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RESUMO

O referido trabalho faz uma reflexão sobre a prática pedagógica utilizando-se de sequência didática
(SD) abordando a diversidade cultural, interdisciplinaridade e transversalidade com a temática
“Sabores da Bahia”, desenvolvida por professores da SEC-BA destinado a alunos do 9º ano do ensino
fundamental e 1º ano do ensino médio, para explorar conteúdos de história, biologia e química. Tem
por objetivo propor uma SD usando o tema transversal “Pluralidade Cultural e Saúde” para abordar
tanto a diversidade cultural baiana herdada dos negros africanos como a bioquímica celular. A
proposta utiliza-se de diferentes ferramentas como pesquisa de campo, vídeos, produção textual,
entre outros, que promove uma aprendizagem mais versátil e dinâmica capaz de alcançar as
diferentes maneiras que os alunos costumam compreender e se apropriar dos conteúdos ensinados
durante as aulas.

Palavras chave: Sequência didática. Interdisciplinaridade. Diversidade. Culinária afro-baiana.

ABSTRACT

This work reflects on the pedagogical practice using a didactic sequence (SD) addressing cultural
diversity, interdisciplinarity and transversality with the theme "Sabores da Bahia", developed by
SEC-BA teachers for 9th grade students. elementary and junior high school, to explore biology and
chemistry contents. It aims to propose a SD using the transversal theme "Cultural Plurality and Health"
to address both the Bahian cultural diversity inherited from African blacks and the cellular
biochemistry. The proposal uses different tools such as field research, videos, textual production,
among others, that promotes a more versatile and dynamic learning capable of reaching the different
ways students usually understand and appropriate the contents taught during the lessons.

Keywords: Didactic sequence. Cultural diversity. Afro-Bahian cuisine.

RESUMEN El trabajo hace una reflexión sobre la práctica pedagógica utilizando la secuencia
didáctica (SD) abordando la diversidad cultural, interdisciplinariedad y transversalidad con la temática
"Sabores de Bahía", desarrollada por profesores de la SEC-BA para alumnos de 9º año enseñanza
primaria y primer año de la enseñanza media, para explorar contenidos de biología y química. Tiene
por objetivo proponer una SD usando el tema transversal "Pluralidad Cultural y Salud" para abordar
tanto la diversidad cultural baiana heredada de los negros africanos como la bioquímica celular. La
propuesta se utiliza de diferentes herramientas como investigación de campo, vídeos, producción
textual, entre otros, que promueve un aprendizaje más versátil y dinámico capaz de alcanzar las
diferentes maneras que los alumnos suelen comprender y apropiarse de los contenidos enseñados
durante las clases. Palabras clave: Secuencia didáctica. Interdisciplinariedad. Diversidad. Culinaria
afro-baiana.

1 INTRODUÇÃO

O referido trabalho faz uma reflexão sobre a prática pedagógica com a utilização de sequência
didática de forma específica com a abordagem da diversidade cultural, interdisciplinaridade com a
proposta da sequência didática “Sabores da Bahia” que foi desenvolvida por um grupo de professores
da SEC-BA com aplicabilidade no 9º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio, com
enfoque em conteúdos de biologia e química.

27/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/sequencia_didatica_sabores_da_bahia_uma_proprosta_interdisciplina.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.2-9,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Sabendo que a sequência didática é um processo sistemático de organização dos conteúdos a serem
trabalhados em sala de aula. Nesse sentido (ZABALA,1998) afirma que sequência didática é uma
unidade de análise que permite a avaliação sob uma perspectiva processual, incluindo as fases de
planejamento, aplicação e avaliação.

O objetivo desse artigo é propor o uso de sequência didática nas aulas de biologia com destaque para
pluralidade cultural da culinária baiana com influência da cultura, trabalhando os assuntos com um
viés interdisciplinar. De acordo com o PCNEM, o aprendizado não deve ser centrado na interação
individual do aluno, nem se resumir à exposição de alunos ao discurso do professor, mas se realizar
pela participação ativa de cada um e do coletivo educacional. É na proposta de condução de cada
disciplina e no tratamento interdisciplinar de diversos temas que esse caráter ativo e coletivo do
aprendizado torna-se efetivo (BRASIL, 1999).

Tais propostas são importantes no processo de desenvolvimento do conhecimento dos alunos, visto
que promove uma melhor compreensão da diversidade cultural da Bahia.

No entanto, trabalhar com a interdisciplinaridade necessita de conhecimentos diversificados para que
seja possível enfatizar a relação das disciplinas, introduzindo o cotidiano do discente através de
linguagem acessível e satisfatória para que os mesmos consigam assimilar o assunto.

O método utilizado neste trabalho é a pesquisa bibliográfica, onde foi consultado uma sequência
didática construída por uma equipe de professores da SEC-BA e outros trabalhos de acordo com a
temática deste artigo. Dessa forma, o presente artigo visa analisar a aplicabilidade da sequência
didática de forma interdisciplinar nas aulas de biologia.

2 DESENVOLVIMENTO

A seguir será relatado uma explanação sobre uma proposta do uso de uma sequência didática nas
aulas de biologia com a valorização da cultura africana, destacamos a importância da inserção da
interdisciplinaridade na sequência didática e como também a inclusão da diversidade cultural no
currículo da educação básica brasileira.

2.1 Sequência Didática “Sabores Da Bahia”

A Sequência Didática (SD) foi idealizada sob a perspectiva da interdisciplinaridade, não se propõe
apenas que diferentes disciplinas trabalhem em conjunto, ou seja, de forma a integrar como uma
fusão de conteúdos ou métodos, mas sim que o professor possa transcender ao seu espaço enquanto
disciplina, que a exerça de forma crítica, coordenada e principalmente a estabelecer uma
intensificação dos diálogos entre as disciplinas. (FAZENDA, 2002)

Segundo FAZENDA a interdisciplinaridade abrange duas ordenações

A científica nos conduziria à construção do que denominaríamos saberes
interdisciplinares. A organização de tais saberes teria como alicerce o cerne
do conhecimento científico do ato de formar professores, tais que a
estruturação hierárquica das disciplinas, sua organização e dinâmica, a
interação dos artefatos que as compõem, sua mobilidade conceituais, a
comunicação dos saberes nas sequências a serem organizadas. Essa
proposição conduziria à busca da cientificidade disciplinar e com ela o
surgimento de novas motivações epistemológicas, de novas fronteiras
existenciais. Por isso, entendemos o seguinte: cada disciplina precisa ser
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analisada não apenas no lugar que ocupa ou ocuparia na grade, mas nos
saberes que contemplam, nos conceitos enunciados e no movimento que
esses saberes engendram, próprios de seu lócus de cientificidade. Essa
cientificidade, então originada das disciplinas, ganha status de interdisciplinar
no momento em que obriga o professor a rever suas práticas e a redescobrir
seus talentos, no momento em que ao movimento da disciplina seu próprio
movimento for incorporado.

A segunda, então denominada ordenação social, busca o desdobramento dos
saberes científicos interdisciplinares às exigências sociais, políticas e
econômicas. Tal concepção coloca em questão toda a separação entre a
construção das ciências e a solicitação das sociedades. No limite, diríamos
mais, que está ordenação tenta captar toda complexidade que constitui o real
e a necessidade de levar em conta as interações que dele são constitutivas.
Estuda métodos de análise do mundo, em função das finalidades sociais,
enfatiza os impasses vividos pelas disciplinas cientificas em suas
impossibilidades de sozinhas enfrentarem problemáticas complexas.
(FAZENDA, 2008, p. 18-19)

Dessa forma, a interdisciplinaridade abrange dimensões científicas e social na busca do
conhecimento não se restringindo ao trabalho entre duas ou mais disciplinas escolares, ela também
se apresenta como forma de superar a fragmentação em migalhas, a valorização das especialidades
que se fecham em si. (JAPIASSU, 1976)

Nessa perspectiva, a sequência didática aqui discutida propõe que essa atividade pedagógica seja
desenvolvida de forma interdisciplinar entre as disciplinas de biologia, química e história. Interessante
salientar que o espaço escolar deve estar aberto para a execução dessa prática didática, como
FAZENDA comenta que

Quando a escola se abre para um novo olhar para a educação que ministra, a
possibilidade de elaborar um projeto interdisciplinar começa a tomar forma,
tornando-se mais concreta. A interdisciplinaridade passa, então, a não ser
mais vista como a negação da disciplina. Ao contrário, é justamente na
disciplina que ela nasce. Muito mais que destruir as barreiras que existem
entre uma e outra, a interdisciplinaridade propõe sua superação. Uma
superação que se realiza por meio do diálogo entre as pessoas que tornam a
disciplina um movimento de constante reflexão, criação — ação. Ação que
depende, antes de tudo, da atitude das pessoas. É nelas que habita — ou não
— uma ação, um projeto interdisciplinar. (FAZENDA, 2008, p. 94)

Nesse sentido, o ambiente escolar é local propício para execução de um projeto interdisciplinar, visto
que há a presença de várias áreas do conhecimento que se interligam no processo da aprendizagem
na construção do conhecimento dos estudantes.

De acordo com o pensamento de PERRENOUD (2000), a respeito da função da escola, sua
organização deve se preocupar, sobretudo, com as competências e não apenas com o ensino de
disciplinas, pois as ciências não são um fim, mas são destinadas a servir às pessoas na construção
de sua personalidade, na sua realização como ser humano

Para que essa proposta da SD seja desenvolvida entra em pauta o papel do professor na mediação e
condução desse projeto pedagógico. De acordo com MARTINS

O importante para o professor é reconhecer que há necessidade de mudanças
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de atitudes, de renovação corajosa e busca de novos procedimentos didáticos.
Tudo isso implica optar por novo estilo docente – ou, melhor dizendo, pelo
‘reaprender a ser professor’ -, acostumar-se em suas atividades, a procurar
ver mais longe, a estar atento às mudanças que o mundo de amanhã exigirá
dos nossos alunos. (MARTINS, 2007, p. 39)

Cabe ao professor a função de aplicar conjuntamente com os alunos a proposta do trabalho
interdisciplinar usando de estratégias didáticas inovadoras para que os estudantes sejam os
protagonistas das práticas pedagógicas aplicadas na sala de aula. Portanto, o professor deve
abandonar o papel de mero repassador, em sala de aula, de conhecimentos já elaborados, pra se
tornar um organizador do processo de construção do conhecimento; facilitador do processo de
aprender de seus alunos, estimulando-lhes a curiosidade pelo questionamento e ensinando-os a
pensar e a refletir sobre o que aprendem.

Nesse contexto em que o professor deve buscar uma pratica pedagógica integradora, se insere a
valorização da diversidade cultural no currículo escolar, como assim está assegurada de acordo os
PCNs que afirma

Uma proposta curricular voltada para a cidadania deve preocupar-se
necessariamente com as diversidades existentes na sociedade, uma das
bases concretas em que se praticam os preceitos éticos. É a ética que norteia
e exige de todos — da escola e dos educadores em particular —, propostas e
iniciativas que visem à superação do preconceito e da discriminação. A
contribuição da escola na construção da democracia é a de promover os
princípios éticos de liberdade, dignidade, respeito mútuo, justiça e equidade,
solidariedade, diálogo no cotidiano; é a de encontrar formas de cumprir o
princípio constitucional de igualdade, o que exige sensibilidade para a questão
da diversidade cultural e ações decididas em relação aos problemas gerados
pela injustiça social. (BRASIL, 1997, p. 35)

Sendo assim, a diversidade cultural é a principal responsável pela construção e aprimoramento
contínuo do contexto político, cultural e social. É através da interação mútua de indivíduos que
constitui-se a fusão de conhecimentos, costumes e saberes. Não há nenhuma identidade construída
isoladamente, ela é negociada ao longo da vida por meio do diálogo e do experimento. As relações
dialógicas são imprescindíveis entre indivíduos para a compreensão, o conhecimento e o
desenvolvimento social.

De acordo com Pereira (2007), o currículo não é um ditame de seriado de conteúdo, ele extrapola as
fronteiras, ou seja, seus limites, podendo estar aberto a procedimento de investigação,
experimentação e manutenção de certos conteúdos de diversos saberes. Logo então, não é constituir
um único currículo escolar.

Para tanto, e de acordo com a Lei Federal nº 10.639/03 e que foi modificada pela a Lei Federal nº
11.645/08, além do ensino História da África e Cultura Afro-Brasileira, inclui-se também o ensino de
História e Culturas Indígenas, isso demonstra avanços políticos, no que diz respeito à formação da
identidade cultural na sociedade brasileira. (BRASIL, 1997). Segundo o Portal da Cultura
Afro-brasileira, (2006, p. 01) “a culinária baiana é a que mais demonstra a influência africana nos seus
pratos típicos como acarajé, caruru, vatapá e moqueca”. Não pode esquecer-se de mencionar que a
feijoada, um dos pratos preferidos dos brasileiros, também tem origem na senzala.

Dessa maneira, para haver uma formação integral dos estudantes referente a pluralidade cultural,
ARROYO destaca
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Se temos como objetivo o desenvolvimento integral dos alunos numa
realidade plural, é necessário que passemos a considerar as questões e
problemas enfrentados pelos homens e mulheres de nosso tempo como objeto
de conhecimento. O aprendizado e vivência das diversidades de raça, gênero,
classe, a relação com o meio ambiente, a vivência equilibrada da afetividade e
sexualidade, o respeito à diversidade cultural, entre outros, são temas cruciais
com que, hoje, todos nós nos deparamos e, como tal, não podem ser
desconsiderados pela escola. (ARROYO,1994, p. 31)

Nesse contexto entender a escola, o currículo e a diversidade cultural é fortalecer as lutas sociais,
com apontamentos políticos e éticos concretos que, tratam as relações étnico-raciais com respeito,
dignidade e justiça.

O trabalho explora noções dos conceitos de bioquímica celular, envolvendo conceitos de química tais
como substâncias orgânicas e inorgânicas e sobre a importância desses componentes para os seres
humanos, tomando como ponto de partida a valorização da cultura da África através da análise da
contribuição e das influências africanas na construção da cultura baiana, destacando, sobretudo, as
preparações típicas da gastronomia da Bahia, para valorização e respeito a nação afro descendente.

Segue abaixo o esquema da SD:

ETAPAS ABORDAGEM
ATIVIDADE A SER
DESENVOLVIDA

INSTRUMENTO
AVALIATIVO

Sensibilização e
sondagem dos
conhecimentos
prévios

Apresentação do livro
“Bahia Brasil: espaço,
ambiente e cultura”,
utilizando inicialmente a
prancha “A África na
Bahia”.

Problematização com os
seguintes
questionamentos: Em
que condições os povos
da África vieram para o
Brasil e para a Bahia
Que hábitos trouxeram
de lá

Análise das figuras da
página 102 e 103 e
construção das respostas
mediante confecção de
colagens das figuras e a
socialização das produções.

Produção escrita e as
colagens sobre a
problematização
inicial.

Investigação do
conceito

Levantamento de dados
através do livro, a
respeito dos hábitos
trazidos pelos negros ao
Brasil.

Leitura, discussão e
reflexão do texto “A África
na Bahia”

Produção escrita
pós-leitura
enfatizando a
culinária baiana com
influências da cultura
africana.

FASE
1

Estudo da Lei nº
11.645 de
10/03/2008

Solicitação de pesquisa
sobre a Lei e discussão da
ideia central

Discussão e reflexão
da relação entre a Lei
e à proposta da SD.

FASE
2

Pratos típicos da
culinária baiana.

Pesquisa de campo no
bairro em que eles moram.

Análise de dados
fornecidos na
pesquisa.

Componentes Divisão dos grupos para
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Solução do
problema

FASE
3

nutricionais dos
ingredientes
básicos da
culinária baiana.

pesquisa no laboratório de
informática da escola sobre
o valor nutricional de cada
ingrediente.

Painel integrado.

FASE
4

Estudo da
Pirâmide
Alimentar

Exibição do vídeo
“Pirâmide de Alimentos”
disponível no You Tube;

Montagem de uma
pirâmide alimentar com os
ingredientes da culinária
baiana.

Participação na
oficina para a
montagem da
pirâmide.

FASE
5

Apresentação do
conteúdo
bioquímica
celular,
substâncias
orgânica e
inorgânicas.

Aula teórico-expositiva,
leitura e discussão do texto
“A deficiência de vitamina
A no Brasil: um panorama”

Participação,
discussão e reflexão
sobre a aula e o
texto.

FASE
6

Alimentação
equilibrada

Confecção de um guia de
alimentação equilibrada da
culinária afro-baiana com
base na pirâmide de
alimentos.

Confecção e
distribuição do guia
de alimentação
equilibrada.

Avaliação final
Valorização da culinária
afro-baiana e seu valor
nutricional

Organização de uma
mostra cultural pelos
alunos com suas
produções, bem como
exposição de comidas
típicas.

Exposição das
produções elaboradas
ao longo da
sequência didática.

Para a execução da SD apresentada se faz necessário a disponibilidade de pelo menos seis aulas,
pois as atividades propostas demandam de discussões, produção textual, oficina artesanal e por fim
como culminância da SD uma exposição com os materiais elaborados pelos alunos para socialização
com a comunidade escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho cumpriu seu papel de apresentar uma proposta de sequência didática pautada e
fundamentada na diversidade cultural sob a perspectiva da valorização do trabalho interdisciplinar
como campo fértil para o processo de ensino e aprendizagem.

Ressalta-se ainda a importância desse tipo de instrumento de planejamento de ensino uma vez que
ele configura como uma reunião de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas com objetivos
bem definidos e ajustados que permite ao professor uma prática pedagógica muito mais eficiente no
que diz respeito à sua práxis.

Além disso, a SD aqui proposta utiliza-se de diferentes ferramentas como pesquisa de campo, vídeos,
produção textual, painel integrado entre outros, que promove uma aprendizagem mais versátil e
dinâmica capaz de alcançar as diferentes maneiras que os alunos costumam compreender e se
apropriar dos conteúdos ensinados durantes as aulas para assim alcançar uma aprendizagem
significativa.

Espera-se que este trabalho possa contribuir para a prática pedagógica de professores que atuam na
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educação básica como também possa inspirar outros trabalhos que se interessem pela utilização
tanto da sequência didática como instrumento pedagógico, quanto para a abordagem da diversidade
cultural e da interdisciplinaridade na educação.
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