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ALIMENTAÇÃO: é tempo de escolher uma vida saudável!

As descobertas das ciências naturais e o desenvolvimento tecnológico dos últimos cem anos 
permitiram um grande avanço em diversas áreas, como na Medicina e no saneamento básico. Con-
sequentemente, houve aumento na expectativa de vida dos seres humanos. Evidentemente, tais be-
nefícios não são observados em todos os lugares do mundo. Aqui mesmo no Brasil, uma parte da 
população ainda não tem acesso às condições mínimas que garantem uma vida digna.

Um dos principais pontos relacionados com o desenvolvimento de uma vida saudável é a 
alimentação. São frequentes os programas de televisão que abordam esse tema. Aliás, a mídia em 
geral tem explorado bastante esse assunto. Assim, podemos perceber que os projetos educacionais 
têm um papel importante a cumprir, pois podem esclarecer os conceitos científicos que embasam a 
escolha de uma alimentação saudável.

A escola, por sua vez, é o local adequado para, através da transmissão do conhecimento 
acumulado pela humanidade, promover a contextualização das disciplinas na realidade. Claro que isso 
precisa ser feito de forma crítica, e assuntos como “dieta alimentar” podem ser abordados em sala de 
aula, a fim de permitir aos alunos compreender as razões que justificam a necessidade do acompanha-
mento médico durante a realização de muitas das dietas que aparecem em revistas e documentários.

Escolher um modo de vida saudável não é uma tarefa tão simples quanto parece; envolve 
nossa capacidade de controlar diferentes aspectos da vida cotidiana. No que se refere à alimenta-
ção, fica explícita a necessidade de compreendermos o funcionamento básico do organismo huma-
no, a composição e o comportamento das diferentes substâncias presentes nos alimentos, bem como 
as implicações de sua falta e de seu excesso para a saúde das pessoas. Portanto, explícita também é 
a necessidade de compreendermos os conceitos básicos das Ciências Naturais.

Nosso papel é encontrar o melhor caminho para revelar tudo isso aos nossos alunos.

RESENhA
Esta obra está dividida em quatro partes que se interligam na sequência:
- alimentação;
- composição dos alimentos;
- substâncias essenciais;
- balanço energético na alimentação.
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Na primeira parte, alimentação, os autores fazem uma introdução apresentando os concei-
tos fundamentais relativos ao tema. O ponto de partida, ou “organizador”, que vai desencadear a 
curiosidade e o interesse dos estudantes é uma questão prática: por que devemos ingerir alimentos?. 
A partir dessa resposta são apresentadas explicações sobre fome, jejum, desnutrição e obesidade.

Na segunda parte, composição dos alimentos, os autores recorrem à Química para distinguir 
as substâncias iônicas das moleculares, o que se justifica pelo fato de essas diferenças determinarem o 
modo como as substâncias interagem entre si e com outras que podem ser encontradas no corpo humano. 

Em seguida, na terceira parte (substâncias essenciais), é realizada uma extensa apresenta-
ção das substâncias essenciais ao nosso organismo. Percebe-se a preocupação dos autores com a 
explicação sobre o que pode acontecer com as pessoas em função da falta ou do excesso dessas 
substâncias. Por isso, algumas doenças são citadas e ganham uma explicação básica. 

Ao discorrer sobre água, carboidratos, proteínas, lípides, lipoproteínas, vitaminas e sais 
minerais, este livro realiza uma iniciação à Bioquímica. Por último, em balanço energético na ali-
mentação, tratam-se os assuntos “poder calórico dos alimentos”, em que a termoquímica elementar 
encontra uma direta aplicação, e as “pirâmides de alimentação”, as quais são objetos de estudo em 
cursos de Nutrição.

COMENTáRIOS 
sobre a obra e a metodologia

Este é um livro com intenso caráter interdisciplinar, principalmente no que se refere à Biolo-
gia e à Química. Os autores fazem uso da concepção Ciência, Tecnologia e Sociedade para organi-
zar e apresentar os conteúdos de Química.

Os alimentos, sua composição e sua utilidade constituem uma ferramenta importante para 
o professor destacar a relevância dos conceitos científicos ensinados e preparar o aluno para ela-
borar considerações mais amplas das aplicações e implicações de ciência e tecnologia na nossa  
sociedade.

O tema tratado mostra-se adequado tanto para estudantes do Ensino Médio quanto para 
alunos de cursos profissionalizantes do eixo tecnológico “Produção Alimentícia”. Como mostrado nas 
atividades propostas neste manual, o docente poderá realizar trabalhos envolvendo outras disciplinas 
e diferentes áreas do conhecimento.

Do ponto de vista metodológico, este livro procura estabelecer relações entre o que o aluno 
já sabe e as novas ideias que devem ser aprendidas, o que demonstra uma preocupação acentuada 
com a consolidação de uma aprendizagem significativa. Para Ausubel (1980), a aprendizagem sig-
nificativa ocorre quando novos conceitos e novas informações interagem com os conceitos relevantes 
preexistentes na estrutura cognitiva do aluno1. 

1. Por estrutura cognitiva, entenda-se a organização de ideias na mente de um indivíduo.
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Um bom exemplo é a aprendizagem de Isomeria Geométrica. É bem provável que 
os estudantes demonstrem bem mais interesse em compreender o conceito se este for uma 
condição para entender o funcionamento da visão, do que se for apenas o conhecimento 
pelo conhecimento, sem nenhuma relação estabelecida com a realidade.

Além disso, entre os recursos empregados pelos autores, temos a presença de caixas de 
texto distribuídas estrategicamente pelo livro a fim de tratar temas correlacionados e sugerir experi-
mentos complementares.

Quadro-Síntese

Palavras-chave: alimentos, corpo humano, Química e saúde

Áreas envolvidas: Biologia, Educação Física, Física, Química e Geografia

Tema transversal: Saúde

Público-alvo:
estudantes do Ensino Médio e alunos de cursos profissionalizantes 
no eixo Produção Alimentícia

PROPOSTAS DE ATIVIDADES
Nesta seção, o professor vai encontrar algumas propostas pensadas com a finalidade 

de enriquecer a leitura. As duas primeiras atividades sugeridas devem ter início antes da leitura  
da obra.

1.  Antes da leitura
1.1 Atividade – Elaboração da “ficha de leitura”
Uma ficha de leitura é uma alternativa bastante utilizada quando se quer registrar e organi-

zar as ideias de uma determinada obra. É muito útil quando se precisa estudar para uma prova futura 
ou simplesmente para relembrar o conteúdo de um livro. Costumava ser elaborada em folhas próprias  
para fichário; porém, agora pode também ser feita com a ajuda de um editor de texto em um compu-
tador. Se preferir, poderão ser reservadas uma ou duas páginas do caderno para esta tarefa.

Oriente os estudantes para que, ao final da leitura de cada parte do livro, eles preencham 
a ficha previamente elaborada conforme o modelo abaixo. Para realizar esta atividade um professor 
de Língua Portuguesa poderá auxiliar, principalmente nas explicações iniciais.

Ficha de leitura

Título:

Nome do(s) autor(es):
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espaço reservado ao fichamento

Data do término da leitura:

Peça aos alunos para registrar, na forma de resumo, os principais conceitos apresentados 
no livro; as partes que lhe chamaram mais a atenção e que parecem mais importantes e as dúvidas 
que surgiram. Depois de todos terem feito a leitura, selecione as principais dúvidas e organize um 
bate-papo para discuti-las com os alunos. 

1.2 Atividade – Seleção das fórmulas químicas
Uma tarefa que pode ser trabalhosa, porém bem interessante é solicitar aos alunos que, an-

tes de começarem a leitura, deem uma passada de olhos em cada página para anotar em uma folha 
de papel sulfite ou de papel almaço todas as fórmulas químicas encontradas no livro. Peça a eles 
para procurar semelhanças entre as estruturas desenhadas. Terminada a leitura, peça que refaçam 
as comparações. 

Por último, discuta com eles as diferenças entre as substâncias iônicas e as moleculares e 
introduza, ainda que sem aprofundar, os principais grupos funcionais inorgânicos e orgânicos. Deixe 
claro que as substâncias são classificadas em grupos com base em suas estruturas químicas e que os 
compostos de um determinado grupo têm propriedades químicas em comum.

2. Durante a leitura
2.1 Atividades de aprofundamento interdisciplinares
Várias atividades poderão ser realizadas durante o tempo de leitura. Em quase todas elas, o 

trabalho envolve outras áreas do conhecimento e pode até ser desenvolvido em parceria com algum 
colega de outra disciplina do curso.  

2.1.1 Interação com Geografia

Na parte inicial do livro (p.10), destacam-se um mapa da subnutrição no mundo e um 
gráfico elaborado pela FAO – Fundação da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 
Alimentação. A desnutrição é um grave problema da sociedade contemporânea, e nossos alunos pre-
cisam ser conscientizados do papel que políticos, médicos e outros profissionais devem desempenhar 
na luta pela erradicação da pobreza.

2.1.2 Interação com Física e Matemática

A disciplina Física aparece com destaque em pelo menos duas ocasiões: quando da abordagem 
do conceito de pressão (p. 9) e na apresentação do assunto isomeria óptica (p. 25). Já a Matemática 
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poderá ser tratada em associação com a Física. O tipo de aprofundamento a ser feito a partir de-
las dependerá do curso no qual você está lecionando. No ensino regular, por exemplo, os alunos 
poderiam fazer uma pesquisa, na biblioteca ou na internet, a fim de aprender diferentes formas 
de determinar a área onde uma força está sendo aplicada, ou um aprofundamento sobre óptica, assunto 
fundamental para que se aprenda o significado de luz polarizada e isomeria óptica. Já em um curso técnico 
em Alimentos, seria mais interessante que os estudantes pesquisassem o funcionamento e a utilidade de um 
polarímetro, equipamento útil quando se pretende analisar a concentração de açúcar em uma solução.

2.1.3 Interação com Biologia

Em praticamente todo o livro é possível estabelecer relações com a Biologia, o que é bastan-
te óbvio já que a coleção da qual faz parte esta obra pretende discutir a Química no corpo humano. 
Assim sendo, nossa sugestão é a atividade seguinte.

Atividade 1
Quadro-síntese de doenças 
associadas à alimentação

Peça aos alunos para, durante o período de leitura, elaborar uma tabela a fim de registrar 
todas as doenças citadas no livro que podem estar relacionadas com a falta ou o excesso de alguma 
substância essencial à nossa alimentação. O objetivo central dessa atividade é identificar a espécie 
química associada a uma provável causa para o problema e, através de pesquisa em livros ou sites 
da internet, um possível tratamento. 

Reforce junto aos seus alunos que devem ser citados apenas tratamentos reconhecidos pela 
medicina e que nenhum tratamento de saúde deve ser realizado sem acompanhamento de um médico 
especialista. A seguir você pode conferir uma sugestão de como poderia ser preparada a tabela e um 
exemplo prático de preenchimento. Mais uma vez devemos lembrar que a atividade poderá ser feita com 
a ajuda de um editor de texto, uma planilha eletrônica ou simplesmente em uma folha de papel almaço.

Doença

Espécie química 
associada  

ao problema  
(agregado iônico, 
íon ou molécula)

Causas e sintomas

Alimentos  
associados com a 

prevenção da  
doença em questão

Bócio Iodo (I−)

É causado pela falta 
de iodo na alimentação. 
Consiste no aumento 
do volume da glândula 
tireoide.

Sal iodado, algas e 
alimentos marinhos
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2.1.4 Interação com Educação Física

O sedentarismo é um problema citado em dois momentos do livro: primeiro, de forma direta, 
quando é abordado o tema obesidade (p. 13); depois, de forma indireta, no final do livro (p. 78), 
quando se discute o conceito de atividade física. Essa questão poderá ser o ponto de partida para 
uma atividade que, além de proporcionar ganho de conhecimento, também servirá de pretexto para 
introduzir os alunos no mundo da pesquisa científica.

De forma simplificada podemos dizer que uma pesquisa pode ser: documental (baseada em 
informações coletadas em fontes primárias); bibliográfica (baseada em fontes secundárias) ou empí-
rica (baseada em dados coletados por meio de um processo experimental). 

Como é possível constatar em diferentes livros de metodologia do trabalho científico, uma 
boa pesquisa parte de um problema identificado – no nosso caso, o sedentarismo – e, a partir desse 
problema, surge uma questão de pesquisa. Aqui, a questão poderia ser a seguinte: as pessoas em 
nossa comunidade2 são sedentárias ou realizam atividade física regularmente?

Para respondermos a essa pergunta precisamos de uma metodologia adequada para o tipo 
de pesquisa que vai ser realizada. A metodologia envolve o uso de diferentes instrumentos (questioná-
rio, entrevista, análise de laboratório etc.). Nesse caso, uma pesquisa de campo realizada por meio 
de um questionário é bastante adequada. Seria interessante também estimular os alunos a elaborar 
uma hipótese, ou seja, uma previsão dos resultados da pesquisa. Entretanto, não deixe de explicar 
que hipótese é sinônimo de suposição e evidentemente poderá ser confirmada ou negada com o 
trabalho de pesquisa.

Atividade 2
Atividade física e sedentarismo 
em nossa comunidade

Convide a classe para realizar uma pesquisa de campo com o propósito de determinar a 
porcentagem de pessoas que não praticam nenhum tipo de exercício físico em sua comunidade e, 
entre as que o fazem, o tipo de exercício praticado. Organize com os estudantes um questionário 
(veja modelo abaixo) a partir do qual poderá ser construída uma tabela para registrar os resultados 
e poderão ser calculadas as porcentagens de cada resposta. Expresse em um gráfico os resultados 
obtidos. Seria interessante reservar um momento da aula para que seus alunos apresentassem as 
conclusões da pesquisa a outras classes.

2. Nesse contexto, devemos entender por “nossa comunidade” as pessoas que estudam e trabalham na escola e as famí-
lias dessas pessoas.
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Atividade física e sedentarismo 
em nossa comunidade
Data:  /  /   
Sexo: 
Idade: 

1) Você pratica alguma atividade física?
 (    ) Sim       (    ) Não

Em caso de resposta afi rmativa, responda:

2) Quantos dias por semana?
 (    ) 1     (    ) 2     (    ) 3     (    ) 4     (    ) 5     (    ) 6     (    ) 7

3) Quantas horas por dia?
 (    ) menos de 1 hora         (    ) entre 1 e 2 horas
 (    ) entre 2 e 3 horas         (    ) mais do que 3 horas

4) Que tipo de atividade física você pratica?
 (    ) caminhada                  (    ) corrida                  
 (    ) andar de bicicleta        (    ) exercícios em uma academia de ginástica
 (    ) outro  
 
 

Em caso de resposta negativa na primeira questão, responda:

5) Por que motivo você não pratica nenhum exercício?
 (    ) preguiça     (    ) falta de tempo     
 (    ) outro motivo  
 

2.1.5 Outras interações possíveis

Diversas outras possibilidades podem ainda surgir da leitura do livro. Por exemplo, o jejum 
(p. 8) é um tema que algumas vezes envolve um sentido religioso. Assim, uma pesquisa sobre seu 
signifi cado em diferentes culturas pode ser solicitada.
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3. Após a leitura
Terminado o período determinado para a realização da leitura, é recomendável a reali-

zação de duas atividades sugeridas pelos autores do livro (atividades 3 e 4), a fim de reforçar os 
conceitos apresentados. Também recomendamos que os docentes executem a avaliação da leitura. 

3.1 Atividades de aprendizagem

Atividade 3 
Velocidade da digestão

Solicite aos alunos que realizem este experimento em suas casas e depois respondam as 
questões propostas.

Material:
	 •	2	comprimidos	de	antiácidos
	 •	2	copos	com	a	mesma	quantidade	de	água

Procedimento:
 Triture um dos comprimidos de antiácidos. Em um dos copos de água, adicione o  

 comprimido triturado (pó) e, no outro, o comprimido inteiro.

Escreva em seu caderno o que você observou e resolva as questões:

1) O fenômeno ocorreu com a mesma velocidade nos dois copos?
R.: Não. No copo contendo o pó a velocidade foi maior (maior efervescência).

2) Crie uma explicação para o efeito provocado pela diferença da superfície de contato.
R.: Quanto maior for a superfície, maior será o número de colisões, maior será o contato e 

maior será a velocidade.

3) Quando ingerimos um alimento sólido, devemos mastigá-lo várias vezes. Com o que 
você observou no experimento, explique este fato.

R.: Quanto maior for o número de mastigações, mais o alimento ficará como o comprimido 
triturado e maior será a superfície. Logo, será digerido mais rápido.
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Atividade 4  
Exercícios de fixação da aprendizagem

1) Observe as duas situações e responda: em qual delas o homem sentirá mais dor? Justifi-
que sua resposta.

Situação I     Situação II

R.: Na primeira situação, porque quanto menor a área de aplicação de determinada força, 
maior a pressão.

2) Observe as tabelas abaixo, procure se lembrar das aulas de Química e escreva a fórmula 
de cada sal. Lembre-se de que todos são compostos iônicos.

a) cloreto de sódio − é o principal componente do sal de cozinha: NaCl

b) nitrato de sódio − é conhecido por salitre do chile e pode ser utilizado na fabricação da 
pólvora: NaNO3

c) bicarbonato de sódio − é um antiácido estomacal e está presente em alguns extintores, 
sendo usado, ainda, como fermento para bolos: NahCO3

d) carbonato de sódio − é conhecido por barrilha ou soda, sendo utilizado no tratamento da 
água e na fabricação de vidro: Na2CO3

ânion
cloreto Cl –

nitrato NO3
–

carbonato CO3
2  –

bicarbonato hCO3
–

sulfato SO4
2  –

cátion
sódio Na+

cálcio Ca2+

magnésio Mg2+

alumínio Al 3+
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e) carbonato de cálcio − conhecido por calcário ou mármore e está presente na casca de 
ovo, nos corais e nas conchas: CaCO3

f) sulfato de cálcio − componente do giz escolar e do gesso: CaSO4

g) sulfato de magnésio − um poderoso laxante conhecido por sal amargo: MgSO4

h) sulfato de alumínio − utilizado no processo de floculação no tratamento de água: Al2(SO4)3

3) Compare as soluções abaixo e, observando sua composição, responda:

Soro fisiológico: h2O + NaCl

Soro caseiro: h2O + NaCl + C12h22O11

a) Quantos componentes compõem:
	 •	o	soro	fisiológico:	2
	 •	o	soro	caseiro:	3

b) Quantos elementos químicos compõem:
	 •	o	soro	fisiológico:	4
	 •	o	soro	caseiro:	5

c) Se ambos os soros forem submetidos ao aquecimento, qual ou quais componentes restarão 
após a fervura:

	 •	no	soro	fisiológico:	NaCl
	 •	no	soro	caseiro:	NaCl e C12h22O11

d) A administração do soro caseiro é feito por via

endovenosa oral intramuscular

4) Carboidratos

a) Escreva o nome de três tipos de:
	 •	monossacarídeo	(C6h12O6): glicose, frutose e galactose
	 •	dissacarídeo	(C12h22O11): lactose, maltose e sacarose
	 •	polissacarídeo	(C6h10O5): amido, glicogênio e celulose

b) Indique o carboidrato presente nos materiais:
	 •	açúcar	comum:	sacarose
	 •	soro	glicosado:	glicose

x
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	 •	arroz	e	feijão: amido
	 •	algodão:	celulose
	 •	leite	materno:	lactose

5) Óleos e gorduras

Nas gorduras, predominam radicais (grupos) saturados.
Nos óleos, predominam radicais (grupos) insaturados.

Com base nessas informações, classifique as estruturas abaixo em óleo ou gordura:

 R.: gordura R.: óleo

 R.: óleo  R.: gordura

 O

C15h31  C  O  Ch2

 O

C15h31  C  O  Ch
 O

C15h31  C  O  Ch2

 O

C17h33  C  O  Ch2

 O

C17h33  C  O  Ch
 O

C17h33  C  O  Ch2

 O

R  C  O  Ch2

 O

R’  C  O  Ch
 O

R”  C  O  Ch2

 O

C17h35  C  O  Ch2

 O

C17h31  C  O  Ch
 O

C17h31  C  O  Ch2

 O

C17h33  C  O  Ch2

 O

C17h35  C  O  Ch
 O

C17h35  C  O  Ch2

Se R for igual a Cnh2n+1, note que o número de átomos de 
hidrogênio será maior do que o dobro do número de átomos de 
carbono. Neste caso, o radical (grupo) é saturado.

Se R for igual a Cnh2n–1, logo o radical (grupo) Cnh2n–3 
é insaturado.
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6) Indique se as substâncias abaixo apresentam ou não isomeria óptica ou geométrica:

a) ácido 2-hidroxipropanoico
 ácido lático (presente no leite)
R.: óptica

b) fenileteno
 vinilbenzeno
 estereno
 (matéria-prima para o isopor)
R.: Não apresenta isomeria óptica ou geométrica.

c) pent-2-eno
 (hidrocarboneto insaturado)
R.: geométrica

3.2 Aprofundamento
O professor poderá dividir a turma em grupos e propor que façam trabalhos sobre diferentes 

assuntos estudados em A composição dos alimentos. Depois, em sala de aula, cada grupo apresen-
tará os resultados de sua pesquisa. Outro caminho seria o professor escolher apenas um dos temas 
e coordenar uma pesquisa de aprofundamento. Como sugestão, apresentaremos dois exemplos de 
como isso pode ser feito. 

ExEMPLO 1
Como somos capazes de perceber os sabores do mundo?

a) Inicialmente, peça aos alunos para reler o quadro Curiosidades, nas páginas 23 e 24 do 
livro, intitulado “água – o veículo do sabor.” 

b) Em seguida proponha a seguinte questão: 
 Será que a aceitabilidade de um alimento depende apenas dos gostos básicos?

c) Em seguida entregue uma cópia aos alunos ou leia para a classe o texto abaixo. Não se 
esqueça de colocar na lousa as cinco fórmulas nele citadas.

Os sabores da vida

A apreciação de um alimento é o resultado de um mecanismo sen-
sorial que, além do paladar, também envolve o olfato e a visão. As subs-
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tâncias solúveis na saliva chegam às papilas gustativas, e certos grupos de 
moléculas existentes nos alimentos interagem com os receptores químicos 
presentes na língua para identificar os diferentes sabores. Dessas interações 
se originam os sinais neurais que são enviados para o cérebro. Os seres 
humanos reconhecem cinco tipos de gostos básicos: ácido, amargo, doce, 
salgado e umami (veja ilustração abaixo).

O sabor salgado surge a partir de uma complexa interação bioquí-
mica que envolve os íons sódio (Na1+), enquanto a identificação do doce 
acontece em resposta à presença de carboidratos solúveis na cavidade 
bucal, ou mesmo de outras substâncias químicas, como o aspartame, que 
também permitem a percepção desse sabor. Quanto aos sabores amargo 
e ácido, podemos relacioná-los, respectivamente, com o quinino e com 
os íons hidrônio (h+). Já o umami, cujo nome significa “delicioso”, é per-
cebido principalmente por causa do glutamato, um dos aminoácidos que 
constituem as proteínas. Embora tenha sido caracterizado em 1908 pelo 
Dr. Kikunae Ikeda, professor da Universidade Imperial de Tóquio, apenas 
recentemente foi reconhecido como sendo um dos sabores básicos. 

Agora, por que um chocolate e uma geleia de morango causam sen-
sações tão diferentes se ambos são doces? Simples: o que diferencia essas 
duas guloseimas não é apenas o sabor doce. O aroma liberado durante a 
mastigação, a textura e a temperatura do alimento são informações que, 
associadas às informações gustativas provenientes da cavidade bucal, são 
integradas nas áreas associativas do cérebro, resultando em sensações di-
ferentes para alimentos diferentes. Outro exemplo interessante da extensão 
dos mecanismos que ocorrem na boca é o efeito ardido do princípio ativo 
da pimenta vermelha, a capsaicina.  Esse alcaloide é uma das muitas subs-
tâncias que ativam os receptores químicos da dor e irritam a mucosa bucal. 
A sensação ardida é tão intensa que algumas pessoas podem até lacrime-
jar. Mesmo assim, existem os fanáticos por pimenta. Seria esse o seu caso?
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Espécies químicas mais conhecidas que representam os cinco gostos.
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d) Peça aos alunos para fazer o experimento a seguir. Atenção: esta atividade também pode 
ser uma tarefa para casa, porém, acreditamos que haverá um resultado melhor se realizada durante 
a aula. Quando o aluno estiver se preparando para o teste com a “canela”, peça a ele para tapar o 
nariz antes de colocá-la sobre a língua e abrir somente depois de alguns segundos. Isso vai ajudá-lo 
a perceber o importante papel do nariz na apreciação dos alimentos.

Experimento – Reconhecimento dos gostos básicos

Objetivo
Fazer a identificação prática dos cinco gostos básicos.

Material Alimentos

colher

açúcar limão

glutamato monossódico (aji-no-moto) sal de cozinha

café ou água tônica água

canela

Procedimento
- Coloque sobre a língua uma pequena quantidade de açúcar.
- Deixe por cerca de um minuto.
- Beba um pouco de água para limpar a boca.
- Espere alguns minutos e repita o procedimento com os outros alimentos. 
- Anote suas conclusões.

e) Após conversar com os alunos sobre o texto e sobre os resultados do experimento, propo-
nha a seguinte tarefa para ser feita em casa: 

	 •	Sabemos	que	o	Brasil	é	um	país	que	mistura	a	culinária	de	muitas	regiões	do	plane- 
  ta. Então, em seguida, faça uma relação de três “comidas” de que você gosta muito e três  
  que você realmente não aprecia. Pesquise as receitas desses seis pratos e identifique  
  os ingredientes comuns que aparecem nas receitas dos pratos apreciados e nas recei- 
  tas dos pratos rejeitados. Em seguida, responda:

	 •	de	que	local	do	mundo	cada	uma	dessas	receitas	é	originária?
	 •	que	fatores	fazem	com	que	esses	pratos	sejam	agradáveis	ou	não	para	você?
	 •	Compare	as	suas	respostas	com	as	de	seus	colegas.

f) Por último, peça aos alunos para elaborar uma teoria que responda a questão proposta 
na letra “b”.
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ExEMPLO 2 
Balanço energético na alimentação

Antes de trabalhar esse pequeno projeto com seus estudantes, sugerimos resolver com eles 
a atividade a seguir.

Atividade 5 
Introdução à pesquisa sobre o tema

hambúrguer (100 g) pão (25 g)

24 g de proteína 12,50 g de carboidrato

20 g de gordura 2,50 g de proteína

56 g de água 1,25 g de gordura

 8,75 g de água

a) Conhecendo as composições do hambúrguer e do pão dadas na tabela acima e utilizan-
do os valores energéticos mencionados no livro, calcule o valor energético obtido pela ingestão de 
um pão de 25 gramas e um hambúrguer de 100 gramas.

R.: 

hambúrguer (100 g) valor energético por grama valor energético total

24 g de proteína 17 kJ (4,0 kcal) 408 kJ (96 kcal)

20 g de gordura 38 kJ (9,0 kcal) 760 kJ (180 kcal)

56 g de água − −

1168 kJ (276 kcal)

pão (25 g) valor energético por grama valor energético total

12,50 g de carboidrato 17 kJ (4,0 kcal) 212 kJ (50 kcal)

2,50 g de proteína 17 kJ (4,0 kcal) 42,5 kJ (10 kcal)
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1,25 g de gordura 38 kJ (9,0 kcal) 47,5 kJ (11,25 kcal)

8,75 g de água − −

302 kJ (71,25 kcal)

 Valor energético total: 1470 kJ (351,7 kcal)

b) Determine quanto tempo, em minutos, uma pessoa deveria caminhar para consumir a 
energia obtida na ingestão do lanche mencionado na letra “a”, sabendo que uma hora de caminha-
da consome 1100 kJ.

R.: 
 1 hora = 60 minutos  1100 kJ

  x  1470 kJ

 x = 1470 kJ . 60 minutos = 80 minutos
  1100 kJ

Atividade 6
Balanço energético 
em um dia de estudo, sono e lazer

1ª parte – energia recebida a partir da alimentação

a) Escolha um dia da semana para fazer este experimento. Anote todos os alimentos que 
você ingeriu. Procure avaliar a quantidade consumida. Dê preferência a um dia em que você tenha 
de ir à escola e quando também tenha tempo para participar de algum tipo de lazer. 

b) Prepare uma tabela incluindo o horário em que esses alimentos foram ingeridos.

c) Faça uma pesquisa para descobrir a quantidade de calorias presente em cada alimento.

2ª parte – energia consumida durante o dia

d) Faça uma lista das atividades exercidas durante esse dia.
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e) Pesquise qual é a energia gasta por atividade.

f) Calcule a energia gasta durante o dia.

3ª parte – balanço energético total

g) Compare a energia recebida com a energia consumida e compartilhe suas conclusões 
com os seus colegas. Aproveite e discuta com eles se os alimentos que você ingeriu são realmente 
saudáveis.

Observação
Existem vários sites na internet nos quais é possível conseguir uma Tabela de calorias e 

uma Tabela de consumo de energia por atividade realizada. Para avaliar as calorias, sugerimos a 
utilização da tabela publicada no site da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Campus de Bauru. 
Disponível no endereço eletrônico: www.faac.unesp.br/pesquisa/nos/bom_apetite/tabelas/cal_ali.
htm, acessado em: 21/7/2010. Para o cálculo da energia gasta, sugerimos o uso de tabelas publi-
cadas em sites de revistas científicas ou de universidades, desde que elaboradas por um médico ou 
por um nutricionista.

Lembre aos alunos que não devemos utilizar dietas ou elaborar cardápios sem a orientação 
de um especialista.

3.3 Avaliação

Entendemos que o ideal é avaliar sempre o processo e não apenas o resultado final em uma 
prova. Sugerimos que a avaliação seja dividida em três partes:

- avaliação das atividades (inclusive experimentos e participação nos debates);
- avaliação dos trabalhos solicitados;
- avaliação dissertativa realizada por meio de uma ou duas questões inseridas na prova 

oficial do curso, ou de texto (no estilo redação) produzido em sala após terem sido realizadas todas 
as etapas propostas aos alunos.

Queremos lembrar que estas são apenas algumas sugestões e temos certeza de que cada 
docente encontrará tantas outras capazes de despertar o interesse de nossos estudantes pela aquisi-
ção do conhecimento, contextualizado e refletido.
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