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Caros colegas professoras e professores
Apresentamos a você esta cartilha cuja a temática central são os doces produzidos na comunidade
Quilombola Vila Santa Efigênia e suas adjacências e suas possíveis articulações com a Química em sala de
aula. A produção deste material se deu por entendermos a importância das comunidades quilombolas em
nossa sociedade, pois, têm em suas raízes muitos conhecimentos populares transmitidos por seus
antecedentes ao longo da vida, ou seja, são sociedades que se valem da tradição.
O conhecimento acumulado é transmitido pela oralidade e pela cultura material preservada pelas famílias.
A importância das formas de transmissão dos códigos culturais próprios da comunidade em seu interior é
diferente das formas de comunicação próprios do saber científico, no qual predomina a escrita.
Nas próximas páginas você encontrará subsídios para trabalhar com os e as estudantes assuntos
relacionados a história da comunidade Quilombola Vila Santa Efigênia e adjacências (Embaúbas, Castro e
Engenho Queimado), seus saberes e fazeres e também aos doces produzidos pelas moradoras dessa
comunidade articulados ao Ensino de Química.
Este material conta ainda com um documentário intitulado Vila Santa Efigênia e adjacências: Doces
Saberes Populares, com duração de 14 minutos, pensado de forma a poder – se o professor ou professora
assim desejar – ser assistido e trabalhado pedagogicamente no tempo de duração de uma aula de 50
minutos. É importante levar em consideração as múltiplas possibilidades de articulação entre o
documentário e outras disciplinas, tendo em vista que este material pode ser trabalhado em espaços
escolares e não escolares.
A elaboração do documentário e desta cartilha foi feita pelo professor Cristian Damasceno, orientado pelo
professor Dr. Gilmar Pereira de Souza e pela professora Dra. Cristhiane Carneiro Cunha Flôr. A edição do
vídeo e as imagens utilizadas durante o processo de produção do documentário foram realizadas pelos
jornalistas Elvis Rodrigues e Matheus Iglesias. Todos estes profissionais permitiram que colocássemos à
disposição de todos os professores e professoras este material que dialoga com a cultura de uma
comunidade e com a valorização dos seus saberes populares.
É importante ressaltar ainda que este material é resultado de uma pesquisa científica realizada no âmbito
do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto (MPEC UFOP), cujo
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética desta universidade. Todas as moradoras que aparecem nas
imagens do documentário e nesta cartilha assinaram o Termo de Consentimento Livre e esclarecido e
autorizaram o uso de sua imagem e som. Faz-se necessário esclarecer também que nosso propósito com as
imagens registradas foi ampliado e, além da pretensão inicial de levar a estudantes da educação básica
conhecimentos químicos na elaboração de doces caseiros, apresentamos também um registro visual das
memórias de integrantes da comunidade Vila de Santa Efigênia e adjacências, tornando-se um material
para o Ensino de Química que traz um registro histórico dos saberes populares do local.
A partir de agora, apresentaremos a história da Comunidade Quilombola Vila Santa Efigênia, os seus saberes
populares e a produção dos doces caseiros realizados pelas moradoras. Destacaremos possibilidades de
trabalho a partir de sua leitura, evidenciando possíveis articulações com o Ensino de Química, mas que
também podem ser vinculados a outras áreas do conhecimento. Compreendemos que cada instituição de
ensino, cada profissional da área da educação e por fim, cada realidade se desdobram em diferentes
possibilidades e potencialidades com este material.
Esperamos assim, que encontre a partir deste material subsídios para tornar as suas aulas ainda mais
atrativas por meio de uma temática contemporânea e de cunho social, articulada a uma realidade local,
cultural e a sua importância para a sociedade.
Boa leitura!

UM POUCO DE HISTÓRIA

Em 21 de Outubro de 2010, o
Presidente da Fundação
Cultural Palmares, no uso de
suas
atribuições
legais
conferidas pelo art.1° da lei
7.668 de 22 de Agosto de
1988 que regulamenta o
procedimento
para
identificação,
reconhecimento,
delimitação, demarcação e
titulação das terras ocupadas
por
remanescentes
das
comunidades
quilombolas
certifica que a Comunidade
de Vila Santa Efigênia e
Adjacências
(Engenho
Queimado,
Embaúbas
e
Castro),
localizada
no
município de Mariana/MG, se
autodefine
como
remanescentes de quilombo
(FUNDAÇÃO
CULTURAL
PALMARES, 2010).

O
processo
de
autorreconhecimento
da
comunidade, formalizado em
2010, é apenas parte de uma
história muito mais antiga,
que se vincula à própria
história e às práticas da
escravidão
na
região
mineradora
desde
sua
ocupação. Não existem, por
exemplo, fontes objetivas que
indiquem se o surgimento
desta comunidade ocorreu
após a abolição ou se remete
a períodos até mesmo mais
arcaicos da história de Minas
Gerais. Carvalho (2019) aponta
que para o período do século
XX inexistem dados e fontes
substanciais que auxiliem na
construção da história dessa
comunidade.

Oliveira
(2010)
buscou
relacionar as histórias de
indivíduos
escravizados
e
submetidos a maus-tratos nas
freguesias de Monsenhor Horta,
Cachoeira do Brumado e
Furquim,
para
traçar
a
ancestralidade
dos
atuais
moradores do Quilombo de
Santa Efigênia e adjacências.
Em sua pesquisa, Oliveira (2010)
identifica casos descritos em
arquivos crime da época
envolvendo escravizados que
fugiam de seus senhores e
buscavam
refúgio
em
pequenas aglomerações nas
matas, mostrando que desde o
século XVIII, a prática de
constituir
aldeamentos
chamados
quilombos
era
presente na região.
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Embora parte desses aldeamentos fosse provisória, a prática já demonstrava táticas de resistência à
escravização que sempre estiveram presentes na história regional da capitania de Minas Gerais e do Brasil
colônia. Traçando os elos entre a escravidão e o pós-abolição na região mineradora, Oliveira (2010) logrou
auxiliar no resultado positivo do processo de reconhecimento da comunidade de Santa Efigênia, e suas
adjacências, como Engenho Queimado, Embaúba e Castro, enquanto comunidades remanescente de
quilombos.

Fonte: Elaborado pelos autores

Essa comunidade carrega o nome de uma popular santa católica do período colonial mineiro, venerada
pela população escrava e mestiça pobre enquanto protetora dos negros: Santa Efigênia. No imaginário
popular católico daquela época, alguns santos específicos tornaram-se objeto de devoção escrava,
associando-se, portanto, à população negra de Minas Gerais, como foram os casos de Nossa Senhora do
Rosário, São Benedito e Santa Efigênia, que, nascida no século I, na Etiópia, foi responsável pela difusão do
Cristianismo naquela região da África (QUEIROZ; FARIA, 2019).

A comunidade, que fica às margens da Rodovia MG-262,
entre os distritos de Cachoeira do Brumado e Furquim,
possui uma igreja cuja padroeira é Santa Efigênia e possui
uma razoável comunidade católica que a frequenta.

Fonte da imagem: https://www.acessa.com/cidade/arquivo/noticias/2017/09/20-santa-efigenia-celebrada-juiz-fora/

A relação nominal entre a comunidade e a santa revela não apenas um dado já consolidado na
tradição popular de associação entre suas devoções a santos negros (ARAGÃO, 2013), mas denota
também a profunda religiosidade dessas comunidades, uma marca de distinção, principalmente entre
os anciãos e anciãs da comunidade

Fonte: arquivo pessoal

Os saberes populares envolvidos nas
danças apresentadas pelas moradoras
em períodos de festas os atos
religiosos como as “benzeções”, o
cultivo de plantas medicinais e
hortaliças como forma de tratamento
e subsistência, o comércio de doces
produzidos pelas moradoras marcam
a identidade desta comunidade
quilombola, pois é neste cenário que
acontece o compartilhamento dos
valores entre estes sujeitos. Essa forma
de cultura marca a tradição local, ou
seja, uma forma autêntica desse povo
se constituir enquanto comunidade e
resistir às diferenças e preconceitos de
uma sociedade.

A comunidade possui um grupo de dança denominado “Nicolinas” É composto por membros das
comunidades de Vila Santa Efigênia, Castro, Embaúbas e Engenho queimado, localizada em
Mariana/MG. A primeira apresentação pública do grupo ocorreu na Escola Estadual Monsenhor
Moraes localizada em Furquim e, posteriormente, novos convites foram feitos para se apresentarem
em outros locais da cidade de Mariana e região.

Fonte: Prefeitura Municipal de Mariana

A fonte de renda dos moradores consiste
basicamente naquilo que a terra os
oferece. O comércio de hortaliças como
alface, almeirão, couve, cebolinha e
salsinha são comuns entre as moradoras,
além disso nos quintais das casas
encontra-se diversos tipos de frutas que
também são comercializados na época
de sua colheita.

A comunidade possui uma relação de
usufruto
da
terra
compartilhada
coletivamente da qual tiram a maior parte
de seu sustento, sendo quase uma pequena
economia de subsistência. A relação direta
com a agricultura mantém a tradição
familiar local de confecção de pratos típicos,
laticínios e doces locais que caracterizam a
gastronomia mineira e fornecem não só
uma fonte de renda das famílias locais por
meio da comercialização desses alimentos,
como reforça o caráter artesanal e mais
natural
dos
produtos
alimentícios
fornecidos regionalmente.

DOCES SABERES
POPULARES: DOCUMENTÁRIO

O documentário Vila Santa Efigênia e
adjacências: Doces Saberes Populares aborda a
produção de doces caseiros por algumas
moradoras desta comunidade. O documentário
busca revelar a cultura local como forma de
valorizar os saberes populares e uma
conscientização da importância desses saberes
para a nossa sociedade. Convidamos a vocês,
professores e professoras, a assistirem junto aos
e às estudantes a este documentário, acessando
o
link
no
YouTube:
https://youtu.be/YOg8gammkxo
ou
apontando a câmera do seu celular na função
ler código QR para ser direcionado ao vídeo.

QR CODE

Após assistirem o documentário a professora ou o
professor podem propor uma roda de conversa
sobre a importância dos saberes populares de
uma comunidade. Escolhendo, por meio das falas
das moradoras que aparecem no documentário, a
relevância social, cultural e econômica que estes
saberes possuem para a nossa sociedade.

O
professor,
se
assim
desejar, pode pedir para que
os alunos deem outros
exemplos
sobre
saberes
populares que dialoguem
com a cultura de um povo
deixando o aluno explorar
todo
o
documentário
explicitando o que mais lhe
chamou a atenção.
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Imagem: Canva.com

XAVIER, Patrícia Maria Azevedo. Os saberes populares da produção artesanal de doces por pequenos
produtores de Juiz de Fora – MG: um olhar a partir da abordagem CTS. 2014. 125 f. Dissertação
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VENQUIARUTO, L. D. et al. Saberes populares fazendo-se saberes escolares: um estudo envolvendo
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No texto a seguir E Que doce que a senhora fazia?
Apresentaremos as receitas dos doces produzidos na
comunidade. Essas receitas estão descritas da maneira
como foram faladas no documentário, respeitando as
origens das moradoras e a forma como foram
transmitidos os seus saberes. Buscaremos estabelecer as
relações com o Ensino de Química que podem ser
trabalhadas com os e as estudantes, caso assim
desejarem.

E QUE DOCE QUE A
SENHORA FAZIA?

Fonte: arquivo pessoal

Quem nunca sentiu aquela
vontade de comer um doce?
Seja antes ou depois do almoço,
em ocasiões especiais como o
natal, festas de aniversário, na
casa da avó, ou simplesmente
porque deu aquela vontade de
adoçar a vida com uma
porçãozinha de açúcar.
A própria palavra doce nos
remete a coisa boa, não é
mesmo?
Quando queremos dizer que
uma pessoa é singela e
tranquila, podemos falar, “nossa
você é uma pessoa tão doce”, ou
ainda, quando temos uma
atitude simpática com alguém
podemos referir que tivemos um
“gesto doce” com aquela pessoa.
Enfim, por detrás de uma
palavra tão pequena temos um
universo de significados que
adoçam a vida de milhares de
pessoas diariamente.

Já pararam para se perguntar de
onde surgiram os doces? O que era
utilizado
antigamente
para
adoçar? A matéria prima para sua
produção? Provavelmente, após
estas perguntas surgiram algumas
dúvidas na sua cabeça, não é
mesmo?
Será
que
se
perguntássemos para uma pessoa
mais velha que tem mais
experiências elas saberiam nos
responder? A experiência em
responder muitas perguntas está
diretamente
relacionado
ao
conhecimento acumulado durante
os anos. Geralmente, muitos
conhecimentos são repassados de
geração em geração e podemos
dizer que, assim como saber
cozinhar, fazer doces é uma arte,
sendo caracterizada por um
conhecimento popular que agrega
valores
as
mais
diversas
comunidades.

É quase impossível falarmos de
doces e não lembrarmos do
açúcar, muito utilizado como
ingrediente
principal
para
adoçarmos. Porém, antes mesmo
de existir a produção deste “ouro
branco”, os povos antigos já
utilizavam o mel como principal
meio de adoçar as frutas para
produção dos seus doces, além
disso, a maioria desses eram em
caldas compotas. As frutas eram
raladas, cozidas numa calda e
guardadas em compoteiras, em
locais secos e arejados com
finalidade de conservação. Além
das compotas também eram
utilizados os doces de massa,
passas e frutas cristalizadas para
adoçar os mais requintados e
exigentes paladares.

DOCE DE
MAMÃO
VERDE
É um desses doces que
atravessaram
gerações
e
carrega consigo a história de
um povo. Para o preparo desse
tradicional doce caseiro iremos
precisar:
Ingredientes
02 mamões verdes grandes;
02 xícaras de água;
1 kg de açúcar cristal;
Cravo e canela (à gosto).

Modo de preparo

Imagem:: Canva.com

“A gente rala ele. O mamão. Coloca uma água quente no tacho,
colocando muita lenha e soprando para o fogo ficar mais alto. Aí, depois,
tem que colocar ele (o mamão) numa vasilha, pra escorrer essa água.
Pra fazer o doce de mamão, o fogo quanto mais a chama tiver alta é
melhor, por que senão ele amarga. Quando a gente escorre a água e
deixa ele assim escorrendo sozinho, quando põe ele no fogo, ele ainda
vai dar água. É então por isso que pra não demorar muito a gente prefere
apertar ele pra ficar sequin, sequin.
Também na hora que tiver secando o mamão é bom também ter muito
fogo. Ai se você quiser colocar leite, canela, cravo...
O doce já tá pronto!"

ALGUMAS
RELAÇÕES
COM A
QUÍMICA
Fórmula
estrutural
da
sacarose, glicose e frutose

molécula

de

Quando falamos em açúcar, um dos
ingredientes principais para o preparo do doce
de mamão, estamos nos referindo à molécula
de sacarose. Entretanto, cabe salientar que,
cientificamente, expressamos o termo açúcar
para uma família de compostos químicos
naturais que pertencem ao grupo dos
carboidratos.
A figura a seguir representa a síntese da
sacarose a partir dos seus constituintes αglicose (1) e frutose (2).

Fonte: CHEMELLO (2005).

Um projeto pode ser articulado com
professores e professoras de Química,
História e Geografia abordando fatores
históricos, sociais, econômicos e políticos da
produção de açúcar no Brasil e no mundo. Na
Europa, por exemplo, o açúcar mais comum
é feito a partir da beterraba.

FORMAÇÃO
DA SACAROSE
A molécula de sacarose possui
fórmula
C12(H2O)11
ou
fórmula
molécular C12H22O11 também pode
ser conhecido por outro nome como
α-D-Glucopiranosideo,
β-D-fructofuranosil, açúcar de mesa
Esse açúcar em nosso organismo é
transformado
em
duas
outras
substâncias: a: frutose e a glicose

Frutose e a glicose são conhecidas como
monossacarídeos (são carboidratos simples de
fórmula molecular mínima CH2O que não
podem ser hidrolisados em açúcares de menor
massa molecular).
As fontes mais comuns da glicose são milho,
frutas e mel. Já a frutose é encontrada nas frutas
e no mel.
Devido aos processos químicos utilizados nas
industrias, atualmente existem vários tipos de
açúcares, como por exemplo: açúcar cristal,
açúcar refinado, açúcar mascavo, açúcar
demerara, açúcar de confeiteiro, entre outros. O
processo principal para obtenção do tipo de
açúcar que se deseja produzir é por meio da
cristalização.

Professor, professora,
Que tal pedir para que os e as estudantes
pesquisem os tipos de açúcares que
existem no mercado e o seu processo de
produção? Esta atividade pode ser
apresentada e discutida em uma roda de
conversa, deixando que o estudante
expresse a sua opinião em cada processo
e, assim, reflita os impactos da ciência e
tecnologia na sociedade.

PROCESSOS DE
SEPARAÇÃO DE MISTURA
No preparo do doce de mamão, os processos de separação de misturas
que podem ser trabalhados são: a filtração, evaporação e extração da
papaína

PROPRIEDADES E
BENEFÍCIOS DO MAMÃO
O mamão possui vitaminas A, C,
cálcio (Ca), ferro (Fe), potássio (K),
minerais carotenoides e fibras.
Suas propriedades ajudam a
diminuir a prisão de ventre,
fortalecer o sistema imunológico
e combater a fadiga.

PAPAÍNA
A papaína é uma enzima extraída da casca do
mamão papaia, mais ambundante no mamão
verde do que no maduro. Encontra-se em
maior quantidade no “leite” e nas sementes do
mamão. O “leite” é obtido riscando-se a casca
do mamão. A papaína possui uma importância
comercial em variados usos nas indústrias
têxteis, farmacêutica, cosmética e alimentícia.
Além da papaína presente no mamão, outras
substâncias, como por exemplo, a bromelina
proveniente do abacaxi, e a ficina proveniente
do figo possuem efetiva ação de amaciantes de
carne.

Imagem:: Canva.com

E porque amaciante de carne?
A papaína promove a hidrólise das ligações
peptidicas das proteínas da carne produzindo o
enfraquecimento estrutural proteico. A ação da
papaína, sobre as fibras de colágeno do tecido
conjuntivo e sobre as proteínas miofibrilares do
tecido muscular contraído, resultando no
amaciamento da carne (Maciel et al. 2015).

FONTE: CAVALCANTE (2019).

Imagem:: Canva.com

Professor, professora,
As enzimas são proteínas que catalizam
reações químicas que acontecem nos
seres vivos. Um trabalho interdisciplinar
promovido entre as disciplinas de
Química e Biologia podem promover
debates interessantes sobre o tema.

O DOCE DE LEITE
Outro doce das antigas que é preparado
nas mais diversas comunidades e além de
possuir um sabor inigualável é o irresistível
doce de leite. Suas origens são incertas,
mas de uma coisa podemos afirmar: sem a
produção de sacarose de cana de açúcar o
seu preparo seria um pouco mais
complicado nas comunidades tradicionais.

O preparo deste doce é relativamente
simples, porém, saber fazê-lo significa
experienciar histórias antepassadas nas
quais a observação faz parte de todo o
aprender a fazer. Para fazermos este doce,
o leite e açúcar são essenciais! As
quantidades
destes
ingredientes
se
alteram
de
preparo
a
preparo
demonstrando como a produção dos
doces é única e original de cada
comunidade.

Ingredientes:
1 Litro de leite integral;
02 xícaras de açúcar;
01 pitada de sal (à gosto);
Erva-doce,
canela em pó (à gosto)
folha de laranja (à gosto).

Imagem:: Canva.com

Modo de preparo
Quem quiser por uma erva-docezinha
pra
dar
um
gostinho,
uma
canelinhazinha. Folha de laranja dá um
gostinho até bom. Mas depois tem que
tirar a folha. Agora quem quiser com a
folhinha também pode. Espera o leite
ferver e secar um pouco.
Aí o doce saí mais rápido. Vai ficando
mais grossim quando a gente põe o
açúcar e chega rápido. Pra chegar o
doce, a gente põe uma pitada de sal, né
ne todos doce não, o sal faz chegar mais
o doce, sentir mais o doce. Para
sabermos o ponto é tirado na água, num
prato. Quando a gente põe aquela puxa
dele dentro do
prato. Se ele tiver
enrolando assim ó e endurecendo... Aí tá
no ponto. A gente tira ele do fogo e bate
ele. Vai mexendo até dá o ponto de virar
ele na vasilha pra partir.

ALGUMAS RELAÇÕES COM A QUÍMICA QUE PODEM
SER TRABALHADAS PELO PROFESSOR OU
PROFESSORA EM SALA DE AULA

PROPRIEDADES
QUÍMICA DO LEITE

E

COMPOSIÇÃO

A composição Química do leite é variável, entretanto
deve conter uma forma padrão: cerca de 4% de gordura,
3,8 % de proteínas, 5,1% de carboidratos (açúcares), 0,7%
de sais minerais, 86,4% de água, além de várias
vitaminas, como por exemplo B1 e B2, A, B e D.
Um projeto pode ser realizado entre os professores e
professoras de Química e Biologia abordando os fatores
químicos e biológicos envolvidos nos diferentes tipos de leites
(de origem animal e vegetal). Também podem ser tratadas
questões atuais de alimentação, como veganismo e leites
vegetais, cálculos químicos com as porcentagens dos
componentes do leite e trabalhos com rótulos.

PARA SABER +
NEVES, P. N. et al. Interpretação de Rótulos de Alimentos no Ensino de Química. Química Nova na
Escola, v. 31, n.1, p. 34-39, fev. 2009. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc31_1/07-RSA1007.pdf. Acesso jan 2021.

A Escola Vegana é uma escola de cursos online gratuitos de nutrição, culinária e estilo de vida vegano.
Acesse: https://escolavegana.com.br/
LISBOA, J. C. F; BOSSOLANI, M. Experiências Lácteas. Química Nova na Escola. Experimentação no
Ensino
de
Química,
n.
6,
p.
30-31,
nov.
1997.
Disponível
em:
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc06/exper1.pdf. Acesso jan 2021.

CARAMELIZAÇÃO
DA SACAROSE
A reação de caramelização é caracterizada
pelo “douramento induzido pelo calor de um
alimento que contenha açúcares, mas não
proteínas” (Worke, 2003, p.28). Quando
aquecemos o açúcar de mesa (sacarose) a
temperaturas a cerca de 160°C acontece o
derretimento e a formação de um líquido
com aspecto incolor. Com o passar do tempo,
este líquido tende a mudar de cor passando
para amarelo, depois marrom-claro, e de
forma rápida pode adquirir tonalidades cada
vez mais escuras. Durante este processo, além
da cor, o sabor é alterado passando pelo sabor
doce
característico
do
açúcar
para
suavemente amargo e por conseguinte
amargo, este último pode continuar se
alterando cada vez mais (URANI, 2013). As
etapas a seguir representam o processo de
caramelização da sacarose.

FONTE: OETTERER (2006).

Professor, professora,
Sugerimos que assista com os seus
alunos um pequeno vídeo sobre o
processo de caramelização. O vídeo
pode ser visto apontando a câmera do
seu celular para o código QR abaixo.

REAÇÃO DE
MAILLARD
Outro tipo de escurecimento nãoenzimático derivado das reações entre
carbonilas
e
aminas
que
desempenham um papel importante
no sabor e na cor dos alimentos. De
acordo com Oeetterer (2006) a “reação
de Maillard descreve que um açúcar (a
glicose) pode reagir em solução
aquosa, quente, com um aminoácido
(ácido
glutâmico),
produzindo
coloração amarela e marrom” (p.177).

Um açúcar redudor (glicose), se
condensa com um composto que
possui um grupo amínico livre, como
um aminoácido, para formar um
produto
de
condensação.
Subsequente uma série de reações
ocorrem, como por exemplo, as
desidratações,
ciclizações,
retroalidolizações,
rearranjos,
isomerizações, e condensações que
levam a formação de polímeros e copolímeros
nitrogenados
de
cor
marrom, as chamadas melanoidinas
(Oeetterer, 2006).
A reação de
Maillard é similar a reação de
caramelização, entretanto, o que as
diferencia é que na primeira é
necessário
o
envolvimento
dos
açúcares com as proteínas em
temperaturas mais elevadas, já a
reação
de
caramelização
são
necessárias
temperaturas
mais
inferiores sem a presença de
proteínas (Urani, 2013).

DOCE DE
AMENDOIM

Um doce rápido repassado de
gerações em gerações nas mais
diversas comunidades é o doce de
amendoim. A fabricação tradicional
do doce se dá através da mistura de
amendoins torrados e moídos que são
posteriormente misturados a uma
rapadura
previamente
derretida.
Nesta
receita
usaremos
os
ingredientes que foram repassados
pela doceira e que buscam dar um
"toque" especial a receita.

Ingredientes:
500 gramas de açúcar;
01 caixinha de leite condensado;
500 gramas de amendoim torrado;
02 (duas) colheres de Nescau bem
cheias;
1/2 litro de leite.

Modo de preparo
Uma caixinha de leite condensado.
Adicionar 600 gramas de açúcar, mas
eu coloco um pote desse daqui de
500 gramas...
Meio quilo de amendoim torrado ou
pode ser ele sem torrar.
Três colheres de Nescau bem cheia e
meio litro de leite.
E aí leva ao fogo e vai mexendo até dá
ponto de partir.
É um doce rápido!

PROPRIEDADES E
BENEFÍCIOS DO
AMENDOIM
O
amendoim
tem
alta
qualidade nutricional e é fonte
de uma gama de nutrientes
como niacina, ácido fólico,
cálcio, fósforo, magnésio, zinco,
ferro, tiamina e vitaminas. O
produto é conhecido em todos
os lugares do país e do mundo.
Neste alimento são encontrado
proteínas e carboidratos. Além
disso, podem ser extraídos óleos
e biodiesel como fontes de
energia (Braga, 2014).

Professor, professora
Um projeto pode ser articulados entre professores e professoras de Química, Geografia
e História abordando fatores sociais, econômicos e políticos envolvendo este assunto.
Além disso podem ser abordados outros assuntos como sustentabilidade e uso da
tecnologia.
Outro assunto que pode ser abordado pelo professor ou professora é a história do leite
condensado, demonstrando todo o processo de produção e os fatores sociais,
políticos e econômicos envolvidos.

EXCESSO DE AÇÚCAR
A receita para produzir o doce de
amendoim utiliza 600 gramas de
açúcar.
Entretanto,
no
vídeodocumentário
"Doces
saberes
populares" ao preparar este doce a
moradora utilizou um pote de 500
gramas e afirmou: “o açúcar faz
muito mal”.
Sabemos que o excesso de açúcar é
prejudicial ao nosso organismo
acarretando sérias doenças como
obesidade, diabetes, problemas
circulatórios, entre outros.

Professor, professora,
Convido você e seus alunos a
assistirem o vídeo: AÇÚCAR | Dicas
para evitar o excesso de açúcar no
sangue disponível no YouTube:
https://www.youtube.com/watch?
v=Q5A3KNmgZnw ou apontando a
câmera do seu celular para o QR
CODE abaixo.

O avanço da tecnologia tem gerado benefícios para a
nossa sociedade. Antigamente não existiam produtos
como leite condensado e achocolatados em pó,
dentre outros. E, justamente por isso, os doces eram
produzidos levando-se em consideração a matéria
prima da época. No doce de amendoim produzido
pela moradora o avanço da tecnologia foi
fundamental para dar um outro paladar ao produto
final.
Professor/Professora,
Que tal discutir com os e as estudantes o avanço da
Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (CTSA) e os
seus efeitos nas comunidade tradicionais. Este assunto
é muito importante para que eles e elas possam
compreender as mudanças ocorridas nas receitas e no
modo como preparam os seus doces.
Imagem:: Canva.com

FOGÃO DE LENHA
CHITÃOZINHO E XORORÓ

Espera, minha mãe, estou voltando
Que falta faz pra mim um beijo seu
O orvalho das manhãs cobrindo as flores
E um raio de luar que era tão meu
O sonho de grandeza, oh mãe querida
Um dia separou vocês e eu
Queria tanto ser alguém na vida
E apenas sou mais um que se perdeu
Pegue a viola, e a sanfona que eu tocava
Deixe um bule de café em cima do fogão
Fogão de lenha, e uma rede na varanda
Arrume tudo, mãe querida
O seu filho vai voltar
Mãe, eu lembro tanto a nossa casa
E as coisas que falou quando eu saí
Lembro do meu pai, que ficou triste
E nunca mais cantou depois que eu parti
Hoje eu já sei, oh mãe querida
Nas lições da vida eu aprendi
O que eu vim procurar aqui distante?
Eu sempre tive tudo e tudo está aí
Pegue a viola, e a sanfona que eu tocava
Deixe um bule de café em cima do fogão
Fogão de lenha, e uma rede na varanda
Arrume tudo, mãe querida
O seu filho vai voltar
Espera, minha mãe, estou voltando

Fotos: arquivo pessoal

COMBUSTÃO
DA MADEIRA
A preferência pelo fogão à lenha é
a
marca
registrada
na
comunidade
Quilombola
Vila
Santa Efigênia e anunciada na voz
de uma moradora “a comida é só
no à lenha... tem outro paladar...
fica mais quentinha...”
É naquele local onde acontecem
os momentos de prosa entre mãe
e filhos, netos e bisnetos, amigos e
conhecidos. São causos, histórias e
lembranças vividas há anos e anos.
É ali, ao redor do fogão à lenha
que as receitas são realizadas, o
almoço é feito e os doces saberes
repassados.
E, ao fazer os doces no fogão a
lenha, segundo a moradora da
comunidade o fogo quanto mais
a chama tiver alta é melhor, se
[o fogo] estiver apagando tem
que soprar.
A expressão "se estiver apagando
tem que soprar" nos remete, de
forma intertextual à combustão da
madeira, uma vez que dois
reagentes, o combustível (madeira)
e comburente (oxigênio) reagem
entre si ocorre liberação de
energia na forma de calor.

Imagens: Canva.com

PARA SABER +

Colegas,
Nessa sessão vocês podem encontrar dicas de leitura e bibliografia para se aprofundar nos temas
trabalhados nesta cartilha e no documentário apresentado.
QUILOMBO,
TV
ESCOLA:
https://www.youtube.com/watch?
v=N92tZ_KxXyEhttps%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN92tZ_KxXyE
NOSSA CULTURA, COMUNIDADES QUILOMBOLAS: https://www.youtube.com/watch?
v=3w6lKY-OnfU.
EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA: https://www.youtube.com/watch?v=MDhbq-NMpAI
FRAZÃO, J. M; RODRIGUES FILHO, G. O Kalumga tem história: desafios para o ensino de Química na
educação escolar quilombola. Navegando publicações. Uberlândia, 2017.
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