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Resumo 

A nutrição é um tema que tem sido objeto 

de estudo para muitos pesquisadores, diante 

da preocupação com a saúde e a qualidade 

de vida do ser humano. Com esta 

inquietação, propusemos desenvolver uma 

proposta pedagógica que instigue o escolar a 

analisar e pesquisar os alimentos que fazem 

parte de sua dieta alimentar. O estudo será 

realizado com alunos do 1ª série do Ensino 

Médio, partindo da análise da dieta 

alimentar familiar como base para 

desenvolver as ações que os conduzam à 

observação da importância de uma 

alimentação equilibrada. Espera-se que o 

discente perceba a necessidade de uma 

alimentação de qualidade e seu papel como 

sujeito capaz de atuar de forma significativa 

no meio em que vive. 
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Apresentação  

 Já na antiguidade o homem percebeu e comprovou a importância dos 

alimentos. No século 18, frotas navais utilizavam doses diárias de suco de 

limão e laranja-lima na prevenção e cura do escorbuto causado pela carência 

da vitamina C. Não se conhecia a substância ainda, contudo, era atribuído aos 

alimentos o teor medicinal (PACIEVITCH, 2008). Foi no século 20 que alguns 

cientistas, realizando experimentos de bioquímica e nutrição experimental, 

passam a determinar o poder curativo dos alimentos às substâncias químicas 

presentes em alguns e em outros não. Os estudos existentes mostram que 

estas substâncias são encontradas em quase todos os alimentos e em 

pequenas quantidades, entretanto são essenciais ao funcionamento do 

organismo (LIMA, 2008).  

 Uma dieta balanceada pode garantir a quantidade exata de nutrientes 

para as reposições diárias de uma pessoa, que deve variar com seu 

crescimento, sexo e atividades físicas que pratica. Uma dieta saudável é 

entendida como aquela que faz bem, promove a saúde e deve ser orientada e 

incentivada desde a infância até a idade adulta (PHILIPPI, 2008). Durante o 

estirão de crescimento na pré-adolescência e adolescência a quantidade 

vitamínica e iônica está num período de maior necessidade, pois o organismo 

possui um grande consumo metabólico (SAITO, 2003). 

 As necessidades vitamínicas e de sais minerais nessa na adolescência 

estão muito além das estimadas para o adulto, em função disso, a alimentação 

do escolar deve apresentar uma dieta balanceada que forneça os nutrientes 

necessários, evitando o surgimento de doenças no decorrer de sua vida. 

 A adolescência se caracteriza, entre outros, pela rebeldia e contestação 

de autoridades e, na busca pela sua identidade, pode manifestar-se pela 

quebra de padrões. Como exemplo a não-aceitação do hábito alimentar mais 

saudável, isso pode implicar no surgimento de carências nutricionais que 

podem desencadear ―problemas‖ como anemia, dificuldade de aprendizagem, 

deficiência em massa muscular, baixa imunidade e deficiência visual. 



 

 O presente projeto pretende atender aos alunos do 1ª série do Ensino 

Médio para realizar uma análise da dieta alimentar familiar do escolar. Com 

base no estudo dessa realidade, pretende-se conduzi-los à observação da 

importância de uma alimentação que possua os nutrientes necessários ao seu 

desenvolvimento e funcionamento orgânico. 

 

Hábitos alimentares regionais do brasileiro 

O habito alimentar dos seres humanos foram se constituindo inicialmente pela 

disposição regional de alimentos e, posteriormente, através de contatos entre 

diferentes povos, houve a produção de novos produtos, ampliando as 

possibilidades alimentares (GARCIA, 1995). 

 A cultura de um povo pode ser entendida como sua identidade 

coletiva. Ela se traduz na forma como as pessoas vivem, interagem e 

entendem a vida: no jeito de vestir, de dançar, na musica, nas artes, 

na maneira de criar os filhos, nas crenças e religiões e também na 

forma de se alimentar. (Projeto Saúde na Escola, 2002). 

 A alimentação é uma manifestação cultural influenciada também pelos 

fatores ambientais e pelo tipo de colonização que ocorreu no país. Os 

alimentos comuns e os pratos escolhidos para momentos de festa, assim como 

as receitas que vão passando de geração para geração, contam muito da 

história e das raízes de um povo (RIO DE JANEIRO (Município), 2000). 

 No Brasil, a cultura alimentar nasce com a colonização portuguesa, 

sofrendo a influência de três raças: a branca, com a chegada dos portugueses 

nas terras brasileiras, a indígena, o encontro com o povo local e a negra, vinda 

com os escravos (SOUZA E HARDT, 2002). Assim os hábitos alimentares 

brasileiros apresentam grande diversificação de uma região para outra. 

Atualmente as comidas típicas podem ser encontradas facilmente em todo país 

devida à globalização e a vinculação dos meios de comunicação. Para melhor 

compreensão dos hábitos alimentares é apresentado a seguir um breve 

comentário a respeito das características alimentares das cinco regiões 

brasileiras, Segundo Souza e Hardt (2002), Silva (2006) e Turminha MPF 

(2010). 



 

Região Sul:  

 Esta é a região mais favorecida do Brasil, por possuir um clima com 

estações bem definidas e solos mais ricos. Foi esta região que recebeu maior 

influência de imigrantes pelo clima ser tão parecido com o europeu, facilitando 

a adaptação dos italianos, alemães, poloneses e ucranianos, que se 

estabeleceram preferencialmente em atividades agrícolas, contribuindo no 

desenvolvimento da lavoura e da pecuária, proporcionando uma alimentação 

mais diversificada e equilibrada. Existindo algumas preferências acentuadas 

por determinado tipo de alimentação, por exemplo: 

 Paraná: Os poloneses contribuíram para a alimentação local com pratos 

como repolho à moda, pão de leite e sopas. Os italianos introduziram o cultivo 

da uva, o interesse pelo vinho, a elaboração artesanal de pães, queijos, 

salames, massas em geral e sorvete. Os alemães conservaram o cultivo da 

batata, centeio, carnes defumadas, lingüiça e laticínios, além do hábito do café 

colonial — uma refeição farta que reúne preparações de um chá da tarde e de 

um jantar. O barreado é o prato típico deste estado. A preparação é feita em 

panela de barro, preparado com charque, toucinho e temperos, servido com 

banana assada, batata, farinha ou pirão. Entre outros pratos, podemos 

destacar a tainha na telha e a caçarola italiana.   

 Rio Grande do Sul: rica em chimarrão e carne, porque a região possui 

imensos pastos. O arroz de carreteiro reúne dois elementos básicos e muito 

apreciados da produção rio-grandense: o arroz e o charque. 

 Santa Catarina: consome-se grande quantidade de aveia, centeio, 

lentilha, carne, batata e queijo, por ser povoada praticamente por alemães.  

 Os descendentes de imigrantes mantêm viva a cultura de seus 

ancestrais e comemoram a colheita através de festas realizadas anualmente, 

tais como a festa da uva, em Caxias do Sul, e a da maçã, em Santa Catarina. 

Região Sudeste: 

 Nesta região estão os estados mais ricos do país. Sua comida recebeu 

diversas influências, que acompanham a história da colonização: a atuação dos 



 

jesuítas que conseguiram manter os índios no litoral capixaba; o 

desbravamento de novas terras em Minas Gerais pelos bandeirantes, em 

busca de ouro e diamante; a influência dos imigrantes italianos, que se fixaram 

no estado de São Paulo; dos espanhóis e árabes no Rio de Janeiro, e dos 

alemães e italianos no Espírito Santo. 

 No Rio de Janeiro e São Paulo há uma mistura de raças e costumes. 

Assim, seu regime alimentar é superior em qualidade e quantidade e dispõe 

abundantemente de quase todos os alimentos necessários, como carnes, leite, 

ovos, aves, peixes, queijos, verduras, frutas, cereais, açúcares, óleos e 

gorduras.  

 Rio de Janeiro - encontra-se forte influência portuguesa, pois foi nessa 

cidade que se instalou a corte de Portugal.  

 São Paulo - Os imigrantes italianos foram os que mais influenciaram nos 

hábitos brasileiros: lasanha, canelone, nhoque, pizza, pães. Em alguns locais 

pode ser encontrada também a culinária japonesa. O café é também muito 

consumido neste estado, sendo bebido principalmente nos intervalos das 

refeições. 

 Minas Gerais: A carne de porco é o alimento principal da cozinha 

mineira, acompanhado de feijão, farinha, couve, mandioca e do milho. Outro 

marco desta região é o famoso pão de queijo, presente na mesa de café da 

manhã da maioria dos mineiros. Não podemos esquecer de destacar os 

famosos doces, como: doce de leite, ambrosia, suspiro, ovos queimados e 

outros. 

 Espanhóis, árabes e japoneses também deixaram suas marcas nestes 

estados: paelha, quibes, esfihas, grão de bico, gergelim, sushi e sashimi são 

algumas das iguarias incorporadas aos hábitos alimentares brasileiros. 

Pontos positivos: Nesta região a variedade na culinária é muito grande, 

podendo optar por alimentos mais saudáveis, como o peixe e as variedades de 

pratos regionais e internacionais.  



 

Pontos negativos: O fast food presente em todas as grandes cidades, 

principalmente no é rico em gordura saturada e calorias.  

Região Norte: 

 A culinária desta região tem influência indígena e se divide em frutos do 

mar e frutos da terra. Podemos encontrar um clima quente e úmido. A farinha 

de mandioca, popularmente chamada de farinha d’água, é o alimento básico, 

sendo usada sob a forma de beijus, mingaus, farofas e bebidas fermentadas. É 

comum se comer à mandioca com frutos, sementes, milho, arroz, feijão e peixe 

de água doce (sendo o mais apreciado o Pirarucu). Outros alimentos 

consumidos são a manteiga e a carne de tartaruga. Apesar da castanha do 

Pará ser o produto de maior exportação e a maior fonte de proteína, por ser 

rica em lipídeos, torna-se inadequada para o consumo neste clima. 

 Segundo Souza e Hardt (2002), há uma ausência quase total de carne, 

de leite, de queijos e de ovos, comprometendo o crescimento normal do 

amazonense. Tem-se, ainda, uma deficiência em minerais e vitaminas 

causadas pela falta de leite, de ovos e de certos vegetais, devido às condições 

desfavoráveis às práticas da agricultura e da pecuária. 

Pontos positivos: O consumo de peixe é elevado, tornando o prato do nortista 

mais saudável, devido às propriedades benéficas deste alimento. O consumo 

de frutas regionais também é um hábito saudável. 

Pontos negativos: Ausência de saladas com verduras e legumes, que fornecem 

vitaminas e minerais importantíssimos para a saúde. 

Centro-Oeste: 

 Povoada por diversas culturas, a região centro-oeste tem uma culinária 

variada, e não deixa de ter pratos típicos em seus estados.  

 Esta região era praticamente isolada antes da abertura da rodovia 

Belém-Brasília, em 1961, sua culinária estava condicionada aos recursos do 

meio ambiente, especialmente da pesca e da caça. Dos peixes, frutas e carnes 

surgem pratos típicos como o peixe na telha (assado na telha), peixe com 

banana, carne com banana, costelinha, bolinhos de arroz, pamonha,  pela 



 

fronteira de Minas  Gerais vieram o feijão tropeiro, a carne seca, o toucinho e a 

banha de porco e do Sul  o churrasco e o virado paulista. 

 Goiás - Os pratos mais populares são: arroz com pequi, guariroba, leitão 

assado, empadão goiano, galinhada, tutu com lingüiça, couve, torresmo, 

quiabo refogado, biscoito de polvilho, manjar branco com calda de ameixa. Não 

podemos deixar de falar da pimenta-bode e a jurubeba muito apreciada pelos 

goianos. 

 Mato Grosso - Uma das receitas mais conhecidas deste local é a mojica, 

que é feita com o pintado. Os peixes são muito consumidos, podemos citar o 

pacu, pacupeba, piabucu, piraputanga e dourado. O acompanhamento 

geralmente é a banana da terra. 

Mato Grosso do Sul - A maioria dos pratos são feitos com peixes e carne. 

Algumas preparações: arroz de carreteiro com charque, moqueca de peixe, 

pacu assado, caldo de piranha, doces de abóbora, mamão, caju, licor de pequi, 

etc. 

 Distrito Federal – Brasília por ter sido a nova capital do Brasil atraiu 

muitas pessoas pela promessa de empregos, com isso reuniu os mais 

diferentes costumes, sotaques e hábitos alimentares, por isso pode se 

encontrar de tudo: pato no tucupi, feijoada, churrasco, galinha ao molho pardo, 

enfim, além da influência estrangeira, há uma mistura da culinária das regiões 

do Brasil. 

Pontos positivos: Brasília se destaca, com comidas típicas de várias regiões. O 

consumo freqüente de peixes de água doce e legumes. 

Ponto negativo: Em alguns estados onde é utilizada muita carne de porco nas 

preparações, tornando a comida hipercalórica.  

Região Nordeste: 

 Sob influência européia, africana e indígena a culinária nordestina é bem 

variada.  

 Alagoas - Sua culinária é baseada em peixes, camarões, frutos do mar, 

preparados à base de leite de côco. O prato mais típico é o sururu de capote. 



 

As frutas consumidas são: mangaba, pitanga, sapoti, pinha, graviola, cajá, cajú, 

acerola. 

 Bahia - Predomina a cultura africana, tendo três ingredientes básicos: 

leite de côco, azeite de dendê e a pimenta. Destaca-se como pratos mais 

apreciados o bobó de camarão, moquecas, acarajé, vatapá, buchada de bode, 

sarapatel, mocotó. Neste estado se apreciam também os seguintes doces: 

ambrosia, doce de carambola, pitomba, cocada, doces com ovos e suco de 

umbu. 

 Muitas das comidas africanas são hoje preparadas para serem 

oferecidas aos deuses do candomblé. O acarajé e o abará são duas 

especialidades sempre presentes nos tabuleiros das baianas, impecavelmente 

vestidas com roupas brancas, babados e rendas. 

 Ceará - A cozinha cearense é conhecida pelos frutos do mar, como o 

camarão, caranguejo e a lagosta, além de outras preparações regionais. 

 Maranhão - Camarão, sururu, caranguejo, robalo, tainha, surubim e 

outros peixes de água salgada e doce são comuns neste estado. Os pratos 

típicos são os seguintes: galinha ao molho pardo, carne de sol, mocotó, todos 

acompanhados com farinha, também o arroz de cuxá e a casquinha de 

caranguejo. Os doces são feitos com as frutas típicas: bacuri, buriti, jenipapo, 

tamarindo, caju, etc. 

 Paraíba - Assim como nos demais estados dessa região, os pratos são 

feitos com frutos do mar, além de carne de sol, feita depois que descansa no 

leite, tornando a carne mais macia e saborosa. Outros alimentos muito 

consumidos neste local: queijo de coalho, feijão verde, macaxeira e outros.  

Pernambuco - Melado com queijo coalho, rabada, sarapatel e galinha à 

gabidela, buchada de bode, carne de sol com purê de macaxeira são pratos 

típicos desta região. 

 Piauí - Na culinária piauiense utiliza-se muito no preparo dos pratos: 

coentro, cebolinha e corante natural extraído do urucum, a farinha de mandioca 

também é muito consumida para complementação dos pratos. Os doces mais 

apreciados são as compotas de caju, manga, goiaba e doces de casca de 

laranja e limão. 



 

 Rio Grande do Norte - Derivadas da atividade pecuária, podemos 

destacar as seguintes preparações típicas desta região: carne de sol, coalhada, 

manteiga de garrafa, etc. O leite de côco também é muito utilizado nas 

preparações. A paçoca, o bolo de rolo, pudim de macaxeira e o doce de caju 

em calda são alguns doces típicos. 

A carne de sol é um alimento indispensável no Nordeste e parece ter tido 

origem no hábito indígena de assar a caça para conservá-la por algumas 

semanas. 

 Sergipe - Os principais ingredientes da cozinha sergipana são os frutos 

do mar e o milho. Moquecas, caranguejadas, carne seca com jerimum, arroz de 

leite, sequilho de milho, canjica, pamonhas, cuscuz. 

Pontos positivos: Culinária muita saborosa, com cores e aromas, deixando 

qualquer pessoa de água na boca. O consumo de água de côco é comum entre 

os habitantes desta região. Esta bebida é um ótimo isotônico natural. Além 

disso, o peixe e frutos do mar estão presentes com freqüência. 

Ponto negativo: Como a maioria dos pratos tem como ingredientes o leite de 

côco e o azeite de dendê, as preparações tornam-se muito calóricas e com alto 

teor de gordura, Os temperos e pimenta são carregados, o que pode causar 

irritação gástrica. 

 Segundo Souza e Hardt (2002) Devido à prática de monoculturas a 

região nordestina apresenta-se deficiente em qualidade e quantidade de 

nutrientes, pelo excesso de carboidratos e pela deficiência de proteínas (pela 

falta do leite, carne e ovos), de minerais e de vitaminas (pela falta de legumes e 

verduras). 

Atividade I 

Objetivo:  

Conhecer os hábitos alimentares em cada região do Brasil; 

Compreender por que no Brasil existem diferentes hábitos alimentares. 

Proposta metodológica: 



 

 O professor faz um comentário de abertura sobre o tema da atividade 

proposta instigando a curiosidade dos alunos em relação aos hábitos 

alimentares regionais.  

 Listar os pratos típicos da nossa região. 

 Hoje contamos com uma grande variedade de receitas, como elas 

surgiram? 

 O professor propõe aos alunos a realização 

de um estudo sobre a história dos hábitos 

alimentares no Brasil com enfoque sobre as 

influências que passaram a formar os 

hábitos brasileiros até a modernidade.  A 

partir do estudo reflexivo dos textos 

indicados abaixo, o professor orienta os 

alunos na montagem de painéis 

informativos mostrando a contribuição 

indígena e as influências das diferentes 

culturas na formação dos hábitos 

alimentares. O professor divide o conteúdo 

de modo que cada grupo pesquise uma 

cultura e produza os cartazes contendo: identificação cultural, alimentos, 

influências sociais, religiosas e nutricionais.  Durante o processo de produção 

propor aos alunos a elaboração de algumas questões para serem debatidas 

durante a exposição do material.  

 Ao concluírem as apresentações o professor propõe o seguinte 

questionamento: 

  

 O habito em sua família reflete o costume alimentar de sua região? 

 

 

 

 

 

TRABALHANDO EM GRUPO 

 

http://eduqueemotive.blogspot.com.br/2010/

08/pkgpnjv.html. Desconheço a existência de 

quais quer restrições do seu uso não 

comercial, caso tenha registro de direitos 

autorais, solicito o detentor entrar em 

contato. 
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Material de apoio:  

 

 

Distúrbios Alimentares 

 A cada ano aumenta a quantidade de pessoas com transtornos 

alimentares (anorexia e bulimia) no mundo, principalmente a obesidade 

resultante de uma má alimentação e um estilo de vida sedentário, além dos 

fatores genéticos.  Segundo Mattos (2007) os Transtornos Alimentares podem 

se manifestar de diversas formas, intensidades e gravidades, mas sempre 

relacionados à perda ou ganho de peso corporal e aos problemas emocionais. 

Os sintomas variam desde uma preocupação excessiva com o peso e a forma 

corpórea – que leva as pessoas a se engajarem em dietas extremamente 

restritivas ou utilizarem métodos inapropriados para alcançarem o corpo 

desejado - até situações de ingestão exagerada de alimentos que não visam 

apenas saciar a fome, mas atendem a uma série de estados emocionais ou 

situações estressantes. 

 Os Transtornos Alimentares e a Obesidade são patologias 

contemporâneas que nos últimos 20 anos sofreram um importante aumento de 

incidência (Mattos 2007). 

 A anorexia consiste em uma grave restrição quantitativa e qualitativa dos 

alimentos, onde a vítima começa a eliminar os alimentos que julga ricos em 

calorias e tende por excluir vários outros (FONSECA e RENA, 2008). A pessoa 

anoréxica tem uma imagem distorcida da realidade, assim realizando dietas 

* Alimentação e nutrição no Brasil. Modulo 10. Profuncionário, Unidade 3. 

Paginas 47 à 58. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/ 

pdf/profunc/ aliment.pdf. 

* Vídeos “O que comemos” _ Região Sul  - Proteínas; Região Sudeste – Gorduras; 

Região Centro Oete – Vitaminas; Região Nordeste - Calorias.e Região Norte – 

Carboidratos. Projeto EMBRIAO, da Universidade Estadual de Campinas com recursos 

do FNDE, MCT e MEC. Disponível em: http://www.embriao.ib.unicamp.br e/ou site do 

Youtube; 

 http://youtu.be/wnj6ChBvZto, Região Sul  - Proteínas 

http://youtu.be/U1mGTCgZa6Y , Região Norte - Carboidratos,  
http://youtu.be/xzH6n40CWX4 ,Região Centro Oete – Vitaminas, 

http://youtu.be/eEz0xvS4Jpo  Região Sudeste – Gorduras 

http://youtu.be/VOegrjI4ZFI , Região Nordeste - Calorias. 
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http://youtu.be/U1mGTCgZa6Y
http://youtu.be/xzH6n40CWX4
http://youtu.be/eEz0xvS4Jpo
http://youtu.be/VOegrjI4ZFI


 

rigorosas em busca de um corpo cada vez mais magro, restringindo seu 

cardápio a praticamente nenhum alimento. A bulimia ao contrário, a pessoa 

desenvolve períodos alternados de alimentação, ocorrendo períodos que 

restringe os alimentos e em outros a ingestão compulsiva seguidos de vômitos-

induzidos. Tanto anorexia como a bulimia, atinge principalmente adolescentes 

do sexo feminino.  

 Pela nutrição inadequada, muitos dos nutrientes importantes para o 

desenvolvimento orgânico se tornam ausentes da alimentação do adolescente 

que desenvolve anorexia, ocasionando baixo peso, deficiência de crescimento, 

atraso no desenvolvimento sexual, anemia, além da dificuldade de 

aprendizagem. A ausência de certos nutrientes nesta idade pode acarretar 

conseqüências sérias para o futuro, como no caso do cálcio fundamental nessa 

fase em que os ossos estão no seu pico de densidade mineral, podendo desta 

forma se tornar um adulto com osteoporose. 

 A compulsão alimentar se caracteriza pela ingestão anormal de uma 

grande quantidade de comida, em que a pessoa não tem controle sobre 

quando deva parar. O período compulsivo poder durar horas de alimentação 

sem interrupção. Diferente da anorexia e bulimia as pessoas que apresentam 

esse distúrbio não vomitam e não praticam atividades físicas, assim são 

frequentemente obesos ou com excesso de peso.  

 Como os distúrbios alimentares têm acometido muitas crianças e 

adolescentes é fundamental que a família e a escola estejam em alerta. Pois, 

além do fator psicológico que precisa da atuação de uma equipe multifuncional 

tem a preocupação nutricional que também merece atenção. Segundo Vitolo 

(2008) a relação familiar pode influenciar positiva ou negativamente os hábitos 

alimentares dos adolescentes. Por causa do rápido crescimento físico que 

acontece na adolescência, ocorre também um aumento das necessidades de 

nutrientes. Assim a dieta alimentar deve ser um ato consciente e prazeroso, 

proporcionando melhor qualidade de vida. 

ATIVIDADE II 

Objetivo: 



 

Compreender a importância de manter uma dieta alimentar equilibrada para 

conseguir um corpo saudável; 

Entender que adotar maus hábitos alimentares possa contribuir para o 

surgimento de doenças. 

Proposta Metodológica: 

1º Momento 

Análise/reflexão/ação 

 A atividade sugerida visa chamar a atenção dos alunos através de um 

vídeo da campanha de alerta sobre os riscos dos distúrbios alimentares para a 

saúde, disponível em, http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/ 

debaser/singlefile.php?id=16027. É um vídeo curto de apenas 40 segundos.  

 Após sua exibição o professor propõe uma breve reflexão com alguns 

questionamentos como:  

 O que lhe chamou a atenção? 

 O que o vídeo quer informar? 

 Conhecem algum caso referente a este tema? 

 O que são Distúrbios Alimentares? 

 Após a conclusão dos questionamentos o professor orienta para que 

assistam aos dois vídeos a seguir. O primeiro relata a dificuldade dos norte-

americanos em aceitar que a obesidade é uma doença e que deve ser 

controlada, além das consequências sociais e econômicas. Disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=16

028. O segundo vídeo, disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=16

142, mostra um trecho do programa Saiba Mais, da TV UFPR,  é uma 

entrevista  com a Dra. Carmen Schettini, onde a médica aponta as causas e os 

sintomas da manifestação de distúrbios alimentares, como a anorexia e a 

bulimia, entre adolescentes. 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/%20debaser/singlefile.php?id=16027
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/%20debaser/singlefile.php?id=16027
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=16028
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=16028
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=16142
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=16142


 

 Em seguida o professor divide a turma em grupos de até cinco alunos 

para que analisem o conteúdo dos vídeos identificando os distúrbios 

relacionados aos hábitos alimentares e registrem suas conclusões 

apresentando posteriormente ao grande grupo. Os grupos deverão preparar 

uma dramatização envolvendo os temas abordados no vídeo. Cada grupo 

escolhe uma e monta uma cena para ser dramatizada em sala. 

 Concluir a discussão, lembrando que nem sempre é fácil falar dos 

próprios sentimentos, mas que é muito importante termos nossas próprias 

opiniões e sabermos expô-las respeitando sempre os limites do outro, com 

suas diferenças e direitos. 

 

Como estou me alimentando?  

 O mundo moderno é muito pratico e determina como característica do 

individuo inserido nesse meio, a busca constante pela economia de tempo que 

a indústria e os serviços de alimentos lhe proporcionam (Vitolo, 2008). Com 

essa dinâmica não só o adolescente tem realizado uma alimentação deficiente 

como também os adultos.   

 A alimentação difere da nutrição. A 

primeira é ato voluntário e consciente. A 

pessoa escolhe o alimento que deseja, sendo 

que esta pratica esta ligada a costumes 

familiares, culturais e sociais, envolvendo 

opções e decisões em relação à quantidade, 

local e horários que irá realizar o consumo. Já 

nutrição é um ato involuntário. Segundo o 

dicionário é um conjunto de funções orgânicas 

de transformação e de utilização de alimentos, 

para o crescimento da atividade de um ser 

vivo.  Mas ambas devem estar caminhando 

juntas, pois a nutrição só ocorrerá a partir da 

alimentação que contém os nutrientes que passaram atuar no corpo humano. 

TRABALHANDO EM GRUPO 
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Portanto, a alimentação além de ser um ato prazeroso deve garantir qualidade 

de vida.  

 A formação de hábitos alimentares se inicia na infância com os 

exemplos da família, manutenção em horários e o incentivo de bons cardápios. 

Uma criança que da mais tenra idade tem uma alimentação saudável e bem 

balanceada certamente levará esses benefícios para o resto de sua vida 

(JACHINOSKI, 2007). E para se ter uma alimentação saudável é preciso ter 

uma dieta construída de um cardápio variando, pois ingerindo uma variedade 

de alimentos dificilmente haverá deficiência de algum componente essencial. O 

ideal é que a pessoa ingira pequenas porções de vários tipos de alimentos. 

Procurando desenvolver uma maneira correta e ideal de se alimentar foi 

desenvolvidos guias alimentares como a pirâmide que é uma forma ilustrativa 

de transmitir as orientações originadas de trabalhos científicos para poder 

compor uma dieta alimentar de forma mais saudável possível (ANGELIS, 

2008). 

 Segundo Jachinoski, (2007) a pirâmide alimentar foi desenvolvida para 

ser utilizada por uma população que visa uma forma de vida saudável, com a 

finalidade de ensinar conceitos de variedade, moderação, além da inclusão de 

tipos de alimentos em porções adequadas na dieta total. Devendo ser 

modificada para diferentes idades e grupos étnicos, sendo assim, adequada a 

diferentes realidades e costumes. 

Atividade III 

Objetivo: 

Instigar a preocupação com a promoção da alimentação saudável no 

adolescente;    

Conhecer a Pirâmide Alimentar e compreender sua estrutura; 

Compreender os grupos alimentares e suas necessidades diárias ao 

organismo; 

Entender que a pirâmide oferta um guia alimentar flexível culturalmente e 

regionalmente. 



 

Proposta metodológica:  

1º Momento: 

Leitura/Analise e Registro 

 Buscando estimular o escolar para a importância de bons hábitos 

alimentares, propõe-se que façam breve pesquisa verificando se estão 

desenvolvendo uma dieta alimentar de qualidade. Esta atividade deve ser 

desenvolvida no laboratório de informática através do site PNAN (Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição), disponível em: 

http://nutricao.saude.gov.br/teste_alimentacao.php, que disponibilizará um 

questionário com 18 questões, que estão fundamentadas nos quesitos 

sugeridos pelo guia da Pirâmide Alimentar adota para a população brasileira, 

ao final do questionário será obtido resultado positivo ou com orientação para 

desenvolver mudanças em seus hábitos. A atividade proposta deve ser 

organizada para ser desenvolvida em duplas, orientados para interagirem 

interpretando as questões e resultados.   

 É importante que realizem a socialização entre as demais duplas ao 

termino dos resultados obtidos. 

 Para realizar uma reflexão sobre o tema trabalhado surgere-se ao 

professor passar o vídeo do youtube - ―As vitaminas vencem‖, para os alunos, 

disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=uH_UvL_yxwk 

Questionamento: 

 Quais alimentos devo introduzir em meu cardápio para melhorar minha 

 dieta alimentar? 

2º Momento 

Pirâmide Alimentar 

Texto para fundamentação da atividade (anexos 01, 02, 03). 

O professor poderá apresentar o texto de fundamentação sobre a 

pirâmide alimentar através de slides, propondo que formem duplas e façam à 

leitura, e em seguida realizem a seguinte discussão:  

http://nutricao.saude.gov.br/teste_alimentacao.php
http://www.youtube.com/watch?v=uH_UvL_yxwk


 

 Qual a Finalidade da Pirâmide Alimentar? 

 Quando surgiu? 

 Por que a pirâmide foi escolhida como ícone para as representações 

gráficas do guia alimentar dos americanos e brasileiros? 

 Após a conclusão dos questionamentos pela dupla, o professor promove 

uma interação entre alunos e professor, e em conjunto produzem um mapa de 

conceito no quadro. Durante a interação é importante a mediação do professor 

para que o aluno tenha clareza nos conceitos presentes no texto. Ao término 

da atividade o professor pode organizar uma equipe para que transcreva o 

mapa de conceitos produzido para um cartaz para ficar exposto em sala de 

aula. 

 Na seqüência o professor pode disponibilizar uma cópia impressa da 

pirâmide alimento proposta por Philippi (1999), mas somente sua estrutura e 

com o uso do slide disponível em: http://www.slideshare.net/marc.cap/piramide-

alimentar, orientar que preencham com os alimentos disponibilizados. Após 

concluírem o preenchimento de seus esquemas o professor em conjuntos com 

os alunos completa as possibilidades do slide. Assim os alunos estarão 

efetuando o reconhecimento dos grupos dos alimentos energéticos, 

construtores e funcionais para o organismo. 

3° Momento 

Momento Recreio 

 Para realização desta atividade o professor deve orientar anteriormente 

para que cada aluno traga seu lanche para realizar o momento do recreio. O 

professor propõe que os alunos montem a Pirâmide alimentar com os 

alimentos que trouxeram para o lanche. A realização desta atividade tem como 

meta levar o educando a compreender de forma lúdica como montar a 

Pirâmide, reconhecendo os grupos nutricionais.  

 O professor pode realizar o esquema da pirâmide em tamanho ampliado, 

usando como base TNT (tecido não tecidos: produzido por fibras,usado para 

decoração, embalagens, etc) e colocar no chão como uma mesa para 

http://www.slideshare.net/marc.cap/piramide-alimentar
http://www.slideshare.net/marc.cap/piramide-alimentar


 

piquenique. Ao organizar os alimentos trazidos pelos alunos, propor a 

observação e identificação dos oito grupos nutricionais seguida da análise em 

qual dos grupos possuem maior número de alimentos? Os alimentos que foram 

trazidos garantem diversidade nutricional? O que levou a escolha deste 

alimento e não outro, para ser o seu lanche? 

 Ao concluírem os questionamentos, o professor orienta para que os 

alunos relembrem quais foram os alimentos presentes no seu café da manhã e 

construa sua pirâmide. Em seguida que construam outras para o almoço e para 

o jantar do dia anterior. Realizada a atividade é importante que os alunos 

exponham como ficou a organização dos alimentos.   

 Como ficou a distribuição dos alimentos? 

 A pirâmide foi preenchida com todos os grupos nutricionais? 

 Em qual grupo predominou maior quantidade de alimentos? 

 Sua alimentação está seguindo as recomendações diárias que garantam 

uma dieta saudável?  

 Uma dieta que segue as orientações da pirâmide alimentar garante 

todos os nutrientes necessários ao desenvolvimento e funcionamento do 

organismo humano? 

 De que forma a organização da pirâmide proporciona um cardápio 

equilibrado com todos nutrientes necessários para uma dieta 2000 kcal? 

 

Conhecendo os grupos nutricionais 

 De acordo com os princípios de uma alimentação saudável, todos os 

grupos de alimentos devem compor a dieta diária. A alimentação saudável 

deve fornecer água, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, fibras e 

minerais, os quais são insubstituíveis e indispensáveis ao bom funcionamento 

do organismo. A diversidade dietética que fundamenta o conceito de 

alimentação saudável pressupõe que nenhum alimento específico ou grupo 



 

deles isoladamente, é suficiente para fornecer todos os nutrientes necessários 

a uma boa nutrição e conseqüente manutenção da saúde (BRASIL, 2006).  

 Os nutrientes são substâncias responsáveis pela nutrição, sendo 

classificados como macronutrientes – substância constituída por moléculas de 

grande tamanho – são as proteínas, os carboidratos, as gorduras e a água, 

precisam ser fornecidas diariamente e em grande quantidades por ter função 

energética. Os micronutrientes – substâncias constituídas por moléculas 

pequenas - e representados pelas vitaminas e minerais, que exercem funções 

especificas, essenciais para a saúde e funcionamento das células, entretanto é 

necessário pequenas quantidades, mas é necessário o fornecimento desse 

nutriente diariamente através do consumo de diferentes alimentos (Seyffarth, 

2006/2007, p. 5-8.). 

 De acordo com Ministério da Saúde (2002) os nutrientes presentes nos 

alimentos podem estar reunidos em três grupos de acordo com suas funções: 

Plásticas ou Estruturais, Energéticas e Reguladoras. 

 Nutrientes Plásticos ou Estruturais: são representados pelas proteínas 

que estão presentes no leite, carnes leguminosas. Esse nutriente é 

responsável pela formação, manutenção e reparação de todos os tecidos que 

compõe o organismo, sendo essencial a síntese de hormônios.  

 Nutrientes reguladores: São compostos pelas vitaminas e sais minerais, 

atuando no crescimento corporal, na estruturação e manutenção dos ossos, 

transporte do oxigênio no sangue e defesa do organismo. Estão presente nas 

frutas e Hortaliças. As vitaminas regulam o metabolismo, auxiliam a conversão 

de gorduras, carboidratos, energia e participam na formação de ossos e tecidos 

(Krause e Mahan, 1991).  Os alimentos presentes neste grupo apresentam 

diferentes quantidades e tipos de vitaminas e minerais, assim é importante 

consumir maior variedade possível de frutas e verduras. 

 Nutrientes Energéticos: são representados principalmente pelos 

carboidratos e lipídios, fornecendo a maior parte da energia do corpo, porém, 

as proteínas podem também gerar energia quando ingerida em excesso, e a 

dieta for pobre em açúcares e gorduras. Para LAURENCE (2005), 

Os carboidratos constituem a fonte preferencial de energia pelas 
células; na deficiência deles, o organismo utiliza lipídios e proteínas 
na obtenção de energia, podendo resultar em perda de massa 
muscular. Já o excesso de carboidratos causa o aumento das 
reservas de gordura no organismo. 



 

  Além da função energética os carboidratos têm função plástica ou 

estrutural, fazendo parte da arquitetura corporal dos seres vivos e também 

participam da estrutura dos ácidos nucléicos (AMABIS, 2004). 

 As fibras alimentares fazem parte de um grupo dos carboidratos. É um 

material da celular das células de vegetais que é resistente a digestão por 

enzimas do intestino delgado humano (Jachinoski, 2007, p. 93-94), assim não 

apresentam valor energético. De acordo com sua solubilidade em água, as 

fibras podem ser caracterizadas como solúveis e insolúveis exercendo funções 

diferentes no organismo. Segundo LASI (2010), 

 As solúveis agem no intestino, reduzem o tempo de trânsito 
intestinal e aumentam a fermentação e proliferação das bactérias 
entéricas no cólon proximal. As fibras insolúveis agem no cólon 
proximal diminuindo a fermentação e no cólon distal aumentando a 
absorção de água e reduzindo o tempo de trânsito de transito 
intestinal. Assim, a eliminação fecal se torna mais fácil e rápida, 
auxiliando em quadros de obstipação. 

 Sempre que houver aumento de fibras na dieta alimentar deve se 

aumentar a quantidade água em no mínimo dois copos por dia. 

 Para uma alimentação saudável de boa qualidade, é necessário 

combiná-los de maneira equilibrada, em porções adequadas a porções de cada 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

ATIVIDADE IV 

Leitura/ Análise e Exposição 

Objetivo:  

- Compreender que os alimentos possuem diferentes nutrientes; 

- Realizar leitura de textos científicos; 

- Identificar a função nutricional dos nutrientes. 

Proposta Metodológica: 

 A atividade propõe a leitura critica de cinco textos retirados da Revista 

Vida e Saúde de autoria da doutora em alimentos e nutrição – Késia Diego 



 

Quintaes.  Os textos sugeridos trazem informações nutricionais, históricas e 

medicinais sobre alguns alimentos presente na dieta alimentar dos escolares.  

 O material necessário para a realização da atividade se encontra em 

anexo em tamanho reduzido, para uso em sala o professor poderá estar 

ampliando-o para o aluno, disponibilizando em cópias de xérox ou através do 

computador no laboratório de informática. 

1º Momento 

 Formar cinco grupos de alunos. Cada grupo receberá um texto (os 

mesmos se encontram em anexo 04, 05, 06, 07, 08). De posse dos textos 

deverão realizar a leitura e análise crítica, 

além de registrarem as informações 

solicitadas no roteiro sugerido (Anexo 04, 05, 

06, 07, 08). Posteriormente os grupos 

deverão expor para o grande grupo o 

conhecimento assimilado. Poderá utilizar-se 

de cartazes onde constam as informações 

nutricionais do alimento. 

 Durante o processo é importante que o 

professor oriente cada grupo, para o 

acompanhamento individual do aluno, desta 

forma orientando que a apresentação seja de 

qualidade. Para que o professor possa realizar esta interação sugere-se um 

roteiro como o sugerido na tabela a seguir: 

Informações contida 

no texto analisado 

Registro das informações analisadas no texto 

Nome do alimento  

 

 

Histórico/Origem do  

TRABALHANDO EM GRUPO 
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alimento  

 

Nutrientes presentes 

no alimento citado no 

texto 

 

 

 

Ação medicinal  

 

 

Curiosidade  

 

 

Palavras-chave (palavras 

que expressem os objetivos 

do texto) 

 

 

 

 

2º Momento 

Após as apresentações os cartazes serão utilizados para compor um 

painel. A partir desse o professor propõe os seguintes questionamentos:  

Quais nutrientes foram citados com maior freqüência? 

Dos nutrientes presentes nos alimentos trabalhados nos textos, quais possuem 

mais vitaminas e sais minerais? 

Todos os alimentos que foram contemplados no trabalho apresentam os 

mesmos nutrientes? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção de spots informativo para ser 

disponibilizado durante os intervalos de aula na 

rádio da escola. Os alunos podem estar 

consultando alguns spots de rádio em formato 

Mp3 no Portal da Saúde, disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualiza

r_texto.cfm?idtxt=22955 

 

Sugestão  

 

Slides com informações sobre a pirâmide alimentar.    

 http://www.slideshare.net/cebbras/pirmide-alimentar 

 http://www.slideshare.net/pescmanaus/atividade-pirmide-

alimentar#btnNext 

 

 

Reportagem do globo repórter sobre pesquisa realizada no Brasil 

com um grupo de pessoas durante 30 anos, mostra a mudança de 

hábitos adotada pelos brasileiros ao longo desses trinta anos.  

Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/ 

modules/debaser/singlefile.php?id=15792. 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=22955
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=22955
http://www.slideshare.net/cebbras/pirmide-alimentar
http://www.slideshare.net/pescmanaus/atividade-pirmide-alimentar#btnNext
http://www.slideshare.net/pescmanaus/atividade-pirmide-alimentar#btnNext
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/%20modules/debaser/singlefile.php?id=15792
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/%20modules/debaser/singlefile.php?id=15792
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 A distribuição dos alimentos na pirâmide alimentar foi adotada pelo 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em 1992, depois de se 

verificar que esse tipo de apresentação é a de mais fácil compreensão e aceitação. 

 As principais metas da pirâmide alimentar são obter o consumo variado de 

alimentos, ingestão menor de gorduras saturadas e colesterol, maior consumo de 

frutas, verduras, legumes e grãos além, da ingestão moderada de açúcar, sal e bebidas 

alcoólicas. A prática de exercícios físicos é recomendada visando à perda ou 

manutenção do peso adequado como também, a prevenção de doenças entre elas, as 

cardiovasculares, diabete, hipertensão e osteoporose. A adoção da pirâmide 

alimentar se propõe a mostrar de forma clara e objetiva como alcançar as 

necessidades de calorias e nutrientes da população utilizando seus alimentos habituais, 

tornando-a, assim, prática e flexível. 

Texto na íntegra disponível no site:  
 http://cyberdiet.terra.com.br/piramide-alimentar-2-1-1-100.html 

 

 

http://cyberdiet.terra.com.br/piramide-alimentar-2-1-1-100.html
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 A pirâmide alimentar brasileira foi desenvolvida por Philippi et al (1999) 

sendo uma adaptação da proposta americana para o Brasil. Baseou-se primeiro em três 

dietas com diferentes valores energéticos: 1600 Kcal, 2200 Kcal e 2800 Kcal. 

 Foram organizados oito grupos de alimentos adaptados para os hábitos 

alimentares brasileiros e para o estabelecimento do número de porções dos diferentes 

grupos, os alimentos foram organizados em medidas usuais para a população 

brasileira e o respectivo peso em gramas. Cada medida usual também foi estimada 

segundo o valor energético de cada porção do grupo alimentar. A medida usual de 

consumo (fatia, copo de requeijão, unidade) foi à terminologia adotada em 

complementação ou substituição às medidas caseiras (colher de sopa, xícara). Adoção 

de medida usual permite um melhor entendimento da quantidade do alimento, uma 

vez que está presente na prática alimentar diária do individuo e na cultura do país.  

 As porções dos alimentos foram estimadas em função do Valor Energético 

Total (VET) da dieta e da energia de cada grupo alimentar, respeitando a forma de 

consumo usual do alimento. As qualificações pequena, média, grande, cheia e rasa, 

entre outras, foram excluídas, adotando-se os valores médios obtidos no Laboratório 

de Técnica Dietética da Faculdade de Saúde Pública USP, e organizadas no banco de 

dados do software Virtual Nutri (Philippi el al. 1996). 

 Em 2005, Philippi adaptou mais uma vez a Pirâmide dos Alimentos e publicou 

uma Pirâmide de 2000 Kcal devida a legislação para rotulagem dos alimentos e do 

Guia Alimentar para a população brasileira do Ministério da Saúde. A dieta foi 

dividida em seis refeições, e o VET, distribuído em: desjejum (25%), lanche da manhã 

(5%), almoço (35%) lanche da tarde (5%), jantar (25%) e lanche da noite (5%).  Esta 

nova adaptação teve modificações para frutas, legumes e verduras, denominações 

mais usuais e o valor energético do grupo foi duplicado para 70 Kcal para facilitar as 

orientações sobre as porções deste grupo. Como as frutas, legumes e verduras são do 

hábito alimentar e de fácil acesso para a população brasileira, foram estabelecidas em 

três porções para o grupo das frutas e também para o grupo dos legumes e verduras. 

 
Fonte: Philippi, S. T. Pirâmide dos Alimentos: fundamentos Básicos da nutrição. Barueri, SP: Manoele, 

2008, p. 11 e 18. 
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Entendo a Pirâmide dos Alimentos  

 A pirâmide possui 4 níveis com 8 grandes grupos de alimentos. O grupo da 

base da pirâmide é constituído pelos cereais, tubérculos e raízes, tendo uma 

participação maior no total de calorias da sua alimentação, ou seja, devem ser 

consumidos em maior quantidade, pois fornecem energia, sendo também chamadas 

de grupo do arroz, massa, batata e mandioca.  

Cada grupo de alimentos é fonte de nutrientes específicos e essenciais a uma boa 

manutenção do organismo. Acima da base da pirâmide encontram-se os legumes e 

as verduras como cenoura, chuchu, beterraba, abobrinha, alface, tomate, couve... 

Esses alimentos são fontes de fibras, vitaminas e minerais que controlam o 

funcionamento e o crescimento do corpo. Estes nutrientes vitaminas e minerais são 

encontrados em diversos alimentos. Dessa forma, é importante variar os alimentos 

deste grupo E. acima dos legumes e verduras, na pirâmide, estão os leites, queijos, 

iogurtes e todos os seus derivados, que também são fontes de proteínas, cálcio e 

vitaminas A e D. Ao consumir leite e derivados, procure evitar os ricos em gordura 

como queijos amarelos, leite e iogurte integrais.  

Acima deles, estão os alimentos que serão consumidos esporadicamente: as 

gorduras (manteiga, margarina, maionese, azeite, óleos, etc.) E os açúcares Todos 

os grupos de alimentos são importantes para suprir as necessidades de nutrientes 

dos indivíduos e manter sua saúde, por isso, todos devem ser consumidos em suas 

quantidades adequadas, que variam de acordo com as necessidades de cada 

indivíduo. 
Fonte: http://www.padrejeremias.com.br/diversos/artigos.html 
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