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A primeira edição da aula expositiva foi na Escola Bahia. A atividade ganhou tanto vulto que 
circularam fotos e uma nota sobre o evento no Instituto de Química da UFRJ através do 
informativo da sua comunidade acadêmica:

Figura 01: Divulgação e reconhecimento, Informativo IQ UFRJ. Fonte: Disponível em: 
http://www.topblog.com.br/2011/blogs/wp-content/uploads/2011/10/iogurte-na-escola1.jpg

Na segunda edição, fomos à Escola Estadual Tenente General Napion:

Figura 02: Foto tirada no dia da aula do Colégio Napion, em 2012. Fonte: Disponível em: 
http://www.topblog.com.br/2012/blogs/wp-content/uploads/2012/06/083.jpg
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Para  introduzir  as  práticas  de  fabricação  do  iogurte  caseiro,  apresentaram-se  os  folhetos 
distribuídos e afixados do material apresentado na Figura 03:

Figura 03: Panfletos distribuídos e afixados em pontos estratégicos das escolas sobre 
higienização das mãos. Fonte: ANVISA
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Entendeu-se  que  era  necessário  introduzir  o  mínimo indispensável  ao  aluno que  quisesse 
reproduzir o roteiro em sua casa a cartilha da  ANVISA de “BPF”, como pode ser visto no 
material da Figura 04:

Figura 04: Folheto de “Boas Práticas de Fabricação (BPF) utilizado na aula e confeccionado 
pelos alunos da PPGCAL do IQ UFRJ para apresentação e distribuição. Fonte: ANVISA
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Como avaliação da aula expositiva e triagem dos resultados obtidos na experiência construiu-
se a ficha de avaliação sensorial a seguir apresentada:

Figura 05: Ficha de avaliação sensorial elaborada pelos alunos da PPGCAL IQ UFRJ. 
Disponível em: http://crispassinato.wordpress.com/2012/05/30/aula-colegio-napion-producao-

e-higiene-na-fabricacao-de-iogurtes/ficha-de-analise-sensorial/
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Como atividade final, apresentou-se na forma de panfleto na última Feira FAPERJ, no ano 
passado  (2013)  o  resultado  a  seguir  que  resume  atividades  e  traz  também  o  roteiro  da 
“receita” do iogurte abaixo:
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Ainda foi produzido um artigo aprovado para publicação na Revista do I SINTAE UFRJ, que 
descreve mais detalhadamente a atividade:

Preparo de iogurte em sala de aula: ferramenta para o estudo de vias 

metabólicas, conceitos de fermentação e de alimentos probióticos e de 

boas práticas de produção.

Vânia Margaret Flosi Paschoalin1 ; Cristiana de Barcellos Passinato2

Palavras Chave: Iogurte, Glicólise, Fermentação Lática, Probióticos, Higiene, Saúde.

Resumo: As vias metabólicas, enfatizando, a via de fermentação do leite, os metabólitos 

produzidos responsáveis pela transformação láticas e seu papel como probióticos  no 

organismo humano, as boas práticas e produção de alimentos.

Foram  utilizados  vídeos  sobre  a  produção  industrial  do  iogurte,  apresentação  em 

powerpoint sobre as reações químicas das fermentações, foi produzido o iogurte pelos 

alunos,  foi  ensinado  a  higienização  adequada  das  mãos  e  uso  de  vestimentas  e 

equipamentos adequados à manipulação dos alimentos.

Finalmente, foi degustado o iogurte previamente preparado pela equipe pedagógica.

Introdução

A experiência foi repetida duas vezes nos anos de 2011 e 2012 sendo elaborada pelo 

grupo de alunos da disciplina Extensão Pró-Ciência do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência  de  Alimentos  ministrada  pela  professora  Vânia  Margaret  Flosi  Paschoalin. 

Estas aulas foram executadas nas turmas de 2º ano de nível médio das escolas estaduais 

– Colégio Estadual Bahia e Escola Estadual Tenente General Napion - em que a técnica 

administrativa  em educação  Cristiana  de  Barcellos  Passinato  também regente  como 

professora docente I da rede estadual de ensino.

1) Objetivos

Os objetivos principais a serem atingidos com a preparação do iogurte em sala de aula 

foram: a integração universidade-escola, buscando o aprendizado mútuo e vislumbrando 

crescimento de ambas as partes envolvidas no projeto, o estímulo ao desenvolvimento 

científico e tecnológico, nesse caso na área de alimentos e interesse de alunos de nível 
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médio do ensino público para a atividade científica realizada nas IES. A aquisição de 

conhecimento através de aulas utilizando apresentações conteudistas e expositivas em 

datashow, vídeo sobre atividade industrial desse tipo de produto, a atividade prática de 

preparo do iogurte, demonstração de higienização de mãos no preparo de alimento, o 

uso de EPI adequado, o efeito de probióticos para a saúde humana e a degustação de um 

produto  fermentado  saudável.  Ainda  se  salientou  dentro  dessa  exposição  conceitos 

sobre  o  processo  bioquímico  da  fermentação  do  leite,  transformando-o  em iogurte, 

explorando  os  conceitos  de  fermentações,  as  vias  metabólicas  envolvidas,  as 

propriedades físico-químicas do alimento in natura e do alimento fermentado, e agentes 

transformadores que são as bactérias e o ácido láctico. Foi discutido o benefício para a 

saúde humana da utilização de bactérias láticas no preparo de alimentos. Outro objetivo 

seria o de utilizar o assunto como tema gerador de aulas subsequentes em que através de 

trabalhos de pesquisa os alunos demonstrariam curiosidade por determinadas moléculas 

orgânicas que seriam trabalhadas no conteúdo programático de Química Orgânica.

2) Metodologias

É sabido que o uso desse tipo de experimento em sala de aula em aulas de ciências - 

nesse  caso a  Química  -  é  denominado  de metodologia  CTSA (Ciência,  Tecnologia,  

Sociedade e Ambiente).

Esse método vem sendo estimulado ao decorrer dos anos nas escolas públicas e privadas 

por  conseguir  contextualizar  e  causar  curiosidade,  bem  como  também  o 

amadurecimento científico e questionamento do alunado. O método em questão também 

é estimulado por cursos de formação continuada ligados às Secretarias de Educação do 

Estado  e  Município,  e  por  isso  sendo  uma  tendência  pedagógica  bem  vista  pela 

comunidade científica e educacional, pois desenvolve diversos tipos de habilidades a 

partir  da  pesquisa  e  construção  do  conhecimento,  gerando  uma  gama  de  saberes 

correlacionados para própria vida do alunado envolvido.

Utilizaram-se  materiais  do  cotidiano  e  alimentos  para  a  confecção  do iogurte.  Para 

exposição  da  parte  teórica  foram usados  alguns  recursos  de  multimídia.  Usaram-se 

também uma pia  móvel  e  material  tal  como vidrarias,  luvas  de látex,  isopores para 

execução da parte experimental da aula.  Os alunos assim puderam fazer o iogurte e 
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saber  como  manipular  alimentos  de  acordo  com as  boas  práticas  de  fabricação.  A 

manipulação do alimento foi monitorada pelos alunos da disciplina e pelos professores.

Com  o  devido  EPI  (Equipamento  de  Proteção  Individual),  tanto  para  os  alunos 

participantes  quanto  para  os  expositores,  foi  feita  atividade  prática  e  degustação de 

iogurtes previamente preparados pela equipe, uma vez que o processo fermentativo leva 

cerca de 18 h.

A produção do iogurte foi feita como descrito a seguir (produção de 1 L).

A 1  L  de  leite  UHT à  temperatura  de  45ºC foi  adicionado  400  mg  (1  pacote)  de 

fermento lático (Bio Rich®, adquirido em lojas especializadas no município do Rio de 

Janeiro).

A mistura foi homogeineizada e mantida a 45ºC em câmara termostatada – isopor com 

dispositivo  para  aquecimento,  e  controle  de  temperatura  –  por  18  h.  Os  iogrutes 

produzidos  foram misturados  a  frutas  frescas  (morango)  e  em compotas  (pêssegos) 

através de liquidificador caseiro.

Os iogurtes foram acondicionados em embalagens individuais devidamente rotulados 

com o logotipo do LAABBM e o sabor das frutas adicionadas.

3) Resultados

As duas edições apresentadas do projeto foram em escolas diferentes, Colégio Estadual 

Bahia  e  Escola  Estadual  Tenente  General  Napion,  da  mesma  região  metropolitana 

(região  administrada  e  supervisionada  pela  superintendência  Metropolitana  III).  As 

aulas ocorreram no turno da noite de Escolas Estaduais do entorno da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, na Comunidade do Complexo da Maré, no eixo da Avenida 

Brasil. 

A documentação das atividades foi feita por meio de vídeos e fotos (figura 1), em todas 

as fases do experimento.

Os  alunos  se  mostraram  interessados  e  assistiram  vídeos,  exposições  de  slides 

explicativos  em  telão  projetados  em  datashow.  Fizeram  experiência  da  técnica  de 

assepsia  das mãos  e  uso do EPI para fazer  iogurte  na escola.  Ainda degustaram os 

iogurtes  levados  preparados pela  equipe  dos  alunos envolvidos.  Os alunos afixaram 

panfletos e cartazes no refeitório e banheiros sobre como fazer a higienização das mãos 
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antes  do preparo dos  alimentos.  Eles  também receberam roteiros  e  panfletos  com o 

protocolo de como preparar o iogurte em casa.

Os efeitos benéficos do consumo de iogurte foi discutido e entendido por todos.

As atividades foram realizadas com alegria e o experimento de produção de iogurte para 

consumo no dia posterior ao da aula foi bem sucedido.

A atividade contribuiu de forma extracurricular para que os alunos contextualizassem, e 

interdisciplinarizassem os  seus  conhecimentos  básicos  de  química  e  bioquímica  em 

relação à estrutura das moléculas orgânicas e vias de transformação metabólicas que 

ocorrem nos seres vivos.

Posteriormente, ainda foram trabalhados, em sala de aula os assuntos abordados. Foram 

propostos trabalhos tais como pesquisas sobre a produção e características de diferentes 

produtos lácteos. Dentro do assunto foram usadas as estruturas das moléculas orgânicas 

para o estudo de química orgânica, não só como exemplos, mas na análise de grupos 

funcionais e características estruturais.

O interesse do alunado na matéria, a partir dessa experiência didática, foi muito maior.

Figura 1: a)  Confecção do Iogurte, no laboratório de graduação do departamento de 

Bioquímica,  IQ UFRJ;  b)  Iogurte  na  embalagem e  rótulo  do laboratório,  na  versão 

pêssego. c) Iogurte na embalagem e rótulo do laboratório, na versão morango; d) Grupo, 

Dra Vânia, Professora Cristiana e seus alunos após o momento de prática e degustação, 

com os devidos EPIs.
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Bibliografia e links para consulta do material para download e vídeos das aulas:

1. Fotos da primeira edição de 2011, no Escola Estadual Bahia. Disponível em 
http://www.flickr.com/photos/crispassinato/sets/72157627611727825/;

2. Vídeos, arquivos para download dos roteiros utilizados na aula, apresentação de 
PowerPoint e outros recursos. Disponível em: 
http://crispassinato.wordpress.com/2012/05/30/aula-colegio-napion-producao-e-
higiene-na-fabricacao-de-iogurtes/
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