensino 

potencialmente significativa abordando conceitos de Bioquímica com estudantes da EJA, 

através de um fruto que faz parte de suas vivências, fosse possível proporcionar uma 

aprendizagem com significado para os mesmos, considerando aquilo que já sabem e partindo 

desses conhecimentos para inserir novos conceitos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Abordar conceitos relacionados à Bioquímica na Educação de Jovens e Adultos – 

EJA, tendo como tema central a fruta regional açaí. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa – UEPS, tendo como 

referencial a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel; 

 Aplicar a UEPS em escolas da rede pública do município de Tabatinga-AM buscando 

motivar os estudantes e despertar o interesse pela aprendizagem da Química. 

 Avaliar a UEPS para descobrir se a mesma contribuiu para aprendizagem significativa 

de conceitos de Bioquímica na EJA.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 O AÇAÍ 

 

Para iniciar o quadro teórico, torna-se necessário realizar uma revisão da literatura 

para explicitar o que tem sido feito atualmente a respeito do trabalho que se propõe. Esta 

necessidade de conhecer o estado do conhecimento atual da área em questão é importante, 

pois, a partir disso, é possível apresentar as contribuições que o presente trabalho pode 

originar. 

 

3.1.1 Buscando referências de estudos sobre o açaí 

 

Partindo-se desta tentativa de compreender quais aspectos e dimensões estão sendo 

abordadas nas pesquisas que envolvem o açaí, realizaram-se pesquisas em busca de 

informações a respeito do aparecimento do açaí e sua aplicação no ensino.  

Em relação ao ensino, trabalhos e pesquisas têm sido realizados no que diz respeito à 

utilização de frutas no processo de ensino-aprendizagem, pois utilizar frutos e/ou plantas para 

abordar temas e ensinar alguns conceitos de Química tem sido uma metodologia que vem 

crescendo significativamente nos últimos anos. Podemos ressaltar o trabalho desenvolvido 

por Braibante et al (2014), que trata-se de um trabalho com aplicação de plantas para 

produção de chás e que aborda a química envolvida neste processo como uma estratégia 

didática para a abordagem de conceitos de Química Orgânica. 

Contudo, a aplicação de frutos e plantas é mais comum quando se trata da elaboração 

de indicadores de pH no ensino de ácidos e bases, pois a utilização de corantes extraídos a 

partir dos frutos ou das plantas naturais apresentam alto potencial para indicar valores de pH, 

podendo ser utilizado como recurso didático alternativo para práticas experimentais simples 

nos laboratórios das escolas e/ou, até mesmo, nas salas de aula, quando se tratam de escolas 

que não possuem laboratórios. 

Segundo Gouveia-Matos (1999, p. 06) “todo educador em química conhece a 

utilização dos extratos de repolho roxo e das flores de azaléia, da quaresmeira, da maria-sem-

vergonha, como substitutos baratos e facilmente acessíveis de indicadores ácido-base”. Como 

se observa na fala de Gouveia-Matos, existem diversas variedades de frutos e plantas naturais 

que podem ser utilizadas como recurso para a elaboração de indicadores naturais e o açaí vem 
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enriquecendo esta lista de possíveis indicadores de pH. Segundo Herbert et al (2001 apud 

BRITO, 2014, p. 02), 

 

o fruto do açaí, também pode ser usado como indicador ácido-base no ensino de 

química. Isso é devido à presença de antocianinas [...], pigmentos pertencentes à 

classe dos flavonóides, substâncias responsáveis pela coloração azul, vermelha e 

roxa de diversos tecidos vegetais, inclusive flores e frutos. 

 

Desta forma, pela capacidade do fruto se tornar um indicador natural de pH, sua 

aplicação no ensino é uma ação oportuna, como afirma Cunha (2011, p. 01), “este pequeno 

fruto é uma rica fonte de Antocianinas, antioxidantes derivados da cor roxa que chamam a 

atenção para a sua utilização como indicador de pH”. Porém, a inserção do açaí nas salas de 

aula quase sempre está associada somente à elaboração desses indicadores e como recurso 

para ensinar sobre ácidos e bases. 

Em contrapartida, sua associação ao ensino de Bioquímica através da composição 

nutricional do fruto não é tão frequente. Na verdade, não foram encontrados trabalhos que 

tratem de estratégias didáticas utilizando o açaí como tema para discutir conteúdos 

relacionados aos conceitos de Bioquímica. 

Em relação à Bioquímica, é possível encontrar trabalhos que apresentam os recursos 

didáticos como estratégia metodológica mais acessível para professores e estudantes e que 

podem ser empregadas no ensino desta área da ciência. Como exemplos mais comuns 

encontram-se os jogos didáticos, os mapas conceituais, o uso de analogias e outros. Como 

afirmam Rosenau e Fialho (2008, p. 56), “existe, atualmente, uma variedade de recursos 

didáticos, entre eles podemos citar, além do próprio livro didático: revistas, jornais, 

reportagens; filmes e vídeos direcionados à área; jogos para ajudar no reforço de conteúdos; 

computador como fonte de pesquisa, entre outros”. 

Porém, a elaboração de uma unidade de ensino potencialmente significativa a partir 

de um fruto regional para o ensino de conceitos de Bioquímica ainda não é uma realidade nas 

escolas, tendo em vista que não se encontram trabalhos que mencionem sua utilização para 

possibilitar uma aprendizagem significativa. Durante as buscas realizadas, somente dois 

trabalhos se aproximaram dos objetivos propostos na nossa proposta. São eles: 

01) Utilização de frutas regionais como recurso didático facilitador na aprendizagem 

de funções orgânicas, apresentado no XV Encontro Nacional de Ensino de Química (XV 

ENEQ) no ano de 2010, dos autores Carolina M. Germano, Danilo G. da Costa, Jennyfer A. 

P. Palheta, Thália do Socorro S. Gama, Flávia Cristina A. Lucas. 
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02) As frutas regionais como proposta de ensino contextualizado das funções 

orgânicas, de Watanabe, L.A, apresentado no 10º Simpósio Brasileiro de Educação Química 

(10º SIMPEQUI), no ano de 2012. 

Ambos apresentam como objetivo a utilização de frutas regionais destacando seus 

componentes nutricionais e suas composições químicas. Porém, o tema central foi direcionado 

ao ensino de Funções Orgânicas e não de Bioquímica, ainda que o conhecimento da primeira 

seja essencial para o entendimento da segunda. Outra semelhança entre estes trabalhos é que o 

açaí foi utilizado em companhia de outros frutos. No primeiro, os autores mencionam o uso 

do açaí (Euterpe oleracea Mart.), do bacuri (Platoniainsignis Mart.) e do cupuaçu 

(Theobroma grandiflorum Schum.). Já no segundo, foram utilizados apenas o açaí (Euterpe 

oleracea Mart.) e o cupuaçu (Theobroma grandiflorum Schum.). Como ressaltam Germano et 

al (2010, p. 01): 

 

[...] o consumo de frutas regionais é um hábito marcante em vários setores 

(alimentício, cosméticos e fitoterápicos) da população. Nestas frutas, que são 

rotineiramente consumidas, podem ser encontradas substâncias químicas que em sua 

composição apresentam considerável quantidade de funções orgânicas, o que as 

torna um recurso exequível facilitador da aprendizagem desta temática. 

 

Outra similaridade nos trabalhos mencionados é o fato de que os autores consideram 

que a possível explicação para as dificuldades dos estudantes em compreender aquilo que 

estudam e em demonstrarem maior interesse e motivação em aprender está na falta de 

contextualização. Como diz o próprio autor de um dos trabalhos, “as grandes dificuldades dos 

alunos em assimilar os conteúdos de química é consequência de um ensino caracterizado pela 

falta de contextualização dos conhecimentos dessa disciplina (WATANABE, 2012, p. 01)”. 

A fim de tentar identificar possíveis trabalhos cuja proposta fosse baseada em 

contextualização, frutos regionais, bioquímica e alimentos, foi analisado o banco de dados da 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – BDTD, através do sítio www.bdtd.ibict.br
1
 no 

qual foi realizada uma pesquisa básica através da unidade de registro denominada “Ensino de 

Química”. Segundo Bardin (2011, p. 134) a unidade de registro “corresponde ao segmento de 

conteúdo considerado unidade de base, visando a categorização”. Assim, surgiram 808 teses e 

dissertações disponíveis no banco de dados da BDTD categorizadas na área de Ensino de 

Química, porém somente 500 puderam ser visualizadas no referido banco de dados. 

 

1 – Os sítios visitados durante a elaboração do texto, bem como as páginas eletrônicas e os vídeos acessados 

através do YouTube, mencionados ao longo do trabalho, não são de nossa responsabilidade caso venham a ser 

retirados da internet. 

http://www.bdtd.ibict.br/
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Foram verificados todos os títulos e palavras-chaves das 500 teses e dissertações 

disponíveis, em busca de semelhanças com a temática proposta. Definiu-se como unidades de 

registro as palavras com a raiz context (contexto, contextualizar, contextualizado, 

contextualização, e os demais), alimentos e frutas, bioquímica, cotidiano. Estas unidades de 

registro serviram para compor as categorias, pois de acordo com Bardin (2011, p. 147) “as 

categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de 

registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado 

em razão das características comuns destes elementos”. 

Os resultados obtidos apontam um total de 36 teses e dissertações, classificadas nas 

categorias elaboradas para relacioná-las à temática apresentada. Porém, nenhuma delas tem 

como questão principal a utilização do açaí como proposta de uma aprendizagem significativa 

de conceitos de Bioquímica. Em relação às categorias, as teses e dissertações estão 

distribuídas de acordo com a Tabela 01. 

 

Tabela 01 

Teses e Dissertações categorizadas de acordo com as unidades de registro. 

Categorias Quantidade de Trabalhos Relacionados 

Contexto/Contextualizar 

Contextualizado/Contextualização 

17 

Alimentos/Frutas 08 

Bioquímica 05 

Cotidiano 06 

Total 36 
Fonte Própria. 

 

Após a análise da BDTD, iniciou-se uma análise dos trabalhos apresentados na 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química de 2001 a 2014, por se tratar do 

 

maior evento em Química da América Latina, onde participam cerca de 2500 

pesquisadores, incluindo professores e estudantes, com apresentações de cerca de 

2200 comunicações distribuídas por áreas de atuação nas divisões científicas. 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA, 2014, p. 01). 

 

A respeito da Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, Ferreira, 

Nascimento e Pitanga (2014, p. 186), ressaltam que “a SBQ conta atualmente com 13 divisões 

científicas que congregam profissionais interessados em compartilhar experiências por meio 

da apresentação e discussão dos resultados de suas pesquisas. Entre elas, a Divisão de Ensino 

de Química (ED até 2009 e EDU a partir de 2010)”. 
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Por isso, a escolha da análise dos trabalhos deste evento, especificamente dos 

trabalhos apresentados na sessão de Ensino de Química, ocorreu pelo fato de se tratar de um 

evento de grande importância e que tem como objetivo a divulgação, o acompanhamento e a 

discussão sobre a evolução do conhecimento na área. Acreditando-se que quaisquer trabalhos 

que tenham como objetivo a utilização de frutos como o açaí, muito provavelmente fariam 

parte dos trabalhos apresentados no referido evento, uma vez que a sessão de Ensino de 

Química busca 

 

[...] reunir profissionais interessados e atuantes na pesquisa em Educação Química 

para apresentar e discutir os resultados de suas atividades e realizar intercâmbio de 

experiências; criar oportunidades de disseminação dos resultados dessas pesquisas a 

fim de possibilitar renovações metodológicas e atualização de conhecimento 

químico a professores dos níveis fundamental, médio e superior, bem como 

possibilitar a solução de problemas do Ensino de Química, sobretudo na Escola 

Pública; constituir e divulgar acervo da produção nacional e internacional em 

Educação Química, visando sua utilização por pesquisadores, professores e 

licenciandos em Química para melhoria da qualidade do ensino e da pesquisa em 

nosso país (MORTIMER apud SCHNETZLER, 2002, p. 17). 

 

O período analisado compreende os anos de 2001 a 2014, em um total de 14 reuniões 

anuais que, apenas para este período tem-se disponível a lista dos trabalhos apresentados na 

sessão de Ensino de Química na página eletrônica 

http://www.sec.sbq.org.br/servicos/buscatrabalho.asp. As demais não se encontram 

disponíveis na página citada, limitando assim a busca somente para o período mencionado. 

Após fazer o levantamento dos trabalhos apresentados na sessão de Ensino de Química, 

obteve-se um total de 271 trabalhos distribuídos conforme a Tabela 02: 

 

Tabela 02 

Trabalhos apresentados nas RASBQ‟s de 2001 a 2014, categorizadas de acordo com 

as unidades de registro. 

R
A

S
B

Q
‟s

 

TOTAL DE 

TRABALHOS 

CATEGORIAS 

Contexto/Contextualizar 

Contextualizado/ 

Contextualização 

Alimentos 

Frutas 
Bioquímica Cotidiano 

24ª 108 04 07 - 04 

25ª  105 03 04 01 02 

26ª  135 04 06 01 04 

27ª  194 09 03 02 02 

28ª  161 11 06 01 03 

29ª  129 11 03 01 - 

30ª  165 05 01 01 01 

http://www.sec.sbq.org.br/servicos/buscatrabalho.asp
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31ª  139 07 07 01 05 

32ª  173 10 11 - 02 

33ª  183 08 03 - - 

34ª  432 31 12 01 10 

35ª  150 12 10 01 03 

36ª  158 11 02 03 04 

37ª  161 14 01 01 01 

TOTAL 
140 76 14 41 

271 
Fonte Própria. 

 

A tabela fornece uma visão geral da quantidade de trabalhos selecionados por 

categorias e evidencia que há um grande déficit no que diz respeito à abordagem de 

Bioquímica, pois somente 14 trabalhos foram classificados na referida categoria. Isso 

significa que, de modo geral, a Bioquímica tem tido pouca ou nenhuma importância para 

professores, estudantes, pesquisadores, químicos, uma vez que um evento desta grandeza 

envolve todos estes segmentos da sociedade. Outra informação importante é que 76 trabalhos 

apresentaram abordagens envolvendo alimentos e/ou frutas, porém nenhum destes faz menção 

ao uso de açaí para ensinar conceitos relacionados à Bioquímica. 

Porém, é importante ressaltar que os resultados encontrados dizem respeito aos 

trabalhos apresentados nas Reuniões Anuais da Sociedade Brasileira de Química e, 

especificamente, na sessão de Ensino de Química. Há ainda eventos como o ENEQ – 

Encontro Nacional de Ensino de Química, associações como a Sociedade Brasileira de 

Bioquímica com uma Revista Brasileira de Bioquímica, porém, ao realizar as pesquisas não 

foi possível encontrar disponível na internet um número considerável de artigos e trabalhos 

relacionados à temática discutida neste trabalho. Deste modo, é possível que algum trabalho 

apresente o açaí como proposta para abordar conceitos de Bioquímica, porém, as pesquisas 

realizadas nas fontes citadas não apresentaram nenhum resultado. 

Além das pesquisas voltadas para o ensino, verificou-se que os principais aspectos 

aos quais o açaí está frequentemente associado são aqueles que abordam as questões de 

produção, plantio, extrativismo, potencial energético (bioenergia), potencial econômico, 

composição química, uso das diferentes partes do açaizeiro e na descrição de seus benefícios à 

saúde. Para compreender um pouco sobre estes aspectos, vamos abordar resumidamente 

algumas características das pesquisas encontradas. 

Por exemplo, em relação à produção, na pesquisa intitulada Polpa do Açaí: o caso da 

produção do pequeno produtor urbano de Manaus, os autores objetivaram “analisar a gestão 

da produção da polpa de açaí [e] os resultados mostraram que o pequeno produtor de polpa de 
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açaí tem uma gestão deficiente, fator que afeta o seu desempenho na comercialização do 

produto (SILVA; CHAAR; NASCIMENTO, 2014, p. 65)”. Isto torna cada vez mais 

importante os trabalhos de cooperativas e empresas que visem a melhor qualificação dos 

pequenos produtores. 

Outra pesquisa importante é a que aborda as questões de extrativismo e a 

caracterização do açaí para fins energéticos (bioenergia), através da utilização do resíduo do 

processamento do açaí. Tais aspectos compõem a dissertação de mestrado apresentada à 

Universidade Federal Rural da Amazônia no ano de 2007, de autoria de Thais Yuri Rodrigues 

Nagaishi e foi nomeada como Açaí (Euterpe oleracea Mart.): Extrativismo, Características, 

Energia e Renda em uma Comunidade na Ilha de Marajó/PA. Nesta pesquisa, a autora afirma 

que: 

 

[...] os subprodutos energéticos provindos de atividades relacionadas com a 

produção e processamento de produtos finais madeireiros (indústrias, serrarias, e 

outros) e não-madeireiros (processamento do açaí, castanha-do-pará, entre outros) 

denominados como resíduos são considerados muitas vezes um problema de caráter 

ambiental e econômico e sua disposição final é de difícil solução, sendo o seu uso 

energético uma saída oportuna e se for bem analisada, pode ser considerada viável 

economicamente gerando benefícios sociais e ambientais (NAGAISHI, 2007, p. 26) 

[grifo nosso]. 

 

Ao concluir a pesquisa, a autora afirma ainda que “os resultados indicam que todas 

as estruturas do açaí podem ser utilizadas para fins energéticos, sendo que o caroço foi o mais 

promissor [por] apresentar melhores características físicas, químicas e térmicas [...] 

(NAGAISHI, 2007, p.34)”. 

Ainda sobre essa característica do caroço do açaí ser promissor no que diz respeito 

ao seu aproveitamento energético, há uma pesquisa mais recente intitulada Estudo de 

Viabilidade do Aproveitamento Energético da Queima de Caroços de Açaí Produzidos no 

Município de Castanhal-PA. Nesta pesquisa, os autores Carneiro et al (2013, p. 47) buscaram 

“avaliar a potencialidade de uso como insumo energético para gerar calor nos fornos de 

indústrias de cerâmicas locais, que utilizam combustão de biomassa florestal nos processos 

produtivos” e descobriram que: 

 

O caroço de açaí pode ser utilizado em substituição parcial como fonte de energia 

térmica destas indústrias e abrem perspectivas de usos em indústrias de pequeno 

porte. Pôde-se concluir também, que a biomassa residual do açaí se apresenta como 

uma potencial alternativa no quesito energia renovável, pois sua aplicação energética 

traz benefícios tanto econômicos, como sociais e principalmente ambientais 

(CARNEIRO et al, 2013, p. 47). 
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Já em relação ao plantio, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

através da Circular Técnica N
o
. 26, ressalta que, pelo fato de o açaizeiro se tratar de uma 

espécie tipicamente amazônica, “pode ser plantado em tipos climáticos [que] caracterizam-se 

por serem quentes e úmidos” e, além disso, estes climas devem apresentar “[...] pequenas 

amplitudes térmicas, geralmente com temperaturas médias e médias das mínimas e das 

máximas anuais em torno de 26 °C, 22 °C e 31,5 °C, respectivamente, e com umidade relativa 

do ar variando entre 71% e 91% (OLIVEIRA et al, 2002, p. 01)”. 

Este mesmo documento apresenta ainda o cenário econômico no qual o açaí 

encontra-se atualmente: 

 

O reconhecimento como fruteira de expressão econômica é fato recente, porém já 

ultrapassou as fronteiras da Amazônia, sendo comercializado nas grandes capitais 

brasileiras, nas mais diferentes formas (sorvetes, picolés, alimento energético, 

acompanhado de outras frutas e cereais, bebida energética, geléias, etc.). Em virtude 

da expansão comercial dessa bebida, muitos produtores brasileiros vêm mostrando 

interesse no seu cultivo em escala comercial, especialmente os das Regiões Norte e 

Nordeste. 

No Pará, o cultivo racional do açaizeiro para a produção de frutos vem sendo 

realizado, desde meados de 1995, através de sementes de procedência desconhecida 

e com pouca informação técnica (OLIVEIRA et al, 2002, p. 01). 

 

Além do potencial bioenergético, das questões de plantio e de potencial econômico, 

existem ainda pesquisas que abordam a composição química do açaí como, por exemplo, o 

trabalho de Juliano Schultz (2008) que teve como principal objetivo “quantificar os 

compostos fenólicos, as antocianinas e a atividade antioxidante dos açaís obtidos a partir dos 

frutos de Euterpe edulis Mart e de E. oleracea Mart, submetidos a tratamentos para sua 

conservação”. Em sua pesquisa, o autor constatou que “o açaí de Euterpe edulis apresentou 

maior teor de compostos fenólicos, antocianinas e maior atividade antioxidante (TEAC) do 

que o açaí de Euterpe oleracea (SCHULTZ, 2008, p. 09)”. Tais resultados podem ser 

observados na tabela elaborada pelo autor: 

Figura 01 - Valores de compostos presentes em duas espécies de açaí. 

 
Fonte: SCHULTZ, Juliano. 2008, p. 39 

Nota: Esta tabela foi retirada do trabalho de conclusão de curso do referido autor. 
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Além de Schultz, uma especialista em Nutrição, Karine Messias, explica que o açaí 

tem como principais constituintes os minerais, as antocianinas, fibras, proteínas, gorduras, 

açúcares e algumas vitaminas; ainda, a polpa do açaí apresenta alta concentração de 

antioxidantes que ajudam a retardar o envelhecimento (MESSIAS, 2014, p. 13-28). 

Em relação à utilização das diferentes partes do açaizeiro, um exemplo muito 

importante trata-se do projeto vencedor do prêmio Jovem Cientista do ano de 2013, de Edivan 

Nascimento Pereira, estudante do Ensino Médio. Este trabalho trata da produção de “carvão 

ativado com o caroço de açaí para ser utilizado em velas de filtro simples ajudando no 

processo de tratamento da água para consumo (PEREIRA; JÚNIOR, 2013, p. 02)”. Os autores 

analisaram parâmetros físico-químicos e microbiológicos em amostras de água tratadas com o 

carvão produzido e com carvão industrializado e conseguiram fazer com que o carvão 

produzido diminuísse 

 

[...] significativamente os valores de todos os parâmetros analisados e estão de 

acordo com o padrão de potabilidade da água estabelecido pelo Ministério da Saúde 

(MS, 2005). Conclui-se, que a utilização do novo carvão ativado é uma forma 

eficiente de tratamento da água para consumo humano, auxiliando na prevenção de 

inúmeras doenças e contribuindo para uma melhor qualidade de vida da população 

local (PEREIRA; JÚNIOR, 2013, p. 02). 

 

Logo, é possível perceber que existem várias formas de utilizar e reaproveitar as 

diferentes partes do açaizeiro. Isso pode ser observado na tabela apresentada no Projeto 

Corredores Ecológicos, de Inhetvin (2010, p. 114). 

 

Figura 02 - Tabela de possibilidades do uso das diferentes partes do açaizeiro. 

 
Fonte: INHETVIN, Tomas. 2010, p. 114 

Nota: Esta tabela foi retirada do Projeto Corredores Ecológicos de autoria do referido autor. 
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Portanto, constata-se que o açaizeiro apresenta diversas aplicações, podendo ter suas 

diferentes partes utilizadas em vários produtos e/ou materiais. Ainda de acordo com Inhetvin 

(2010, p. 113): 

 

Em virtude da característica perfilhação, aliada à alta rusticidade, reduzidas 

necessidades de tratos culturais e às altas possibilidades de um aproveitamento 

integral de suas partes apresentou-se já sempre como espécie de elevada importância 

socioeconômica para populações tradicionais, principalmente na Amazônia. 

 

Para completar, outro aspecto no qual o açaí tem sido alvo de pesquisas trata-se dos 

benefícios à saúde. Sobre isso, Portinho, Zimmermann e Bruck (2012), apresentam um retrato 

geral do que o açaí possui e dos seus efeitos benéficos para a saúde dos seres humanos. 

 

O açaí (Euterpe Oleracea Mart.), fruto da região amazônica é um alimento funcional 

cuja polpa apresenta elevado valor energético por conter alto teor de lipídeos como 

Ômegas 6 e 9, além de carboidratos, fibras, vitamina E, proteínas, minerais (Mn, Fe, 

Zn, Cu, Cr) e grande quantidade de antioxidantes. Antocianinas, proantocianidina e 

outros flavonóides são os fitoquímicos predominantes, mas as antocianinas são os 

compostos que contribuem com a maior capacidade antioxidante da polpa do açaí. 

Os componentes do açaí parecem ter efeitos benéficos como antiinflamatório, no 

perfil imunológico, na dislipidemia, no diabetes tipo 2, na síndrome metabólica, no 

câncer e no envelhecimento. É necessário padronizar métodos de conservação 

prolongada do produto para manter estável a capacidade antioxidante e a atividade 

dos princípios ativos. Existe a necessidade de mais estudos randomizados e 

controlados in vivo para avaliar os benefícios e mecanismo de ação dos nutrientes do 

açaí (PORTINHO; ZIMMERMANN; BRUCK, 2012, p. 15). 

 

Tais estudos e trabalhos mencionados, resultantes do levantamento sobre as pesquisa 

em torno do açaí, permitem uma visualização sobre o que vem sendo realizado nos últimos 

anos, tornando possível observar que há uma característica em comum nessas pesquisas:  

 

Em resumo pode ser constatado que o açaí é uma espécie vegetal com grande 

potencial ambiental e econômico para o aproveitamento por produtores rurais e 

populações tradicionais, desde que seja explorado de forma adequada [...]. A 

importância socioeconômica do açaizeiro vai, porém, ainda além da produção de 

frutos e palmito: decorre do seu enorme potencial de aproveitamento integral de 

matéria-prima (INHETVIN, 2010, p. 122). 

 

Com isso, a elaboração de uma unidade de ensino potencialmente significativa que 

tenha como tema a fruta regional açaí, cujo intuito é fornecer um contexto para discutir 

conceitos de Proteínas, Lipídeos e Carboidratos, é uma sugestão inovadora, uma vez que, até 

o presente momento, o açaí tem sido foco de diversas pesquisas com objetivos diferenciados, 

porém nenhuma delas associou a composição química deste fruto, tão consumido na região 
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Norte e que está presente no dia a dia dos estudantes de diferentes contextos brasileiros, como 

uma estratégia para ensinar conceitos de Bioquímica na escola. 

 

3.1.2 Composição química e aspectos nutricionais do açaí 

 

O açaí é considerado um fruto rico, em relação a seu aspecto nutricional, com alto 

valor energético, além de ser saudável (se consumido em quantidade adequada para cada 

pessoa). Este fruto é muito consumido por grande parte da população na região Norte do país, 

sendo que a cultura de consumo de açaí vem sendo disseminada para outras regiões, como 

Nordeste e Sudeste. 

Segundo Fregonesi et al (2010, p. 388), o crescimento em relação ao consumo de 

açaí vai além, pois o “consumo da polpa do fruto encontra-se em franca expansão não 

somente na região Norte, mas também na região Nordeste e vários outros estados como São 

Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Brasília, além do mercado externo através das exportações”. 

Contudo, seu preparo e consumo já não é tão rico em nutrientes como aquele obtido 

diretamente do fruto, como ocorre na região Norte, pois os consumidores desta região têm a 

possibilidade de ingerir a polpa obtida diretamente do fruto, sem nenhum tipo de alteração em 

sua composição. 

Já em outras regiões, normalmente o açaí é consumido como espécie de sorvete, o 

qual é servido congelado e são adicionados vários ingredientes, em sua maioria de sabor doce, 

como leite condensado, chocolates, bombons, coberturas para sorvetes e outros, o que altera 

boa parte de seu sabor. 

 

O açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) é uma palmeira típica da região Norte do 

Brasil, situando-se no estado do Pará as maiores reservas. Adaptada as condições 

elevadas de temperatura, precipitação pluviométrica e umidade relativa do ar, vegeta 

em terrenos de várzeas, igapós e terra firme. Os nativos extraem a polpa dos frutos 

que são consumidas pura ou acompanhada com farinha de mandioca, tapioca, peixe 

frito ou camarão. São ainda utilizadas na fabricação de sucos, sorvetes, doces, 

geléias, vinho de açaí, entre outros, podendo ser aproveitadas, também, para a 

extração de corantes e antocianina. Nas regiões produtoras, a polpa normalmente é 

consumida imediatamente após extração, por ser um produto altamente perecível e 

de fácil deterioração a temperatura ambiente. Quando se destina aos comércios 

distantes, a polpa de açaí é congelada, podendo também ser pasteurizada, o que 

provoca perdas nutricionais importantes (FREGONESI; et al, 2010, p. 388). 

 

Desta forma, percebe-se que este fruto, além de possuir aspectos nutricionais 

favoráveis para uma abordagem de suas características Bioquímicas nas escolas, torna-se um 

grande aliado na motivação de estudantes e professores uma vez que este fruto faz parte dos 



32 
 

seus cotidianos. Para isso, torna-se necessário detalhar aqui sua composição química e os 

aspectos nutricionais no intuito de conhecer melhor o fruto que foi utilizado como tema da 

unidade de ensino potencialmente significativa. Além disso, é importante ressaltar também 

que existem espécies diferentes de açaí, cuja ocorrência está associada à sua localidade na 

região amazônica. 

 

A região amazônica apresenta inúmeras espécies frutíferas, dentre elas o açaizeiro 

(Euterpe oleracea Mart. e Euterpe precatoria Mart) com potencial agronômico, 

tecnológico, nutricional e econômico. A Euterpe oleracea Mart é encontrada, 

sobretudo, em terrenos de várzea e igapó, com a vantagem do perfilhamento, 

diferentemente da Euterpe precatoria, unicaule, conhecida como açaí do Amazonas. 

Encontra-se disseminada na bacia do Solimões em terreno de terra firme e área de 

baixo, e em pequenas propriedades da Amazônia (YUYAMA et al, 2011, p. 546). 
 

Outros pesquisadores como Mac Fadden (2005) e Rogez (2000) apud Schultz (2008, 

p. 11) também afirmam que “na região amazônica o açaí é obtido a partir da polpa dos frutos 

do açaizeiro (Euterpe oleracea Martius) e do açaizeiro da terra firme (Euterpe precatoria 

Martius)”. 

Vale ressaltar que, no Município de Tabatinga, local onde foi desenvolvido o 

presente trabalho, a espécie mais facilmente encontrada é a Euterpe precatória., Yuyama  et 

al (2011) afirmam que esta espécie se encontra distribuída pela bacia do Rio Solimões em 

terreno de terra firme, o que coincide com a localização do município de Tabatinga, no 

sudoeste amazonense. Os autores reforçam ainda a existência da referida espécie no 

Município de Tabatinga quando mencionam em sua pesquisa que coletaram frutos de Euterpe 

precatoria no local. 

 

Os frutos de açaí (Euterpe precatoria) foram coletados nos diferentes ecossistemas 

amazônicos, envolvendo os municípios de Anamã, Codajás, Tabatinga, Benjamin 

Constant, Parintins, Careiro Castanho, Manaquiri, Barcelos, Atalaia do Norte 

(Chavascal) e Atalaia do Norte (Terra Firme), no Estado do Amazonas (YUYAMA 

et al, 2011, p. 546) [grifo nosso]. 

 

De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, o açaí 

é fonte de vitaminas, minerais, proteínas, lipídeos e carboidratos importantes para a dieta dos 

seres humanos. A ingestão diária do açaí pode oferecer grandes quantidades desses nutrientes. 

A tabela a seguir apresenta a composição química e o valor nutricional do açaí e está 

disponível na página eletrônica www.sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br.  

 

 

http://www.sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/
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Figura 03 - Tabela disponível no site da EMBRAPA.  

 

 

Na Figura 03 acima, a tabela mostra a quantidade de nutrientes que o fruto possui e, 

de acordo Cohen (2006, p. 01): 

 

O óleo extraído do açaí é composto de ácidos graxos de boa qualidade, com 60% de 

monoinsaturados e 13% de poliinsaturados. Com relação às proteínas, possui teor 

superior ao do leite (3,50%) e do ovo (12,49%), enquanto o perfil em aminoácidos é 

semelhante ao do ovo. 

O açaí possui elevado teor de antocianinas, contendo cerca de 1,02 /100 g de extrato 

seco. As antocianinas são pigmentos naturais, pertencentes à família dos 

flavonóides, sendo estes responsáveis pela cor do açaí. Além disto, possuem função 

antioxidante, que assegura melhor circulação sanguínea e protegem o organismo 

contra o acúmulo de placas de depósito de lipídeos, causadores da arteriosclerose. 

O consumo diário de um litro de açaí do tipo médio, com 12,5% de matéria seca, 

contém 65,8 g de lipídios, o que corresponde a 66% da ingestão diária requerida; 

31,5 g de fibras alimentares totais, o que equivale a 90% das recomendações diárias 

e 12,6 g de proteínas, o que corresponde de 25% a 30% da quantidade nutricional 

diária necessária. O açaí é rico em minerais, principalmente potássio e cálcio e, 

dentre as vitaminas, pode ser destacada a vitamina E, um antioxidante natural que 

atua na eliminação dos radicais livres. 

 

Segundo Schultz (2008, p. 16), “o açaí é uma bebida pouco ácida, com pH médio de 

5,23. É um alimento com alto percentual de lipídeos, os quais representam em média 52,64% 

da matéria seca da bebida. Os lipídeos fornecem cerca de 90% das calorias contidas nesta 

bebida”. E concorda com o exposto na tabela acima quando diz que “o açaí possui 
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quantidades elevadas (45mg/100g M.S.) de vitamina E, na forma de α-tocoferol (SCHULTZ, 

2008, p. 16)”; e complementa: 

 

O teor em açúcares assimiláveis (glicose, frutose e sacarose) é relativamente baixo 

[...]. Assim o açaí puro não é uma bebida que disponibiliza energia rapidamente ao 

consumidor, ou seja, é uma bebida de baixo valor glicêmico, pois sua ingestão 

eleva pouco o nível de açúcar no sangue (SCHULTZ, 2008, p. 16). 

 

Rogez (2002) apud Schultz (2008, p. 17) afirma que “o teor de proteínas do açaí está 

em torno de 10% da matéria seca. O teor médio de fibras alimentares totais é de 25,22% da 

matéria seca, sendo este o segundo composto em maior quantidade no açaí após os lipídeos”. 

Yuyama et al (2011, p. 547) apresentam em seus resultados o fato de que “os constituintes 

nutricionais do suco de açaí demonstraram baixa concentração de proteínas e alto teor de 

energia devido principalmente à presença de lipídios”.  

“Outro atributo detectado nos sucos de açaí de diferentes origens, em relação aos 

minerais, foi a presença significativa de potássio e cálcio [e] a baixa concentração de ferro no 

açaí proveniente de diferentes ecossistemas amazônicos (YUYAMA et al, 2011, p. 547)”; o 

que também está de acordo com a Figura 03 exposta anteriormente e com uma pesquisa 

realizada por Menezes, Torres e Srur (2008, p. 311) na qual relatam que: 

 

Na avaliação do perfil de minerais foi demonstrado que o potássio (900mg/100g de 

polpa de açaí liofilizado) e o cálcio (330mg/100g de polpa de açaí liofilizada) foram 

os minerais observados em maior abundância. O magnésio também apresentou 

concentrações importantes (124,4mg em 100g de polpa liofilizada), diferente do 

ferro (4,5mg/100 g de polpa liofilizada). 

 

Porém, em relação à baixa quantidade de ferro, Horst e Lajolo (2007) apud Yuyama 

(2011, p. 549) ressaltam que: 

 

Se por um lado o açaí é pobre em ferro, outro grande atributo, além de seu valor 

nutricional como fonte de energia, é o expressivo teor de fibra alimentar e de 

antocianinas, compostos bioativos ou funcionais capazes de exercer influência na 

redução do risco do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como 

diabetes, doenças cardiovasculares, cânceres, distúrbios metabólicos, doenças 

neurodegenerativas e enfermidades inflamatórias. 

 

Além de todos estes atributos, “atualmente, o açaí está sendo valorizado como um 

alimento funcional devido a suas propriedades antioxidantes. Esta característica se deve ao 

fato de o açaí ser um alimento rico em compostos fenólicos e antocianinas (SCHULTZ, 2008, 
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p. 20)”. Em relação aos antioxidantes e antocianinas, Portinho, Zimmermann e Bruck (2012, 

p.16) relatam que: 

 

[...] o consumo de alimentos ricos em antioxidantes, combate o estresse oxidativo e 

consequentemente previne o aparecimento de várias doenças. A polpa do açaí possui 

vários antioxidantes, mas as antocianinas, proantocianidina e outros flavonóides são 

os fitoquímicos predominantes. Além desses pigmentos, o açaí também possui em 

sua composição compostos fenólicos, dentre outros, que também são componentes 

antioxidantes. As antocianinas são os compostos hidrossolúveis que contribuem com 

a maior capacidade antioxidante, além de serem responsáveis pela cor vermelha 

escura característica da polpa do açaí. Quanto mais escuro o tom vermelho da polpa 

do açaí, maior será a concentração de antocianinas. 

 

Desta forma, baseando-se na composição química do açaí, percebe-se que o fruto 

permite a abordagem da Bioquímica nas escolas, uma vez que temas como proteínas, lipídios 

e carboidratos são conceitos importantes da área de Bioquímica e nem sempre são abordados 

durante as aulas de Química. 

 

3.2 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 

 

Para iniciar este tópico é preciso explicitar que, em alguns momentos durante o texto, 

falaremos do ensino de Química de forma geral e, sempre que possível, a discussão será 

direcionada ao ensino de Bioquímica, mais especificamente. Além disso, será possível 

perceber que em alguns momentos são utilizados autores que relataram aspectos do processo 

de ensino-aprendizagem no Ensino Médio regular, tendo em vista a dificuldade de encontrar 

pesquisas que coincidissem com a discussão apresentada neste texto e que relacionem o 

ensino de Bioquímica com a Educação de Jovens e Adultos – EJA de forma específica. 

 

3.2.1 O ensino de Bioquímica na Educação de Jovens e Adultos – EJA 

 

É comum presenciar aulas de Química em que os princípios básicos sejam a 

memorização e a realização de cálculos, bem como abordagens excessivamente teóricas, 

cheias de símbolos, fórmulas e equações químicas, sem a preocupação de considerar aquilo 

que o estudante já sabe, ou ainda, de relacionar aquilo que aprende com seu cotidiano. Isso 

pode ser evidenciado em Neves, Guimarães e Merçon (2009, p. 34) quando dizem que: 

 

Uma característica comum nas aulas de Química é a memorização de conceitos, 

fórmulas e leis. Com isso, as aulas tornam-se monótonas, o que impede a 

participação ativa dos estudantes. Muitas vezes, os conteúdos ensinados em sala de 
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aula não os fazem refletir sobre os fenômenos vivenciados no dia-a-dia nem 

conseguem desenvolver senso crítico de investigação pelo conhecimento. 
 

Em relação à Bioquímica, além dessas dificuldades, surge ainda o fato de que 

dificilmente os professores abordam-na durante as aulas de Química, pois, em grande parte 

dos livros didáticos, os temas relacionados a essa área são ilustrados de forma superficial e, 

geralmente, encontram-se como últimos capítulos; assim, como a maior parte dos professores 

segue o livro como “roteiro” durante o ano letivo, dificilmente realizam aulas que abordam 

estes conceitos. 

Tal fato pode ser constatado ao considerarmos a pesquisa de Francisco Júnior (2007, 

p. 03) que teve como um de seus objetivos analisar a forma de apresentação da Bioquímica 

como Ciência e a sistematização dos conteúdos nos livros didáticos do Ensino Médio. 

 

Embora a Bioquímica seja uma área de estudos bem delineada e com objetos 

específicos, a quase totalidade dos títulos analisados deixa a desejar no que se refere 

à apresentação da Bioquímica como ciência e sua importância nos dias atuais. O 

livro C [Química na abordagem do cotidiano – volume 3] é o único que apresenta 

uma introdução a Bioquímica como campo de estudo, sintetizando pontos e 

objetivos inseridos no escopo dessa Ciência. A ausência de um capítulo ou módulo 

que apresente a Bioquímica como Ciência e destaque sua importância e objeto de 

estudo pode levar a ideia da pouca importância do tema. Isso porque, assim como 

são apresentadas as áreas de Química Inorgânica, Orgânica ou Físico-Química, a 

Bioquímica também possui um objeto de estudo específico que deve ser levado em 

consideração. Tais resultados deflagram mais ainda a visão imbuída em grande parte 

dos cursos de Química, nos quais a Bioquímica é apenas um tema secundário 

quando comparada as outras áreas da Química. Para o estudante que adquire tais 

livros, a Bioquímica constitui-se em mais alguns conceitos vagos e desconexos de 

sua vida. Por sua vez, para o professor que utiliza tais livros, estes não trazem nada 

de novo e motivante para ser utilizado nas aulas. 

 

Isso é um fator preocupante, uma vez que a Bioquímica é uma área de grande 

relevância, não somente no Ensino Médio, mas para os conhecimentos da vida como um todo. 

Além disso, ao utilizar os conceitos relacionados à Bioquímica, há grandes possibilidades de 

contextualizar o ensino proporcionando uma aprendizagem com significado, seja utilizando 

temas como a alimentação, a energia necessária para realizarmos as funções do corpo, a 

saúde, entre outros. Assim, “a Bioquímica possui, como objetivo básico, mostrar como 

moléculas destituídas de vida conseguem interagir entre si e perpetuar a vida como se 

conhece, isto é, mostrar em termos químicos a vida em suas diferentes formas (FRANCISCO 

JÚNIOR; FRANCISCO, 2006, p. 12)”. 

Devido a sua completa ligação com a vida, a Bioquímica torna-se um eixo temático 

rico e promissor quando se trata de abordagens contextualizadas. Segundo Santos e Schnetzler 

(apud FRANCISCO JÚNIOR, 2007, p. 01): 
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A Bioquímica aparece como um dos dez temas com os quais a Química pode ser 

abordada socialmente. Para tanto, entende-se que o conhecimento em Bioquímica 

preconiza um conhecimento concomitante de Química. Todavia, a recíproca não é 

verdadeira, ou seja, nem sempre o professor de Química tem sólidos conhecimentos 

de Bioquímica. 

 

Esta falta de solidez em abordar os conceitos de Bioquímica pelos próprios 

professores de Química, associada à falta de materiais didáticos que abordem os conceitos de 

forma contextualizada e que ressaltem a importância da Bioquímica para a vida dos 

estudantes, acaba prejudicando o ensino desta área da ciência no Ensino Médio, e mais ainda 

na Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

A partir deste ponto, destacamos as dificuldades de lecionar sobre conceitos de 

Bioquímica na EJA uma vez que esta modalidade de ensino possui características próprias e 

necessidades diferentes daquelas do Ensino Médio regular, pois estamos falando de 

estudantes que não puderam, por algum motivo, concluir sua escolaridade no tempo 

considerado adequado. Portanto, se lecionar sobre conceitos de Bioquímica em turmas 

regulares de Ensino Médio já se torna uma dificuldade, mais árdua é a tarefa de lecionar para 

estudantes com características singulares como os da EJA! Moreira et al (2013, p. 09) ressalta 

que: 

 

[...] a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), esta pautada, na importância 

de se considerar o perfil distinto de seus educandos. Em geral os alunos desta 

modalidade de ensino são trabalhadores, pais de família, tendo uma rotina cansativa, 

sendo assim, possuem pouco tempo para os estudos. Diante deste fato, muitos 

educadores dizem que é um desafio lecionar a disciplina de química junto a este 

público [...]. 

 

Exatamente por considerarmos as características desse perfil diferenciado dos 

estudantes da EJA, é que justifica-se o interesse em abordar a temática sobre Bioquímica 

mediante a elaboração de uma unidade de ensino potencialmente significativa – UEPS para 

abordar sobre proteínas, lipídeos e carboidratos através da composição do açaí. E, neste 

contexto, nosso trabalho tem como proposta a elaboração de uma UEPS que possa ser 

utilizada como material didático pelos professores da Educação de Jovens e Adultos, no 

intuito de contribuir com suas práticas pedagógicas, uma vez que esta modalidade de ensino 

deve levar em consideração não apenas o currículo de forma rígida e linear, mas também os 

conhecimentos que estes estudantes já possuem devido suas experiências de vida, aliando os 

conceitos abordados em sala de aula com seu cotidiano. Nogueira (2007, p. 56) relata que: 
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Este quadro deve suscitar no educador a adoção de formas de relacionamento 

diferenciada para com esses estudantes, o que implica necessariamente o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras, que valorizem suas 

experiências e seus conhecimentos prévios e considerem o vínculo entre educação, 

trabalho e práticas sócio-culturais. 

 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a Educação de 

Jovens e Adultos – EJA “é caracterizada como uma proposta pedagógica flexível, com 

finalidades e funções específicas, levando em consideração os conhecimentos das 

experiências de vida dos jovens e adultos, ligadas às vivências cotidianas individuais e 

coletivas, bem como ao trabalho (BRASIL, 2013, p. 391)”. 

Ainda considerando os aspectos legais, vale ressaltar alguns pontos importantes da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional sobre a EJA, que estabelece o seguinte: 

 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que 

não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais 

apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições 

de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.  

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si [...] 

(LDB, 1996, p. 10). 

 

Portanto, lecionar sobre conceitos de Bioquímica na modalidade da Educação de 

Jovens e Adultos não é uma tarefa simples e fácil. É preciso romper com as barreiras sobre a 

forma de lecionar, qual material didático deve ser utilizado, quais atividades realmente 

contribuem com o aprendizado e, ainda, considerar todas as particularidades dos estudantes 

que frequentam este nível de ensino como é mencionado nos documentos oficiais em relação 

à vida, ao trabalho, ao tempo disponível para os estudos e todas as questões sociais que 

envolvem o estudante da EJA. Como afirma Arroyo (2001) apud Amaral (2009, p. 08): 

 

A Educação de Jovens e Adultos é o resultado de ações coletivas que envolvem os 

educadores em organizar ações respeitando os diferentes níveis de conhecimento dos 

educandos e experiências de vida como seres humanos e trabalhadores, buscando 

sua interação com o meio sociocultural, oportunizando experiências educativas e 

desencadeando no educando o prazer em aprender (ARROYO, 2001). 

Ao trabalhar na Educação de Jovens e Adultos (EJA) é necessário desenvolver 

propostas de ações partindo da troca de vivências de e com os seus educandos, ações 

que permitam que se estabeleça um diálogo entre sua atuação em sala de aula e suas 

experiências pessoais, práticas culturais, comunitárias e sociais ao longo do tempo 

(ARROYO, 2001). 
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Desta forma, encontra-se mais um motivo para propormos a utilização da unidade de 

ensino potencialmente significativa que aborda conceitos de Bioquímica utilizando o açaí 

como contexto, pois, através desta ação inovadora, acredita-se que tanto os estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos quanto os próprios professores poderão trocar experiências 

educacionais e sociais ao longo de toda a UEPS. 

 

3.2.2 Utilizando o açaí para ensinar Bioquímica na escola: do contexto a uma 

aprendizagem significativa 

 

Como dito anteriormente, o ensino dos conceitos e temas que correspondem à área 

de Bioquímica dificilmente são abordados nas aulas de Química. De acordo com Leite (2012, 

p. 01): 

 
O conteúdo biomoléculas está presente em todo o currículo de Ciências da Educação 

Básica; [...]. Porém, no currículo real, seguido pelos professores de Química, 

conteúdos relacionados às biomoléculas geralmente não são contemplados. Assim, 

aparenta existir alguns aspectos que obstacularizam a abordagem de conceitos 

relacionados às biomoléculas nas aulas de Química. 
 

Isso pode ser evidenciado também na fala de Leal (2009, p. 39-40) quando diz que: 

 

De nossa experiência na formação de professores e do convívio que mantemos com 

professores e livros didáticos, poderíamos considerar um currículo usual para a 

Química no Ensino Médio a seguinte sequência de temas: 1.Átomos; 2.Tabela 

Periódica; 3.Ligações Químicas; 4. Propriedades físicas das substâncias; 5.Reações 

Química; 6. Leis das reações químicas e cálculo estequiométrico; 7.Soluções; 

8.Propriedades Coligativas; 9.Termoquímica; 10.Cinética Química; 11.Equilíbrio 

Químico; 12. Eletroquímica; 13.Radioquímica; 14.O átomo de carbono; 15. 

Hidrocarbonetos; 16.Tipos de cadeias carbônicas; 17.Alcanos [...]; 18.Alcenos [...]; 

19.Alcinos [...]; 20.Funções oxigenadas [...]; 21.Funções Nitrogenadas [...]; 

22.Funções com S [...]; 23.Introdução à Bioquímica (ácidos nucléicos, carboidratos, 

lipídeos e proteínas). [Porém], a presença da Radioquímica e de Bioquímica é 

variável [grifo nosso]. 

 

Desta forma, é notável que a Bioquímica não tem sua importância reconhecida frente 

aos temas considerados de maior significado para a aprendizagem dos estudantes, 

normalmente sendo considerada apenas como um conteúdo complementar ou tratada de forma 

superficial. Porém, deve-se ressaltar que “a Bioquímica é um grande tema a partir do qual 

conceitos químicos relevantes para o ensino médio podem ser explorados (FRANCISCO 

JÚNIOR, 2007, p. 04)”. 

Diante dessa possibilidade de explorar conceitos químicos importantes que tenham 

significado, não somente na escola, mas principalmente na sociedade, a abordagem da 
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Bioquímica possibilita a realização de práticas educativas que proporcionem uma 

aprendizagem significativa a partir de atividades contextualizadas no cenário da Educação de 

Jovens e Adultos – EJA. 

Mas afinal, o que significa contextualização? Esta é uma pergunta que causa certo 

desconforto para muitos educadores da área de Química, tendo em vista que contextualizar é 

uma ação que vem ocorrendo ainda a passos curtos, a qual muitos professores não 

compreendem com clareza seu significado e, além disso, a maioria não se sente preparada 

para realizar aulas com abordagens contextualizadoras. De acordo com Küller e Rodrigo 

(2012, p. 8), “[...] „contextualizar e mobilizar‟, relaciona-se com vários problemas enfrentados 

do dia a dia do educador e com capacidades demandadas por eles [...]”. 

Ao buscar respostas a essa pergunta e na tentativa de compreender se é possível 

partir do contexto do estudante da EJA para alcançar uma aprendizagem significativa, 

Maldaner (2003) apud Silva (2009, p. 15) diz que o objetivo de se contextualizar, em especial 

nas aulas de Química, deve ser o de 

 

transitar no mundo da vivência do aluno e dos conceitos, possibilitando que o 

estudante caminhe na direção da abstração e em direção ao mundo real e assim 

permitindo que os alunos passem a falar na própria química sobre situações de 

vivência dentro de um esquema de conceitos químicos com meio em que vive. 

 

Além disso, “a contextualização deve servir de ponte entre o que o aluno já sabe e o 

que ele deverá saber ao final da situação de aprendizagem (KÜLLER; RODRIGO, 2012, p. 

8)”. Desta forma, pode-se utilizar a composição química do açaí como tema de ensino para 

proporcionar um conhecimento com significado, pois, essa fruta faz parte do contexto do 

estudante, em especial do estudante da EJA na região Norte, tendo em vista que a maioria são 

adultos que consomem o fruto quase que diariamente e, em alguns casos, são até 

trabalhadores rurais que participam de forma direta ou indireta da produção de açaí para 

consumo local. Segundo Santos (2008, p. 54), 

 

o conteúdo escolar a ser aprendido tem que ser potencialmente significativo, ou seja, 

ele tem que ser lógica e psicologicamente significativo: o significado lógico depende 

somente da natureza do conteúdo, e o significado psicológico é uma experiência que 

cada indivíduo tem. Cada aprendiz faz uma filtragem dos conteúdos que têm 

significado ou não para si próprio. Eis o porquê é essencial, não somente fazer uma 

seleção de conteúdos logicamente significativos (como falar de animais para 

crianças), mas sondar os interesses e experiências dos alunos, para que os conteúdos 

sejam psicologicamente significativos. 
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É importante mencionar que um conteúdo pode até ser logicamente significativo, ou 

seja, ter relação clara entre o material e as ideias e poder ser compreendido pelo intelecto 

humano. Porém, pode não ser psicologicamente significativo. De acordo com Moreira (2006, 

p. 20), “o significado psicológico, por sua vez, é uma experiência idiossincrática. Refere-se ao 

relacionamento substantivo e não arbitrário, de material logicamente significativo, à estrutura 

cognitiva do aprendiz individualmente”. 

Daí a importância de inserir na sala de aula contextos que fazem parte do cotidiano 

do estudante, pois, como afirmam as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, 

 

o contexto que é mais próximo do aluno e mais facilmente explorável para dar 

significado aos conteúdos da aprendizagem é o da vida pessoal, cotidiano e 

convivência. O aluno vive num mundo de fatos regidos pelas leis naturais e está 

imerso num universo de relações sociais. [...]. O cotidiano e as relações 

estabelecidas com o ambiente físico e social devem permitir dar significado a 

qualquer conteúdo curricular, fazendo a ponte entre o que se aprende na escola e o 

que se faz, vive e observa no dia a dia (MEC, 1988 apud KÜLLER; RODRIGO, 

2012, p. 8). 

 

Assim, ao traçarmos esse caminho, torna-se possível inserir no ambiente escolar 

temas que fazem parte do cotidiano dos alunos e que podem ser aliados aos conceitos 

químicos. Para Santos e Schnetzler (2010, p. 105), “ao contextualizar o conteúdo, os temas 

sociais explicitam o papel social da Química, as suas aplicações e implicações e demonstram 

como o cidadão pode aplicar o conhecimento na sua vida diária”. 

Desta forma, a contextualização pode trazer melhorias ao processo de ensino e de 

aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos, ao utilizarmos o açaí como contexto para 

abordar conceitos de Bioquímica, pois, 

 

a dimensão dos conteúdos, na aprendizagem escolar dos alunos da EJA deve estar 

direcionada de modo a buscar conteúdos significativos, objetivando explicitar e 

explicar melhor a realidade social concreta dos diferentes sujeitos, sendo essa 

realidade o ponto de partida para a aprendizagem escolar (LIMA, 2007, p. 52). 

 

Silva et al (2010, p. 01) ressaltam que, “ao contextualizarmos conteúdos ligados a 

conceitos químicos [...] , não só possibilitamos uma educação que forme cidadão para a 

sociedade, mas também, traçamos um caminho para um aprendizado com mais significado.” 

 

É importante, portanto, que o ensino da Química seja contextualizado e direcionado 

no sentido de despertar no aluno a curiosidade, o entusiasmo e o interesse em torno 

dos benefícios da Química e dos fenômenos químicos envolvidos em seu cotidiano, 

para utilizá-los na busca da melhoria da qualidade de vida do indivíduo e do grupo 

(VAITSMAN, E; VAITSMAN, D, 2006, p. 06). 
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Assim, no intuito de despertar o interesse dos estudantes, cada vez mais se procuram 

temas e conteúdos que possam ser relacionados ao cotidiano dos mesmos, para que percebam 

que a Química está presente e que podem utilizar os conceitos químicos e o conhecimento 

científico para compreender os fenômenos que ocorrem a sua volta e também para melhoria 

da qualidade de vida. 

De acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006, p. 

119): 

 

[...] a contextualização no currículo da base comum poderá ser constituída por meio 

da abordagem de temas sociais e situações reais de forma dinamicamente articulada, 

que possibilitem a discussão, transversalmente aos conteúdos e aos conceitos de 

Química, de aspectos sociocientíficos concernentes a questões ambientais, 

econômicas, sociais, políticas, culturais e éticas. A discussão de aspectos 

sociocientíficos articuladamente aos conteúdos químicos e aos contextos é 

fundamental, pois propicia que os alunos compreendam o mundo social em que 

estão inseridos e desenvolvam a capacidade de tomada de decisão com maior 

responsabilidade, na qualidade de cidadãos, sobre questões relativas à Química e à 

Tecnologia, e desenvolvam também atitudes e valores comprometidos com a 

cidadania planetária em busca da preservação ambiental e da diminuição das 

desigualdades econômicas, sociais, culturais e étnicas. 

 

Todos estes aspectos mencionados pelas Orientações Curriculares devem estar 

presentes não somente em turmas regulares de Ensino Médio, mas também nas aulas 

realizadas na Educação de Jovens e Adultos, pois “as práticas pedagógicas devem possibilitar 

uma trajetória escolar que assegure, além da apreensão dos conhecimentos historicamente 

produzidos, a ampliação da visão de homem e mundo dos jovens e adultos [...] (LIMA, 2007, 

p. 35)”. 

Deste modo, torna-se importante uma abordagem que utilize o açaí para ensinar 

conceitos de Bioquímica em turmas da EJA, pois, muitas vezes, os estudantes ingerem 

diversos alimentos sem que conheçam sua composição química, quais nutrientes estão 

presentes e, ainda, sem compreender que tipo de benefícios ou malefícios podem causar à 

saúde.  Além disso, a elaboração de uma unidade de ensino potencialmente significativa pode 

contribuir para as discussões dos aspectos sociocientíficos que envolvem o açaí, articulando 

os conceitos a serem aprendidos ao contexto dos estudantes e possibilitando aos mesmos 

maior compreensão e desenvolvimento de suas capacidades, para tomarem decisões 

conscientes e responsáveis conforme expressam as Orientações Curriculares. 

Nesse contexto é que surge a proposta de utilizar o açaí, um fruto tão consumido e 

conhecido pelos estudantes da região Norte, pois, de acordo com o exposto no capítulo 1 deste 
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trabalho, observa-se que este fruto possui características suficientes para que seja utilizado 

como forma de proporcionar uma aprendizagem significativa de conceitos de Bioquímica. 

Desta forma, é possível associar os aspectos teóricos de tais conceitos com os 

aspectos representacionais e, ainda, com o conhecimento empírico dos estudantes. “Nesse 

sentido, o ensino levaria o aluno a compreender os fenômenos químicos mais diretamente 

ligados a sua vida cotidiana (SANTOS; SCHNETZLER, 2010, p. 101)”. 

 

3.3 UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA: UEPS 

 

Neste tópico discutiremos aspectos importantes da Teoria da Aprendizagem 

Significativa buscando demonstrar a relação desta Teoria com a elaboração da Unidade de 

Ensino Potencialmente Significativa – UEPS direcionada a estudantes da Educação de Jovens 

e Adultos – EJA. 

 

3.3.1 A teoria de Ausubel como caminho para elaborar uma Sequência Didática 

 

A construção de uma unidade de ensino potencialmente significativa para abordar 

alguns conceitos de Bioquímica na Educação de Jovens e Adultos pode proporcionar “uma 

contribuição relevante na compreensão e mudança do modo de ensinar e aprender no contexto 

escolar (NUÑEZ et al, 2004, p. 29)”. 

Sabe-se que atualmente os desafios do ensino, além da busca por essa mudança no 

ato de ensinar e de aprender, também estão centrados em promover verdadeiramente uma 

aprendizagem significativa, para que os estudantes possam construí-la não somente dentro do 

ambiente escolar, mas também durante toda sua vivência. Segundo Santos (2008, p. 73): 

 

A promoção da aprendizagem significativa se fundamenta num modelo dinâmico, 

no qual o aluno é levado em conta, com todos os seus saberes e interconexões 

mentais. A verdadeira aprendizagem se dá quando o aluno (re)constrói o 

conhecimento e forma conceitos sólidos sobre o mundo, o que vai possibilitar-lhe 

agir e reagir diante da realidade. Cremos, com convicção e com o respaldo do 

mundo que nos cerca, que não há mais espaço para a repetição automática, para a 

falta de contextualização e para a aprendizagem que não seja significativa. 

 

Nesta perspectiva, a elaboração de uma unidade de ensino potencialmente 

significativa, construída com base nos preceitos da Teoria da Aprendizagem Significativa de 

Ausubel, busca se afastar da mera repetição automática e da falta de contextualização. A 

partir desta teoria, é possível uma ação educativa com significado na qual não somente os 
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saberes científicos, mas também o conhecimento que os estudantes possuem, possam ser 

inseridos aos novos conceitos e relacionados à estrutura cognitiva deles. De acordo com 

Moreira e Masini (2001, p. 17) “a idéia central da teoria de Ausubel é a de que o fator isolado 

mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe”. 

Para David Ausubel, um dos principais teóricos a definir a expressão “aprendizagem 

significativa” e a defini-la no contexto educacional, a aprendizagem e o ensino devem 

considerar 

 

[...] o aluno como referencial, iniciando o distanciamento das teorias condutistas, 

que tinham o professor como referencial. [...] Segundo Ausubel, a aprendizagem é 

muito mais significativa à medida que o novo conteúdo é incorporado às estruturas 

do conhecimento de um aluno e adquire significado para ele a partir da relação com 

seu conhecimento prévio. [...] Quando o conteúdo escolar a ser aprendido não 

consegue ligar-se a algo já conhecido, ocorre o que Ausubel chama de aprendizagem 

mecânica, ou seja, quando as novas informações são aprendidas sem interagir com 

conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva. Assim, a pessoa decora 

fórmulas, leis, mas esquece após a avaliação ou não sabe o que fazer com elas 

(SANTOS, 2008, p. 53). 

 

De acordo com Ausubel, a aprendizagem significativa só ocorre quando “a nova 

informação ancora-se em subsunçores relevantes preexistentes na estrutura cognitiva de quem 

aprende (MOREIRA; MASINI, 2001, p. 17)”. Estes subsunçores podem ser entendidos como 

uma estrutura de conhecimento específico que o aprendiz possui e que servirá de ancoradouro 

para as novas informações, conceitos ou proposições. “Este processo de ancoragem da nova 

informação resulta em crescimento e modificação do conceito subsunçor (MOREIRA; 

MASINI, 2001, p. 18)”. 

Como afirma Santos (2008, p. 54), “o „subsunçor‟ é uma estrutura específica por 

meio da qual uma nova informação pode se integrar ao cérebro humano, que é altamente 

organizado e detentor de uma hierarquia conceitual que armazena experiências prévias do 

aprendiz”. 

Caso não haja subsunçores, Ausubel propõe o uso de organizadores prévios, que tem 

a função de “servir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele precisa saber para que 

possa aprender significativamente a tarefa com que se depara (AUSUBEL, 1978, apud 

MOREIRA, 2006, p. 23)”. 

 

Organizadores prévios são materiais introdutórios, apresentados antes do próprio 

material a ser aprendido, porém, em um nível mais alto de abstração, generalidade e 

inclusividade do que esse material. [...] Ou seja, organizadores prévios servem para 

facilitar a aprendizagem, na medida em que funcionam “como pontes cognitivas” 

(MOREIRA, 2006, p. 23). 
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Vale ressaltar que alguns pesquisadores criticam o efeito dos organizadores prévios 

por considerarem que a teoria de Ausubel não apresenta uma definição clara sobre quais 

materiais podem ou não ser considerados organizadores prévios. Em contrapartida, Ausubel 

declara que não é possível se restringir em definições ou exemplos únicos. Segundo Moreira 

(2006, p. 24), 

 

a construção de um organizador depende sempre, da natureza do material de 

aprendizagem, da idade do aprendiz e do grau de familiaridade que este já tem com 

o assunto a ser aprendido. [Além disso], cabe, todavia, registrar aqui que os 

organizadores prévios não, necessariamente, são textos escritos. Uma discussão, 

uma demonstração, ou, quem sabe, um filme ou um vídeo podem funcionar como 

organizador, dependendo da situação de aprendizagem. 

 

Portanto, a elaboração, utilização ou aplicação de algum organizador prévio depende 

da avaliação prévia a ser feita com os estudantes, a fim de averiguar até que ponto eles estão 

familiarizados com os conceitos que se pretende abordar na unidade de ensino potencialmente 

significativa. Pode-se, portanto, fazer uso de qualquer um dos materiais mencionados na 

citação acima ou, ainda, qualquer outro que tenha caráter educativo e que seja condizente com 

o objetivo de um organizador prévio, que é o de servir de ponte entre os conhecimentos 

prévios dos estudantes e os novos conceitos a serem abordados. 

Além dos subsunçores e organizadores prévios que foram considerados na 

elaboração da UEPS, vale ressaltar que a mesma foi construída partindo de conceitos mais 

gerais e prosseguindo aos mais específicos pertencentes a cada conteúdo porque, de acordo 

com a teoria de Ausubel, a estrutura cognitiva do estudante tende a se organizar de forma 

hierárquica, “na qual conceitos e proposições mais gerais ocupam o ápice da estrutura e 

abrangem, progressivamente, proposições e conceitos menos inclusivos, assim como dados 

factuais e exemplos específicos (MOREIRA, 2006, p. 40)”. 

Deste modo, partindo dos conceitos mais gerais e inclusivos até os mais específicos, 

dois aspectos foram considerados na unidade de ensino: a diferenciação progressiva e a 

reconciliação integrativa. A diferenciação progressiva apresenta primeiro os conceitos mais 

gerais e vai diferenciando-os progressivamente, apresentando suas características particulares 

e suas especificidades. Já a reconciliação integrativa parte de explicitar as relações entre 

conceitos, destacando suas diferenças e/ou semelhanças, possibilitando uma interação entre 

diferentes conceitos a partir de suas próprias características, ou seja, complementando-os. 

Assim, após levantarmos alguns aspectos teóricos da aprendizagem significativa de 

Ausubel necessários à elaboração da unidade de ensino, pode-se dizer que esta possui um 
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papel importante ao possibilitar a elaboração de sequências de aulas e atividades que podem 

ser desenvolvidas sobre determinado tema. Contudo, uma unidade de ensino não pode ser 

vista como uma “receita” de aulas pré-determinadas, mas sim como uma ferramenta de ensino 

que pode contribuir para realizações de práticas educativas que considerem o estudante, o 

saber que ele possui, o contexto no qual está inserido e aquilo que se pretende ensinar a ele, 

como os pontos principais do processo ensino aprendizagem. Por isso, 

 

[...] faz-se necessário pensar em práticas de sala de aula que oportunizem aos alunos 

exercerem sua capacidade de pensar, de pesquisar, de construir e reconstruir um 

conhecimento significativo. E, uma proposta para essa situação é a construção de 

Unidades didáticas. Uma Unidade didática é um trabalho construído com a 

participação do professor e dos alunos, no qual o primeiro exerce a função de 

mediador e ambos desempenham permanentemente o papel de construtores do 

conhecimento [...] (LIMA et al, 2011, p. 01). 
 

Diante disso, as unidades didáticas podem proporcionar, além de uma aprendizagem 

significativa, uma melhoria nas relações entre alunos-alunos e alunos-professores, uma vez 

que ao professor cabe o papel de mediar e facilitar a compreensão dos estudantes diante dos 

temas abordados durante as aulas e, aos estudantes cabe o papel de participar ativamente das 

ações e atividades propostas, desenvolvendo as habilidades que forem necessárias na situação 

de aprendizagem. 

Como foi possível perceber, utilizamos acima o termo unidades didáticas, por isso, é 

preciso explicar que as unidades didáticas são também chamadas de unidades de ensino 

potencialmente significativas – UEPS, pois ambas as definições apresentam características 

semelhantes. Isso pode ser evidenciado ao se comparar as falas de Campos e Nigro (1999) 

com a fala de Moreira (2014) sobre unidade didática e UEPS, respectivamente. 

 

Após uma rápida pesquisa em livros didáticos, algumas idéias surgiram e tomou 

corpo uma unidade didática, isto é, uma sequencia de aulas sobre determinado tema  

(CAMPOS; NIGRO, 1999, p. 99) [grifo do autor]. 

Unidades de Ensino Potencialmente Significativas são sequências de ensino 

fundamentadas teoricamente, voltadas para a aprendizagem significativa, não 

mecânica, que podem estimular a pesquisa aplicada em ensino, aquela voltada 

diretamente à sala de aula  (MOREIRA, 2014, p. 02) [grifo do autor]. 

 

Verifica-se que ambas tratam da construção de sequências didáticas de ensino para 

abordar um determinado tema ou conteúdo, porém Moreira (2014) complementa que, para 

elaboração do que chama de unidade de ensino potencialmente significativa - UEPS, é 

necessária uma fundamentação teórica, que considere a aprendizagem significativa como 
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ponto importante do processo educativo e, além disso, há o interesse em desenvolver 

pesquisas direcionadas ao ambiente escolar. 

Por isso, utilizamos a definição de Moreira (2014) por considerar que a UEPS 

elaborada trouxe grandes contribuições ao trabalho desenvolvido com estudantes da Educação 

de Jovens e Adultos - EJA, justamente por que teve como base teórica os preceitos da teoria 

da aprendizagem significativa de David Ausubel e por considerar que “[...] a Educação para 

pessoas Jovens e Adultas deve ter um modelo educacional que crie situações pedagógicas 

satisfatórias para atender às necessidades de aprendizagem específicas desse grupo, 

diferenciando as ações realizadas no ensino „regular‟ [...] (CUNHA, 2007, p. 29)”. 

Para isso, seguiram-se alguns passos os quais Moreira (2014) denomina como 

“aspectos sequenciais” necessários para construção de uma unidade de ensino potencialmente 

significativa, e que podem ser resumidos da seguinte forma: 

 

"definição do tópico específico a ser abordado", proposição de "situações" que 

visem a externalização dos conhecimentos prévios; "situações-problemas", que 

podem constituir-se enquanto organizadores prévios; apresentação do conhecimento 

a ser ensinado/aprendido, começando-se dos "aspectos mais gerais e inclusivos" - 

diferenciação progressiva; "retomada do conteúdo da unidade de ensino", num nível 

mais complexo; dar continuidade ao processo de diferenciação progressiva, agora 

numa "perspectiva integradora" - reconciliação integrativa e avaliação continua 

durante todo o desenvolvimento da UEPS, buscando evidências de aprendizagem 

significativa, percebendo por exemplo, se o aprendiz faz uso dos "novos" 

conhecimentos para resolver novas situações problemas (MOREIRA; PERIN; 

SANTOS, 2014, p. 161). 

 

Diante dos passos apresentados, a UEPS foi elaborada utilizando o açaí como tema 

gerador, buscando relacionar três aspectos fundamentais para o ensino de Química, que são o 

aspecto teórico, o representacional e o fenomenológico. 

 

Com o intuito de realçar a integração dos três aspectos, definiremos assim: o 

“funcionamento da Química” é o modo como essa forma de conhecimento 

organiza suas explicações (conceitos e teorias) e seus esquemas 

representacionais (símbolos, fórmulas, equações) em correlação com os 

fenômenos (objetos, fatos, acontecimentos) de interesse da Química e dos 

químicos (LEAL, 2009, p. 14) [grifo do autor]. 

 

Portanto, foram considerados os pontos destacados da teoria de Ausubel durante a 

elaboração, aplicação, desenvolvimento e avaliação da UEPS intitulada “O AÇAÍ E A 

BIOQUÍMICA”; além da tentativa de sempre manter a relação entre os três aspectos 

importantes ao ensino de Química, por considerar que, em uma unidade de ensino 

potencialmente significativa, os estudantes precisam conhecer não apenas os conceitos 
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teóricos, mas também suas formas de representação, bem como suas relações com o que 

ocorre no cotidiano, para que seja possível proporcionar uma aprendizagem significativa 

sobre os conceitos de Bioquímica para estudantes da Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

4 METODOLOGIA: OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

O trabalho desenvolvido teve como objetivo discutir conceitos relacionados ao 

conteúdo de Bioquímica no intuito de proporcionar significado destes aos estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos - EJA. Para isso, foi elaborada, aplicada e avaliada uma 

unidade de ensino potencialmente significativa – UEPS, tendo como base fundamental a 

Teoria da Aprendizagem Significativa. 

Partindo desta finalidade, o trabalho apresenta elementos da pesquisa-ação do tipo 

prática ao longo de todo o percurso metodológico, pois, de acordo com Tripp (2005, p. 457), 

nesse tipo de pesquisa, “o pesquisador tem em mira contribuir para o desenvolvimento [dos 

estudantes], o que significa que serão feitas mudanças para melhorar a aprendizagem e a auto-

estima de seus alunos, para aumentar interesse, autonomia ou cooperação e assim por diante”. 

Os objetivos da pesquisa-ação prática apresentados por Tripp (2005) na citação 

acima também vão ao encontro dos objetivos específicos do presente trabalho, uma vez que, 

foi possível contribuir com o processo de ensino e de aprendizagem através da UEPS, 

utilizando os principais componentes presentes na fruta regional açaí como contexto, visando 

facilitar a compreensão dos estudantes e contribuir para o desenvolvimento dos mesmos, 

despertando assim maior interesse pelas aulas. Além disso, acredita-se que não somente os 

estudantes foram alvos destas mudanças, mas também os próprios professores, que puderam 

participar, avaliar e refletir a respeito de suas práticas educativas e de possíveis melhorias que 

eles podem realizar. 

Assim, ao propor uma UEPS que foi construída para contribuir com o cenário atual 

da educação vivenciado pelos sujeitos da pesquisa, em busca tanto do aprimoramento da 

prática educativa quanto do processo de ensino aprendizagem, a pesquisa-ação nos permitiu 

ao mesmo tempo atuar no campo educacional e investigar aquilo que ocorreu durante todo o 

trabalho, pois, ainda de acordo com Tripp (2005, p. 446), na pesquisa-ação: 

 

[...] se aprimora a prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática e 

investigar a respeito dela. Planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-se uma 

mudança para a melhora de sua prática, aprendendo mais, no correr do processo, 

tanto a respeito da prática quanto da própria investigação. 

 

Ainda, ao aplicar a UEPS no cotidiano escolar com o intuito de proporcionar uma 

mudança, assumimos o papel de educadores ativos, participativos e críticos em relação à 

didática utilizada e aos resultados obtidos mediante uma ação inovadora, pois “o maior 
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objetivo da pesquisa-ação é proporcionar novas informações, gerar e produzir conhecimento 

que traga melhorias (CAZZOLATO, 2008, p. 84)”. Segundo Gori (2006, p. 116), “fazendo 

pesquisa-ação, o pesquisador educa e está ao mesmo tempo se educando”. Isso foi o que 

ocorreu durante todo o trabalho, uma vez que, ao construir, aplicar e avaliar a UEPS, não foi 

apenas o ato de educar que se concretizou, mas também o de estar em constante aprendizado. 

Além da pesquisa-ação, também foi necessária a pesquisa bibliográfica, que está 

presente desde a elaboração do projeto e prosseguiu até o término do trabalho e da escrita, já 

que é importante estar sempre estudando e buscando o máximo de informações que possam 

enriquecer o trabalho. 

De acordo com Gil (2002, p. 44), “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base 

em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Desta 

forma, foi necessário realizar buscas em diversas fontes bibliográficas que possibilitaram a 

construção do texto apresentado e, além disso, as pesquisas em artigos científicos, livros, 

jornais, revistas, páginas eletrônicas e outros, contribuíram para aquisição de conhecimentos e 

para o entendimento de várias questões discutidas. Segundo Gil (2002, p. 60), 

 

não basta, no entanto, o interesse pelo assunto. É necessário também dispor de bons 

conhecimentos na área de estudo para que as etapas posteriores da monografia ou 

dissertação possam ser adequadamente desenvolvidas. Quem conhece pouco 

dificilmente faz escolhas adequadas. 

 

A abordagem utilizada neste trabalho foi uma abordagem qualitativa, na qual o foco 

principal foi o de entrar em contato com o ambiente e com as pessoas que nele se 

encontravam. Segundo Neves (1996, p. 01), “nas pesquisas qualitativas, é frequente que o 

pesquisador procure entender os fenômenos, segundo a perspectiva dos participantes da 

situação estudada e, a partir daí situe sua interpretação dos fenômenos estudados”. 

Assim, as ações realizadas foram analisadas de acordo com as perspectivas dos 

participantes para só então interpretar e inferir sobre os resultados. Na abordagem qualitativa, 

o pesquisador 

 

[...] não está preocupado em fazer inferências estatísticas, seu enfoque é descritivo e 

interpretativo ao invés de explanatório ou preditivo. Interpretação dos dados é o 

aspecto crucial do domínio metodológico da pesquisa qualitativa. Interpretação do 

ponto de vista de significados. Significados do pesquisador e significados dos 

sujeitos (MOREIRA, 2003, p. 24). 

 

Vale ressaltar que, ao realizar um trabalho com base na abordagem qualitativa, o que 

se busca é dar credibilidade aos fatos ocorridos no desenvolvimento da mesma. Para isso, 
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buscou-se descrever os procedimentos, as situações, apresentar os resultados e concentrar-se 

neles para discuti-los com base nas respostas obtidas nos questionários, nas anotações feitas 

durante as observações, comentários, enfim, com base na vivência com os sujeitos e imersão 

no contexto da pesquisa. Ainda utilizando as palavras de Moreira (2003, p. 31): 

 

A retórica qualitativa não evita a linguagem cotidiana carregada de valores; é 

detalhada, provendo elementos em quantidade suficiente -- citações, vinhetas, 

documentos, comentários interpretativos -- para persuadir o leitor que as asserções 

de conhecimento são interpretações válidas daquilo que os eventos significam do 

ponto de vista dos sujeitos da pesquisa. 

 

4.1 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A UEPS foi aplicada em Escolas Estaduais localizadas no Município de Tabatinga – 

AM. A população, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 2015, era de 61.028 habitantes, sendo o sétimo município mais 

populoso do Amazonas. O município foi criado em 1983 e está localizado no oeste do estado 

do Amazonas, na tríplice fronteira entre o Brasil, a Colômbia e o Peru. 

Para obter os dados necessários ao presente estudo, realizaram-se visitas às Escolas 

Estaduais situadas na área urbana de Tabatinga – AM, com o intuito de realizar um 

levantamento das turmas de 3
o
 ano existentes, tanto de Ensino Médio Regular quanto da 

Educação de Jovens e Adultos. 

A ideia inicial era realizar um sorteio para definir quais turmas participariam do 

trabalho (técnica de amostragem por grupos). Porém, durante as visitas, grande parte dos 

docentes não demonstraram interesse nem disponibilidade de liberar suas turmas para 

aplicação da UEPS. Muitos mencionaram fatores como atraso no início das aulas, quantidade 

excessiva de conteúdos para serem lecionados até o final do ano letivo, realização de 

avaliações e demais atividades escolares que não permitiriam a abertura de espaço no 

calendário para aplicação da unidade de ensino. 

Estas e outras explicações dadas pelos docentes são compreensíveis, pois, a 

quantidade de atividades propostas na UEPS poderiam atrapalhar a organização de aulas dos 

professores; além do fato de que muitos docentes temem em acabar “falhando” em sua 

atuação docente. Esta é uma crítica construtiva do presente trabalho, pois nos leva a refletir 

que precisamos pensar em atividades que possam ser realizadas em parceria com as escolas e 

com os próprios professores, nas quais estes façam mais do que ceder certa quantidade de 

aulas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADplice_fronteira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peru
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Ao final das visitas às escolas (quatro escolas públicas estaduais), dois gestores e 

dois professores concordaram em participar. Na Escola 1 (Escola Estadual Conceição Xavier 

de Alencar – GM3), o gestor juntamente com um professor de Química disponibilizaram uma 

turma de 3º ano do Ensino Médio Regular para participar das atividades. Já na Escola 2 

(Escola Estadual Pedro Teixeira), o gestor e uma professora de Química disponibilizaram 

duas turmas da Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

Assim, a UEPS foi aplicada em três turmas de terceira série, sendo uma turma no 

Ensino Médio Regular (turma de validação) e outras duas turmas na Educação de Jovens e 

Adultos – EJA (público alvo). Vale ressaltar que as duas turmas da EJA foram organizadas 

em uma única sala, transformando as duas turmas em uma. 

Foram realizadas 14 aulas conforme a estrutura proposta na UEPS, que encontra-se 

em anexo. Porém, as atividades foram realizadas primeiramente na turma de Ensino Médio 

Regular, para validação da proposta, correções e melhorias nas ações planejadas. Somente 

após o término das atividades, é que se iniciou a aplicação da UEPS nas duas turmas da EJA. 

Segundo Guimarães e Giordan (2011, p. 05) “a validação busca confirmar que o instrumento 

possui o desempenho que sua aplicação requer e também garantir a confiabilidade de seus 

resultados”. 

Sobre o fato de a turma utilizada para validação da proposta pertencer à modalidade 

Ensino Médio Regular enquanto que as duas turmas com público alvo do trabalho pertencem 

à modalidade Educação de Jovens e Adultos, é necessário expor que isso ocorreu por dois 

motivos: primeiro, pela nossa preocupação enquanto educadores de que o material 

apresentado não fosse restrito e que pudesse ser utilizado não apenas em um nível de ensino, 

mas sim servir como apoio para todo e qualquer docente de Ensino Médio, seja regular ou 

EJA, que pretenda discutir os conceitos de bioquímica em suas aulas. Segundo, pelo fato de 

que as demais escolas não disponibilizaram outras turmas para aplicação da UEPS, limitando 

assim o alcance de outros públicos. 

Durante as aulas os estudantes realizaram várias atividades, dentre elas: responderam 

questionários para levantamento dos conhecimentos prévios, realizaram leitura de textos e 

responderam exercícios, situações-problemas, atividades de modelagem, elaboraram um mapa 

conceitual, escreveram pequenos textos sobre as experiências vivenciadas e participaram das 

aulas através de discussões, exemplos do cotidiano e outras informações que surgiam no 

decorrer da explanação dos conceitos abordados. Além disso, ao final das atividades os 

mesmos puderam avaliar a unidade de ensino através de um questionário e da escala de Likert 

elaborados para esta finalidade.  
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As ações desenvolvidas durante as 14 aulas programadas para realização da UEPS, 

bem como para a abordagem de cada conceito foram divididas em 06 atividades, 

esquematizadas no Quadro 01 a seguir. 

 

Quadro 01 – Sequências de atividades realizadas na UEPS. 

ATIVIDADES DESENVOLVIMENTO 

01 – Conhecimentos 

Prévios. 

*Duração: 01 aula. 

- Aplicação de um questionário a respeito dos conceitos abordados na 

UEPS para realizar um levantamento dos conhecimentos prévios dos 

estudantes. 

02 – Organizadores 

Prévios. 

*Duração: 01 aula. 

- Projeção de um vídeo sobre as propriedades do açaí e leitura em 

grupo de um texto da EMBRAPA sobre as características do açaí, sua 

importância econômica e composição química. 

- Conversa coletiva e discussão sobre a compreensão do texto e das 

informações presentes no vídeo. 

03 – Aulas 

expositivas e 

dialogadas: 

a) Carboidratos; 

b) Aminoácidos e 

Proteínas; 

c) Lipídeos. 

*Duração: 08 aulas 

Aula 01: Criando um ambiente propício para os estudos de 

carboidratos, proteínas e lipídeos. 

- Projeção da imagem da pirâmide alimentar para discussão sobre os 

alimentos pertencentes a cada segmento da pirâmide e o porquê dos 

alimentos ricos em carboidratos, proteínas e lipídeos estarem 

localizados em posições específicas da pirâmide. 

- Releitura do texto sobre o açaí para discussão sobre a composição 

química do açaí e identificação dos constituintes abordados na UEPS. 

- Elaboração de uma tabela contendo os constituintes presentes no 

açaí: carboidratos, proteínas e lipídeos e discussão sobre o 

posicionamento do açaí na pirâmide alimentar. 

*Duração: 02 aulas. 

 

Aula 02: Carboidratos. 

- Utilização da tabela elaborada na aula anterior para identificação de 

que os carboidratos são os constituintes que aparecem em menor 

quantidade na composição do açaí. 

- Entrega do material de apoio sobre carboidratos (apostila “A 

Química dos Alimentos”), utilização de slides e alimentos ricos em 

carboidratos colocados no centro da turma (estudantes em círculo) 

para discussão ao longo da aula sobre as características, funções, 

classificação e demais informações importantes sobre os carboidratos. 

- Tarefa-problema sobre os carboidratos. 

*Duração: 02 aulas. 

 

Aula 03: Proteínas. 

- Início da aula com uma atividade de pesquisa sobre alguns 

alimentos ricos em proteínas. 

- Entrega do material de apoio sobre aminoácidos e proteínas (apostila 

“A Química dos Alimentos”), utilização de slides e discussão em 

grupo sobre as principais características abordadas durante a aula. 

- Projeção de uma imagem do processo de desnaturação das proteínas 

e questionamento coletivo sobre o que a imagem representa. 

- Utilização das hipóteses dos estudantes para inserção do conceito de 
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desnaturação e principais características. 

- Realização de uma experiência simples e de baixo custo em sala de 

aula para exemplificar o processo de desnaturação das proteínas. 

*Duração: 02 aulas. 

Aula 04: Lipídeos. 

- Porque não conseguimos lavar a louça em casa somente com água e 

sempre temos que utilizar sabões ou detergentes? 

- Após o questionamento, as hipóteses geradas pelos estudantes 

permitem a inserção do conceito de lipídeos (utilização do material de 

apoio “A Química dos Alimentos”), principais características, 

classificações e demais informações discutidas durante a aula. 

- Projeção de um vídeo sobre a ação dos detergentes nas gorduras 

para concretizar a resposta da pergunta inicial. 

- Retomada da tarefa-problema apresentada na aula 02, inserindo uma 

nova informação para que os estudantes analisem e respondam 

novamente. 

*Duração: 02 aulas. 

04 – Atividade de 

Modelagem. 

*Duração: 01 aula 

- Entrega de massas de modelar para que construam em grupos suas 

próprias representações de alguns tipos de carboidratos, proteínas e 

lipídeos. 

- Apresentação dos modelos construídos em grupos e discussão sobre 

a importância e limitações do uso de modelos nas aulas. 

- Antes do encerramento, breve discussão do questionário inicial 

(conhecimentos prévios). 

05 – Construção de 

Mapas Conceituais. 

*Duração: 01 aula. 

- Orientações para elaboração de um mapa conceitual em grupo e que 

aborde o que foi estudado durante as aulas. 

- Filmagem da elaboração dos mapas (com consentimento dos 

estudantes) para acompanhamento das ações dos estudantes. 

- Apresentação dos grupos e discussão dos mapas conceituais. 

06 – Avaliação da 

UEPS. 

*Duração: 02 aulas. 

- Aplicação de questionário sobre a realização da UEPS. 

- Avaliação da UEPS utilizando questionamentos cujo o 

preenchimento se dá através da Escala de Likert. 

- Elaboração de um pequeno texto sobre o que os estudantes 

aprenderam nas aulas e o que consideraram de maior importância para 

sua aprendizagem. 

- Encerramento das atividades com a música “Sabor Açaí”, 

acompanhada de letra impressa distribuída aos estudantes e projeção 

de vídeo da música. 

- Distribuição de pequenas quantidades de açaí para os estudantes. 
Fonte Própria. 

 

4.2 CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Foram consideradas todas as atividades realizadas com os estudantes durante a 

unidade de ensino: questionários, mapas conceituais, textos elaborados pelos alunos, 

resolução de situações-problemas, a participação nas atividades em sala, entre outras. 
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Em relação aos questionários aplicados aos estudantes, Gil (1999) apud Chaer, Diniz 

e Ribeiro (2011, p. 260) diz que pode ser definido “como a técnica de investigação composta 

por um número [...] de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas, etc.”.  Vale ressaltar que os questionários tiveram como objetivo levantar os 

conhecimentos prévios dos estudantes (se haviam ou não) a respeito dos conceitos abordados. 

Além disso, os estudantes também expuseram suas concepções acerca da UEPS e do 

material utilizado, descrevendo suas opiniões e relatando pontos positivos e/ou negativos. Por 

último, eles avaliaram a unidade de ensino descrevendo sobre se as estratégias utilizadas 

ajudaram na compreensão dos conceitos abordados, as atividades que gostaram ou não de 

realizar, se a utilização do açaí despertou o interesse pelas aulas e que importâncias atribuíram 

aos conceitos aprendidos. 

Ainda avaliando a UEPS, os estudantes preencheram uma Escala de Likert (apêndice 

E) contendo dez afirmações referentes a todo o desenvolvimento da UEPS, desde os aspectos 

como o êxito nas atividades, o açaí como contexto, o tempo disponível, a aprendizagem dos 

conceitos, a forma com que a professora realizou as aulas e demais ações, entre outras. Nesta 

escala havia cinco níveis de concordância para que os estudantes escolhessem aquele que 

melhor correspondia a sua opinião. Através do questionário de avaliação e da escala de Likert 

foi possível avaliar a UEPS produzida. 

Deste modo, com a aplicação e avaliação da UEPS buscou-se responder o problema 

do presente trabalho: a elaboração de uma unidade de ensino potencialmente significativa, que 

teve como tema uma fruta regional e que, portanto, faz parte do cotidiano dos estudantes, 

contribuiu para a aprendizagem significativa de conceitos da Bioquímica na EJA? 

Na busca pela resposta, os dados foram analisados utilizando-se alguns elementos da 

técnica da Análise de Conteúdo, tais como na organização das respostas em categorias. 

Assim, as respostas dos estudantes foram categorizadas, o que de acordo com Bardin (2011, 

p. 147) trata-se do seguinte: 

 

A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo o gênero 

(analogia), com critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou 

classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da 

análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão 

das características comuns destes elementos. 
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Vale ressaltar que somente após a leitura das respostas, textos, mapas conceituais e 

demais atividades realizadas, é que as categorias consideradas na pesquisa foram elaboradas, 

pois após a análise dos resultados é que foi possível obter uma visão geral das semelhanças 

e/ou diferenças nas respostas dos estudantes, possibilitando assim elaborar categorias capazes 

de abranger as respostas de maior relevância para o trabalho. 

De acordo com Bardin (2011), isso é perfeitamente possível, pois existem duas 

possibilidades de realizar a categorização. Uma delas é quando as categorias são elaboradas 

antes das leituras para que se divida o texto conforme forem surgindo as unidades de registro 

utilizadas para categorizá-lo. Porém, a segunda possibilidade deve ser considerada quando o 

“sistema de categorias não é fornecido, antes resulta da classificação analógica e progressiva 

dos elementos. Este é o procedimento por „acervo‟. O título conceitual de cada categoria 

somente é definido no final da operação (BARDIN, 2011, p. 149)”. 

Também foi realizada a observação participante, que trata-se de uma técnica 

importante para obter informações, uma vez que ela permite observar vários aspectos durante 

as aulas, além de estar em contato com os sujeitos e vivenciar as situações reais do cotidiano 

escolar. 

 

Nessa forma de observação, o pesquisador-observador não fica retirado [...], mas se 

integra à situação por uma participação direta e pessoal. [...] a observação 

participante permite “ver longe”, levar em consideração várias facetas de uma 

situação, sem isolá-las umas das outras; entrar em contato com os comportamentos 

reais dos autores, com frequências diferentes dos comportamentos verbalizados, e 

extrair os sentidos que eles lhes atribuem (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 178-181). 

 

Houve uma preocupação de que todas as informações colhidas a partir da observação 

participante fossem úteis ao trabalho. Para isso, buscou-se estar atento a todas as ações e 

reações dos estudantes, positivas ou não, para não observar, registrar e selecionar somente 

aquilo que se queria confirmar, mas sim aquilo que realmente aconteceu. Buscou-se ainda a 

valorização das falas dos participantes da pesquisa, ressaltando aquilo que eles consideraram 

de maior importância e significado com a realização da UEPS. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A partir deste momento serão apresentados os resultados obtidos durante todo o 

período de aplicação da unidade de ensino potencialmente significativa – UEPS, que ocorreu 

de agosto a novembro de 2015, intitulada “O Açaí e a Bioquímica”. Todos os resultados 

foram analisados e discutidos na tentativa de responder o problema principal do presente 

trabalho, que é verificar se uma UEPS, cujo tema é um fruto regional que faz parte do 

cotidiano dos estudantes, pode gerar uma aprendizagem significativa de conceitos de 

Bioquímica na Educação de Jovens e Adultos. 

 

[...] a unidade é um instrumento que promoverá a articulação dos conteúdos de 

aprendizagem com as sequências de atividades, orientados a partir dos objetivos que 

se pretende alcançar, respeitando as etapas e as capacidades dos alunos 

(CARVALHO, 2009, p. 27). 

 

5.1 VALIDAÇÃO DA UEPS 

 

 Como já mencionado, antes do projeto ser aplicado diretamente ao público alvo, 

realizou-se a validação da proposta. Esta validação ocorreu com uma turma de 3ª série do 

Ensino Médio Regular, no período matutino, em uma escola pública estadual do Município de 

Tabatinga-AM. A turma era composta de vinte e dois estudantes. O professor responsável 

possui formação em Ciências: Biologia e Química pela Universidade Federal do Amazonas – 

UFAM. A validação teve duração de quatorze aulas, ou seja, o tempo previsto para aplicação 

da UEPS. 

 Acredita-se que a validação é uma etapa necessária e muito importante para o 

desenvolvimento do trabalho, pois através da validação foi possível corrigir alguns erros 

presentes nos questionários direcionados aos estudantes, melhorar as aulas elaboradas em 

Power Point que foram utilizadas em alguns momentos, melhorar a escrita e a forma de 

apresentação da tarefa-problema utilizada, bem como das afirmações presentes na escala de 

Likert para avaliação da UEPS. Além de todas estas melhorias, durante o período de 

validação também foi possível verificar que algumas atividades seriam melhores executadas e 

compreendidas pelos estudantes se fossem alternadas por outras ações já previstas na UEPS. 

 Ranzani e Pessanha (2013, p. 2954) afirmam que “esta etapa constitui-se, assim, 

como um momento prévio e importante para as análises das metodologias de ensino e 

avaliação a serem realizadas [...]”. 
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 Sendo considerado um momento importante, vale ressaltar que a validação é útil não 

somente para corrigir e analisar estratégias, atividades e avaliações propostas aos estudantes, 

mas também é um período de constante aprendizado para alunos e professores, uma vez que 

todas as ações desenvolvidas em sala de aula contribuem com o processo de ensino e de 

aprendizagem. Por isso, torna-se necessário que os professores, antes de aplicarem 

diretamente uma unidade de ensino com seus alunos, analisem e reflitam criticamente sobre o 

planejamento desta estratégia de ensino, para que não proponham atividades sem objetivos 

educacionais relevantes para a aprendizagem dos estudantes. 

 

Considerando isto, pode-se dizer é necessário ao professor um planejamento que 

envolva uma reflexão sobre o que se pretende fazer, como fazer e como avaliar, 

permitindo a ele decidir quais as situações que são mais apropriadas para reconhecer 

e potencializar a aprendizagem dos alunos [...] (RANZANI; PESSANHA, 2013, p. 

2953). 

 

 Após desenvolver com os estudantes da 3ª série do Ensino Médio Regular as 

atividades propostas na UEPS, pode-se afirmar que estes apresentaram um bom desempenho, 

com poucas dificuldades em relação ao material utilizado, as aulas ministradas, as estratégias 

aplicadas e as atividades que lhes foram incumbidas. Na verdade, as únicas dificuldades 

foram de cunho técnico: algumas palavras não muito conhecidas do vocabulário dos 

estudantes; a imagem do vídeo utilizado como organizador prévio que não apresentou boa 

qualidade, porém o áudio permitia compreender o que está sendo discutido; a questão do 

tempo que em alguns momentos a abordagem dos conceitos era interrompida para só 

continuar na aula seguinte. De modo geral, todas estas dificuldades foram minimizadas o 

máximo possível para que, ao aplicar a UEPS nas turmas da Educação de Jovens e Adultos 

(público alvo), as atividades fossem realizadas da melhor forma. 

 Podemos utilizar a fala de Vilela et al (2007, p. 11) ao elaborar e aplicar uma 

sequência didática sobre o aquecimento global, para expressar e afirmar os resultados 

positivos obtidos durante a validação da nossa sequência didática sobre os constituintes 

bioquímicos a partir da composição do açaí. 

 

Primeiramente, devemos colocar que a proposta de intervenção didática representou 

uma nova dinâmica em sala de aula e isso trouxe motivação e interesse aos alunos. 

A tentativa de articular o ensino de conceitos químicos a uma situação vinculada à 

realidade dos alunos, apesar de não se constituir em uma tarefa de fácil 

planejamento e elaboração, resultou em um debate mais significativo em sala de 

aula. A organização dos alunos em grupos estabeleceu uma dinâmica de 

aprendizagem que transcende os limites do conteúdo estudado. Assim, podemos 

dizer que a eficácia global da sequência didática aplicada foi satisfatória. 
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 Acreditamos que estes resultados só foram alcançados porque, ao planejar a UEPS, 

buscou-se propor atividades que pudessem ser realizadas em sala de aula de forma organizada 

e sempre relacionada a um objetivo educacional conhecido não somente pelo professor, mas 

também pelos alunos, para que pudessem trabalhar juntos na construção do conhecimento. 

 Foi desta forma que, desde a primeira aula, os estudantes sempre eram comunicados 

dos objetivos das atividades desenvolvidas com eles. Assim, em grande parte das aulas, eles 

se demonstraram interessados, participativos e comunicativos com os colegas e com a 

professora, como pode ser evidenciado no texto escrito por um dos estudantes: 

 

Nas aulas de Química, o principal tema estudado foi sobre a composição do açaí, seu 

valor nutricional, além disso foi estudado a importância dos carboidratos, lipídeos, 

proteínas e de como agem em nosso organismo, foi mostrada a pirâmide alimentar 

onde aprendemos os alimentos que devem ser consumidos com mais frequência de 

acordo com seus nutrientes. 

Aprendi que o açaí é um alimento energético, os alimentos que são essenciais para o 

corpo, e a definição dos carboidratos, lipídeos e proteínas, a presença de cada um 

nos alimentos, isto é de maior importância pois será levado no dia-a-dia para uma 

vida saudável  (Texto escrito – Aluno 09). 

 

 Desta forma, criou-se um ambiente propício para abordagem dos conceitos de 

proteínas, lipídeos e carboidratos, utilizando o açaí como contexto, partindo de sua 

composição química para a abordagem em sala de aula. Portanto, o período de validação 

permitiu verificar se a UEPS contribuiu para a aprendizagem significativa dos conceitos, bem 

como fazer com que os estudantes relacionassem estes conceitos com as situações do seu dia-

a-dia, motivando-os a interessarem-se cada vez mais pelas aulas.  

 

5.2 APLICAÇÃO DA UEPS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 

 

 Após a validação da sequência didática, deu-se início a aplicação do projeto com o 

público alvo: duas turmas da Educação de Jovens e Adultos – EJA, do turno noturno, em 

outra escola pública estadual do Município de Tabatinga – AM. 

 As turmas designadas como 01S e 02S eram compostas por trinta e trinta e dois 

alunos, respectivamente. Porém, durante o período de aplicação do projeto as turmas foram 

unidas em uma só, totalizando trinta e dois estudantes pois, foi possível constatar que o índice 

de faltas e abandono escolar são altos devido a diversos fatores mencionados pelos próprios 

estudantes, tais como cansaço, excesso de trabalho, sono, problemas familiares e outros. 

Contudo, os alunos que frequentavam as aulas com maior regularidade demonstraram 

interesse e empenho em participar das atividades propostas na UEPS.  
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5.2.1 Conhecimentos Prévios: descobrindo o conhecimento dos estudantes 

 

 A primeira atividade com os estudantes foi para apresentar o projeto e os objetivos 

que se pretendia alcançar ao final das ações. Após a apresentação, aplicou-se o questionário 

contendo quatro perguntas, objetivando o levantamento dos conhecimentos prévios dos 

estudantes a respeito dos conceitos de proteínas, lipídeos, carboidratos e de algumas questões 

sobre o açaí. 

 “Ao falar em „aquilo que o aprendiz já sabe‟ Ausubel está se referindo à „estrutura 

cognitiva‟, ou seja, ao conteúdo total e organização das ideias do indivíduo, ou, no contexto 

da aprendizagem de determinado assunto, o conteúdo e a organização de suas ideias nessa 

área particular de conhecimentos (MOREIRA, 2006, p. 13)”. Neste ponto é importante dizer 

que: 

  

A avaliação dos conhecimentos prévios deve servir como uma fonte de informação 

para professores e alunos a respeito das concepções alternativas dos estudantes. Para 

o professor, isso tem muita importância, pois, ao conhecer as concepções dos alunos, 

poderá elaborar estratégias didáticas mais eficazes. 

Já para os alunos, essa avaliação também é importante, pois eles poderão refazê-la 

após ter trabalhado uma unidade didática. E então, poderão comparar, por si 

mesmos, se mudaram ou não as suas concepções (com isso eles poderão perceber o 

que aprenderam e assim avaliar as suas aprendizagens) (CAMPOS; NIGRO, 1999, 

p. 89). 

 

 Assim, os estudantes responderam o questionário e, para análise das respostas, foram 

identificados com a letra E de Estudante, seguidos de numeração E1, E2, E3, e assim 

sucessivamente até a identificação E32, correspondendo aos trinta e dois estudantes que 

estavam presentes na primeira atividade.  

 A primeira questão tratava-se da pirâmide alimentar. Nela os estudantes deveriam 

preencher um total de oito espaços em branco que correspondiam aos alimentos ricos em 

proteínas, lipídeos, carboidratos, fibras, vitaminas e minerais. Eles deveriam preencher de 

acordo com seus próprios conhecimentos e depois explicar por que acreditavam ter 

preenchido de forma correta.  

 O fato de responderem o questionário baseados em suas experiências, seus próprios 

conhecimentos, parte de que “a orientação de aprendizagem do adulto está centrada na vida; 

portanto, as unidades apropriadas para se organizar seu programa de aprendizagem são as 

situações por ele vivenciadas [...]”. Além disso, “a experiência é a mais rica fonte para o 

adulto aprender [...] (LINDEMAN apud OLIVEIRA, 2016, p. 04)”. 
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 Desta forma, após analisar as respostas, obtiveram-se os resultados apresentados no 

Gráfico 01 a seguir. 

  

Gráfico 01 – Total de acertos dos estudantes. 

 
Fonte Própria. 

 

 O Gráfico 01 mostra que metade dos estudantes acertaram mais da metade das 

respostas, revelando que eles apresentam algum conhecimento associado aos alimentos e sua 

composição nutricional. Isto parece estar de acordo com o fato do tema alimentação, além de 

fazer parte do cotidiano, estar muito presente nos meios de comunicação, quer visando à 

saúde, a boa forma, entre outros.  Isso significa dizer que, grande parte dos estudantes tem 

algum conhecimento a respeito dos alimentos presentes na pirâmide alimentar. Vale ressaltar 

que apenas um estudante não preencheu nenhum quadro de forma correta (Figura 04); em 

contra partida, nenhum estudante acertou todos os preenchimentos, porém, um estudante 

conseguiu preencher sete quadros de forma correta (Figura 05). 

  

Figura 04 – Exemplo de atividade de um dos estudantes (E26) que não soube responder ao 

quadro. 

 
Fonte Própria. 
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Figura 05 – Exemplo de atividade de um dos estudantes (E16) que respondeu ao quadro 

parcialmente correto. 

 
Fonte Própria. 

 

 Como é possível perceber, há uma variedade de níveis de conhecimentos em relação 

à pirâmide alimentar. Assim a turma se apresentou bastante heterogênea: existem desde 

aqueles estudantes que não conseguem se expressar e/ou possuem pouco ou nenhum 

conhecimento em relação ao tema abordado, até aqueles que demonstram maior 

conhecimento. Para Lindeman estas diferenças fazem parte dos pressupostos básicos na 

educação de adultos, pois, “as diferenças individuais entre pessoas crescem com a idade; 

portanto, a educação de adultos deve considerar as diferenças de estilo, lugar e ritmo de 

aprendizagem (LINDEMAN, 1926 apud OLIVEIRA, 2016, p.04)”. 

 Assim, ao considerarmos estas diferenças, percebe-se que os estudantes conseguiram 

preencher os quadros de forma satisfatória. Porém, o maior problema foi em relação à 

continuidade da questão. Após preencher os quadros, os estudantes deveriam explicar por que 

acreditavam ter preenchido de forma correta. Neste ponto é que surgiram então as maiores 

dificuldades dos estudantes, pois mesmo que grande parte deles tenha conseguido reconhecer 

alguns nutrientes e preencher de forma correta, vinte e oito estudantes não conseguiam 

explicar o porquê de terem preenchido de tal forma. As respostas encontradas nos 

questionários são apresentadas no Quadro 02 a seguir. 

 

Quadro 02 – Justificativas dos estudantes na continuidade da primeira questão. 

Respostas Estudantes 

“não sei” E1, E2, E8, E9, E19, E23, E26, E29. 

“eu tenho certeza que é mas eu não sei explicar” E21. 

“imaginei que sim”  E31. 

  “só não sei explicar porque” E22. 

“porque eu já ouvi falar” E3, E5, E18, E27, E28. 

“porque eu trabalho com alimentos” E6, E14. 

Respostas sem coerência ou em branco E4, E7, E10, E12, E13, E17, E20, E25, 

E30 e E32. 
Fonte Própria. 
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 Apenas quatro estudantes (E11,E15,E16 e E24) tentaram explicar de forma coerente 

sobre as correspondências que fizeram entre os alimentos da pirâmide alimentar e os 

nutrientes que escreveram nos quadros (Figura 06). Vale ressaltar que, no início da questão, 

os estudantes E15 e E24 preencheram quatro quadros de forma correta, E11 preencheu cinco 

quadros e E16 preencheu sete quadros corretamente, reforçando a ideia de que estes 

estudantes apresentam bom conhecimento a respeito do tema em questão. 

 

Figura 06 – Respostas satisfatórias dos estudantes E11, E15, E16 e E24, respectivamente. 

 
 

 
 

 
 

 
Fonte Própria. 

 

 Em relação aos vinte e oito estudantes que não conseguiram se expressar da forma 

esperada, trata-se de um fenômeno comum em sala de aula, pois, ao buscar outros trabalhos 

como referência, percebeu-se que mesmo aqueles estudantes que têm certo conhecimento a 
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respeito do conteúdo abordado, sentem dificuldades de explicar o porquê dos fatos quando 

são questionados. 

 Podemos citar, como exemplo, o trabalho desenvolvido por Rodrigues et al (2011, p. 

150), no qual objetivavam construir conceitos sobre alimentação saudável com estudantes da 

rede municipal de ensino da cidade de Botucatu - São Paulo. Os autores mencionam que: 

 

Quanto à construção dos conhecimentos sobre a pirâmide dos alimentos, a maioria 

dos alunos já tinha uma noção do que era e para que ela servia, mas não 

conseguiram esclarecer isso. A apresentação destas idéias foi seguida pela 

explicação dos níveis da pirâmide: a base e o segundo andar são compostos por 

alimentos que devemos consumir em maiores quantidades, enquanto no terceiro 

andar já existe um pouco de moderação e o topo pode chegar até à restrição. Além 

disso, o volume da pirâmide também nos indica uma informação importante: a 

proporção dos grupos de alimentos que devemos ingerir [...]. 

 

A explicação que Rodrigues et al (2011, p.150) mencionam acima também aconteceu 

em um segundo momento, pois, após responderem o questionário, foi possível perceber que 

eles apresentaram algumas dificuldades e dúvidas em relação à pirâmide alimentar. Assim, 

antes do término da unidade de ensino (ao final da quarta atividade), houve espaço para 

discutimos sobre as aulas realizadas, os nutrientes presentes nos alimentos da pirâmide 

alimentar, além da sua atual organização, as divisões em segmentos e a quantidade em que 

devemos consumir tais alimentos. Essa discussão foi baseada no questionário inicial 

respondido pelos estudantes, que assim puderam refletir acerca de suas respostas, esclarecer 

dúvidas que ainda possuíam e avaliar suas próprias aprendizagens. 

Durante este momento de diálogo e explicações, os estudantes puderam ainda, 

refletir sobre seus próprios hábitos alimentares. Muitos disseram que ingeriam poucas frutas e 

verduras, mas, em contrapartida, acabavam consumindo frituras e alimentos industrializados 

com maior frequência. Utilizando as palavras de Rodrigues et al (2011, p. 151): 

 

Durante o período no qual as atividades educativas foram desenvolvidas com os 

alunos, foi possível notar que estes conseguiram construir conceitos importantes 

sobre alimentação como por exemplo ter uma alimentação saudável pode trazer uma 

série de benefícios, uma vez que o fornecimento de todos os nutrientes em 

quantidades adequadas é essencial para a manutenção da saúde. Outro ponto 

aprendido foi que a alimentação saudável aumenta a disposição para realizar 

atividades intelectuais tanto na escola, proporcionando um melhor aprendizado, 

como no trabalho, melhorando o desempenho do trabalhador e, não consumir 

alimentos fonte de importantes nutrientes pode acarretar no surgimento de inúmeras 

doenças no futuro. 

 

Prosseguindo com a análise do questionário, a segunda questão pedia que os 

estudantes escrevessem quais alimentos ricos em carboidratos, lipídeos e proteínas estão 
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presentes em sua alimentação. As respostas foram categorizadas em três grupos: 01) não 

souberam responder; 02) respostas não satisfatórias; 03) respostas satisfatórias. 

A análise das respostas indicou que três estudantes não sabiam responder; vinte e 

dois estudantes apresentaram respostas não satisfatórias (em sua maioria apenas citaram os 

nomes de alguns alimentos de forma avulsa, sem relacioná-los a nenhuma classe de nutrientes 

- Figura 07); e apenas sete estudantes conseguiram apresentar respostas consideradas 

satisfatórias, ou seja, escreveram alguns alimentos que consomem diariamente e relacionaram 

ao nutriente que acreditavam estar presente em maior quantidade (Figura 08). 

 

Figura 07 – Exemplo de resposta não satisfatória do estudante E16. 

 
Fonte Própria. 

 

Figura 08 – Exemplo de resposta satisfatória do estudante E28. 

 
Fonte Própria. 

 

 Os resultados obtidos nesta segunda questão mostram que, apesar dos estudantes 

conseguirem reconhecer alguns nutrientes presentes nos alimentos dispostos na pirâmide 

alimentar (Questão 01), eles não conseguiram associar a pirâmide alimentar e os alimentos 

que nela se encontram com sua própria alimentação. Tais respostas tornam evidente a 

necessidade de abordar temas que envolvam a alimentação, pois é importante que os 

estudantes tenham maior conhecimento sobre os alimentos que fazem parte do seu cotidiano e 

que estes possuem nutrientes essenciais para a saúde, além de aproximar a Química e motivar 

os estudantes a partir da temática alimentos. 

Segundo Leão (2014, p.156), “estudar Química por meio dos alimentos facilita a 

compreensão dos fenômenos cotidianos e favorece o estabelecimento de relações entre os 

conteúdos estudados com suas práticas de vida”. 

Além disso, é preciso que os próprios estudantes reconheçam a pirâmide alimentar 

não apenas por “decorar” a imagem que a representa, mas sim compreendendo que a 

disposição, a quantidade e a ordem em que os alimentos estão organizados tem um significado 
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e trazem informações importantes para a manutenção da saúde humana. Deste modo, eles 

serão capazes de “compreender a lógica da pirâmide: os alimentos do topo (óleos, gorduras, 

açucares e doces) devem ser consumidos em menor volume e aqueles da base da pirâmide 

(cereais e derivados) em maior quantidade e de acordo com as porções recomendadas 

(RODRIGUES et al 2011, p. 150)”. 

Prosseguindo com a análise do questionário, a terceira questão pedia aos estudantes 

para representarem através de desenhos como eles acreditavam que poderiam representar as 

proteínas, os carboidratos e os lipídeos. Antes de iniciarmos a análise das respostas, é preciso 

entender o que significa uma representação e, para isso, utilizaremos as palavras de Núñez 

(2011, p. 114) o qual afirma que, 

 

uma representação é uma construção de um sujeito ou grupo deste, relativa aos 

objetos ou fenômenos com os quais interagem. A representação construída tem 

como finalidade reunir nela as características e atributos essenciais dos objetos ou 

fenômenos representados, e dessa forma substituí-los em determinadas 

circunstâncias, ou seja, poder operar com eles mentalmente na sua ausência. 

 

Partindo desta definição é que se justifica a presença de uma questão na qual o 

próprio estudante tenha a liberdade de criar suas representações sobre as proteínas, os lipídeos 

e os carboidratos. Torna-se imprescindível compreender a forma como o estudante “visualiza” 

mentalmente determinado conhecimento, uma vez que, muito provavelmente, serão estas 

representações que eles utilizarão em diferentes momentos; não somente na escola, mas 

também, em seu dia a dia. 

Além disso, a forma como o estudante representa os objetos do conhecimento através 

de desenhos possibilita ao professor conhecer a percepção interna de seus estudantes sobre um 

determinado fenômeno/tipo de conhecimento para que, partindo deste aspecto, possa realizar 

atividades que contribuam para melhor compreensão dos próprios estudantes e, 

consequentemente, de suas representações. Desta forma, ao analisar os desenhos que os 

estudantes apresentaram nos questionários, foi possível categorizá-los em cinco tipos 

descritos no Quadro 03 a seguir. 

 

Quadro 03 – Categorização das respostas dos estudantes ao representarem proteínas, 

lipídeos e carboidratos. 

Tipos de Representação N
o
 de Respostas 

A – Em branco 08 

B – Não souberam 08 

C – Representações de alimentos 09 
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D – Representações estruturais 04 

E – Representações de objetos/plantas 03 
Fonte Própria. 

 

Como é possível perceber no quadro acima, nove estudantes, o que corresponde a 

vinte e oito por cento (28%), representaram as proteínas, lipídeos e carboidratos através de 

alimentos (Figura 09). 

 

Figura 09 – Representações associadas a alimentos – Estudante (E28). 

 
Fonte Própria. 

 

Os desenhos são considerados aqui como conhecimento contextual dos estudantes 

que representaram as proteínas, os lipídeos e os carboidratos associando-os a alimentos, que 

são perceptíveis e observáveis em suas realidades. 

Tais representações podem ser resultado do conhecimento empírico a respeito destes 

nutrientes, pois os estudantes podem ter desenhado os alimentos que fazem parte do seu 

cotidiano e relacionaram aos três nutrientes em questão. Neste caso, podemos afirmar que, em 

relação ao estudante da Educação de Jovens e Adultos, o professor precisa valorizar a 

experiência e o conhecimento que este traz para a sala de aula porque, já que uma parte dos 

estudantes (vinte e oito por cento) conseguiu representar através de alimentos, pode ser 

possível inferir que estes estudantes conseguem compreender que os nutrientes abordados na 

unidade de ensino estão presentes nestes alimentos. 

Contudo, é preciso ter cautela ao discutir estas representações, pois, como a atividade 

anterior pedia para que os estudantes relacionassem os alimentos presentes na pirâmide 

alimentar aos nutrientes (proteínas, lipídeos e carboidratos), pode ser também que os desenhos 

feitos pelos estudantes tenham relação com a atividade anterior, uma vez que eles podem ter 

sido levados a associar os alimentos aos nutrientes e, por isso, tenham desenhado dessa forma.  
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De toda forma, é preciso que as abordagens nas aulas de Química, valorizem não 

apenas os aspectos teóricos ou simbólicos, mas também os fenômenos que fazem parte do 

cotidiano dos estudantes. Leal (2009, p. 19) afirma que “se não temos contato empírico, 

sensorial, com as substâncias e processos representados, certamente levaremos nossos alunos 

a uma falsa percepção de que a Química não é coisa deste mundo”. 

Mesmo que as representações não estejam tão de acordo com aquelas aceitas pela 

ciência, como por exemplo, o desenho da folha de alface na Figura 09 como representante das 

proteínas, isso não significa que o estudante da EJA não tenha capacidade de compreender o 

conceito de proteínas, após as atividades propostas em uma UEPS e possa modificar sua 

forma de representa-la. Isso, aliás é uma das bases da teoria da aprendizagem significativa, 

pois, para Ausubel, “o resultado da interação que ocorre, na aprendizagem significativa, entre 

o novo material a ser aprendido e a estrutura cognitiva existente é uma assimilação de antigos 

e novos significados que contribui para a diferenciação dessa estrutura (MOREIRA, 2006, p. 

28)”. 

E ainda, uma vez que compreendemos o conhecimento prévio que o estudante possui 

sobre determinado assunto, podemos ajuda-lo a esclarecer estes conceitos, minimizando 

possíveis erros, tornando-o claro e disponível para servir como ponto de ancoragem para 

novos conceitos, ideias ou proposições; pois, para Ausubel, “o que gera significados 

verdadeiros (psicológicos) é a interação que novos conhecimentos estabelecem com ideias 

relevantes, previamente existentes na estrutura cognitiva do aprendiz (AUSUBEL, 2000 apud 

SOUZA; PORTO, 2010, p. 04)”. 

Além dos desenhos de alimentos, houve também quatro estudantes (doze vírgula 

cinco por cento) que criaram outras representações, categorizadas como estruturais (Figura 

10). 

 

Figura 10 – Representações estruturais do estudante (E9) 

 
Fonte Própria. 
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Consideraram-se as representações deste tipo como estruturais porque “[...] não se 

refere a uma experiência vivida diretamente pelo estudante, que seria a visualização das 

partículas, mas utiliza analogias e metáforas para se aproximar do conhecimento pretendido 

(GOIS; GIORDAN, 2007, p.38)”. 

Estas características descritas pelos autores acima, oferece uma base teórica 

importante para discutir estes desenhos, pois é possível observar tais características nos 

desenhos feitos pelos estudantes. Além disso, a fala dos estudantes também é importante. Por 

exemplo, o estudante E9, ao entregar o questionário, indagou-se o que significavam os 

desenhos feitos por ele, e o estudante respondeu:  

 

Ah professora, eu imaginei assim: - Os lipídeos que são as gorduras né? São como 

bloquinhos com furos que ficam presos na barriga, por dentro sabe? E é por isso que 

engordamos. 

Já os carboidratos são mais alongados porque eles viajam até os músculos pra dar 

mais energia. E as proteínas são meio redondinhas, porque pensei que assim elas 

andam mais fácil pelo sangue (Informação Verbal
1
). 

 

Após a explicação do estudante, é possível identificar algumas características que 

reforçam a ideia de que ele tentou representar os nutrientes de forma estrutural, tais como a 

interação das estruturas com o corpo (presos na barriga), movimentos (viajam, andam), além 

do fato de que estes registros não partiram de visualizações do estudante, mas sim de uma 

aproximação daquilo que ele imaginou. 

Além disso, pode-se perceber que algumas informações presentes em sua fala podem 

ser utilizadas como pontos de ancoragem para inserir novos conceitos em sua estrutura 

cognitiva, tais como: os lipídeos podem causar aumento de peso; os carboidratos fornecem 

energia; e proteínas podem circular na corrente sanguínea dependendo de sua estrutura e 

função. 

Porém, os desenhos podem se constituir como barreiras caso não sejam trabalhados 

adequadamente, pois o estudante pode continuar a utilizar estas representações como uma 

fonte de conceitos alternativos ao final da unidade de ensino. “Esse tipo de referência pode 

apresentar problemas, pois [...] existem significados que se deseja que os estudantes se 

aproximem, [...] e existem outros significados que se deseja que os estudantes se afastem 

(GOIS; GIORDAN, 2007, p. 38)”. 

Para que isso não ocorra, cabe ao professor sensibilizar seus estudantes para que 

compreendam que a ciência possui explicações diferentes e formas de representações também 

diferentes das suas. Contudo, deve-se ter o cuidado de não dizer diretamente ao estudante que 
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sua resposta é errada, pois pode inibir a criatividade, o pensamento e a própria construção do 

conhecimento por parte deste. 

Ainda na terceira questão, três estudantes (nove vírgula quatro por cento) criaram 

representações associadas a objetos e/ou plantas. Como exemplo temos a Figura 11. 

 

Figura 11 – Representação do estudante E6 associada a objetos/plantas. 

 
Fonte Própria. 

 

Ao ser questionado sobre seu desenho, o estudante E6 relatou que os 

 

carboidratos são como várias bolinhas, uma atrás da outra, e quando a gente precisa 

vai lá e pega uma. As proteínas parecem um carro porque eu acho que ficam 

andando pela estrada que é o corpo, e os lipídeos parecem árvores porque se a gente 

come muito eles deixam gordo, como uma árvore grossa (Informação Verbal
2
). 

 

Comparando a explicação dada pelo estudante com as representações que desenhou, 

pode-se observar que ele tentou associar as características e especificidades de cada objeto ou 

planta aos nutrientes mencionados. Vale ressaltar que o fato de três estudantes terem 

produzido representações através de objetos e/ou plantas, como o exemplo do estudante E6, 

não significa que a linguagem que utilizaram para se expressar deve ser descartada pelo 

professor. Para Santos (2008, p. 77), “é importante que o professor dê espaço para que essa 

definição seja livremente elaborada. Igualmente importante é respeitar a linguagem do aluno 

na construção de tal definição. O que importa nessa fase é que o aluno expresse o conceito da 

maneira que entendeu”. 

Por isso as representações são importantes, pois é possível perceber quais ideias os 

estudantes possuem, quais as dificuldades que apresentam em relação a um determinado 

conceito, suas concepções alternativas e/ou erros conceituais, contribuindo assim com o 

professor. Por sua vez, o professor pode utilizar tais informações para realizar atividades que 

trabalhem estas questões, contribuindo para o aprendizado do estudante que ao final do 
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processo educacional, pode refletir acerca de sua própria aprendizagem e modificar suas 

representações sobre um determinado objeto ou fenômeno estudado. 

Para finalizar a discussão sobre a terceira questão, um índice preocupante foi o dos 

estudantes que não souberam e/ou deixaram em branco a questão (dezesseis no total), 

correspondendo a cinquenta por cento da turma. 

Alguns estudantes escreveram frases como “não tenho a menor ideia”, ou ainda, 

“não sei desenhar”, o que nos leva a refletir que o professor deve proporcionar outras formas 

para que os estudantes da Educação de Jovens e Adultos possam expressar suas ideias. Já que 

alguns estudantes relataram não terem habilidade em desenhar, seria necessário então que eles 

pudessem escrever sobre o que imaginavam, ou ainda falar diretamente ao professor. Enfim, é 

preciso que o professor tenha consciência de que os estudantes da EJA possuem habilidades 

diferentes e que, por isso, é preciso que todos tenham espaço para se expressar. 

 

Dessa forma, compreendemos que a leitura, também a escrita e a fala, são 

habilidades de extrema relevância na formação do sujeito, pois são atividades que 

podem promover a formação do sujeito crítico e reflexivo, uma vez que é através do 

desenvolvimento dessas habilidades que os estudantes podem posicionar-se em 

situações, sejam elas cotidianas ou não, com autonomia e em seu benefício 

(SOGLIA; SANTOS, 2015, p. 08). 

 

Partindo para análise da quarta e última questão, esta tratava de aspectos sobre o 

açaí, especificamente por se tratar do fruto utilizado como tema da unidade de ensino e por 

partirmos de sua composição para abordar os conceitos de proteínas, lipídeos e carboidratos 

nas aulas de Química. Esta questão foi subdividida em cinco itens. 

O primeiro item questionava aos estudantes se gostavam de açaí e quantas vezes por 

semana consumiam a bebida. Todos os trinta e dois estudantes afirmaram gostar de açaí, 

variando apenas na quantidade de dias em que costumam consumir. Sobre a quantidade de 

consumo, as respostas foram divididas em seis categorias como pode ser observado no 

Gráfico 02 a seguir. 
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Gráfico 02 – Consumo de açaí pelos estudantes. 

 
Fonte Própria. 

 

Como pode ser evidenciado no Gráfico 02, a maior parte dos estudantes consome a 

bebida mais de três vezes durante a semana, sendo que quase a metade dos estudantes 

(quinze) afirmam consumir todos os dias. Este índice pode ocorrer devido o fruto ser 

considerado muito saboroso pelos estudantes da região, porém, vale ressaltar que, mesmo 

sendo o açaí considerado uma bebida com bom perfil nutricional, o consumo deve ser 

moderado. Utilizando as palavras de Yuyama et al (2011, p. 549), 

 

considerando que a população da Região Norte não tem o hábito em consumir 

verduras, legumes e frutas, sugere-se o incentivo e a valorização do açaí de uma 

forma moderada, decorrente da variação dos teores de energia e consequentemente 

lipídeos, em particular aos indivíduos com sobrepeso e obesidade. A prática da 

alimentação saudável e variada com a utilização dos alimentos, em particular os 

existentes naturalmente na floresta e nos quintais do homem da floresta, aliada à 

prática da atividade física deve ser socializada e fortalecida. 

 

Daí a importância de utilizar um fruto muito consumido pelos estudantes como ponto 

de partida para abordar conceitos de Bioquímica, pois, se utilizarmos fatos ou fenômenos que 

os estudantes conhecem e que fazem parte do seu dia a dia nas aulas de Química, podemos 

fazer com que despertem suas curiosidades e interesses, além de sentirem-se motivados em 

estudar algo que tem aplicação direta em seu cotidiano, relacionando assim o conteúdo a ser 

aprendido com as estruturas cognitivas dos aprendizes.  

Porém, é possível afirmar que, mesmo consumindo o açaí quase que diariamente, 

muitos estudantes ainda desconhecem os nutrientes presentes em sua composição, pois, no 

segundo item da última questão foi perguntado se eles tinham conhecimento da composição 

nutricional do açaí e, caso tivessem, que escrevessem quais eles conheciam. 

Às vezes; 2 

1x a 2x por 
semana; 6 

3x a 4x por 
semana; 9 

Todos os 
dias; 15 
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As análises dos questionários mostram que dezesseis estudantes afirmaram não ter 

conhecimento, ou seja, cinquenta por cento não sabem quais nutrientes estão ingerindo 

quando se alimentam de açaí. Outros seis estudantes responderam que o açaí possui proteínas, 

lipídeos e carboidratos em sua composição. Já os demais, dez estudantes, escreveram alguns 

nutrientes como ferro, fibras e vitaminas. 

No entanto, estes resultados entram em contradição quando comparados com os 

resultados advindos do terceiro item da quarta questão. Este item solicita aos estudantes para 

marcarem quais os constituintes que eles tinham conhecimento que existiam no açaí. O 

Gráfico 03 apresenta as respostas dos estudantes. .  

 

Gráfico 03 – Respostas objetivas sobre os constituintes do açaí. 

 
Fonte Própria. 

 

Como é possível perceber no Gráfico 03, todos os estudantes marcaram a opção 

Proteínas. As opções Lipídeos e Carboidratos, foram marcadas por vinte e um e vinte cinco 

estudantes, respectivamente. Contudo, nas respostas do item anterior, somente seis estudantes 

haviam mencionado estes nutrientes. Desta forma, é possível afirmar que os estudantes não 

tem um real conhecimento sobre a composição nutricional do açaí; eles apenas mencionam 

alguns nomes de forma aleatória e/ou mencionam aqueles que lhes parecem mais familiares. 

Além disso, dez estudantes marcaram a opção Ácidos Orgânicos, porém, no item 

anterior, nenhum estudante mencionou ter conhecimento da presença deste constituinte na 

composição do açaí. Isto reforça o pressuposto anterior de que estes estudantes desconhecem 

realmente o que faz parte ou não da composição nutricional do açaí. Eles até possuem 

algumas concepções formadas, porém, como afirmam Pinheiro, Luz e Alves-Oliveira (2011, 

p.10), “essas idéias parecem ser derivadas do senso comum e de suas práticas cotidianas [...]”. 
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Dando continuidade à análise do questionário, o quarto item solicitava aos estudantes 

que escrevessem quais nutrientes (que constavam nas opções do item anterior) eles 

acreditavam estarem presentes em maior quantidade no açaí. Baseando-se nas respostas, foi 

possível categorizá-las de sete formas diferentes, conforme a Tabela 03 a seguir. 

 

Tabela 03 – Respostas dos estudantes sobre quais nutrientes encontram-se em maior 

quantidade no açaí. 

CATEGORIAS RESPOSTAS 

A – Não souberam responder 07 

B – Carboidratos 01 

C –Lipídeos 03 

D – Proteínas 15 

E – Ferro 01 

F – Proteínas e Lipídeos 02 

G – Proteínas e Carboidratos 03 
Fonte Própria. 

 

Observando a Tabela 03, fica evidente que muitos estudantes acreditam que as 

Proteínas (categoria D) são os nutrientes presentes em maior quantidade no açaí, quando na 

verdade o açaí é um alimento com maior percentual de Lipídeos. Porém, como afirmam 

Menezes, Torres e Srur (2008, p. 313), “é importante salientar que seu alto valor energético se 

dá principalmente pelo seu conteúdo de matéria graxa (40,75%), que correspondeu a 74,94% 

das calorias contidas no alimento [...]”. 

Desta forma, fica evidente que os estudantes não possuem um conhecimento claro a 

respeito das proporções em que estes nutrientes estão presentes no açaí. Mesmo reconhecendo 

que o açaí é um alimento altamente energético, pois foi o que muitos estudantes afirmaram 

durante a apresentação do projeto, no momento de responder o questionário, eles não 

associaram a característica energética do açaí ao seu percentual de lipídeos. 

Além de desconhecerem os nutrientes que estão presentes na composição do açaí e 

em quais proporções eles são encontrados, os estudantes desconhecem ainda qual constituinte 

é responsável pela cor característica do açaí. Esta pergunta (último item da quarta questão), 

foi feita aos participantes: trinta estudantes afirmaram não ter conhecimento sobre o porquê 

do açaí possuir sua coloração específica; e apenas dois estudantes apresentaram um 

constituinte em suas respostas, porém ambos associaram de forma errônea a cor do açaí à 

presença de ácidos orgânicos. 
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Assim, de modo geral, o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos demonstrou que eles possuem alguns conhecimentos a respeito 

da pirâmide alimentar, embora sejam poucos os estudantes que conseguem associar os 

nutrientes abordados na unidade de ensino com os alimentos presentes em seu dia a dia. Além 

disso, o levantamento dos conhecimentos prévios mostrou que a maioria dos estudantes só 

consegue representar proteínas, lipídeos e carboidratos de forma macroscópica, ou seja, 

através de alimentos. 

Já em relação aos conhecimentos prévios sobre o açaí, apesar da maioria dos 

estudantes gostar de açaí e consumi-lo mais de três vezes durante a semana, os estudantes 

apresentaram respostas confusas, contraditórias e até erradas quando questionados a respeito 

da composição nutricional deste fruto.  

Por conseguinte, a abordagem de conceitos de Bioquímica através do açaí, que é um 

fruto que faz parte do cotidiano dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos no 

Amazonas, é um conteúdo potencialmente significativo, pois possibilita a relação entre os 

conteúdos disciplinares a serem aprendidos e a estrutura cognitiva dos estudantes da EJA. 

Para Ausubel, “uma das condições para ocorrência de aprendizagem significativa é 

que o material a ser aprendido seja relacionável (ou incorporável) à estrutura cognitiva do 

aprendiz, de maneira não arbitrária e não literal. Um material com essa característica é dito 

potencialmente significativo (MOREIRA, 2006, p. 19) [grifo do autor]”. 

 

A condição de que o material seja potencialmente significativo envolve dois fatores 

principais ou duas condições subjacentes, quais sejam, a natureza do material em si, 

e a natureza da estrutura cognitiva do aprendiz. Quanto à natureza do material, ele 

deve ser “logicamente significativo” ou ter “significado lógico”, isto é, ser 

suficientemente não arbitrário e não aleatório, de modo que possa ser relacionado, 

de forma substantiva e não arbitrária, a ideias, correspondentemente relevantes que 

se situem no domínio da capacidade humana de aprender. No que se refere à 

natureza da estrutura cognitiva do aprendiz, nela devem estar disponíveis os 

conceitos subsunçores específicos, com os quais o novo material é relacionável 

(MOREIRA, 2006, p. 19) [grifo do autor]. 

 

“Isso significa que o conteúdo de ensino pode, na melhor das hipóteses, ter 

significado lógico, porém, é o seu relacionamento, substantivo e não arbitrário, à estrutura 

cognitiva de um aprendiz em particular que a torna potencialmente significativa [...] 

(MOREIRA, 2006, p. 20)”. 

Portanto, ao afirmarmos que a abordagem de conceitos de Bioquímica na Educação 

de Jovens e Adultos, partindo da composição nutricional do açaí, é um material 

potencialmente significativo; estamos possibilitando que a natureza do material de 
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aprendizagem possa ter significado lógico e que permite a relação substantiva e não arbitrária 

entre o material de aprendizagem e a estrutura cognitiva do aprendiz.  

Entretanto, como os estudantes demonstraram algumas dificuldades, evidenciando 

que não possuíam conceitos subsunçores suficientemente claros para que neles pudessem ser 

ancorados os novos conceitos sobre proteínas, lipídeos e carboidratos, surgiu então à 

necessidade de utilizar organizadores prévios, no intuito de preencher os espaços existentes 

entre aquilo que eles sabem e o que precisariam saber ao final da unidade de ensino. A 

utilização de organizadores prévios será discutida mais detalhadamente no tópico a seguir. 

 

5.2.2 Organizadores Prévios: aproximando novos conceitos da estrutura cognitiva dos 

estudantes 

 

Como dito anteriormente, ao analisar as respostas do questionário aplicado aos 

estudantes, foi possível perceber que os mesmos não possuíam conceitos subsunçores claros, 

o que, segundo Ausubel, acaba dificultando a relação entre os novos conceitos a serem 

aprendidos e suas estruturas cognitivas. Vale ressaltar que consideramos que os estudantes 

demonstraram sim ter certo conhecimento, talvez empírico, em algumas questões. Porém, ao 

inferirmos que não possuíam conceitos subsunçores claros em suas estruturas cognitivas, 

referimo-nos ao fato de terem apresentado, em diversos momentos, contradições em suas 

respostas, dificuldades de expressar suas ideias e, ainda, algumas respostas sem coerência.  

Deste modo, na segunda atividade da UEPS, houve a necessidade de utilizar o que 

Ausubel define como “organizadores prévios”, que se trata de “uma estratégia por ele 

proposta para, deliberadamente, manipular a estrutura cognitiva, a fim de facilitar a 

aprendizagem significativa (MOREIRA, 2006, p. 23)”. 

Para Moreira (2008, p. 01), “organizadores prévios são propostos como um recurso 

instrucional potencialmente facilitador da aprendizagem significativa, no sentido de servirem 

de pontes cognitivas entre novos conhecimentos e aqueles já existentes na estrutura cognitiva 

do aprendiz”. 

No entanto, é importante ressaltar que os organizadores prévios utilizados com os 

estudantes da EJA não foram “resumos” daquilo que seria abordado na unidade de ensino. 

Tratava-se de materiais introdutórios apresentados em um nível mais alto de abstração que 

serviu como um elo entre aquilo que os estudantes já sabiam e o que deveriam saber ao final 

das atividades desenvolvidas na UEPS. Assim, foram utilizados dois tipos de organizadores 

prévios - um vídeo expositório e um texto comparativo - que foram cuidadosamente 
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selecionados “para não conter informações sobre o próprio material de aprendizagem, pois 

não é essa a finalidade de um organizador (MOREIRA, 2006, p. 24)”. 

Aqui é preciso explicar o porquê da utilização de dois tipos de organizadores prévios. 

Primeiramente, o vídeo intitulado “As Propriedades do Açaí” trouxe informações relevantes 

sobre o consumo da polpa de açaí, destacando entre outros aspectos, sua função energética 

devido à presença de nutrientes importantes para a saúde, tais como os carboidratos e os 

lipídeos, além da questão cultural, pois conta a história que envolve o nome do fruto. Por isso 

o vídeo foi considerado como um organizador prévio expositório, por fornecer, “em primeiro 

lugar, ancoradouro ideacional, em termos do que já é familiar ao aprendiz (MOREIRA, 2006, 

p.23)”. Já o segundo organizador prévio foi um texto da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária – EMBRAPA, que trata das características do açaí, sua importância econômica 

e a composição nutricional do fruto. Este segundo organizador foi considerado comparativo, 

pois foi usado “tanto para integrar as novas idéias a conceitos, basicamente similares [...] 

como para aumentar a discriminabilidade entre idéias novas e outras já existentes [...] 

(MOREIRA, 2006, p. 23)”. 

 

Os organizadores prévios podem tanto fornecer “ideias âncora” relevantes para a 

aprendizagem significativa do novo material, quanto estabelecer relações entre 

ideias, proposições e conceitos já existentes na estrutura cognitiva e aqueles 

contidos no material de aprendizagem, ou seja, para explicitar a relacionabilidade 

entre os novos conhecimentos e aqueles que o aprendiz já tem mas não percebe que 

são relacionáveis aos novos. No caso de material totalmente não familiar, um 

organizador “expositivo”, formulado em termos daquilo que o aprendiz já sabe em 

outras áreas de conhecimento, deve ser usado para suprir a falta de conceitos, idéias 

ou proposições relevantes à aprendizagem desse material e servir de “ponto de 

ancoragem inicial‟. No caso da aprendizagem de material relativamente familiar, um 

organizador “comparativo” deve ser usado para integrar e discriminar as novas 

informações e conceitos, ideias ou proposições, basicamente similares, já existentes 

na estrutura cognitiva (MOREIRA, 2008, p. 2-3) [grifo do autor]. 

 

Após os estudantes terem assistido o vídeo e realizado a leitura do texto em pequenos 

grupos (quatro estudantes), houve espaço para discussão em sala buscando possíveis relações 

entre o que os estudantes conheciam sobre o açaí, o texto lido e as informações presentes no 

vídeo. Além disso, os estudantes puderam esclarecer suas dúvidas e conversar sobre sua 

compreensão acerca do vídeo e do texto, ampliando assim seus conhecimentos sobre a 

composição nutricional do açaí e das demais questões discutidas em sala de aula. 

No entanto, durante a apresentação do vídeo os estudantes criticaram a imagem, pois, 

em alguns momentos, o vídeo perde parte de sua nitidez. Entretanto, o áudio permitiu a 

compreensão, pelos estudantes, sobre a conversa entre a nutricionista e a apresentadora, que 
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discutiam sobre os benefícios de consumir a polpa de açaí. Porém, para não haver dúvidas, o 

vídeo foi apresentado pela segunda vez, para que eles pudessem compreender a entrevista 

com maior clareza. Vale ressaltar que, caso a UEPS proposta neste trabalho seja utilizada por 

outros professores, o vídeo pode ser substituído por outro material para ser utilizado como 

organizador prévio sem comprometer a estrutura da unidade de ensino, visto que a UEPS 

elaborada permite que tanto professores quanto estudantes possam adequar o material 

disponibilizado conforme suas necessidades de aprendizagem.  

Em relação ao texto, os estudantes não apresentaram muitas dificuldades e 

demonstraram-se surpresos ao discutir sobre a tabela nutricional do açaí que indica que o 

fruto possui maior percentual de lipídeos e não de proteínas, como muitos acreditavam e que é 

devido à presença dos lipídeos que a bebida possui sua característica energética. Descobriram 

também que o açaí possui sua coloração particular pela presença das antocianinas, que são 

pigmentos que proporcionam a coloração escura do fruto. Muitos estudantes afirmaram nunca 

terem ouvido falar neste componente e, portanto, não tinham conhecimento a respeito da 

coloração do açaí. 

Outro aspecto interessante discutido durante a aula foi em relação ao orgulho que os 

estudantes demonstravam quando relatavam sobre a comercialização do açaí, pois atualmente 

a polpa é comercializada para outros estados, o que para eles torna a região Norte reconhecida 

no país.  

Deste modo, a aula tornou-se um espaço de diálogos entre os próprios estudantes e 

também com a professora, o que nos permite inferir que o uso de organizadores prévios pode 

ser sim um recurso muito útil para favorecer a aprendizagem significativa. Mesmo sendo 

difícil determinar um material como sendo um organizador prévio, cabe ao professor analisar 

tanto a natureza do material a ser aprendido quanto o desenvolvimento cognitivo dos 

estudantes, bem como a familiaridade destes com o conteúdo a ser aprendido. Neste caso, 

tanto o vídeo quanto o texto cumpriram bem seus papeis de “âncoras” interligando os 

conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva dos aprendizes aos novos conhecimentos. 

Pois como sinaliza Moreira (2008, p. 03), os organizadores prévios devem: 

 

1 - identificar o conteúdo relevante na estrutura cognitiva e explicar a relevância 

desse conteúdo para a aprendizagem do novo material; 

2 - dar uma visão geral do material em um nível mais alto de abstração, salientando 

as relações importantes; 

3 - prover elementos organizacionais inclusivos que levem em consideração, mais 

eficientemente, e ponham em melhor destaque o conteúdo específico do novo 

material, ou seja, prover um contexto ideacional que possa ser usado para assimilar 

significativamente novos conhecimentos. 
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Após a utilização dos organizadores prévios deu-se continuidade as atividades, 

iniciando a sistematização das aulas que serão discutidas no tópico a seguir. 

 

5.2.3 Aulas: a caminho da aprendizagem 

 

A terceira atividade da unidade de ensino potencialmente significativa foi dividida 

em oito aulas para abordagem dos conceitos de carboidratos, proteínas e lipídeos. 

Ao falar em aulas, é preciso discutir alguns aspectos importantes, principalmente em 

relação ao papel do professor e dos estudantes, pois oito aulas para abordar conceitos de 

Bioquímica pode se tornar uma quantidade exaustiva para os estudantes, caso o professor opte 

por abordar os conteúdos de forma repetitiva e sem relação com o cotidiano. Deste modo, as 

aulas podem não gerar efeitos positivos na aprendizagem dos estudantes caso estes não 

demonstrem uma pré-disposição para aprender. “Segundo Ausubel, é indispensável, para que 

haja uma aprendizagem significativa, que os alunos se predisponham a aprender 

significativamente. Vem daí a necessidade de „despertar a sede‟ pela aprendizagem 

(SANTOS, 2008, p. 67)”. 

Porém, não somente a pré-disposição dos estudantes pode interferir no processo de 

aprendizagem significativa; há ainda sua própria forma de agir e também a forma de agir do 

professor, influenciando diretamente na aprendizagem. Quando referimo-nos a forma de agir 

de estudantes e professores, buscamos levantar uma discussão acerca do papel que ambos 

desenvolvem em sala de aula. 

Defende-se que é necessária uma mudança desde o planejamento até a construção do 

conhecimento juntamente com os estudantes no momento em que acontecem as aulas. Para 

que ocorra uma aprendizagem significativa, o professor não pode simplesmente “passar 

informações” de forma pronta e acabada, enquanto o estudante apenas memoriza conceitos 

sem compreender a importância daquilo que estuda. 

“Logo, planejar uma aula significativa implica, em primeira análise, buscar formas 

criativas e estimuladoras de desafiar as estruturas conceituais dos alunos. Essa necessidade 

nos poupa da tradicional busca de maneiras diferentes de „apresentar a matéria‟ (SANTOS, 

2008, p. 66)”. 

 

Num contexto de mundo inacabado e em constante mudança, nós não temos 

nenhuma aula a “dar”, mas a construir, junto com o aluno. O aluno precisa ser o 

personagem principal dessa novela chamada aprendizagem. Já não há mais sentido 

continuarmos a escrever, dirigir e atuar nessa novela unilateral, na qual o 
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personagem principal fica sentado no sofá, estático e passivo, assistindo, na maioria 

das vezes, a cenas que ele não entende (SANTOS, 2008, p. 64). 

 

Por isso, buscando superar estes obstáculos, as aulas foram planejadas de modo que o 

papel do professor fosse o de “auxiliar o aluno a assimilar a estrutura da matéria de ensino e 

organizar sua própria estrutura cognitiva nessa área de conhecimentos, pela aquisição de 

significados claros, estáveis e transferíveis (MOREIRA, 2006, p. 171)”. Assim, foram 

realizadas oito aulas que serão discutidas nos tópicos a seguir. 

 

5.2.3.1 Organização do Ensino: criando um ambiente propício para os estudos da classe de 

carboidratos, proteínas e lipídeos. 

 

A primeira aula para abordar conceitos de Bioquímica com os estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos foi pensada para criar um ambiente que favorecesse a 

discussão sobre os nutrientes abordados na UEPS e, também, para iniciar o ensino de forma 

organizada e coerente, tornando propício tanto a abordagem dos conteúdos propostos quanto a 

compreensão dos estudantes durante as aulas. Como afirma Moreira (2006, p. 170), é preciso 

“[...] fazer uma espécie de „mapeamento‟ da estrutura conceitual do conteúdo e organizá-lo 

sequencialmente de acordo com essa estrutura. Trata-se aqui de se preocupar com a 

„qualidade‟ do conteúdo e não com a quantidade”. 

Para isso, iniciou-se a aula com a projeção, utilizando um Datashow, da imagem da 

pirâmide alimentar que já havia sido utilizada no questionário de conhecimentos prévios. Com 

a projeção em sala de aula, os estudantes foram questionados sobre qual dos segmentos da 

pirâmide correspondiam aos alimentos ricos em carboidratos, proteínas e lipídeos. Neste 

momento, muitas hipóteses foram levantadas pelos estudantes, além de fatos do cotidiano, 

notícias veiculadas pela mídia, relatos de experiências pessoais relacionadas à alimentação, 

entre outros. Isto favoreceu uma ampla discussão entre eles próprios e com a professora. 

Nesta situação de aprendizagem que envolve o diálogo entre estudantes e professores, Freitas 

(2010) afirma que: 

 

Primar pela igualdade de saberes na relação entre educadores e educandos, portanto, 

significa praticar a democracia dentro dos espaços educativos, pois, se é esperado 

que a escola forme indivíduos para o exercício da democracia, é necessário que o 

próprio ambiente escolar seja democrático. O que importa nesse exercício de diálogo 

é a aceitação de que o conhecimento não se dá em via única, é o respeito ao saber do 

outro. Precisamos ter consciência de que na educação de jovens e adultos as 

experiências são tão importantes quanto as expectativas, diferentemente da educação 
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de crianças, em que na maioria das vezes é preciso criar um contexto imaginário 

para exemplificar alguma situação real. 

 

Ao respeitar o saber de cada um, durante a discussão em sala de aula, foram 

mostrados quais segmentos correspondiam a cada um dos nutrientes, e assim os estudantes 

puderam refletir sobre suas próprias respostas ao questionário de conhecimentos prévios, 

compreendendo melhor a organização e divisão da pirâmide, além de propiciar a reconstrução 

em suas formas de pensar e as concepções prévias que tinham a respeito da pirâmide 

alimentar. Pode-se afirmar que neste momento a aprendizagem começa a acontecer, pois, 

segundo Santos (2008, p. 68) ela 

 

[...] ocorre quando a intenção dos alunos é entender o significado do que estudam, o 

que os leva a relacionar o conteúdo com aprendizagens anteriores, com suas 

experiências pessoais, o que, por sua vez, os leva a avaliar o que vai sendo realizado 

e a perseverarem até conseguirem um grau aceitável de compreensão sobre o 

assunto. 

 

Aproveitando o interesse que os estudantes demonstraram e, consequentemente, sua 

pré-disposição e a intenção de aprender, eles foram novamente questionados sobre o porquê 

dos alimentos ricos em carboidratos, proteínas e lipídeos estarem localizados em posições 

específicas da pirâmide alimentar. 

Este segundo questionamento gerou novamente um clima agradável de diálogo e 

discussão entre os estudantes e a professora, pois eles apresentavam suas hipóteses e havia 

aqueles que concordavam e outros que discordavam. Alguns mencionaram o fato de que os 

carboidratos estão na base, seguidos de proteínas mais ao centro e os lipídeos no topo devido 

ao “preço” dos alimentos; houve ainda os estudantes que argumentaram a respeito das funções 

que estes nutrientes desenvolvem no corpo ao relatarem que “carboidratos estão na base da 

pirâmide porque fornecem energia”; e existiram também aqueles que mencionaram a questão 

da quantidade que devemos consumir os alimentos, pois afirmaram que “os alimentos da base 

devem ser mais consumidos e os do topo devem ser consumidos com moderação”. Para Silva 

e Freitas (2011, p. 62), 

 

Tais declarações podem estar indicando que os conteúdos ditos escolares e as 

aprendizagens do cotidiano, das situações já vivenciadas, apreendidas podem conter 

muitos conhecimentos em comum, mas que se apresentam em linguagens distintas. 

Os conteúdos escolares, geralmente, apresentam conotação mais teórica enquanto os 

do cotidiano são de cunho mais prático. À medida que se criam espaços de estímulo 

à socialização, interação entre eles, para que estes saberes escondidos nas histórias 

de vida dos educandos venham à tona e relacionem-se aos demais, a aprendizagem 

passa a ter mais sentido, torna-se mais significativa e duradoura. 



82 
 

Todas as hipóteses mencionadas pelos estudantes reforçam o que Anjos, Gomes e 

Souza (2016, p.06) defendem, pois para os autores “é importante ressaltar que o aluno quando 

chega à escola traz uma bagagem cultural muito ampla, com sua historicidade e vivencia 

singular, que ao se relacionar em diversos espaços carrega consigo experiências e saberes 

relevantes que devem ser valorizados no contexto escolar”. 

Por isso, buscando valorizar a fala dos estudantes, todas as ideias que eles 

apresentaram no momento da discussão foram utilizadas para iniciar a abordagem sobre as 

funções de cada um dos nutrientes e a importância deles para a saúde, de modo que eles 

puderam compreender que a posição em que os alimentos se encontram na pirâmide alimentar 

diz respeito à função que os nutrientes desenvolvem no organismo. 

Prosseguindo com as atividades, na segunda aula foi solicitado que os estudantes 

fizessem uma releitura, em grupo, da parte do texto utilizado como organizador prévio 

referente à composição nutricional do açaí no qual havia uma tabela reunindo todos os 

nutrientes. Quase que imediatamente após a leitura, os grupos iniciaram uma discussão sobre 

os nutrientes presentes no açaí, pois, diferentemente da primeira leitura, neste segundo 

momento eles possuíam mais conhecimentos para discutir. 

Muitos estudantes voltaram a afirmar que desconheciam totalmente a composição 

nutricional do açaí, mesmo sendo tão consumido por eles. Outros discutiram, baseados nas 

discussões das aulas anteriores, que não somente os carboidratos possuem função energética, 

mas os lipídeos também possuem essa característica. Além disso, essa descoberta por parte 

dos estudantes gerou certo conflito entre eles, pois, no questionário de conhecimentos prévios, 

quinze estudantes haviam respondido que as proteínas eram os nutrientes presentes em maior 

quantidade, contrastando com as informações presentes no texto. 

Para Lehenbauer et al (2009, p. 1584), estas discussões em grupos, envolvendo os 

conhecimentos dos estudantes e aqueles aceitos pela ciência é bastante significativo no 

processo educativo, pois, “a abertura que a professora dá ao grupo para que se expressem, 

proporciona a oportunidade de cada um a relatar e compartilhar suas experiências de vida, 

dando novos significados, favorecendo assim um enriquecimento do grupo”. 

Desta forma, após as discussões e esclarecimento de dúvidas, os estudantes 

elaboraram suas próprias tabelas (Figura 12), também em grupos, com base nos dados 

disponíveis na tabela da EMBRAPA, destacando apenas os nutrientes abordados na UEPS 

(carboidratos, proteínas e lipídeos) e organizando-os de acordo com a ordem crescente de 

quantidade de matéria seca.  
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Figura 12 – Exemplo de uma das tabelas construídas pelos estudantes. 

 
Fonte Própria. 

 

Essa tabela foi solicitada para que os próprios estudantes percebessem quais 

nutrientes, dentre os abordados na UEPS, estão presentes em menor e em maior quantidade no 

açaí, para assim iniciarmos as exposições dialogadas partindo desta tabela. 

Ao término da atividade, pediu-se que os estudantes analisassem novamente suas 

próprias tabelas e respondessem em que posição da pirâmide alimentar eles inseririam o açaí. 

A princípio a maior parte dos estudantes respondeu que o açaí pertencia ao grupo dos 

lipídeos, porém, outros estudantes mais atentos argumentaram que o açaí se tratava de uma 

fruta e que, por isso, deveria estar no grupo das frutas, que pertence ao grupo de alimentos 

ricos em fibras, vitaminas e minerais. 

Aproveitou-se este momento da aula para discutir com os estudantes sobre o fato de 

que um alimento pode possuir uma variedade de nutrientes em sua composição; ou seja, os 

alimentos podem ser ricos em determinados nutrientes sem, contudo, deixar de possuir outros 

em sua composição. Ressaltou-se ainda que o açaí é rico em fibras, vitaminas e minerais, e 

que, portanto, corresponde ao grupo das frutas na pirâmide alimentar; e que a UEPS abordaria 

apenas  sobre carboidratos, proteínas e lipídeos, sendo que, dentre estes três nutrientes, o açaí 

possui maior percentual de lipídeos. 

 

5.2.3.2 Exposição dialogada sobre os Carboidratos 

 

O assunto de carboidratos foi abordado a partir da tabela elaborada na aula anterior e, 

além da tabela, foram dispostos no centro da turma alimentos ricos em carboidratos, tais como 

pães, bolachas, arroz e macaxeira (Figura 13). Os estudantes foram convidados a tocar os 

alimentos, cheirar e tentar encontrar possíveis semelhanças e diferenças em suas aparências, 

para que assim fosse iniciada a aula. 
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Figura 13 – Despertando o interesse e a curiosidade dos estudantes para os estudos 

sobre os carboidratos. 

 
Fonte Própria. 

 

Com este tipo de atividade em sala de aula o que se espera é que os estudantes 

tenham atitudes ativas frente à aprendizagem de conceitos abordados pelo professor e, para 

que esta atitude ocorra, é preciso buscar formas de estimulá-los e despertar suas curiosidades. 

Uma forma simples de fazer com que isso aconteça é aproximando o cotidiano dos estudantes 

aos conteúdos abordados nas aulas. 

 

Duas formas de ensinar muito discutidas são as que promovem uma atitude ativa e a 

outra passiva por parte dos alunos com relação à aprendizagem. Ao compararmos 

essas duas perspectivas, uma, baseada na transmissão do conhecimento, e a outra, na 

sua construção, podemos observar alguns traços importantes. Primeiro, nos 

deparamos com o papel do professor como aquele que transmite conhecimentos 

frente àquele que proporciona situações de aprendizagem. Segundo, com relação ao 

papel do aluno que assimila a informação frente àquele que constrói o conhecimento 

(NEVES; SILVA, 2006, p.08). 

 

Após aguçar suas curiosidades para estudarem a respeito dos carboidratos, os 

estudantes receberam a primeira unidade do material de apoio “A Química dos Alimentos: 

carboidratos, lipídeos, proteínas, vitaminas e minerais”, que faz parte de uma coleção 

intitulada Conversando sobre Ciências em Alagoas, e que está disponível no site 

http://www.usinaciencia.ufal.br/multimidia/livros-digitais-cadernos-

tematicos/A_Quimica_dos_Alimentos.pdf. Vale ressaltar que o material de apoio foi 

disponibilizado aos estudantes na forma impressa e também digital, para aqueles que tivessem 

interesse em obter o material completo. 

http://www.usinaciencia.ufal.br/multimidia/livros-digitais-cadernos-tematicos/A_Quimica_dos_Alimentos.pdf
http://www.usinaciencia.ufal.br/multimidia/livros-digitais-cadernos-tematicos/A_Quimica_dos_Alimentos.pdf


85 
 

Os estudantes foram divididos em pequenos grupos (três a quatro estudantes) e, com 

o material em mãos e uma apresentação em Power Point, iniciou-se a leitura e discussão sobre 

o conceito de carboidratos, a função energética, os tipos de ciclos que podem formar, bem 

como as classificações em mono, di e polissacarídeos, as estruturas de cada um dos tipos de 

carboidratos, os exemplos mais comuns, entre outras características discutidas ao longo de 

duas aulas. De forma resumida, Ribeiro e Seravalli (2007, p. 33) explicam que: 

 

Os carboidratos, um dos principais componentes sólidos do alimento, estão 

amplamente distribuídos pela natureza. Englobam substâncias com estruturas e 

propriedades funcionais diversas. 

Pertencem a esse grupo substâncias como glicose, frutose e sacarose, responsáveis 

pelo sabor doce de vários alimentos, amido, principal fonte de reserva de alguns 

tecidos vegetais, e a celulose, o carboidrato mais abundante na natureza e principal 

componente de tecidos vegetais. 

 

Em relação ao nome usualmente conhecido dos carboidratos, os “açúcares”, os 

estudantes ficaram surpresos ao saber que apesar do nome açúcar remeter a sensação de sabor 

doce, nem todos os carboidratos apresentam essa característica. Além disso, houve também 

muitas perguntas a respeito da celulose, pois vários estudantes desconheciam que se tratava de 

um carboidrato e a confundiam com a clorofila, que é o composto responsável pela coloração 

verde dos vegetais.  

Discutiu-se, ainda, a questão das fibras que, apesar de também serem classificadas 

como carboidratos, não são hidrolisadas no trato gastrointestinal, desempenhando importantes 

papéis nos processos digestivos. Porém, os estudos sobre as fibras não foram aprofundados na 

UEPS. 

Assim, partindo da forma como a aula foi planejada e como se deu seu 

desenvolvimento, bem como os conceitos que foram abordados, as discussões realizadas e 

demais atitudes, tanto por parte da professora quanto dos estudantes durante a exposição 

dialogada, dois princípios da teoria de Ausubel precisam ser discutidos neste momento: a 

diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa. 

É importante que se destaque a função destes dois princípios durante toda a 

programação e desenvolvimento do conteúdo abordado com os estudantes, pois, segundo a 

diferenciação progressiva, os conceitos mais gerais e inclusivos devem ser apresentados no 

início da aula, para ir detalhando e especificando suas características no decorrer da discussão 

com os estudantes. 

Foi exatamente isso que se buscou realizar na UEPS, pois, o conceito principal de 

carboidratos foi discutido com os estudantes no início da aula e, progressivamente, foram 
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inseridos os conceitos de mono, di e polissacarídeos, considerando as características 

particulares de cada um dos grupos em que são classificados os carboidratos. 

Como diz Moreira (2006, p. 172), “aqui, a diferenciação progressiva é vista como 

princípio programático da matéria de ensino, segundo o qual as idéias mais gerais e inclusivas 

do conteúdo devem ser apresentadas no início da instrução e, progressivamente, diferenciadas 

em termos de detalhe e especificidade”. 

Contudo, não somente a diferenciação progressiva teve sua importância no 

desenvolvimento das aulas realizadas na UEPS, mas também o princípio de reconciliação 

integrativa, pois, durante as aulas, além de diferenciar os conceitos com base em suas 

características singulares, buscou-se ainda aproximá-los integrativamente, ou seja, explorar 

possíveis relações e destacar as semelhanças e diferenças entre cada um dos conceitos 

abordados. Sobre isso, Moreira (2006, p. 173) ressalta que 

 

[...], a programação do conteúdo deve não só proporcionar a diferenciação 

progressiva, mas também explorar, explicitamente, relações entre conceitos e 

proposições, chamar a atenção para diferenças e similaridades relevantes e 

reconciliar inconsistências reais ou aparentes. Isso deve ser feito para se atingir o 

que Ausubel chama de reconciliação integrativa, e que ele descreve como uma 

antítese à prática usual de muitos livros de texto em separar idéias e tópicos em 

capítulos e seções não relacionados entre si. 

 

Vale ressaltar que buscou-se aplicar estes dois princípios não somente na aula que 

aconteceu sobre os carboidratos, mas também nas aulas seguintes sobre proteínas e lipídeos, 

pois entende-se que estes princípios são fundamentais para o favorecimento de uma situação 

de aprendizagem na qual o aprendiz possa construir sua estrutura conceitual ancorando os 

novos conceitos àqueles já existentes em sua estrutura cognitiva. 

 

A par disso, começar com o “geral” não significa que se deva esperar que o aluno 

aprenda de maneira significativa esse “geral” na primeira vez que lhe é apresentado. 

Também não é exatamente a idéia de “currículo em espiral”. Significa começar com 

o “geral” para que ele sirva de ancoradouro ou organizador para o material detalhado 

e diferenciado subsequente (isto é, o “particular”), mas, ao mesmo tempo, à medida 

que esse material vai sendo introduzido e adquirindo significados pela interação com 

o “geral”, este vai se modificando, adquirindo novos significados e sendo, de fato, 

aprendido significativamente. Não quer dizer, portanto, apresentar a mesma coisa 

várias vezes em diferentes níveis de abstração e generalidade, mas sim apresentar 

desde o início as idéias gerais, inclusivas e unificadoras da matéria de ensino e 

progressivamente diferenciá-las de modo que, nesse processo, não só as idéias 

menos gerais e inclusivas sejam aprendidas significativamente, mas também que as 

primeiras adquiram clareza e estabilidade (MOREIRA, 2006, p. 175). 

 

Assim, após todas as discussões e esclarecimento de dúvidas dos estudantes a 

respeito dos carboidratos, eles foram avaliados por meio de uma tarefa-problema, que, de 
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acordo com Nuñez et al (2004, p. 155) trata-se de “atividades que se organizam para propiciar 

aos alunos maior participação e dinâmica na busca do desconhecido, a partir do conhecido, 

representando um eixo de mediação entre o problema e a busca de sua solução”. A tarefa-

problema consistia na seguinte questão (Quadro 04): 

 

Quadro 04 – Tarefa-problema sobre os carboidratos. 

O teor em açúcares assimiláveis (glicose, frutose e sacarose) é relativamente baixo [...]. 

Assim o açaí puro não é uma bebida que disponibiliza energia rapidamente ao consumidor, 

ou seja, é uma bebida de baixo valor glicêmico, pois sua ingestão eleva pouco o nível de 

açúcar no sangue (SCHULTZ, 2008). 

Compare os dados apresentados na citação acima com os dados da tabela da 

EMBRAPA e responda: como pode o açaí ser considerado um alimento com alto valor 

energético se, conforme a citação e os dados da tabela observa-se que ele não possui grandes 

quantidades de carboidratos, sendo que uma das principais funções dos carboidratos é 

exatamente o fornecimento de energia? 

Fonte Própria. 

 

Para Nuñez et al (2004, p.155), “essas tarefas caracterizam-se por promover nos 

alunos novas perguntas, novos exemplos, novas dúvidas, novos questionamentos, 

polemizando sobre as possíveis alternativas e posicionamentos inerentes aos problemas, aos 

quais contribuem para alcançar o objetivo desejado”. E ainda, “são as situações-problema que 

dão sentido a novos conhecimentos (Vergnaud); elas devem ser criadas para despertar a 

intencionalidade do aluno para a aprendizagem significativa (MOREIRA, 2012, p. 46)”. 

E foi isto o que ocorreu logo após a leitura da tarefa-problema para a turma, pois os 

estudantes começaram a se questionar sobre essa “contradição”, pelo fato de o açaí não 

possuir grandes quantidades de carboidratos, mas ser considerado uma bebida energética. 

Além disso, foi possível perceber que alguns estudantes começaram a sugerir possíveis 

alternativas, tais como a presença de algum outro nutriente que fosse “mais energético que os 

carboidratos”; ainda, alguns mencionaram a presença de proteínas em maior quantidade e 

começaram a se questionar se “não seriam então as proteínas que tornavam a bebida mais 

energética”. 

O exposto acima demonstra a importância de realizar atividades como estas tarefas-

problemas em sala de aulas, pois “devemos propor aos alunos atividades nas quais eles 

necessitem apenas de uma pequena ajuda para realizá-las. Ou seja, as atividades devem 

favorecer que os alunos dêem o próximo passo (CAMPOS; NIGRO, 1999, p.121)”. Isso pode 

ser evidenciado ao entregarem as atividades, pois trinta e um estudantes haviam respondido a 
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tarefa-problema, fato este que demonstra o interesse deles em realizar a atividade e o 

empenho pela busca da solução desejada. 

Baseando-se na leitura do texto utilizado como organizador prévio, na análise da 

tabela, bem como nas discussões durante as aulas, vinte e cinco estudantes responderam a 

tarefa-problema de forma satisfatória (Quadro 05), ou seja, eles conseguiram encontrar em 

seus estudos que o açaí é um alimento rico em lipídeos e que este outro nutriente também 

possui a função energética que é conferida a bebida. Para Campos e Nigro (1999, p. 133), 

neste tipo de atividade, “o aluno estará fazendo a análise e a síntese das informações que 

possui para formular respostas ao problema. Com isso estará tendo oportunidade de exercer e 

desenvolver suas capacidades cognitivas”. 

 

Quadro 05 – Respostas dos estudantes à tarefa-problema sobre os carboidratos. 

CATEGORIAS RESPOSTAS EXEMPLOS 

A – Satisfatórias. 25 

E14: Pelo fruto ser rico em lipídeos. O lipídeo é 

potencialmente energético, uma vez que o mesmo 

fornece 9 kcal/g de energia. 

B - Não satisfatórias 06 

E6: O açaí é rico em minerais, principalmente 

potássio e cálcio e, dentre as vitaminas, pode ser 

destacada a vitamina E, um antioxidante natural que 

atua na eliminação dos radicais livres. 
Fonte Própria. 

 

Apenas seis estudantes tiveram suas respostas consideradas como não satisfatórias, 

pois acabaram apenas copiando trechos do texto organizador prévio sem que houvesse alguma 

relação com o questionamento presente na tarefa-problema. Sobre esta situação, Campos e 

Nigro (1999, p. 88) ressaltam que: 

 

[...] o aluno acaba utilizando todas as técnicas de que dispõe: diz frases de que se 

lembra de memória ou fragmentos decorados de textos dos livros didáticos, recorre a 

anotações de classe, entre outras. Ironicamente, muitas vezes parece que a única 

“fonte” que o aluno deixa esquecida nesses momentos é o que ele realmente pensa 

sobre o assunto. Deixa suas concepções alternativas intocadas e não revela o que 

realmente pensa. 

 

É importante relatar que a tarefa-problema foi discutida com os estudantes antes de 

terminar a aula para que aqueles que demonstraram dificuldades em solucioná-la pudessem 

melhorar sua compreensão e para que aqueles que a realizaram com êxito argumentassem 

sobre como solucionaram a questão. 
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“As tarefas-problema devem ser estratégias metacognitivas que possibilitem ao aluno 

a busca da solução consciente do problema, contribuindo para este aprender a aprender e 

conscientizar-se dos processos utilizados, dos erros e acertos e, ainda, conseguir superar e 

explicar como aprendeu, e, da mesma forma, facilitar o diálogo reflexivo/construtivo 

(NUÑEZ et al, 2004, p. 156)”. 

 

5.2.3.3 Exposição dialogada sobre as Proteínas 

 

Assim como para abordagem dos Carboidratos, foram necessárias também duas aulas 

para o estudo das Proteínas. Além disso, os princípios de diferenciação progressiva e 

reconciliação integrativa, já discutidos anteriormente, também estiveram presentes durante 

todo o desenvolvimento deste novo conteúdo de aprendizagem. 

No início da aula, os estudantes foram questionados sobre a seguinte situação: “no 

jantar você possui quatro opções para se alimentar – um copo de leite (100g), um ovo frito, 

um ovo cozido e uma tigela de açaí (100g). Qual destes alimentos você considera ser mais 

rico em proteínas?” 

Esta atividade de pesquisa, além de aguçar a curiosidade dos estudantes, necessitava 

que os mesmos buscassem outras fontes, tais como livros, revistas, internet, artigos, entre 

outros, para só então elaborar suas respostas. Deste modo, a atividade foi realizada em casa e 

na aula seguinte os estudantes entregaram à professora para discussão das respostas. 

Entende-se que muitos estudantes da EJA não possuem disponibilidade de tempo 

para realizar pesquisas extra classe, devido a outras ocupações como família e trabalho, 

exatamente por isso, a atividade elaborada não se tratava de algo complicado demais, nem ao 

menos algo que os impossibilitaria de responder sem orientação da professora; ao contrário, 

era apenas uma atividade de pesquisa para que conhecessem as quantidades de proteínas 

presentes nos alimentos listados no enunciado do exercício, e os comparassem entre si para 

poder decidir por qual deles optariam. 

Estas atividades simples para estudantes da EJA vão ao encontro com o pensamento 

de Leal (2009, p. 101) quando diz que “se assumirmos uma postura excessivamente 

desafiadora com as questões que elaboramos e propomos aos estudantes, estaremos 

promovendo a tensão excessiva, o fracasso e o provável distanciamento dos estudantes em 

nosso campo de saber”. Além disso, atividades que envolvem pesquisas e buscas de 

informações em outros meios faz com que o professor ajude os estudantes a buscar o 

conhecimento, e não apenas recebê-lo de forma pronta e acabada. Campos e Nigro (1999, p. 
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153) afirmam que “cabe ao professor orientar e indicar um caminho de investigação, e não 

ficar a todo momento dando respostas definitivas ou sugerindo conhecimento pronto ou 

elaborado aos alunos”. 

Claro que não se pode dizer que esta ou aquela atividade é melhor ou não para ser 

realizada com estudantes da Educação de Jovens e Adultos, porém, Nuñez et al (2004, p 157) 

afirmam que: 

 

No ensino de Ciências, podem ser utilizados diferentes estratégias e métodos [...]. A 

escolha de um ou de outro método dependerá de um conjunto de fatores relativos 

aos alunos, às condições, aos objetivos e aos conteúdos de ensino, etc. A 

competência do professor está na capacidade de decidir, como hipótese de trabalho, 

o método de maior potencialidade educativa em cada situação. 

 

Por isso a atividade de pesquisa foi escolhida, pois acredita-se que os estudantes, ao 

pesquisarem as quantidades de proteínas presentes em alimentos consumidos quase que 

diariamente por eles, passariam a ter maior conhecimento a respeito destes alimentos e, 

consequentemente, poderiam refletir sobre sua própria alimentação. Além disso, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica ressaltam que: 

 

Muito além do conhecimento e da utilização de equipamentos e materiais, a prática 

de pesquisa propicia o desenvolvimento da atitude científica, o que significa 

contribuir, entre outros aspectos, para o desenvolvimento de condições de, ao longo 

da vida, interpretar, analisar, criticar, refletir, rejeitar idéias fechadas, aprender, 

buscar soluções e propor alternativas, potencializadas pela investigação e pela 

responsabilidade ética assumida diante das questões políticas, sociais, culturais e 

econômicas (BRASIL, 2013, p.164). 

 

Prosseguindo com as atividades, os estudantes foram divididos novamente em grupos 

(três a quatro estudantes) e retomaram a tabela construída no início das atividades, para que 

analisassem a quantidade de proteínas e percebessem que se trata do segundo nutriente em 

maior quantidade no açaí, e que, por isso, estudaríamos a respeito delas. 

Após a retomada da tabela, os estudantes receberam a segunda unidade do material 

de apoio sobre as proteínas e deu-se início as discussões sobre o conteúdo. Os estudantes 

fizeram leituras de partes do texto, discutiram juntamente com a professora a respeito dos 

aminoácidos, ligações peptídicas, organização estrutural das proteínas (primária, secundária, 

terciária e quaternária), bem como exemplos de proteínas, entre outros. 

Sobre estas aulas nas quais os estudantes tem liberdade para dialogar, expor suas 

ideias e opiniões, bem como argumentar a respeito de algumas questões que envolvem o 

conteúdo estudado, Santos (2008, p. 72), ressalta que: 
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Essa interação deve se concretizar em sala de aula por meio do estímulo para que os 

alunos troquem idéias e opiniões. Essas trocas devem ser breves e em pequenos 

grupos (três alunos é o ideal) para se evitar a dispersão e perda de foco. No 

momento em que um aluno ouve a opinião do colega e reflete sobre o que foi dito, 

tem a oportunidade de ratificar ou retificar sua opinião, por meio de uma síntese 

necessária a todo conhecimento. 

 

Desta forma, durante as discussões entre os próprios colegas e com a professora, os 

estudantes demonstraram-se surpresos ao conhecer como ocorre a formação de uma proteína, 

pois, para muitos, de acordo com as falas que surgiram na discussão, as proteínas 

simplesmente “já nasciam prontas no corpo”. Desta maneira, no intuito de contribuir para 

melhorar a percepção dos alunos de como ocorrem as ligações peptídicas até que uma 

proteína chegue a sua estrutura terciária e/ou quaternária, foi utilizado o exemplo da 

hemoglobina e realizado um pequeno teatro em sala de aula, no qual os próprios estudantes 

desempenhavam o papel de aminoácidos realizando ligações peptídicas (Figura 14) até que a 

proteína chegasse à estrutura quaternária. 

 

Figura 14 – Teatro para demonstração de como ocorrem às ligações peptídicas para 

formação de uma proteína. 

 
Fonte Própria. 

 

Uma das vantagens de se utilizar este tipo de dinâmica em sala de aula é que esta 

contribui não somente para que os estudantes compreendam os conceitos discutidos em sala, 

mas também para que se envolvam e passem a construir estes conhecimentos. Para Moreira 

(2012, p. 46) nestas atividades “pensamentos, sentimentos e ações estão integrados no ser que 

aprende; essa integração é positiva, construtiva, quando a aprendizagem é significativa 

(Novak)”. 
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Além disso, as estratégias ou dinâmicas que envolvem atividades em grupos, 

segundo Gil (2012), “desenvolvem capacidades que não são possíveis de obter se ocorrerem 

em técnicas individuais. As técnicas coletivas oportunizam estudar um problema em equipe, 

desenvolvem colaboração, debate, discussão e estabelecimento de relações entre o tema e as 

experiências e os conhecimentos pré-existentes em suas estruturas cognitivas”. Além do mais, 

Martins, Mosquera e Stobäus (2013) afirmam que 

 

[...] o professor que utiliza estratégias na busca por um ensino inovador é aquele que 

corre riscos calculados, que desafia seus alunos a pensar, é sujeito de sua própria 

história, criativo, inovador, aquele que identifica e aproveita as oportunidades que 

lhe aparecem, que acredita em uma educação embasada na transformação, que 

favorece o desenvolvimento de associações mentais e encaminha seus alunos para a 

autonomia de aprender. Este profissional busca formar pessoas capazes de utilizar 

sua criatividade para transformar o meio no qual estão inseridos. Aquele que inova e 

transforma o que já existe, que tem postura, liderança, atitude e, principalmente, age 

no momento oportuno é considerado um empreendedor. 

 

Assim, após as discussões sobre o conteúdo de proteínas e da realização do teatro, 

deu-se início à segunda aula sobre o processo de desnaturação das proteínas que, de acordo 

com Ribeiro e Seravalli (2007, p. 106), “é qualquer modificação na sua conformação 

(alteração das estruturas secundária, terciária ou quaternária) sem o rompimento das ligações 

peptídicas envolvidas na estrutura primária”. 

Porém, para iniciar essa discussão, primeiramente projetou-se uma imagem (Figura 

15) no data show e questionou-se aos estudantes o que eles acreditavam que havia acontecido, 

baseando-se nas representações da imagem, sem, contudo, mencionar o conceito de 

desnaturação para a turma. 

 

Figura 15 – Representação do processo de desnaturação. 

 

Fonte: http://hardcoreladies.com.br/keep-calm-e-aqueca-seu-whey-sem-stress/ 

 

 Logo após mostrar a imagem aos estudantes, muitas hipóteses foram levantadas: 

alguns mencionaram que aconteceu uma “bagunça na forma do ovo” ou, ainda, que “o ovo 

endureceu porque as proteínas dentro dele aumentaram de tamanho”. Enfim, muitas foram as 

http://hardcoreladies.com.br/keep-calm-e-aqueca-seu-whey-sem-stress/
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respostas com as quais os estudantes tentavam esclarecer o que havia acontecido de acordo 

com a imagem. Todas as hipóteses que surgiram foram discutidas com a turma, analisadas e 

utilizadas para inserir o conceito principal do processo de desnaturação, que se trata de uma 

desorganização na conformação nativa de uma proteína. 

 Ao utilizar as falas dos próprios estudantes da EJA para inserir os conceitos 

científicos da matéria de ensino, o professor deve ter em mente que aquilo que eles 

apresentam como resposta não pode ser descartado ou ignorado; ao contrário, é preciso ter em 

mente que há por trás de suas tentativas de respostas, uma riqueza de conhecimentos culturais 

e de experiência de vida que devem ser valorizados em todo o processo educativo, afinal 

“suas primeiras tentativas de resposta merecem não só o respeito do professor, mas também 

ser consideradas verdadeiras hipóteses explicativas com as quais trabalhará  (CAMPOS; 

NIGRO, 1999, p. 145) [grifo do autor]”. 

Partindo de suas hipóteses, não somente o conceito de desnaturação foi inserido e 

discutido com os estudantes, mas também os fatores que contribuem para que o processo 

ocorra, bem como alguns exemplos do cotidiano, tais como o alisamento dos cabelos 

mediante a ação de aparelhos térmicos (chapinhas). O interesse e motivação da turma foram 

ainda maiores ao distribuir a eles alguns materiais simples e de baixo custo para realização de 

um experimento na própria sala de aula.  

Segundo os PCN+ Ensino Médio (BRASIL, 2002, p. 108): 

 

Merecem especial atenção no ensino de Química as atividades experimentais. Há 

diferentes modalidades de realizá-las como experimentos de laboratório, 

demonstrações em sala de aula e estudos do meio. Sua escolha depende de objetivos 

específicos do problema em estudo, das competências que se quer desenvolver e dos 

recursos materiais disponíveis. Qualquer que seja o tipo, essas atividades devem 

possibilitar o exercício da observação, da formulação de indagações e estratégias 

para respondê-las, como a seleção de materiais, instrumentos e procedimentos 

adequados, da escolha do espaço físico e das condições de trabalho seguras, da 

análise e sistematização de dados. 

 

O experimento escolhido tinha como objetivo a observação do processo de 

desnaturação de uma proteína por solvente orgânico. Para isso, foram utilizados álcool etílico 

(CH3CH2OH), copos, colheres descartáveis e ovos. Os estudantes deveriam adicionar álcool 

etílico no copo descartável até a metade do volume do recipiente e colocar um ovo sem casca 

e esperar alguns minutos para observar o que ocorreu (Figura 16). 

A curiosidade dos estudantes era perceptível, pois eles aguardavam ansiosos para 

verificar as primeiras mudanças no recipiente plástico e discutiam com os colegas sobre suas 

observações. Muitos demonstraram espanto quando a professora relacionou o processo de 
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desnaturação a um fenômeno que ocorre diariamente na vida dos estudantes: o simples fato de 

fritar ou cozinhar um ovo, no qual ocorre o mesmo processo que ocorria no experimento. 

 

Entendemos que as atividades experimentais podem, além de favorecer um 

aprendizado mais efetivo, aguçar a curiosidade científica, o que é extremamente 

benéfico para a formação de novos cientistas. Elas têm perspectiva de promover a 

formação de atitudes nos estudantes, seja comportamentos seja posturas no 

momento da realização da experiência. Elas também ajudam a desfazer, por 

exemplo, as imagens negativas da ciência e/ou de cientistas isolados em laboratórios 

que detêm a verdade (SILVA; BARROSO, 2012, p. 92). 

 

Vale ressaltar que as atividades experimentais, além de se tornarem uma importante 

ferramenta no processo de ensino e de aprendizagem, ainda “[...] promovem a motivação nos 

alunos; despertam o interesse em compreender o experimento (mais do que ocorre nas aulas 

teóricas e nos exercícios resolvidos em sala de aula); levam os alunos a visualizarem objetos e 

fenômenos conceituados e explicados pela Ciência (SILVA; BARROSO, 2012, p. 91)”. Além 

disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica apontam que “a apropriação 

de conhecimentos científicos se efetiva por práticas experimentais, com contextualização que 

relacione os conhecimentos com a vida, em oposição a metodologias pouco ou nada ativas e 

sem significado para os estudantes (BRASIL, 2013, p.167)”. 

 

Figura 16 - Estudantes realizando o experimento sobre o processo de desnaturação. 

 
Fonte Própria. 

 

Após a atividade experimental, foi retomada a atividade inicial de pesquisa para 

discutir com os estudantes sobre como realizaram a pesquisa, quais fontes consultaram, quais 

alimentos eles consideravam possuir mais proteínas dentre os mencionados no enunciado da 
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questão, e também para esclarecer algumas dúvidas daqueles que não conseguiram realizar a 

atividade da forma esperada.  

Os trinta e dois estudantes entregaram as atividades à professora que, após analisá-

las, foram divididas em três categorias diferentes, baseando-se nas respostas que os estudantes 

apresentaram para a questão: estudantes que apresentaram respostas não satisfatórias (três); 

estudantes que consideraram o açaí como alimento mais rico em proteínas (doze); e 

estudantes que consideraram o leite (dezessete) como sendo o alimento de maior valor 

proteico dentre os listados. Todos os estudantes afirmaram que pesquisaram em sites na 

internet e também leram novamente o texto da EMBRAPA que foi utilizado como 

organizador prévio. Nenhum dos estudantes mencionou outra fonte de pesquisa. 

No momento da discussão, os estudantes que não apresentaram respostas satisfatórias 

afirmaram que se confundiram ao responder a atividade e/ou não pesquisaram de forma 

correta. Estes estudantes apenas escreveram frases sem apresentar relação com a atividade 

proposta, como por exemplo, o estudante E1 ao escrever que “o açaí tem um sabor 

irresistível”. Este tipo de resposta não demonstra que o estudante tenha realizado uma 

pesquisa, nem que tenha analisado os alimentos do enunciado para tomar uma posição frente 

aquele que considerasse como mais rico em proteínas. 

Já os doze estudantes que optaram pelo açaí como sendo o alimento mais rico em 

proteínas, afirmaram que tomaram essa posição porque basearam suas respostas em um trecho 

do texto da EMBRAPA que diz o seguinte: “com relação às proteínas, possui teor superior ao 

do leite (3,50%) e do ovo (12,49%), enquanto o perfil em aminoácidos é semelhante ao do 

ovo”. Os outro dezessete estudantes que afirmaram ser o leite o alimento com maior 

quantidade de proteínas relataram que fizeram buscas em sites na internet, porém, “foi difícil 

encontrar algo sobre o açaí” e, portanto, ao comparar entre o ovo frito, o cozido e o leite, 

optaram pelo último. 

A forma como os estudantes realizaram as pesquisas demonstra que trinta e sete 

vírgula cinco por cento (37,5%) acabaram buscando as informações no material que havia 

sido disponibilizado para eles. Isso pode ter ocorrido devido ao pouco tempo disponível que 

os estudantes da EJA possuem para realizar pesquisas em outras fontes, devido suas 

ocupações com trabalho, família e outras. Daí a importância de que o professor, ao elaborar 

atividades de pesquisa para os estudantes da EJA, disponibilize também um material auxiliar 

que possa ser utilizado como consulta. 
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É preciso reconhecer que o público da EJA não pertence a um grupo social 

dominante, que ele não é alvo das práticas educacionais em geral. É constituído de 

dois grupos – jovens e adultos -, mas relativamente é homogêneo, pois comporta 

sujeitos na condição de “não-crianças”, de excluídos da escola e de pertencentes, 

geralmente, às camadas pobres da população, se comparadas às camadas médias e 

dominantes, com baixa escolaridade e inseridos no mundo do trabalho mais cedo, 

em ocupações de baixa qualificação e baixos salários também (NOGUEIRA, 2007, 

p. 80). 

 

Já cinquenta e três vírgula um por cento (53,1%) tiveram acesso a computadores e 

internet, porém demonstraram certa dificuldade em encontrar o que procuravam, o que acabou 

limitando suas buscas e, consequentemente, afetando nas respostas da atividade. Isso pode ter 

ocorrido devido a pouca interação dos estudantes da EJA com computadores, sites e outros 

recursos disponíveis na internet, uma vez que dificilmente os professores utilizam atividades 

de pesquisa e equipamentos tecnológicos como recursos para auxiliar no processo de ensino e 

de aprendizagem. Mais difícil ainda é encontrar professores que discutam com os estudantes 

sobre a forma de realizar buscas em sites na internet e também sobre os textos, artigos e 

revistas que possuem maior confiabilidade nas informações que apresentam. 

Para Ferreira, Galera e Silva (2015, p. 06), “a inclusão social dos alunos da EJA na 

informática é um desafio para as escolas, mais isso não deve ser fator desmotivador para os 

docentes e sim o desafio de vincular os conhecimentos necessários da educação da EJA com o 

uso do computador”. “Portanto, acredita-se ser fundamental discutir e refletir sobre a 

possibilidade do adulto ter acesso ao conhecimento através do uso das novas tecnologias 

educacionais [...] (FERREIRA; GALERA; SILVA, 2015, p. 09)”. 

 

5.2.3.4 Exposição dialogada sobre os Lipídeos 

 

Pertencem ao grupo dos lipídeos as substâncias que, em geral, são solúveis em 

solventes orgânicos e insolúveis ou ligeiramente solúveis em água. Contêm um 

grande número de diferentes tipos de substâncias, incluindo acilgliceróis, ácidos 

graxos e fosfolipídeos, compostos a estes relacionados, derivados e, às vezes, 

esteróis e carboidratos. Os triacilgliceróis são os lipídeos mais comuns em 

alimentos, formados predominantemente por produtos de condensação entre glicerol 

e ácidos graxos, usualmente conhecidos como óleos ou gorduras (RIBEIRO; 

SERAVALLI, 2007, p. 111). 

 

As duas últimas exposições dialogadas para abordagem de conceitos de Bioquímica 

foram a respeito dos lipídeos. Para iniciar a primeira aula os estudantes foram questionados 

sobre a seguinte situação: Porque não conseguimos lavar a louça em casa somente com água 

e sempre temos que utilizar sabões ou detergentes? 
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Este questionamento gerou uma discussão em sala de aula, pois os estudantes 

buscavam argumentos que pudessem explicar o fato de não ser possível remover as gorduras e 

sujeiras das louças sem a ação de sabões e/ou detergentes. Aproveitando que os estudantes 

encontravam-se motivados em discutir sobre o tema em questão, e objetivando proporcionar 

uma resposta concreta à pergunta inicial, foi apresentado a eles um vídeo sobre a ação dos 

detergentes na gordura. Este vídeo é parte das aulas de Química do programa Telecurso, e está 

disponível no endereço www.youtube.com/watch?v=ygtIn7vNgMM.  

Entendemos que a utilização de vídeos, filmes e demais produções cinematográficas, 

quando utilizados no ensino de Química, podem contribuir de forma significativa com o 

processo de ensino e de aprendizagem desta ciência. Leal (2009, p. 79), ao falar sobre o uso 

de filmes no ensino de Química ressalta que, “[...] o cinema se apresenta como uma excelente 

opção para a contextualização de temas químicos. Nesse sentido, o uso de filmes pode ocorrer 

na fase inicial da abordagem, como uma porta de entrada motivadora e contextualizada em 

um tema [...]”. 

Durante a apresentação do vídeo, foi possível perceber que os estudantes da EJA 

estavam atentos e concentrados nas explicações apresentadas pelos personagens que 

contavam a história relacionada ao uso dos sabões e detergentes. Eles anotavam em seus 

cadernos frases que consideravam importantes, bem como refaziam no caderno os desenhos 

que surgiam ao longo do vídeo como representações dos lipídeos do tipo “cabeça e cauda”. 

Como afirmam Silva et al (2012, p. 199): 

 

[...] os vídeos representam um bom recurso didático ao ensino de conceitos e da 

história da química, desde que a seleção dos vídeos e a linguagem adotada sejam 

adequadas ao tipo de público-alvo a ser atendido. A escolha do material didático é 

realizada pelo professor a partir do planejamento da aula. No caso de vídeos, é muito 

importante que a linguagem seja próxima da realidade do aluno. Isso favorece um 

maior interesse em aprender um determinado conteúdo pelo educando. 

 

Além disso, Almeida, Castro e Cavalcanti (2014, p. 16) chamam a atenção para o 

fato de que “tendo em vista esse momento de transformações no ensino, o professor tem em 

seu alcance uma variedade de instrumentos para diversificar os momentos do processo de 

ensino e aprendizagem durante as aulas e facilitar com que os alunos se apropriem dos 

conteúdos que a princípio lhes era de difícil compreensão”. 

Ao término da apresentação, os estudantes receberam o material de apoio para iniciar 

as discussões sobre os lipídeos e foram questionados a respeito do que haviam entendido no 

vídeo. Eles explicaram, conforme seu entendimento, como agiam os sabões e detergentes ao 

http://www.youtube.com/watch?v=ygtIn7vNgMM
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remover as gorduras e em alguns momentos até mencionavam as imagens que apareceram no 

vídeo. 

Aproveitando a própria explicação deles e com base nas informações do vídeo, a 

professora foi direcionando a discussão sobre as características dos lipídeos. Também foi 

discutido as classificações em óleos e gorduras, a composição e as estruturas. Além disso, 

foram apresentados os conceitos de ácidos graxos saturados e insaturados e discutidas as 

questões do colesterol (HDL e LDL), sempre associando tais conceitos à composição 

nutricional do açaí e colocando em prática os princípios de diferenciação progressiva e 

reconciliação integrativa. 

Os estudantes retomaram a tabela construída por eles e verificaram a grande 

quantidade de lipídeos presentes no açaí. Além disso, os estudantes foram levados a refletir 

sobre uma frase presente no texto da EMBRAPA que diz o seguinte: O óleo extraído do açaí 

é composto de ácidos graxos de boa qualidade, com 60% de monoinsaturados e 13% de 

poliinsaturados. 

A partir desta informação e também do material de apoio, foi ressaltado que o açaí, 

por possuir maior percentual de gorduras insaturadas, atua principalmente na redução do 

colesterol considerado ruim (LDL) e, por isso, alguns estudos apontam que a bebida auxilia 

no combate a algumas doenças cardiovasculares. Entretanto, foi ressaltado que o açaí não 

deve ser consumido em excesso, sendo preciso que haja consciência para praticar hábitos 

alimentares saudáveis. Ao término da primeira aula sobre os lipídeos, os estudantes receberam 

novamente a tarefa-problema (Figura 17). Nesta segunda situação, a tarefa continha uma 

informação a mais para que os estudantes pudessem analisar e elaborar suas respostas. Além 

disso, Moreira (2012, p. 46) ressalta que “as situações-problema devem ser propostas em 

níveis crescentes de complexidade (Vergnaud)”. 

 

Figura 17 – Tarefa-problema sobre os Lipídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte Própria. 

O teor em açúcares assimiláveis (glicose, frutose e sacarose) é relativamente baixo [...]. Assim o açaí 

puro não é uma bebida que disponibiliza energia rapidamente ao consumidor, ou seja, é uma bebida de 

baixo valor glicêmico, pois sua ingestão eleva pouco o nível de açúcar no sangue (SCHULTZ, 2008). 

Apesar do alto teor de gordura do açaí, trata-se em grande parte de gorduras monoinsaturadas (60%) 

e poliinsaturadas(13%), também presentes no abacate. Estas gorduras são benéficas e auxiliam na 

redução do colesterol ruim (LDL, melhoram o HDL, contribuindo na prevenção de doenças 

cardiovasculares como o infarto do coração e previnem até mesmo obesidade, problemas de memória e 

fraqueza física). 

Compare os dados apresentados nas citações acima com os dados da tabela da EMBRAPA e responda: 

como pode o açaí ser considerado um alimento com alto valor energético se é observado que ele não 

possui grandes quantidades de carboidratos, mas possui altos valores de lipídeos? 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gordura_monoinsaturada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gordura_poliinsaturada
http://pt.wikipedia.org/wiki/LDL
http://pt.wikipedia.org/wiki/HDL
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infarto
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O objetivo desta tarefa-problema reformulada foi fazer com que os estudantes 

analisassem a questão e refletissem sobre o fato de o açaí ser considerado um alimento 

energético não somente pela presença de carboidratos, mas principalmente pelo grande 

percentual de lipídeos em sua composição, fazendo-os reconsiderar suas respostas anteriores e 

compreender que a função energética não é exclusiva dos carboidratos. 

Dentre os trinta e dois estudantes que entregaram a tarefa-problema à professora, 

vinte e quatro apresentaram respostas satisfatórias e oito apresentaram respostas consideradas 

não satisfatórias. Seguindo a categorização das respostas, os estudantes cujas respostas foram 

consideradas satisfatórias, de modo geral, responderam que o açaí pode ser considerado um 

alimento de alto valor energético devido à presença de lipídeos. Já aqueles cujas respostas não 

foram consideradas satisfatórias, assim como já ocorreu nas atividades anteriores, apenas 

copiaram trechos e/ou frases de textos sem apresentar relação com o enunciado da tarefa-

problema. 

Percebe-se que, em relação à tarefa-problema anterior apresentada na aula sobre os 

carboidratos, vinte e cinco estudantes haviam respondido de forma satisfatória e, na nova 

tarefa-problema reformulada, contendo novas informações, vinte e quatro estudantes 

apresentaram respostas satisfatórias. Pode-se inferir que aqueles estudantes que conseguiram 

compreender os conceitos abordados na UEPS desde a inserção de organizadores prévios e 

realização das primeiras atividades, continuaram melhorando suas percepções e apropriando-

se das estruturas conceituais discutidas em sala, integrando-os as suas próprias estruturas 

cognitivas, tornando o material significativo. 

Como afirmam Moreira e Masini (2001, p. 14), “a aprendizagem significativa 

processa-se quando o material novo, idéias e informações que apresentam uma estrutura 

lógica, interage com conceitos relevantes e inclusivos, claros e disponíveis na estrutura 

cognitiva, sendo por eles assimilados, contribuindo para sua diferenciação, elaboração e 

estabilidade”. 

Porém, houve também aqueles que não demonstraram mudanças em suas estruturas 

cognitivas. Esse fenômeno pode ser explicado por Serrano (1987) apud Campos e Nigro 

(1999, p. 89) ao falar sobre o saber do aluno e o saber da Ciência e ressalta vários resultados 

que o estudante pode apresentar ao interagir com as novas informações: 

 

I. A concepção do aluno permanece inalterada. Neste caso, o aluno apenas incorpora 

a seu vocabulário expressões científicas, mas mantém suas concepções alternativas. 

II. O aluno fica com duas concepções, a concepção original permanece e ele adquire 

outra concepção, semelhante à científica, mas independente da primeira. Nesse caso, 

o aluno aceita as concepções científicas somente na perspectiva da aula de Ciências. 
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Nas situações do dia-a-dia, continua aplicando suas próprias concepções 

alternativas. 

III. A concepção científica fornecida pelo professor serve apenas para reforçar a 

concepção do aluno. Ele utiliza algumas ideias expostas pelo professor, de forma 

que reforce sua própria explicação para o fenômeno. 

IV. O aluno faz uma amálgama das duas concepções, a científica e a alternativa. 

Nesse caso, assimila somente parte da concepção científica e a incorpora às suas 

próprias concepções alternativas, criando uma teoria que tem alguns aspectos 

explicados pelas suas ideias anteriores e outros, pelas concepções científicas. O 

resultado é uma mistura de ideias científicas e pessoais. 

V. O aluno consegue unificar sua ideia pessoal com a concepção científica. Sua 

explicação para os fenômenos naturais coincide com a explicação científica. 

  

 Na tentativa de aproximar ainda mais o saber dos estudantes do saber da Ciência, em 

busca de que eles também construam suas próprias explicações e aproximando-as das 

concepções científicas discutidas em sala, como é desejado pelos professores e explicitado no 

item V da citação acima, duas atividades ainda foram realizadas com os estudantes da EJA: a 

atividade de modelagem e a construção de mapas conceituais. Estas atividades serão 

discutidas nos tópicos seguintes. 

 

5.2.4 Construindo Modelos: como os estudantes da EJA representam os nutrientes? 

 

Os modelos são utilizados para discutir diversos conteúdos das aulas de Química 

que, por se tratar de uma ciência com abordagem de conceitos essencialmente abstratos, a 

torna uma área em potencial para o uso desta ferramenta no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Neste ponto é importante ressaltar que os modelos não são verdades absolutas, 

inquestionáveis e imutáveis, como pensam muitos estudantes; ao contrário, cabe aos 

professores, no momento de explicar determinados conceitos utilizando modelos, enfatizar 

que o uso deste ou daquele modelo não significa que se trata da própria realidade, mas sim de 

uma representação que busca explicar de forma mais aproximada possível o que ocorre, 

facilitando assim, na ciência, a compreensão de determinados conceitos. 

Lima e Nuñez (2004, p. 246) apresentam a visão de Galagovsky e Adúriz-Bravo 

(2001) em relação aos modelos quando dizem que estes “[...] são considerados ferramentas de 

representação teórica do mundo, auxiliando a sua explicação, predição e transformação”. 

Deste modo, terminada a fase de explanação e discussão sobre os nutrientes 

abordados na UEPS, a quarta atividade consistiu na construção de modelos para representar 

os carboidratos, as proteínas e os lipídeos utilizando massas de modelar. Esta atividade foi 

realizada em grupos (oito grupos de quatro estudantes) e teve como objetivo fazer com que os 
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estudantes participassem e interagissem para criar suas representações dos nutrientes 

estudados baseando-se nos conhecimentos discutidos nas aulas anteriores. 

Para Silva e Núñez (2007, p. 02), os modelos são “uma representação simplificada da 

realidade ou de uma idéia; construído com o propósito ou a função explicativa e heurística, a 

fim de uma melhor compreensão do objeto (físico ou teórico), fenômeno em estudo ou da 

solução de problemas”. Por isso, os modelos se tornam tão importantes no ensino de Química, 

pois podem ser entendidos como uma representação aproximada da realidade, do que 

acontece quando ocorrem os fenômenos, as reações, entre outros, permitindo ainda estudar as 

relações e as características que o objeto de estudo possui. 

 

Um ponto importante a ser ressaltado são as vantagens do uso de modelos no 

processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Entre estas, podemos destacar 

que os modelos: 

-possibilitam representar o objeto ou fenômeno em uma escala num tempo e num 

contexto no qual se pode estudá-lo por meio da manipulação de variáveis;  

-permitem criar representações das relações essenciais do fenômeno ou objeto; 

-aproximam as representações dos estudantes aos modelos dos livros didáticos para 

a compreensão das ciências; 

-contribuem para os estudantes desenvolverem as linguagens específicas da 

Química; 

-podem fazer do estudo da Química uma atividade interessante (SILVA; NÚÑEZ, 

2007, p.10). 

 

Porém, é necessário recordar que existem vários tipos de modelos e que, para que o 

professor possa utilizá-los em sala de aula, é preciso primeiro conhecer que tipo de modelo 

que está utilizando. Para Justi e Gilbert (2000) apud Lima e Nuñez (2004, p. 247), 

 

[...] um modelo pode ser entendido como a representação de um objeto, um 

processo, um evento, um sistema ou uma idéia, e se origina de uma atividade 

mental. A forma como essa atividade mental consegue ser expressa, seja pela fala, 

ações, ou qualquer outra maneira simbólica, é chamada de modelo expresso. Quando 

esse modelo passa a ser consenso dentro de um determinado grupo social, ele passa 

a ser chamado de modelo consensual, o qual ao ser aceito por uma comunidade 

científica é conhecido por modelo científico. O modelo histórico seria um modelo 

científico produzido em um contexto específico, mas que foi suplantado e colocado 

à margem da ciência. E, finalmente, o modelo de ensino ou didático, que teria por 

finalidade auxiliar os alunos a compreenderem os modelos consensuais ou históricos 

e que, na maioria das vezes, é expresso na forma de objetos, gráficos, esquemas, etc. 

 

Ao conhecer os diferentes tipos de modelos, é preciso que professores e alunos 

possam juntos desenvolver atividades que permitam que os próprios estudantes construam 

seus modelos de acordo com sua compreensão de algum conceito estudado (sempre 

auxiliados e orientados pelo professor), associando os modelos elaborados com os aceitos pela 

comunidade científica atualmente. 
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Como nesta situação de aprendizagem o objetivo era que os estudantes 

demonstrassem a forma como representariam os carboidratos, as proteínas e os lipídeos, a 

atividade desenvolvida consistiu na elaboração de modelos expressos, pois resultaria da 

atividade mental dos estudantes para expressar os nutrientes mencionados. ; Além disso, ao 

discutirem em grupo qual a melhor forma para elaborar suas representações, também 

proporiam um modelo consensual, expressando o pensamento de todo o grupo. 

Desta forma, ao serem divididos em grupos, foram distribuídas caixas de massa de 

modelar para os estudantes, a fim de que iniciassem a atividade (Figura 18). Percebeu-se que 

eles discutiam entre si como poderiam representar, quais objetos conseguiriam modelar com 

as massas e, além disso, relembravam as características dos carboidratos, das proteínas e dos 

lipídeos para tentar chegar a uma representação que estivesse de acordo com suas ideias. 

 

Figura 18 – Grupos de estudantes iniciando a atividade de modelagem. 

 
Fonte Própria. 

 

Acredita-se que esta estratégia de ensino é capaz de contribuir com os estudantes 

para que possam elaborar seus modelos e enriquecê-los com base nos conhecimentos 

discutidos em sala, podendo aproximá-los dos modelos científicos. Moreira (2012, p. 46) 

enfatiza ainda que, “um episódio de ensino envolve uma relação triádica entre aluno, docente 

e materiais educativos, cujo objetivo é levar o aluno a captar e compartilhar significados que 

são aceitos no contexto da matéria de ensino (Gowin)”. 

Desta forma, “trabalhar em uma perspectiva de auxiliar os alunos a construírem 

modelos acerca da compreensão do conhecimento científico constitui um subsídio para que 

estes possam agir de modo eficaz frente a diferentes situações que necessitem desse 

conhecimento (LIMA; NUÑEZ, 2004, p. 248)”. 

Ferreira e Justi (2008, p. 33), no momento em que o estudante realiza este tipo de 

atividade, ressaltam que 
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[...] pode ocorrer uma sinergia entre o conhecimento conceitual e a modelagem, em 

que o conhecimento do estudante permite criar modelos e estes contribuem para o 

desenvolvimento e a construção de novos conhecimentos. Além disso, a vivência 

desse processo permite ao aluno perceber a complexidade e as limitações envolvidas 

no desenvolvimento de construção do conhecimento, apresentando-o a uma 

realidade repleta de dúvidas e incertezas, muito diferente da exatidão com que o 

conhecimento escolar é freqüentemente apresentado. 

 

Assim, buscando essa sinergia entre o conhecimento conceitual e a modelagem, os 

grupos de estudantes criaram diferentes modelos, apresentados na Figura 19. Foi possível 

observar que, assim como no questionário de conhecimentos prévios, em que a maior parte 

dos estudantes (nove) havia representado os nutrientes utilizando os alimentos em seus 

desenhos; dos oito grupos formados, sete deles também representaram os nutrientes através de 

alimentos. Este resultado mostra certa acomodação dos estudantes em continuar 

representando de forma mais “fácil”, pois, mesmo após as aulas, os diálogos em classe a as 

atividades realizadas, a grande maioria continuou representando as classes estudadas através 

de alimentos e não de forma estrutural. 

 

Figura 19 – Exemplos de modelos criados pelos estudantes. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte Própria. 
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c) 
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Uma possível explicação para que as representações através de alimentos tenham 

ocorrido em maior número entre os grupos talvez seja devido à dificuldade de abstração 

inerente à Química, ou seja, a dificuldade de relacionar o conhecimento abstrato. Ou ainda, 

pelo simples fato de que, no momento da atividade, a professora não tenha deixado claro que 

o tipo de representação que os estudantes deveriam criar com as massas de modelar seriam as 

estruturas dos nutrientes estudados, assim, abriu-se espaço para que eles representassem de 

forma mais simples, associando os nutrientes aos alimentos (crítica construtiva). 

Outra possível explicação trata-se do fato de que os estudantes da EJA possuem uma 

vasta experiência de vida e que, por isso, tem a necessidade de que os conhecimentos 

aprendidos na escola tenham, em alguma medida, uma aplicação direcionada ao seu cotidiano. 

Segundo Nogueira (2007, p. 79), “pessoas aprendem o que realmente precisam saber 

(aprendizagem para aplicação prática na vida diária)”. 

Já na visão de Galagovsky e Adúriz-Bravo (2001, p. 233), estes modelos que 

expressam os alimentos relacionando-os aos seus nutrientes, podem ser classificados como 

modelos de sentido comum, pois,  

 

[...] se constroem de forma idiossincrática a partir da experiência cotidiana no 

mundo natural e das interações sociais; são eminentemente figurativos, quase 

pictóricos. O sentido comum supõe uma base de realismo ingênuo, pelo qual o 

modelo funciona quase como uma cópia da realidade e como ela é captada pelos 

sentidos, e por isso, não necessita de entidades instrumentais auxiliares. [...] O 

modelo funciona como uma representação de primeira ordem, análoga a realidade, a 

qual muitas vezes a substitui [...]. 

 

Contudo, ainda que os estudantes tenham apresentados modelos de sentido comum, 

seja devido à acomodação, dificuldade de abstração, ao não esclarecimento da atividade ou 

resultado de sua experiência cotidiana e da relação desta com os conhecimentos discutidos em 

sala, “o referencial para esse tipo de representação também é um conceito científico, 

reconstruído mediante artifícios pictóricos, geralmente simplificadores do conceito mais 

complexo. Exemplos desse tipo seriam: o desenho de um orbital, o esquema de uma célula 

[...] (GALAGOVSKY; ADÚRIZ BRAVO, 2001, p. 236)”. 

Assim, de modo geral, os sete grupos que representaram através de alimentos 

fizeram as relações corretamente, ou seja, associaram os alimentos aos nutrientes em que são 

ricos e que estão de acordo com a pirâmide alimentar. Além disso, “todos os alunos 

participaram do processo de construção dos modelos didáticos e demonstraram interagir 

positivamente com o tipo de atividade aplicada. Também foi observado um alto nível de 
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espontaneidade e interesse durante a realização das tarefas (ARAÚJO-DE-ALMEIDA, 2009, 

p. 193)”. 

Um fato curioso é que apenas um dos grupos representou os nutrientes através de 

suas estruturas (Figura 20). Entretanto, o grupo só conseguiu representar as estruturas dos 

lipídeos e das proteínas. Segundo os estudantes, o tempo não foi suficiente para que 

conseguissem criar um modelo para os carboidratos. O fator tempo deve ser pensado 

cuidadosamente mediante a realização de uma atividade tão importante, pois é preciso que os 

estudantes tenham tempo suficiente para discutir com os colegas e criar seus modelos de 

acordo com suas ideias e pensamentos. Neste contexto, a crítica construtiva a respeito desta 

atividade na UEPS é a de que os professores que pretendem realizá-la em sala de aula 

organizem o horário das aulas para que os estudantes possam concluí-la sem prejudicar suas 

ações. Uma possibilidade de fazer isso na escola é conversar com outros professores de outras 

disciplinas que possam ceder os horários das aulas e que em outro momento possam utilizar o 

horário da aula de Química quando julgarem necessário. 

 

Figura 20 – Modelo criado para representar as estruturas dos nutrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte Própria. 

 

Após a construção dos modelos, cada grupo teve espaço para apresentar aos demais 

colegas e a professora o que haviam criado. Para Ferreira e Justi (2008, p. 34), “nesse 

momento, os alunos tiveram a oportunidade de socializar suas idéias, apresentando seus 

modelos para a turma”. 

Como a maior parte dos grupos havia construído modelos com base nos alimentos, 

algumas informações foram repetidas, tais como a relação entre o ovo como alimento rico em 

proteínas, o arroz como representante dos carboidratos, entre outros. Mesmo assim, “nenhum 

modelo ou idéia foi imposto por qualquer grupo ou pelo professor, sendo a discussão 

conduzida sem qualquer interferência no sentido de corrigir tais modelos (FERREIRA; 
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JUSTI, 2008, p. 34)”. Porém, conforme os grupos apresentavam seus modelos, a professora 

ressaltava as semelhanças e diferenças destes em relação aos demais modelos criados pelos 

colegas e também com os modelos científicos de carboidratos, proteínas e lipídeos estudados 

durante a unidade de ensino. 

O grupo que construiu modelos com base nas estruturas dos nutrientes (Figura 20) 

afirmou que, em relação aos lipídeos, eles relembraram uma imagem que foi apresentada no 

vídeo que assistiram durante a aula, na qual apareciam “círculos” formados por lipídeos com 

“cauda e cabeça” que se agrupavam para “pegar as moléculas de gorduras”. Neste caso, os 

estudantes apresentaram uma confusão conceitual, pois, ressaltaram em seu modelo as 

características de uma micela e não da estrutura dos lipídeos em si. 

Já em relação ao modelo construído para as proteínas, o grupo relatou que se 

lembraram das discussões realizadas em sala, quando foi mencionada a presença dos 

aminoácidos (representados pelos pontos coloridos no modelo) e que estes realizavam 

ligações para poder formar uma proteína (representados pelas linhas brancas). 

De modo geral, este grupo apresentou modelos com clareza, demonstrando 

segurança no momento de expor aos colegas de classe o que pensavam quando construíram os 

modelos. Sobre o uso de modelos no processo de ensino e de aprendizagem em sala de aula, 

Lima e Núñez (2004, p. 263) afirmam que “[...] diversos pesquisadores da didática das 

ciências, reconhecem a importância desse enfoque na construção de conceitos, procedimentos 

e atitudes que podem ser mobilizados por nossos alunos em situações complexas do cotidiano 

que exijam o conhecimento científico”. 

No decorrer da socialização dos modelos, a professora aproveitou a oportunidade 

para discutir com os estudantes sobre o fato de não possuir um modelo certo ou errado 

naquele momento, pois o que se buscava era que os estudantes compartilhassem os 

conhecimentos obtidos durante as aulas. Além disso, aproveitou-se para ressaltar que os 

modelos criados pela ciência não são um retrato fiel da realidade, mas sim uma tentativa de 

aproximar-se ao máximo da realidade e que, por isso, não podem ser considerados como 

verdades absolutas e que nunca mudam, pois, na realidade, a ciência está em constante 

mudança. 

 

Os modelos são construções provisórias e perfectíveis. Ao longo da história da 

ciência, os modelos vão se sucedendo e avançando de formas cada vez mais 

poderosas, abrangentes e úteis para explicar a realidade. A consequência mais 

importante dessa visão da história da ciência é a de que todo modelo, como tal, é 

provisório e perfectível, e que nenhum modelo científico possui a verdade absoluta e 

definitiva sobre nada (GALAGOVSKY; ADÚRIZ BRAVO, 2001, p. 234). 
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Antes do encerramento da aula, ainda se discutiu sobre o questionário inicial que 

havia sido aplicado no início da unidade de ensino. Ao relembrar as questões com os 

estudantes e estes relembrarem as respostas que haviam escrito, muitas dúvidas foram sendo 

esclarecidas, tais como a questão da pirâmide alimentar ser dividida em diferentes seções, 

bem como os alimentos que consomem diariamente serem ricos em determinados nutrientes, 

além da questão da representação dos nutrientes (desenhos), da composição nutricional do 

açaí, dos nutrientes presentes em maior quantidade, do componente responsável pela cor 

característica, entre outras questões. 

 

5.2.5 Mapas Conceituais: como os estudantes da EJA organizam e relacionam os 

conceitos estudados na UEPS? 

 

Moreira e Masini (2001, p. 51), ressaltam que os mapas conceituais “[...] podem ser 

vistos como diagramas hierárquicos que procuram refletir a organização conceitual de uma 

disciplina ou parte de uma disciplina. Ou seja, sua existência é derivada da estrutura 

conceitual de uma disciplina”. Com isso, para encerrar a abordagem dos conteúdos discutidos 

com os estudantes da EJA, foi realizada a atividade de construção de mapas conceituais, no 

intuito de avalia-los de forma qualitativa, sobre suas compreensões acerca dos conceitos 

estudados em sala, bem como sobre a forma como relacionam tais conceitos.  

Porém, vale ressaltar que, apesar dos mapas conceituais serem utilizados como 

instrumentos de avaliação, esta atividade aconteceu “não no sentido de testar conhecimento e 

atribuir nota ao aluno, mas no sentido de se obter informações sobre o tipo de estrutura que o 

aluno vê para um dado conjunto de conceitos (MOREIRA; MASINI, 2001, p. 57)”. 

 

Como instrumento de avaliação da aprendizagem, mapas conceituais podem ser 

usados para se obter uma visualização da organização conceitual que o aprendiz 

atribui a um dado conhecimento. Trata-se basicamente de uma técnica não 

tradicional de avaliação que busca informações sobre os significados e relações 

significativas entre conceitos-chave da matéria de ensino segundo o ponto de vista 

do aluno. É mais apropriada para uma avaliação qualitativa, formativa, da 

aprendizagem (MOREIRA, 2005, p. 05). 

 

Para isso, a turma foi dividida em cinco grupos de quatro estudantes cada, tendo em 

vista que apenas vinte estudantes estavam presentes no momento desta atividade em sala. 

Após a formação dos grupos, a professora orientou os estudantes sobre a elaboração de mapas 

conceituais, pois eles haviam mencionado que desconheciam do que se tratava este recurso e 

que, portanto, nunca haviam elaborado um mapa conceitual. Foi necessário expor sobre o que 
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são mapas conceituais, quais os elementos de um mapa conceitual, termos de ligação, 

pergunta focal, hierarquia e diferentes formas de elaborar um mapa conceitual. 

“Assim sendo, daqui para frente mapas conceituais devem ser entendidos como 

diagramas bidimensionais que procuram mostrar relações hierárquicas entre conceitos 

de uma disciplina e que derivam sua existência da própria estrutura conceitual da 

disciplina (MOREIRA, 2006, p. 46) [grifo do autor]”. 

Neste momento da aula foi importante discutir com os estudantes que, pelo fato de 

nunca terem elaborado um mapa conceitual, eles não deveriam ter medo de fazê-lo, pois, com 

a explanação simples e de forma resumida sobre as características principais para elaborar um 

mapa conceitual, entendia-se que os estudantes não poderiam ser exigidos com rigor 

metodológico, mas que tentassem elaborar seus mapas em grupos, expondo seus 

conhecimentos acerca dos conceitos abordados e contando com a orientação da professora. 

Além disso, Moreira (2006, p. 46) chama nossa atenção para o fato de que “o ponto 

importante é que um mapa conceitual deve ser sempre visto como „um mapa conceitual‟, não 

como „o mapa conceitual‟ de um determinado conjunto de conceitos. Qualquer mapa 

conceitual deve ser visto apenas como uma das possíveis representações de certa estrutura 

conceitual”. Desta forma, os professores, ao utilizarem este recurso em sala de aula, devem 

estar atentos a algumas atitudes, tais como estar sempre “explicando os mapas e sua 

finalidade, introduzindo-os quando os estudantes já tiverem alguma familiaridade com o 

assunto, chamando atenção para o fato de que um mapa conceitual pode ser traçado de várias 

maneiras e encorajando os alunos a traçar seus próprios mapas (MOREIRA; MASINI, 2001, 

p. 57)”. 

Assim, os cinco grupos foram motivados e orientados a elaborar seus próprios mapas 

com base na seguinte pergunta focal: O que aprendemos nas aulas do projeto o açaí e a 

bioquímica? A professora, além de esclarecer as dúvidas que surgiam, realizou a filmagem de 

alguns momentos da turma durante a atividade a fim de analisar da melhor forma possível o 

comportamento dos estudantes ao realizarem tal atividade. No total, foram gravados três 

vídeos de curta duração, pois a filmagem foi realizada através de um aparelho celular e a 

professora tinha que filmar e circular pela classe acompanhando a atividade, o que acabou 

dificultando a filmagem por maior período de tempo. Por esse motivo, sugere-se que, caso os 

professores pretendam realizar filmagens dos estudantes no momento em que realizam 

alguma atividade, que esta seja realizada por alguém externo ou que o aparelho de filmagem 

possa ser colocado em algum tipo de suporte fixo, permitindo a livre circulação e atenção aos 

estudantes, sem se preocupar com aspectos da filmagem. 
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Durante a atividade, e também ao assistir os vídeos em um segundo momento, é 

possível afirmar que os estudantes estavam empenhados em construir seus próprios mapas 

conceituais. Além disso, discutiam e relembravam conceitos abordados nas aulas da UEPS 

como forma de organizar suas ideias e pensamentos e estruturá-las para construção do mapa. 

A maior dificuldade dos grupos foi em relação aos termos de ligação, pois eles 

confundiam os termos, que seriam palavras curtas que permitissem a compreensão da ligação 

existente entre os conceitos que eles apresentavam, com frases contendo várias palavras. 

Porém, sempre que estas dúvidas surgiam, a professora conversava com o grupo buscando 

entender o que eles queriam expressar, para só então apresentar outros exemplos e sugerir 

palavras que poderiam ser utilizadas como termos de ligação para que eles próprios 

analisassem e decidissem qual seria o melhor termo a ser utilizado no mapa e que expressasse 

o pensamento do grupo. 

De modo geral, os cinco grupos elaboraram mapas com características semelhantes 

(Figura 21), nos quais os conceitos considerados por eles mais abrangentes e inclusivos 

encontravam-se no início da hierarquia conceitual e, consequentemente, os conceitos menos 

gerais e inclusivos eram detalhados ao longo do mapa. Esta organização está de acordo com 

as palavras de Moreira (2005, p. 02) quando diz que “mapas conceituais podem seguir um 

modelo hierárquico no qual conceitos mais inclusivos estão no topo da hierarquia (parte 

superior do mapa) e conceitos específicos, pouco abrangentes, estão na base (parte inferior)”. 

 

Figura 21 – Mapas conceituais elaborados pelos Grupos 1,2,3,4 e 5, respectivamente. 
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Fonte Própria. 

 

Os grupos utilizaram figuras geométricas como quadrados e círculos, nos quais 

escreveram os conceitos e ainda desenharam setas e linhas como forma de interligar os 

conceitos, expondo as relações entre eles. Para Moreira (2005, p. 02), “o fato de dois 

conceitos estarem unidos por uma linha é importante porque significa que há, no 

entendimento de quem fez o mapa, uma relação entre esses conceitos, mas o tamanho e a 

forma dessa linha são, a priori, arbitrários”. 

Desta forma, pode-se perceber que os modelos utilizados pelos estudantes para 

construir seus mapas conceituais se assemelham em relação à organização que apresentam. 

Segundo Moreira e Masini (2001, p. 52-53), nesses modelos 

 

[...] a orientação é tal que os conceitos mais gerais e inclusivos aparecem no topo do 

mapa. Prosseguindo de cima para baixo no eixo vertical, outros conceitos aparecem 

em ordem descendente de inclusividade até que, ao pé do mapa chega-se aos 

conceitos mais específicos. Exemplos podem também aparecer na base do mapa. As 

linhas conectando conceitos sugerem relações entre os mesmos. 

Esse modelo, portanto, propõe uma hierarquia vertical de cima para baixo, indicando 

relações de subordinação entre conceitos. Conceitos que englobam outros conceitos 

aparecem no topo, enquanto que conceitos que são englobados por outros aparecem 

na base. Conceitos com aproximadamente o mesmo nível de generalidade e 

inclusividade aparecem na mesma posição vertical. O fato de que vários conceitos 

diferentes podem aparecer na mesma posição vertical dá ao mapa sua dimensão 

horizontal. 

 

Outro aspecto semelhante encontrado nos mapas conceituais foi o fato de todos os 

grupos terem iniciado a organização hierárquica partindo do açaí. Talvez isso tenha ocorrido 

devido à pergunta focal, que foi direcionada para que os estudantes expusessem o que haviam 

aprendido durante as aulas do projeto “o açaí e a bioquímica”. 

Cabe neste momento ressaltar que nem todos os mapas apresentaram conceitos tão 

claros e completos, tais como o mapa conceitual do Grupo 05 que, em relação às proteínas, 
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apresentou a seguinte estrutura: proteínas  composto de  enzimas/anticorpos/hormônios. 

Na verdade, o que o grupo tentou expressar não era necessariamente que as proteínas são 

compostas por essas classes diferentes de compostos, mas sim que as proteínas podem atuar 

como enzimas, anticorpos e/ou hormônios. 

Já o Grupo 04, também em relação às proteínas, apresentou a seguinte estrutura no 

mapa conceitual: proteínas  formada por  aminoácidos essenciais/não essenciais  

classificados em  proteínas simples/proteínas compostas. Neste caso, o que ocorreu foi um 

conflito entre as ideias do grupo, pois na verdade não são os aminoácidos que são 

classificados em proteínas simples ou compostas, mas sim as próprias proteínas que podem 

receber tipos diferentes de classificação. 

Porém, é importante mencionar que, após a elaboração dos mapas conceituais, os 

grupos tiveram a oportunidade de explicar o que haviam construído e, assim, estes e outros 

equívocos puderam ser discutidos e esclarecidos com toda a turma, o que favoreceu e 

enriqueceu ainda mais o processo de ensino e de aprendizagem e também a avaliação de como 

os estudantes relacionam hierarquicamente os conceitos que foram abordados na UEPS. 

De acordo com Moreira (2005, p. 02), “mapas conceituais devem ser explicados por 

quem os faz; ao explicá-lo, a pessoa externaliza significados. Reside aí o maior valor de um mapa 

conceitual. É claro que a externalização de significados pode ser obtida de outras maneiras, porém 

mapas conceituais são particularmente adequados para essa finalidade”. 

Além disso, “[...] nunca se deve esperar que o aluno apresente na avaliação o mapa 

conceitual „correto‟ de um certo conteúdo. Isso não existe. O que o aluno apresenta é o seu 

mapa e o importante não é se esse mapa está certo ou não, mas sim se ele dá evidências de 

que o aluno está aprendendo significativamente o conteúdo (MOREIRA, 2005, p. 07)”. 

Para finalizar, ressaltamos a importância da utilização dos mapas conceituais como 

forma de avaliar os estudantes após a realização de uma unidade de ensino potencialmente 

significativa: 

 

Mapas conceituais foram desenvolvidos para promover a aprendizagem 

significativa. A análise do currículo e o ensino sob uma abordagem ausubeliana, em 

termos de significados, implicam: 1) identificar a estrutura de significados aceita no 

contexto da matéria de ensino; 2) identificar os subsunçores (significados) 

necessários para a aprendizagem significativa da matéria de ensino; 3) identificar os 

significados preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz; 4) organizar 

sequencialmente o conteúdo e selecionar materiais curriculares, usando as ideias de 

diferenciação progressiva e reconciliação integrativa como princípios programáticos; 

5) ensinar usando organizadores prévios, para fazer pontes entre os significados que 

o aluno já tem e os que ele precisaria ter para aprender significativamente a matéria 

de ensino, bem como para o estabelecimento de relações explícitas entre o novo 



113 
 

conhecimento e aquele já existente e adequado para dar significados aos novos 

materiais de aprendizagem.  

Mapas conceituais podem ser utilizados como recursos em todas essas etapas, assim 

como na obtenção de evidências de aprendizagem significativa, ou seja, na avaliação 

da aprendizagem (MOREIRA, 2005, p. 06-07). 

 

Seguramente, com tudo que foi mencionado até aqui, fica evidente que a utilização 

de mapas conceituais como recurso instrucional e avaliativo não é uma tarefa fácil nem 

simples de se colocar em prática no processo de ensino e de aprendizagem. Em alguns casos, 

é difícil compreender as relações atribuídas pelos estudantes aos conceitos estudados. Além 

disso, por não existir um único mapa considerado correto, abre-se espaço para inúmeras 

construções de diferentes formas e explorando diferentes relações hierárquicas. Porém, é neste 

ponto que se encontra a importância dos mapas conceituais serem elaborados pelos próprios 

estudantes, pois isto permite que eles demonstrem suas ideias, pensamentos e externalizem 

suas compreensões acerca de determinado conceito. 

Deste modo, na UEPS realizada com os estudantes da Educação de Jovens e Adultos, 

optou-se por uma avaliação qualitativa através dos mapas conceituais, os quais demonstraram 

evidências da ocorrência da aprendizagem significativa dos conceitos abordados durante a 

realização da unidade de ensino. Pode-se afirmar que, “utilizá-los em toda sua potencialidade 

implica atribuir novos significados aos conceitos de ensino, aprendizagem e avaliação 

(MOREIRA, 2005, p. 09)”. 

 

5.3 AVALIAÇÃO DA UEPS: QUAL A OPINIÃO DOS ESTUDANTES DA EJA? 

 

Ao final da UEPS, foi realizada uma atividade com o intuito de conhecer a opinião 

dos estudantes a respeito do trabalho realizado durante as quatorze aulas. O objetivo maior do 

presente trabalho não é apenas elaborar e aplicar uma unidade de ensino potencialmente 

significativa, mas também avaliá-la, buscando conhecer suas limitações e potencialidades, 

bem como compreender de que forma o trabalho realizado contribuiu para a aprendizagem 

significativa dos conceitos abordados. Utilizando as palavras de Ranzani e Pessanha (2013, p. 

2956): 

 

Conhecer a forma como professores [...] propõe suas metodologias de ensino e 

avaliação em suas sequências didáticas é de relevância não somente para o 

conhecimento em si, mas também pelos resultados obtidos que podem ajudar os 

professores a melhorarem sua prática pedagógica. As questões e problemas 

identificados podem ser úteis na elaboração de ações formativas dos professores, 

que visem proporcionar mudanças de paradigmas em relação a como ensinar e como 

avaliarem a aprendizagem de ciências na educação em nível básico. 
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Além disso, “o educando é o único que realmente pode medir a prática pedagógica 

do educador e ver até que ponto está sendo válido para ele em termos de aprendizagem 

(LEHENBAUER et al, 2009, p. 1578)”. Desta forma, a última atividade foi dividida em duas 

aulas: a primeira para a avaliação da UEPS, através de um questionário, uma escala de Likert 

e um texto escrito pelos estudantes no qual deveriam relatar sobre o que aprenderam nas aulas 

e o que consideraram de maior importância para sua aprendizagem. A segunda aula foi uma 

socialização para encerramento das atividades e será discutida mais adiante. 

Os estudantes receberam um questionário contendo cinco perguntas. A primeira 

delas dizia respeito à metodologia utilizada pela professora. Os estudantes deveriam 

responder se tais metodologias ajudaram na compreensão dos conceitos abordados. Vale 

ressaltar que, por metodologia, os estudantes consideraram os textos utilizados, vídeos, 

experimento, exercícios, atividades em grupos, atuação docente, enfim, tudo o que foi 

utilizado durante a UEPS. Segundo Guimarães e Giordan (2011, p. 10), é importante avaliar 

sobre as metodologias por que “[..] deve-se analisar se são ou não utilizadas ferramentas 

metodológicas variadas e condizentes com as práticas educativas da proposta pedagógica 

[...]”. 

A esta pergunta, os trinta e dois estudantes responderam que sim: as metodologias 

utilizadas pela professora contribuíram de forma significativa para que eles pudessem 

compreender os conceitos abordados. Os estudantes foram unânimes em afirmar que as 

metodologias foram importantes no decorrer da UEPS e destacaram alguns pontos 

interessantes como, por exemplo, E10 ao mencionar que “sim, pois foram bem explicados, 

bem proveitosos e a professora interagiu bastante conosco”, ou ainda E17 ao justificar que 

“as metodologias utilizadas nas atividades me ajudaram bastante, me ajudou a diferenciar 

proteínas, carboidratos e lipídeos”. E20 ressaltou que “foi muito bem distribuído o tempo, o 

tema e especialmente as explicações” e E22 que afirmou que “hoje já posso diferenciar o que 

são carboidratos, proteínas e também os lipídeos e sei também em que alimentos posso 

encontrar cada um deles”. 

Tais afirmações explicitam uma característica importante: não basta apenas o 

professor selecionar conteúdos ou atividades sem que estes estejam de acordo com os 

objetivos que pretende que os estudantes alcancem, pois de nada adianta uma aula bem 

elaborada se as atividades não auxiliam os estudantes no caminho da aprendizagem e vice-

versa, ou seja, de nada adiantam atividades selecionadas para tais finalidades se as aulas não 

os ajudam a compreender os conteúdos. Além disso, também há a questão do professor, pois 

mesmo que este organize suas aulas e selecione atividades de acordo com os objetivos que 



115 
 

pretende que os estudantes alcancem, sua postura e atuação em sala de aula interferem de 

forma a contribuir ou dificultar o processo educativo. 

Sobre a influência do professor e a forma como ele organiza e apresenta os 

conteúdos em sala de aula, a pesquisa de Silva et al (2010, p. 08), que se trata de uma 

investigação realizada por estagiários de um curso de Licenciatura em Química com intuito de  

conhecer a realidade dos alunos e sua relação  com o ensino-aprendizagem em Química, 

realizada em quatro escolas da rede pública de Minas Gerais, apresentam os seguintes 

resultados: 

 

Na escola A, tanto o professor quanto a forma como o conteúdo químico é 

apresentado exercem grande influência na aprendizagem, sendo 72,2% e 61,1% 

respectivamente as quantidades de respostas. O mesmo fato é percebido nas outras 

escolas, sendo os professores apontados com de grande influência por 63,6% na 

escola B, 77,5% em C e 85,0% na escola D. Já a grande influência da forma como o 

conteúdo é apresentado, foi apontado por 59,2% em B, 74,8% em C e 83,0% em D. 

 

Ao reafirmar a grande influência que o professor possui no processo de ensino e de 

aprendizagem da Química, os estudantes que fizeram parte da pesquisa de Silva et al (2010, p. 

08) ressaltam que “[...] as origens de suas dificuldades seriam provocadas pela forma com que 

o professor explica o conteúdo”. Deste modo, é preciso que os professores tenham atitudes e 

posturas adequadas frente a abordagem de conteúdos em sala de aula, para que possam 

contribuir e auxiliar os estudantes na construção do conhecimento. 

Além da estratégia e da atuação do professor em sala, os estudantes da EJA também 

foram questionados sobre quais atividades mais gostaram de realizar. De acordo com as 

respostas, foi possível criar oito categorias (Quadro 06) devido à variedade de afirmações que 

os estudantes apresentaram. Este tipo de questionamento é importante, visto que permite ao 

estudante relembrar as atividades que realizou, refletindo sobre sua participação durante as 

aulas, sobre a atitude e postura em relação às atividades desenvolvidas individualmente ou em 

grupo. 

 

Quadro 06 – Atividades que os estudantes mais gostaram de realizar. 

CATEGORIAS RESPOSTAS. 

A – Todas as atividades. 10 

B – Modelagem. 08 

C – Experimento. 03 

D – Discussões sobre a pirâmide alimentar. 03 

E – Elaboração de Mapas Conceituais. 03 

F – Trabalhos em grupo. 02 
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G – Tarefa-problema sobre os lipídeos. 02 

H – Tarefas-problema e atividade de pesquisa. 01 
Fonte Própria. 

 

O quadro mostra a variedade de atividades que os estudantes mencionaram ter 

gostado de realizar durante a UEPS. Porém, chama-nos atenção para o fato de que, dentre os 

trinta e dois estudantes, dez afirmaram que gostaram de realizar todas as atividades e oito 

afirmaram que a atividade de modelagem foi a mais prazerosa para eles. Para Nogueira (2007, 

p. 78), “exercícios, diálogo, participação, prática de pesquisa são elementos presentes nesses 

comentários, o que demonstra que os alunos realmente conseguem mais sucesso na vida 

escolar quando são sujeitos ativos do seu processo de aprendizagem”. 

Além disso, estes resultados podem ser reforçados quando comparamos o empenho 

dos estudantes sempre que a professora solicitava à turma que realizassem alguma atividade, 

pois o número de estudantes que participava em classe, bem como os que entregavam as 

atividades nas aulas seguintes quando o tempo não era suficiente para concluí-las em sala de 

aula, sempre foram significativos. Com um quantitativo de trinta e dois estudantes, 

normalmente trinta ou mais sempre participavam das atividades e respondiam os exercícios 

propostos. 

Assim como ocorreu no trabalho realizado por Vilela et al (2007, p. 11), “[...] um 

grupo significativo de alunos se sobrepôs aos obstáculos e foram participativos em todas as 

atividades, fazendo valer a esperança de mudar alguns cenários para o ensino de química e da 

educação brasileira, e de vencer os desafios”. 

Tal resultado permite, ainda, uma reflexão sobre o fato de que os professores não 

podem permanecer “presos” a uma única estratégia e utilizando sempre o mesmo tipo de 

atividade com os estudantes, pois, como pode ser observado no Quadro 06, em uma turma 

com trinta e dois estudantes frequentando diariamente, cada um pode apresentar melhor 

desempenho dependendo das atividades com as quais se identifique e possa demonstrar suas 

habilidades. Por isso, é importante buscarmos sempre diferentes atividades que permitam aos 

estudantes alcançar os objetivos que se pretende para cada situação de aprendizagem, ou seja, 

diferentes estratégias e atividades que juntas, permitam que o estudante reflita, pense e 

construa a aprendizagem de determinados conceitos. Lehenbauer et al (2009, p. 1578) 

ressaltam que: 

 

Os relatos analisados sobre a prática pedagógica junto as turmas de EJA apontam 

que os adultos podem aprender em qualquer idade. Porém, mostra também que os 
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adultos aprendem a sua própria maneira, e esta difere significativamente daquela 

pela qual as crianças aprendem. 

Desta forma vemos a importância da educação de adultos tendo o respeito aos 

diferentes níveis de conhecimento dos alunos, construindo novos significados, por 

meio de conhecimentos já existentes, a fim de proporcionar vivências educativas que 

incentivem o gosto pelo aprender. 

 

Os estudantes foram também questionados sobre qual delas eles não gostaram de 

realizar. Assim como é importante conhecer o que os estudantes gostam de fazer durante as 

aulas, é preciso também compreender o que eles não gostam, pois cada estudante precisa ser 

respeitado em sua individualidade e, por isso, os professores precisam diversificar as 

atividades que utilizam para favorecer a todos, sem distinção. 

Nesta questão, cinco categorias puderam ser criadas: vinte e quatro estudantes 

responderam que não houve nada que não gostaram (categoria A); cinco estudantes não 

responderam (categoria B); um estudante afirmou que gostou de quase tudo (categoria C), 

porém não justificou por que não estava totalmente satisfeito com as atividades que foram 

realizadas; um estudante ressaltou não ter gostado de realizar a leitura do texto, pois a fonte 

era pequena (categoria D); e um estudante disse que não gostou de realizar a atividade de 

modelagem (categoria E). Em relação à categoria D, o professor deve ter o cuidado de 

imprimir textos com letras maiores, pensando em alguns estudantes que podem apresentar 

baixa visão. 

Para Nogueira (2007), os professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos 

precisam estar atentos a estas e outras questões que envolvem os estudantes, pois, “as 

características do público da EJA não se resumem apenas na questão da idade, ou da distorção 

idade/série. Vão muito além desses fatos, refletem uma especificidade cultural (NOGUEIRA, 

2007, p. 72)”. 

 

O professor de Química capacitado, flexível e sensível aos interesses dos estudantes 

pode contribuir de forma mais efetiva para atender às diferentes demandas dos 

estudantes e isso é ainda mais notável quando se trata de estudantes da EJA que têm 

perfis ainda mais heterogêneos (ROSSI; ZANINI, 2015, p. 975). 

 

Prosseguindo com o questionário, a quarta questão buscava compreender se a 

utilização do açaí motivou o interesse para estudar sobre o tema dos carboidratos, das 

proteínas e dos lipídeos. As respostas foram categorizadas em sim e não: trinta estudantes 

afirmaram que sim e apenas dois afirmaram que não se sentiram motivados porque, segundo 

eles, mesmo utilizando um fruto que faz parte do cotidiano, isso não foi suficiente, pois “a 

química é uma matéria muito complicada (E10)” e “gosto de outra área (E28)”. Esta falta de 
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afinidade, de acordo com uma pesquisa realizada por Bitencourt et al (2015, p. 335) é comum, 

pois, 

 

os resultados da pesquisa revelam que grande parte dos alunos não tem afinidade 

com a Química, e suas maiores dificuldades estão associadas à linguagem, ao 

método de ensino, ao uso de cálculos, à memorização de fórmulas e à falta de aulas 

práticas. Partindo dessas constatações e das sugestões apontadas pelos alunos para 

melhorar o seu aprendizado na disciplina, faz-se necessário que o professor de 

Química adote uma metodologia onde a realização de aulas práticas, a 

contextualização, a utilização de recursos audiovisuais e atividades extras (pesquisa, 

aula passeio, jogos, etc.) sejam partes integrantes de suas abordagens didáticas, pois 

novas práticas de ensino são necessárias para facilitar a aquisição do conhecimento. 

 

Dentre os estudantes que afirmaram se sentir motivados e interessados para estudar 

sobre os conceitos abordados, é importante destacar a resposta do estudante E11, que 

conseguiu resumir tudo o que foi discutido durante a UEPS: “Sim! Porque antes eu consumia 

o açaí sem saber quais eram seus componentes. Depois das aulas sobre o açaí agora sei que 

é considerado um alimento de alto valor calórico com elevado percentual de lipídeos”. 

Este tipo de afirmação reforça a importância de se utilizar temas que fazem parte do 

cotidiano dos estudantes para inserir os conceitos da disciplina de estudo, pois, partindo de 

algo que os estudantes conhecem, é possível fazer com que tenham mais interesse em estudar 

os conceitos abordados nas aulas e, consequentemente, venham apresentar uma pré-

disposição para aprender, uma vez que para ocorrência da aprendizagem significativa é 

necessário que “o aprendiz manifeste uma disposição de relacionar o novo material de 

maneira substantiva e não-arbitrária a sua estrutura cognitiva (MOREIRA; MASINI, 2001, p. 

23)”. 

Por fim, a última questão era apenas para que os estudantes pudessem escolher 

dentre cinco opções (totalmente importante, importante, indiferente, sem importância, 

totalmente sem importância), qual delas eles atribuíam aos conceitos aprendidos durante a 

UEPS. Nesta questão, dois estudantes não responderam (em branco), quatorze marcaram a 

opção importante e dezesseis marcaram a opção totalmente importante. Com isso, é possível 

afirmar que a maioria dos estudantes, trinta no total, consideraram os conceitos abordados na 

UEPS de grande valor para sua aprendizagem. Isso pode ser resultado do fato de termos 

utilizados o açaí como ponto de partida para abordagem dos conceitos, o que contribuiu para 

aproximar os estudos da Química dos estudantes, motivá-los e fazer com que eles considerem 

os conceitos estudados importantes para sua vida. Para Guimarães e Giordan (2011, p. 01): 
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Trabalhar as ciências de forma contextualizada relacionando o saber científico com a 

vivência e o cotidiano dos alunos pode ser uma alternativa importante na motivação 

do alunado, possibilitando uma postura ativa na construção de sua própria 

aprendizagem. Nesse sentido, a Sequência Didática (SD) elaborada e aplicada em 

uma perspectiva sociocultural pode se apresentar como uma opção eficiente que, 

dentre outras, visa minimizar as tensões de um ensino descontextualizado e da ação 

desconexa das áreas de ensino no ambiente escolar. 

 

Após o questionário de avaliação da UEPS, os estudantes receberam ainda um 

questionário baseado na escala de Likert que foi elaborada contendo dez afirmativas e cinco 

níveis de concordância (não concordo totalmente; não concordo parcialmente; indiferente; 

concordo parcialmente; concordo totalmente). Para cada uma das afirmativas, os estudantes 

deveriam escolher o nível de concordância que estivesse de acordo com a sua opinião. O 

objetivo da escala era o de avaliar todo o trabalho realizado com os estudantes durante a 

UEPS. Nesta avaliação, trinta e dois estudantes participaram e preencheram suas escalas e os 

resultados podem ser visualizados na Tabela 04, a seguir. 

 

Tabela 04 – Avaliação dos estudantes sobre a UEPS através da escala de Likert. 

AFIRMAÇÕES NÍVEIS DE CONCORDÂNCIA 

N.C.T. N.C.P. I. C.P. C.T. Branco 

1. A UEPS foi realizada com êxito. 02 - - 07 20 03 

2. As atividades foram bem desenvolvidas. 01 - - 05 25 01 

3. Todas as atividades foram importantes. - - - 04 25 03 

4. A inserção do açaí como tema gerador 

das atividades foi motivador para o 

aprendizado de conceitos da bioquímica. 

- 01 - 11 20 - 

5. O tempo foi suficiente para compreensão 

dos conceitos e desenvolvimento das 

atividades. 

01 08 - 14 08 01 

6. Entendi o que são proteínas, lipídeos e 

carboidratos. 
01 02 - 10 19 - 

7. Consigo diferenciar proteínas, lipídeos e 

carboidratos através das estruturas que 

apresentam. 

- 02 - 07 22 01 

8. Compreendo que o açaí possui proteínas, 

lipídeos e carboidratos em diferentes 

quantidades, além de vários outros 

constituintes. 

- - 01 01 30 - 

9. O (a) professor (a) contribuiu com o 

aprendizado. 
01 - - 02 29 - 

10. As metodologias que o (a) professor (a) 

utilizou foram significativas. 
01 - - 01 30 - 

Legenda: 

N.C.T. = Não concordo totalmente; N.C.P. = Não concordo parcialmente; I. = Indiferente; C.P. = Concordo 

parcialmente; C.T. = Concordo totalmente. 

Fonte Própria. 
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Os resultados mostram que, em nove afirmativas, mais da metade dos estudantes 

assegurou concordar totalmente com as questões apresentadas. Apenas na afirmativa de 

número cinco, que diz respeito ao tempo, o maior número de estudantes (quatorze) afirmou 

concordar parcialmente. Este resultado pode ser esclarecido com relação ao encerramento das 

atividades na escola, pois os estudantes por várias vezes mencionaram que gostariam de 

estudar por mais tempo e de abordar outros conceitos da Química da forma como a UEPS foi 

organizada. 

Estes resultados obtidos mediante a aplicação da escala de Likert reafirmam aqueles 

de algumas questões que estavam presentes no questionário anterior. Ao compararmos as 

afirmativas de número um, dois, três, nove e dez, com a questão número um do questionário 

de avaliação da UEPS, é possível verificar que as estratégias utilizadas foram importantes 

para auxiliar os estudantes a compreender os conceitos abordados. 

De acordo com as afirmativas destacadas, os estudantes consideraram que a UEPS 

foi realizada com êxito, as atividades propostas foram bem desenvolvidas e importantes, além 

do fato de que as estratégias utilizadas e a atuação da professora terem contribuído de forma 

significativa para o aprendizado deles. Pelo fato de a maioria dos estudantes ter concordado 

totalmente com tais afirmações, pode-se assegurar que ao elaborar uma UEPS é preciso levar 

em consideração não apenas o conteúdo a ser ensinado, nem tão pouco as atividades 

destinadas à turma, mas sim considerar todos os aspectos que fazem parte do processo de 

ensino e de aprendizagem, em especial na Educação de Jovens e Adultos, que requer atenção 

e um trabalho diferenciado por parte dos professores. 

Souza (2007, p. 192) ressalta que “o público da EJA é diferente, a metodologia é 

diferente, seus princípios teóricos são diferentes de uma educação formal regular onde o 

privilégio dado aos conteúdos e as disciplinas é maior”, por isso, na Educação de Jovens e 

Adultos, 

 

os conteúdos de aprendizagem devem estar articulados com os objetivos e a 

sequência de atividade de uma unidade didática de forma estratégica e facilitadora 

para aprendizagem do aluno. A seleção e organização dos conteúdos devem 

considerar temas ou ideias em função dos objetivos e do tempo, assim como pensar 

em instrumentos que possibilitem a aprendizagem do aluno e estejam em 

consonância com os componentes que constituem uma unidade didática 

(CARVALHO, 2009, p. 18). 

 

A escala permite, ainda, outra comparação com os resultados obtidos na questão de 

número quatro do questionário de avaliação da UEPS, na qual trinta estudantes haviam 

respondido que a utilização do açaí os motivou e despertou seus interesses para estudarem 
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sobre carboidratos, proteínas e lipídeos. Esse resultado pode ser comparado com a afirmativa 

também de número quatro da escala, pois vinte estudantes concordaram totalmente que a 

inserção do açaí como tema gerador das atividades foi motivador para o aprendizado de 

conceitos de bioquímica. 

“Não restam dúvidas de que metodologias com atividades de ensino que coloquem 

os alunos diante de situações reais do cotidiano, aliadas à discussão orientada gerada pela 

apresentação de temas em classe que possam ser correlacionados com a Química contribuem, 

significativamente, para o aprendizado (VAITSMAN, E; VAITSMAN, D, 2006, p. 07)”. 

Desta forma, com base nos resultados obtidos, pode-se constatar que através da 

UEPS e da utilização do açaí como tema gerador para abordagem dos conceitos propostos, foi 

possível motivar os estudantes da EJA, despertando neles um maior interesse pelas aulas de 

Química e empenho na busca e construção do conhecimento. 

Além disso, os resultados apresentados para as afirmativas de número seis, sete e oito 

da escala nos mostram que o tema “O açaí e a bioquímica” possibilitou a relação dos 

estudantes entre os conceitos abordados e a composição do açaí. Também, foi possível 

fornecer conhecimentos necessários para que os estudantes sejam capazes de reconhecer tais 

nutrientes em seu cotidiano, seja através da alimentação, de notícias veiculadas pela mídia, da 

análise de rótulos e embalagens de alimentos, enfim, em qualquer meio no qual as 

informações referentes aos conceitos estudados na UEPS estejam presentes, indo ao encontro 

de uma das habilidades e competências formativas sinalizadas pela formação do cidadão 

apresentadas nos PCN+ Ensino Médio, na qual o estudante deve ser capaz de “[...] interpretar 

informações de caráter químico em notícias e artigos de jornais, revistas e televisão, sobre 

agrotóxicos, concentração de poluentes, chuvas ácidas, camada de ozônio, aditivos em 

alimentos, flúor na água, corantes e reciclagens (BRASIL, 2002, p. 89). 

 

Cabe aos educadores, portanto, tomando como base a necessidade de construção de 

conhecimento, formar os indivíduos, não somente para responder as urgências da 

sociedade do presente, mas possibilitar a apreensão de um conjunto de saberes que 

assegure a participação ativa dos jovens e adultos, na construção da sociedade do 

futuro, a partir de uma nova trajetória de vida pessoal e social (LIMA, 2007, p. 37). 

 

Para finalizar a avaliação da UEPS, a professora solicitou à turma que elaborassem 

um pequeno texto relatando o que aprenderam nas aulas e o que consideram de maior 

importância para sua aprendizagem. 

Os textos apresentaram estruturas semelhantes, pois foram elaborados em pequenos 

parágrafos, com frases curtas e simples, porém exemplificando a riqueza de conhecimentos 
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que os estudantes possuíam. A maioria dos estudantes iniciou os textos relatando sobre o fato 

de o açaí ser um fruto tão consumido, porém com características pouco conhecidas por eles. 

Alguns estudantes ressaltaram a riqueza nutricional do açaí e, partindo deste ponto, 

introduziram os conceitos de carboidratos, proteínas e lipídeos, ressaltando suas diferenças e 

semelhanças a também alguns aspectos estruturais. Além disso, mencionaram ainda a questão 

energética do açaí, bem como a importância de hábitos alimentares saudáveis e do consumo 

consciente.  

Sobre o que eles consideraram de maior importância, pode-se destacar os textos nos 

quais os estudantes agradeciam por participar do projeto, pois, para eles, foi uma experiência 

muito rica e proveitosa. Além disso, consideraram importantes as contribuições que os 

conceitos abordados trouxeram para suas vidas, relatando que repensariam seus hábitos 

alimentares, além de terem mencionado que houve uma melhora significativa na relação entre 

os próprios estudantes devido às atividades em grupos, e que a interação professor-aluno 

também foi muito importante nesse processo. 

Enfim, é possível afirmar que a avaliação feita pela turma apresenta resultados 

positivos quanto ao trabalho que foi desenvolvido com os estudantes da Educação de Jovens e 

Adultos. Para finalizar, podemos relatar que as aulas foram dinâmicas e as atividades e ações 

desenvolvidas durante a UEPS possibilitaram a compreensão dos conceitos, de acordo com a 

avaliação feita pelos estudantes. Além disso, eles demonstraram interesse e motivação ao 

realizar atividades tanto em grupos quanto individualmente, ressaltando sua disposição em 

aprender sobre o açaí que está tão presente em seu dia a dia. 

Assim, as aulas possibilitaram a socialização e um clima propício para abordagem de 

conceitos bioquímicos em sala de aula, mostrando que a UEPS elaborada possui os recursos 

necessários para ativar os conceitos prévios existentes na estrutura cognitiva dos estudantes e 

fazendo com que relacionem aos novos conceitos abordados durante as aulas; levando os 

estudantes a uma notável melhoria na aprendizagem dos conceitos. 

Buscando contribuir ainda mais com a socialização da turma e para encerramento das 

atividades, foi apresentado um vídeo da música Sabor Açaí, de autoria de Nilson Chaves. Para 

acompanhar a música, os estudantes receberam cópias impressas da letra e foram motivados a 

cantar de pé (Figura 22). 

Este momento foi muito importante para todos os estudantes e também para a 

professora, pois foi possível perceber o quanto os estudantes estavam motivados e alegres. 

Eles cantavam a música, sorriam, brincavam com os colegas, em um momento muito 

agradável e de descontração. Ao terminar a música, os estudantes estavam tão entusiasmados 
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que pediram à professora para repeti-la e, após cantarem pela segunda vez, eles foram 

questionados sobre o que haviam entendido da canção, o significado da letra e quais os 

alimentos que eles poderiam mencionar como fonte de carboidratos, proteínas e lipídeos. 

 

Figura 22 – Encerramento das atividades com estudantes cantando. 

  

 

Fonte Própria. 

 

Além da música e do vídeo, foram distribuídas pequenas quantidades de açaí (Figura 

23) para os estudantes, como forma de agradecimento pela participação de todos durante as 

atividades desenvolvidas na Unidade de Ensino Potencialmente Significativa que teve como 

tema este fruto que faz parte do cotidiano e da cultura dos estudantes da região Norte do país. 

 

Figura 23 – Encerramento da UEPS com distribuição de açaí para os estudantes. 

 
Fonte Própria. 

 

 Assim, as atividades foram encerradas de uma forma agradável e estimulante para os 

estudantes, além de ter sido possível demonstrar, através da unidade de ensino, o que 
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pensamos e desejamos fazer para contribuir com o processo de ensino e de aprendizagem de 

Química na Educação de Jovens e Adultos. Para Sanmartí (2000, p. 02), “elaborar uma 

unidade didática e coloca-la em prática, é dizer e decidir o que se vai ensinar e como, é a 

atividade mais importante dos professores, já que através dela se concretizam suas ideias e 

suas intenções educativas”. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho objetivou a elaboração, aplicação e avaliação de uma unidade de 

ensino potencialmente significativa, que teve como tema central a discussão da composição 

nutricional do açaí para, a partir deste tema, discutir os conceitos de carboidratos, proteínas e 

lipídeos, com estudantes de Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos. 

 A elaboração da UEPS buscou respeitar e valorizar as características únicas do 

público que participou das atividades. Além disso, no trabalho desenvolvido foi utilizada a 

Teoria da Aprendizagem Significativa como base para a construção de toda a UEPS, a fim de 

que o produto elaborado fosse capaz de proporcionar uma aprendizagem significativa dos 

conceitos propostos na unidade de ensino. Acreditamos, com base nos resultados, que este 

objetivo foi alcançado de forma satisfatória.  

 Em relação à aplicação da UEPS com os estudantes da Educação de Jovens e 

Adultos, os resultados indicam que o desenvolvimento das atividades obteve êxito.  Mesmo 

havendo alguns poucos imprevistos e pequenas barreiras, que são comuns na atividade 

docente e no cotidiano escolar, de modo geral os estudantes participaram das atividades, 

demonstraram-se interessados e envolvidos em todo o processo educativo. Estas evidências 

são importantes porque os estudantes devem ser sempre entendidos como seres ativos no 

processo de construção do conhecimento.  

 Não se pode deixar de mencionar também que a relação entre os próprios estudantes 

e destes com a professora foi importante para o bom desenvolvimento das atividades, pois a 

existência de um clima agradável e afetivo com os estudantes pode ter motivado pela busca e 

construção do conhecimento juntamente com a professora, o que indica que existe a 

possibilidade de modificação do cenário comumente encontrado nas escolas, de um ensino 

cujo o principal modelo é o de transmissão-recepção do conteúdo com ênfase na memorização 

e repetição dos conceitos. 

 É importante destacar que a inserção da UEPS no processo de ensino e aprendizagem 

deve estar associado a um tempo de pesquisa/planejamento, pelo professor, das 

atividades/ações que irão acontecer durante a aplicação, o que requer mudanças na quantidade 

de horas aulas que os professores cumprem na escola, pois atualmente, o que ainda temos em 

nossos espações escolares são professores com alta quantidade de horas em sala de aula, 

muitas vezes ocupando mais de um turno, impossibilitando-os de efetivar o planejamento e/ou 

atividades de pesquisa para o processo de ensino e aprendizagem.  
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 Além disso, através da avaliação dos estudantes em relação à UEPS, é possível 

responder as perguntas que caracterizaram os problemas apresentados na introdução deste 

texto. Primeiramente, podemos inferir que a UEPS contribuiu de forma significativa para a 

aprendizagem dos conceitos abordados, pois os estudantes apresentaram mudanças em suas 

formas de pensar e de agir em sala de aula, além de que, através das atividades, é possível 

identificar que houve essa incorporação as próprias estruturas cognitiva deles, evidenciado em 

vários momentos na fala apresentada por eles durante a aplicação da UEPS. 

 E, mais além, é possível concluir o trabalho realizado enfatizando que, a partir dos 

conhecimentos discutidos com os estudantes, estes possuem a capacidade de relacionar os 

conceitos abordados na UEPS não somente com a composição nutricional do açaí, mas 

também com qualquer outro alimento e/ou tema envolvendo a alimentação. Ainda, são 

capazes de reconhecê-los em seu cotidiano e de tornarem-se cidadãos críticos na sociedade 

atual, pois, uma vez possuindo conhecimentos a respeito dos carboidratos, proteínas e 

lipídeos, os estudantes podem refletir sobre seus hábitos alimentares, podem conhecer melhor 

os alimentos que consomem, podem buscar formas de melhorar a saúde através de uma 

alimentação saudável e do consumo consciente, além de disseminar todos estes 

conhecimentos para a sociedade na qual estão inseridos, principalmente no contexto da região 

Norte do nosso país, onde a informação não veicula com tanta velocidade quanto em outras 

regiões do Brasil.  

 Com base no exposto acima e ao longo de todo o texto, com a elaboração, aplicação 

e avaliação da UEPS foi possível motivar os estudantes da Educação de Jovens e Adultos, 

fazendo com que demonstrassem maior interesse pelas aulas e pelos conhecimentos que 

fazem parte da ciência Química, aproximando-a dos estudantes e de seu cotidiano, além de 

demonstrarem uma postura ativa, acalorados e participativos durante toda a UEPS. 

 Portanto, a Unidade de Ensino Potencialmente Significativa intitulada “O Açaí e a 

Bioquímica” pode ser utilizada para gerar uma aprendizagem significativa dos conceitos 

abordados, além de possibilitar a relação entre os conceitos e o cotidiano dos estudantes, 

motivando-os e despertando seus interesses pelas aulas de Química. Além disso, a UEPS pode 

ser utilizada em diversos cenários educativos, não somente em turmas da Educação de Jovens 

e Adultos, mas também em todo o Ensino Básico, principalmente neste momento atual onde o 

fruto açaí apresenta alto consumo pelos jovens que cursam a educação do nível médio. Assim, 

cabe aos professores utilizar o produto educacional de acordo com as necessidades dos 

estudantes e considerando o contexto social dos mesmos, tendo a liberdade de analisar o 
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material apresentado e adequá-lo de acordo com sua realidade, sem, contudo perder a essência 

que busca proporcionar a aprendizagem significativa de conceitos de Bioquímica. 
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