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Introdução
Entender sobre o corpo humano é tentar
compreender o próprio corpo1, o que não se
restringe aos aspectos biológicos contemplados
pelas grades curriculares atuais, de ciências e
Biologia. Uma vez que este corpo é também
histórico e cultural, percebe-se que o ensino
cartesiano e reducionista que se apresenta, pode
contribuir para uma desconexão destes sentidos
possíveis. Uma abordagem sistêmica do corpo pode
auxiliar no processo de autoconhecimento e do
autocuidado. A “nutrição”, enquanto tema gerador,
pode colaborar no estabelecimento desta interface,
uma vez que envolve tanto as demandas biológicas
quanto socioculturais envolvidas na alimentação.

as atividades diárias e vitais. Posterior a SD, 70%
dos alunos identificou essa importância (Fig. 1.B).
Nota-se uma similaridade entre os dados pois 65%
dos alunos assimilou o conceito de nutrição e 70% a
importância de se alimentar. Além dissso, a visão
reducionista do sistema digestório1 a um único
órgão o “estômago” (Fig.1C) foi modificada. Os
alunos tornaram-se capazes de identificar os
principais órgãos do sistema digestório e também
suas disposições anatômicas (Fig1.D). Desta forma,
o tema norteador “nutrição” mostrou-se viável para
promover uma abordagem sistêmica do corpo.

Objetivo
Realizar o levantamento das concepções prévias de
alunos do 6º ano do ensino fundamental II de uma
escola municipal de São Vicente/SP, a respeito da
“nutrição” para, a partir disto, aplicar uma sequência
didática (SD).

Material e Métodos
Entrevistas semiestruturadas contendo as seguintes
questões: "o que é nutrição?”, “Por que é preciso se
alimentar?” e ‘O que acontece com o alimento
depois que você come?”. As entrevistas foram
transcritas e, posteriormente, submetidas a análise
quali-quantitativa2.

Resultados e Discussão
Foram entrevistados 23 discentes. Quando os
mesmos foram questionados sobre o que eles
entendiam pela palavra “nutrição” 9 % relacionaram
com a parte estética do corpo, 26% com a ingestão
de alimentos saudáveis e 65% não propuseram
nenhuma explicação (Fig 1.A). Esses dados indicam
que para os alunos a nutrição estava relacionada
com o corpo ou com o alimento. Após a aplicação
da SD, essas concepções foram modificadas pois
65% dos alunos conseguiram relacionar a nutrição
como sendo a relação do homem com o alimento.
Quando os mesmos foram questionados, antes da
SD, sobre a importância de se alimentar, 61%
relatou ser necessário “para não morrer de fome”,
ou seja, relacionou com a sobrevivência. Percebeuse, a ausência do conceito de “energia” pois através
da alimentação obtém-se a energia necessária para
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Figura 1- A.B.C.D dados da pesquisa

Conclusões
O projeto, a partir do tema nutrição, permitiu a
superação da perspectiva cartesiana na abordagem
do corpo humano. Em vista disto, sugere-se que o
tema seja incluído no projeto político pedagógico
(PPP) das escolas básicas3. Esta abordagem
interdisciplinar e sistêmica pode contribuir para o
conhecimento
biológico
favorecer
o
autoconhecimento e o autocuidado, valores
intrínsecos à formação cidadã.
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