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Física

Adicionar um pouquinho de texto

         As compreensões aqui estabelecidas são fruto de discussões realizadas com

licenciandos em Física em meio a uma constituição de dados para uma investigação

relacionada à formação inicial de professores de Física. O texto apresenta um

caminho distinto para o processo de ensino e aprendizagem relacionado à

Calorimetria. A trajetória aqui desenvolvida, necessariamente diverge de propostas

centradas em atividades do tipo: “qual a energia que deve ser fornecida a uma

panela de ferro de 300 gramas para que sua temperatura seja elevada em

100°C? Considerando que o calor específico do ferro é igual a 0,11 cal/g°C”.

Entende-se que uma abordagem que leve a este tipo de questão afasta a Física da

cultura das pessoas. Vale ressaltar que a sequência proposta neste trabalho não

deve ser encarada como um modelo rígido, mas como um caminho aberto para

novas possibilidades. 

  

         Sugere-se um levantamento inicial acerca da compreensão dos estudantes

sobre quais são os nutrientes essenciais para os seres humanos, pois entre os

nutrientes essenciais estão os carboidratos, as proteínas e os lipídios (óleos e

gorduras). Depois desse levantamento prévio, que pode durar uma aula, a discussão

pode prosseguir para uma compreensão de como medimos as calorias presentes em

um alimento. A discussão se fundamenta na concepção de que medir uma grandeza

física implica em compará-la com um padrão estabelecido, e para medirmos as

calorias dos alimentos o padrão é o calor específico da água.

 

 

Emerson de Oliveira Santos
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Adicionar um pouquinho de texto

         No decorrer dessa discussão a equação de Black-Wilcke deve ser construída

(por falta de um termo melhor) por meio de uma discussão que se fundamenta

também nas calorias dos alimentos. No decorrer da Sequência Didática o olhar

volta-se para a compreensão da Taxa Metabólica Basal e da necessidade calórica

diária do ser humano. Algumas atividades e exercícios são propostos para

complementar o processo de ensino e aprendizagem.

  

        Esta Sequência Didática tem por objetivo apresentar possibilidades para o

Professor de Física quanto ao processo de ensino e aprendizagem de um dos

objetos de estudo dessa Ciência, a Calorimetria. A proposta visa contribuir para que,

em meio ao ensino de Física, estabeleçam-se temas relacionados à cultura dos

estudantes, desenvolvendo a constituição de conceitos científicos e propondo

atividades que propiciem sentido às ações educativas viabilizadas pelos

professores. 

 

 

      De um modo geral uma Sequência Didática (SD)

constitui uma maneira do professor organizar sua prática

em torno de um tema e, por meio de procedimentos,

estabelecer uma relação de ensino-aprendizagem com seus

estudantes. De acordo com Zabala (1998), em toda a

atividade docente se faz necessária uma organização e

uma estruturação metodológica, pois a aprendizagem do

estudante se constitui por meio da intervenção sistemática

do professor no dia a dia da sala de aula.

Emerson de Oliveira Santos
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Física
Para suprirmos as necessidades de energia e nutrição que o

nosso corpo precisa, nós nos alimentamos, mas de quanta

energia nós precisamos diariamente para sobreviver? 

Um homem precisa da mesma quantidade de energia que uma

mulher? 

Uma pessoa adulta precisa de mais energia que uma criança? 

Um atleta precisa de mais energia que uma pessoa sedentária? 

Os alimentos possuem a mesma quantidade de energia? 

Um alimento com muita energia possui muitos nutrientes? 

Quais os nutrientes que o nosso corpo precisa?

Emerson de Oliveira Santos

De onde vem a nossa energia?
14/0
3
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            Para suprirmos as nossas necessidades de energia e nutrientes, nós

consumimos uma série de alimentos, e estes fornecem quantidades variáveis de

energia e, também, de nutrientes. Por sua vez, a quantidade de energia que um

ser humano precisa consumir diariamente, pode variar de acordo com alguns

fatores, por exemplo, se é homem ou mulher, se pratica atividades físicas

regularmente, se é jovem ou idoso, entre outros. Esses fatores estão

relacionados à quantidade de alimentos que uma pessoa deve ingerir

diariamente, pois, mais alimentos podem até implicar em mais energia, no

entanto, não necessariamente em mais nutrientes. 

     Por sua vez, a Organização Mundial da Saúde (OMS)

recomenda, por meio da Estratégia Global para a

Promoção da Alimentação Saudável, Atividade Física

e Saúde, que os governos formulem e atualizem

periodicamente diretrizes nacionais sobre

alimentação e nutrição, levando em conta mudanças

nos hábitos alimentares e nas condições de saúde da

população e o progresso no conhecimento científico

(BRASIL, 2014, p. 8). 

            De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira,  “a ingestão

de nutrientes, propiciada pela alimentação, é essencial para a boa saúde.

Igualmente importantes para a saúde são os alimentos específicos que

fornecem os nutrientes e as inúmeras possíveis combinações entre eles” 

 (BRASIL, 2014, p. 16).

Emerson de Oliveira Santos

De onde vem a nossa energia?

PPGFCET
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Emerson de Oliveira Santos

        Para realizar essa atividade se propõem duas possibilidades. Na primeira

delas mais simples, o professor solicita aos estudantes que respondam a questão

da atividade em um pequeno pedaço de papel, indicando o maior número possível

de nutrientes que os mesmos acreditam que são essenciais para os seres

humanos. Depois basta que o professor contabilize as respostas (isso vai

demorar um “tempinho”!), mas pode ser realizada facilmente.

          

Nutrientes necessários para o ser humano

Fonte: Autoria própria (2021)

        A outra possibilidade exige o acesso a uma rede Wi-Fi ou rede móvel, e que

os estudantes utilizem seus celulares ou um laboratório de informática. Para a

segunda possibilidade, o professor deve realizar previamente a elaboração da

questão, na opção Word Cloud no endereço eletrônico,

https://www.mentimeter.com, e passar o link  para os estudantes durante a

atividade. Este sistema gera um URL (Localizador Uniforme de Recursos), que

basicamente é um endereço virtual de uma página ou website, ou ainda um QR

Code (Código de resposta rápida) da questão. As duas possibilidades podem ser

desenvolvidas com os estudantes, dependendo das possibilidades que o

professor tenha ao seu alcance.

PPGFCET

                   Atividade.
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Emerson de Oliveira Santos
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         Na conjuntura dos debates levantados nesta SD, salienta-se que a mesma

pode ser estruturada e planejada pelo professor, de maneira a tratar cada

objeto de estudo de forma específica e singular. Do mesmo modo, compreende-

se que uma SD estrutura um processo de ensino-aprendizagem, e esse pode

abranger perspectivas sociológicas, pedagógicas e históricas, sendo que todas

são pontuadas por construções filosóficas e, de maneira mais específica, por

aspectos epistemológicos.

      Se a Alfabetização é um processo de ensino-aprendizagem de uma

tecnologia de representação da linguagem humana, compreende-se que, em um

processo de uma imersão em uma nova linguagem com condições inerentes e

específicas a mesma, demandam-se discussões que extrapolam a transmissão

direta de regras, leis, fórmulas, postulados e  princípios. Enfim, o ensino de

Ciências, no entendimento de Chassot (2011), deve ser estruturado por uma

análise crítica do meio ao qual ela pertence, e dos sujeitos envolvidos com essa

linguagem, denominada Ciência. Esse processo agrega o propósito de se

constituir uma leitura preenchida por grandes doses de criticidade.

         Vale ressaltar que as questões iniciais e esse levantamento acerca da

compreensão dos estudantes, em relação aos nutrientes dos alimentos, servem

como uma introdução à sequência aqui proposta. Cabe ao professor de física

relacionar os nutrientes indicados pelos estudantes com o fornecimento de

energia para o nosso corpo. O Guia Alimentar para a População Brasileira (2014)

estabelece que os nutrientes essenciais são: proteínas, carboidratos, lipídios,

água, vitaminas e minerais. Depois dessas discussões iniciais, caminhamos para a

compreensão do conceito de caloria relacionado à energia que os alimentos

possuem. No desenvolvimento da próxima discussão vale ressaltar que os

alimentos possuem energia e não possuem calor, mas a unidade de energia usual
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As embalagens de alimentos trazem as informações

nutricionais e o valor energético agregado, mas o que de fato

são as calorias dos alimentos? 

Como medimos as calorias dos alimentos? 

O que significa medir alguma coisa?

Qual a diferença entre calorias e kcal?

Física

Emerson de Oliveira Santos

Como medimos a energia dos alimentos?

14/0
3

        O conteúdo energético dos alimentos e dos combustíveis é determinado por

meio de sua queima e da medição de sua energia liberada. (Seu corpo “queima” a

comida a uma taxa lenta). A unidade de calor usada nos rótulos de alimentos

industrializados é realmente a quilocaloria, que equivale a 1000 calorias (o calor

requerido para elevar a temperatura de 1 quilograma de água em 1°C). Para

diferenciar essa unidade da caloria de menor valor, a unidade de calor

empregada em alimentos é chamada de uma Caloria (escrita com a letra

maiúscula C). É importante lembrar que a caloria e a Caloria são unidades de

energia. Esses nomes são reflexos da antiga ideia de que o calor fosse um fluido

invisível chamado de calórico (HEWITT, 2015, p. 289).

PPGFCET
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Adicionar um pouquinho de texto

ANVISA. Agência

Nacional de Vigilância

Sanitária

Embalagens de alimentos trazem as informações

nutricionais e o valor energético agregado!

        A legenda nutricional é uma apresentação de todas as propriedades e nutrientes

contidos no alimento. Segundo a RDC n° 259/2002 da ANVISA a presença dos

rótulos nos alimentos no Brasil é obrigatória. Todos os alimentos e bebidas

produzidos, comercializados e embalados na falta da presença do cliente devem

conter o rótulo ou legenda nutricional.

Emerson de Oliveira Santos

PPGFCET

Fonte: Autoria própria (2021)
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       A primeira atividade a ser realizada tem por objetivo principal um

levantamento prévio da concepção dos estudantes sobre os nutrientes

essenciais para o ser humano. No entanto, como podemos medir esse valor

energético agregado aos alimentos? A priori precisamos responder a seguinte

questão: o que significa medir alguma coisa?  

 

         
           Em Ciência nós denominamos de Grandeza tudo aquilo que podemos medir.

E medir é comparar com um padrão estabelecido, não necessariamente

estabelecido por meio de uma constante da natureza, por exemplo, medimos

temperatura desde 1724, quando Anders Celsius estabeleceu a escala que hoje

carrega seu nome. Os valores estabelecidos por ele foram uma escolha não

constituída a partir de uma lei natural. Essa “lei natural” veio com a escala

Kelvin, décadas mais tarde, em que o mesmo estabeleceu a escala Kelvin

baseada no zero absoluto. Ao longo da história estabelecemos padrões sem

constantes sem necessariamente utilizarmos constantes naturais, nós

postulamos padrões para realizarmos medidas. O caminho para medirmos a

energia de um alimento, é constituído por um caminho relativamente

Emerson de Oliveira Santos

semelhante.

Como medimos as calorias dos alimentos?

PPGFCET
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I. Você consumiu 500 gramas de chocolate e seu amigo consumiu apenas 20

gramas do mesmo chocolate. Quem consumiu mais energia?

II. Durante um almoço, Eduardo consumiu 400 gramas de carne, e Emmanuelle

consumiu 400 gramas de salada temperada apenas com sal e limão. Qual dos

dois consumiu mais calorias?

III. O que você acha que ocorre com a temperatura do nosso corpo quando

consumimos um alimento super calórico, uma feijoada por exemplo?

Das três situações podemos concluir alguma coisa sobre como determinar as

calorias (energia) dos alimentos?

Física
Vamos pensar um pouco…

14/0
3
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        Desse exemplo podemos induzir uma relação matemática, na qual a energia

dos alimentos se relaciona diretamente com a massa do alimento que

consumimos e com a mudança de temperatura. E, ainda, temos uma informação

específica do material, a qual denominamos como o calor específico desse

alimento. Mesmo induzindo a equação: Q=m.c.ΔT, não temos uma resposta para

a questão de como medimos as calorias dos alimentos. Precisamos postular que

o calor específico da água tem uma unidade fundamental, por exemplo 1cal/g°C.

Esse valor foi definido como um padrão a ser comparado quando medimos as

calorias dos alimentos. Assim para medirmos as calorias de qualquer material,

comparamos com esse padrão definido.

Física

Emerson de Oliveira Santos

Vamos pensar um pouco…

PPGFCET

14/0
3

          Pode-se postular que o processo de ensino-aprendizagem se estabelece a priori

por meio da intervenção planejada, organizada e sistemática do professor no dia a

dia da sala de aula, com uma SD constituída por meio de uma determinada

metodologia. Da mesma forma, Oliveira (2017) entende que todas as construções de

saberes em um ambiente escolar estão conectadas aos desafios propostos pelo

professor, implicando diretamente no desenvolvimento dos estudantes mediante a

interpretação, envolvimento, entendimento e  
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Adicionar um pouquinho de texto        Max Jammer (2011) expõe uma denúncia relacionada ao processo de ensino

acadêmico atual. Segundo ele ocorre uma omissão consciente no que se refere a

discussões minuciosas e críticas de conceitos básicos e aparentemente simples

da ciência. Entende-se que essa omissão apontada pelo autor implica

diretamente em ações de ensino-aprendizagem; uma vez que na formação

docente a discussão de conceitos científicos estrutura-se na e a partir da

definição do conceito, aspectos passíveis de discussão, de ponto de vista

histórico, filosófico e sociológico. Pode-se ilustrar esse apontamento de Max

Jammer relacionado ao conceito de calor, utilizando elementos de sua

construção histórica. Pertinente a isto, de acordo com Bassalo:

         

       De acordo com Bassalo (1992), a análise dessa questão levou uma série de

cientistas, entre eles Gabriel Daniel Fahrenheit (1686-1736), Joseph Black (1728-

1799), Samuel Klingestjerna (1698-1765) e Johan Carl Wilcke (1732-1796), a se

debruçarem sobre o problema, constituindo experimentos, propondo e

confrontando modelos, até que se chegou na equação de Black-Wilcke que pode

ser escrita como: Q=m.c.ΔT.

Na primeira metade do século XVIII uma questão importante para os

cientistas que trabalhavam com o fenômeno calorífico, era a

determinação da temperatura de equilíbrio resultante da mistura de

diferentes quantidades de água fria e quente. Sabia-se por exemplo

que, se se misturasse quantidades iguais de água a temperaturas

diferentes, a temperatura da mistura seria a média aritmética entre

elas. Se, contudo, as quantidades de água fossem diferentes, a

temperatura da mistura não seria mais a média. Porém, como calculá-

la? (BASSALO, 1992, p. 30).

Emerson de Oliveira Santos

PPGFCET
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Adicionar um pouquinho de texto

        Quando os conceitos, constantes, equações e coeficientes são apresentados

prontos, sem nenhuma contextualização, estudados de maneira superficial e

com enunciados como leis imutáveis, uma ciência de verdades absolutas, isso

faz com que a mesma adquira caráter de um conjunto de dogmas e, não um

conhecimento em construção. Na concepção de Terra (2002), faz-se

necessário apresentar as Ciências com questões completas, que possam ser

examinadas pelos estudantes e não impostas. Cabe ao professor a exposição de

maior número possível de visões a respeito dos fatos investigados.

          Para determinarmos as calorias da proteína, por exemplo, nós queimamos

uma massa de proteína para aquecermos uma massa de água, que por sua vez

sofrerá uma variação de temperatura. Como “sabemos” que o calor específico

da água tem um valor “conhecido”, podemos medir a variação de temperatura da

água, e por sua vez determinar uma valor para a energia para a massa de

Emerson de Oliveira Santos

proteína escolhida. Realizando esse processo chegamos nos seguintes valores:

As calorias dos alimentos!

Nutrientes

Carboidrato

 Proteína 

Gordura

4 kcal por grama

4 kcal por grama

PPGFCET
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       Podemos verificar se as tabelas nutricionais estão

informando o valor correto referente às calorias

alimentares (kcal) corretamente, pois sabemos que o

carboidrato e a proteína fornecem 4kcal por grama e a

gordura fornece 9 kcal por grama. Nesse ponto vale

apontar para a diferença de massa indicada no rótulo

da informação nutricional e da massa total do

alimento. Assim, basta realizar a proporção para se

determinar o valor total.

Energia do alimento = 4.21+4.3,1+9.3,7 = 129,7kcal 

 

Atividade.
Calculando as
calorias das
legendas
nutricionais
dos alimentos.

Física Será que é isso mesmo?

Informação nutricional

Emerson de Oliveira Santos

Porção de 30g (5 bolachas)

14/0
3

Carboidrato
Proteína

Valor energético

Gorduras totais

130 kcal

3,7g

3,1g
21 g

6%
7%

7%
4%

%VD

PPGFCET
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Física

Emerson de Oliveira Santos

             A  sugestão, aqui, é que o professor leve para sua sala de aula algumas

tabelas de informações nutricionais e verifique se as tabelas estão de acordo

com as informações apresentadas anteriormente: referente às calorias do

carboidrato, da proteína e da gordura. Em um momento à frente, outra

atividade será realizada com os estudantes utilizando essa como base. E para

essa outra atividade o professor deve solicitar que os estudantes guardem as

tabelas das informações nutricionais dos alimentos para uma eventual

atividade.

14/0
3

Calculando as calorias das informações nutricionais

dos alimentos.

Física

      Até esse ponto a discussão ficou em torno da ideia de como podemos medir

as calorias presentes nos alimentos. Porém, outra questão importante para ser

discutida com os estudantes está relacionada à quantidade de energia que

precisamos, e nesse contexto discute-se o conceito de Taxa Metabólica Basal. 

     Para suprirmos as necessidades de energia e nutrição que o nosso corpo

precisa, nós nos alimentamos, mas de quanta energia estamos falando? 

PPGFCET
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Física

Emerson de Oliveira Santos

     A Equação de Harris-Benedict, que foi criada em 1919 pelos cientistas

americanos James Harris e Francis Benedict, a mesma indica o valor diário de kcal

que uma pessoa pode consumir. De acordo com os autores, o nível diário de calorias 

 recomendado para uma pessoa depende de alguns fatores.

Taxa Metabólica Basal (TMB)

14/0
3 Taxa Metabólica Basal (TMB)

Homem = 66,5 +(13,7 x massa) + (5 x altura) - (6,8x idade)

Mulher = 655 + (9,6 x massa) + (1,8 x altura) - (4,7 x idade) 

 Obs.  Massa em kg, altura em cm e idade em anos 

Sedentário: 

TMB x 1,2

Levemente ativo (exercício leve, 1 a 3 dias por semana): 

TMB x 1,375

Moderadamente ativo (exercício moderado/esporte, 3 a 5 dias por semana):

TMB x 1,55

Muito ativo (exercício pesado/esporte, 6 a 7 dias por semana):

TMB x 1,725

Necessidade calórica diária (em kcal)

PPGFCET
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Física
Eduardo tem 30 anos, 1,80m de altura e está com 80 kg. Calcule a Taxa

Metabólica Basal e o consumo necessário para que ele não ganhe “peso”,

considerando que ele é sedentário.

Emerson de Oliveira Santos

Calculando a TMB e o gasto calórico:
14/0
3

TMB

Eduardo (Homem) = 66,5 + (13,7 . 80) + (5 . 180) - ( 6,8 . 30)

Logo a TMB do Eduardo é 1858,5 kcal

Como ele é sedentário a necessidade calórica diária dele é

1858, 5 . 1,2 = 2230,2 kcal 

 

PPGFCET

Calculadora da TMB

18

Física

Curitiba 

2021

https://pt.calcuworld.com/nutricao/taxa-de-metabolismo-basal-metodo-harris-benedict/
https://pt.calcuworld.com/nutricao/taxa-de-metabolismo-basal-metodo-harris-benedict/


Física

Adicionar um pouquinho de texto

Emerson de Oliveira Santos

Ex. 1) Daniella de 18 anos está com 60kg e tem 1,65m de altura. Calcule o gasto

calórico dela por dia, sabendo que ela pratica atividade física duas vezes por

semana?

Ex. 2) Dona Maria prática atividade física cinco vezes por semana e está com 60

anos de idade. Ela tem 1,60m de altura e atualmente 65kg. Quantas kcal ela deve

consumir diariamente para que não ganhe "peso"?

Ex. 3) João de 23 anos é atleta,  tem 75kg e 1,85m de altura. Ele pratica atividade

física todos os dias. Determine o valor do gasto calórico do João diariamente?

Ex. 4) Julia tem 42 anos de idade, 1,70m de altura e 78kg. Ela pratica atividade

física moderada, cerca de quatro vezes por semana. Encontre o valor do gasto

metabólico de Juliane:

Ex. 5) Carlos, de 39 anos, tem 1,85m de altura e 90kg. Ele é sedentário, mas agora

resolveu praticar atividades físicas todos os dias. Calcule o aumento do gasto

calórico de Carlos em função dessa decisão: 

Obs. Em todos os exercícios deixe indicado o valor da TMB.

Praticando...

PPGFCET
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Física
Atividade. 
         
         Primeiramente calcule a sua Taxa Metabólica Basal. De acordo
com a sua TMB, elabore um programa alimentar de tal maneira que a
soma das calorias seja igual a sua TMB. Para tanto você pode baixar
um aplicativo, tal como o “Tabela Nutricional – TACO” para o sistema
Android. Este aplicativo para celular indica as calorias e os nutrientes
dos alimentos. Neste programa alimentar elaborado a partir de sua
TMB, indique os percentuais de vitaminas e nutrientes ingeridos.

Emerson de Oliveira Santos

e-mail: emersonmath@gmail.com

Noemi Sutil

e-mail: noemisutil@utfpr.edu.br

Silmara Alessi Guebur Roehrig

e-mail: roehrig@utfpr.edu.br

Física
Programa alimentar de acordo com a sua

Emerson de Oliveira Santos

TMB

PPGFCET
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Física

Adicionar um pouquinho de texto

Emerson de Oliveira Santos
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