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A química dos alimentos: uma abordagem para o ensino fundamental 
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Introdução 

A abordagem de temas transversais no Ensino 
Fundamental é proposta pelo Ministério da 
Educação (MEC) e pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN). Os temas transversais são: 
saúde, meio ambiente, trabalho e consumo, 
orientação sexual, ética e pluralidade cultural. É 
importante que o professor, ao planejar suas 
atividades, considere as discussões apresentadas 
para os conteúdos conceituais, procedimentais e 
atitudinais, assim como considerá-los durante toda a 
avaliação da aprendizagem, esta, por sua vez, pode 
ser individual e/ou coletiva, oral e/ou escrita

1
. De 

acordo com os PCN
1
,a educação alimentar está 

contida nos temas de saúde e consumo, e o estudo 
deste tema em sala de aula pode ser feito de modo 
que os alunos compreendam quais são as principais 
funções da alimentação e qual a importância dos 
alimentos para uma boa saúde, para o crescimento 
e para o desenvolvimento humano. Em turmas do 6º 
ano do ensino fundamental, o ensino da química é 
introduzido através da interdisciplinaridade entre os 
conceitos. Neste sentido, os objetivos deste trabalho 
são conscientizar os alunos da importância de uma 
alimentação correta e balanceada e discutir a 
relação existente entre a química e os alimentos. 

Resultados e Discussão 

Os alunos foram divididos em 5 grupos e cada 

grupo recebeu uma pergunta diferente. As 

respostas foram explanadas aos demais de acordo 

com os conhecimentos prévios dos alunos (Fig.1). 

Em seguida foi exposto um vídeo intitulado “De 

onde vem essa força?”
2
. O audiovisual mostrou que 

os compostos químicos que formam os alimentos 

desempenham diferentes funções, dentre as quais o 

fornecimento de energia para executarmos as 

nossas atividades diárias. Ao término da discussão, 

os grupos receberam um texto “Mitos e Verdades 

sobre Alimentos”
3 

e, após a leitura do mesmo, 

responderam novamente as perguntas feitas 

inicialmente e as respostas foram comparadas com 

as anteriores. Após a avaliação percebeu-se que as 

respostas fornecidas de acordo com o 

conhecimento prévio dos estudantes estavam 

corretas em apenas dois grupos: “alguns alimentos 

como frutas fazem bem para a saúde e não 

engordam” e “refrigerante faz mal para os ossos 

porque tem um ácido que prejudica”. Após o vídeo e 

discussão do texto, 4 grupos responderam 

corretamente e demonstraram maior conhecimento 

científico durante a construção das respostas: “as 

hortaliças não engordam e fazem bem porque têm 

fibras, vitaminas e minerais”, “a cerveja, 

acompanhada de petiscos faz engordar e não faz 

bem para a saúde”, “os refrigerantes têm grande 

quantidade de fosfato que dificulta a absorção do 

cálcio”, “a mulher tem mais facilidade para engordar 

do que o homem por causa dos hormônios, então 

ela deve cuidar ainda mais da alimentação”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Alunas explanando reposta construída pelo 
grupo. 

Conclusões 

Pode-se concluir com os resultados apresentados e 

com a discussão gerada em sala, que houve 

conscientização da importância de uma boa 

alimentação e que os alunos mostraram-se 

dispostos a mudar hábitos alimentares, uma vez 

que demonstraram interesse em levar o 

aprendizado para os familiares. Além de que o 

conhecimento da relação existente entre a química 

e os alimentos foi construído em sala. 
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