Hábitos alimentares
Série Estimativas
Objetivos
1. Apresentar métodos de estimativa sobre o
consumo alimentar.
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Conteúdos
Estimativas,
Duração
Aprox. 10 minutos.
Objetivos
1. Despertar no aluno o senso de
estimativa, partindo de
informações desconhecidas.
2. Incentivar o aluno a descobrir
outros métodos de estimativa.

Sinopse
O apresentador do programa,
junto com seus convidados,
discute estimativas sobre o
consumo de alimentos em nossa
sociedade – desde pizzas a
feijões.
Material relacionado
Áudios: Outro áudios da série;
Experimentos:Quantos peixes há
no lago;

Introdução
A ideia da série é incentivar os alunos a fazerem estimativas
numéricas sobre perguntas abertas:
Quantas pizzas são consumidas por ano no Brasil?
Quantas laranjas cabem na sala de aula?
Quanto tempo um fusca levaria pra chegar até a lua?
Quantos pneus são descartados por ano no Brasil?
O que se espera do aluno é um raciocínio organizado, que o conduza a
arriscar uma resposta razoável - não necessariamente exata. Para
ajudá-lo, colocamos alternativas com ordem de grandezas diferentes,
de modo que diferenças pequenas possam ser desprezadas.
Perguntas como as acima, além de seu interesse intrínseco, são
exercícios
interessantes,
pois
os
alunos
formulam
conjecturas, hipóteses e, a partir delas, chegam a uma conclusão. Este
tipo de questão às vezes é chamado de Fermi question, em
homenagem ao físico Enrico Fermi, que costumava propor questões
abertas a seus alunos.
Atualmente, várias empresas têm usado questões semelhantes em
seus processos seletivos de contratação. Alguns exemplos do uso
desse tipo de questões na contratação de pessoas para trabalhar na
empresa Microsoft são descritos em Pundstone (2005). Além disso,
alguns vestibulares já incluíram em suas provas questões exigindo
raciocínio dedutivo e estimativas.
Em Paulos (1994), discute-se a importância desse tipo de atividade
como forma de incentivar os alunos a pensarem em questões do
cotidiano e desenvolverem esse tipo de raciocínio lógico que é
bastante útil no dia a dia.
Na maioria dos áudios, é sugerido um caminho para abordar as
questões, mas existe espaço para o professor propor soluções
diferentes ou discutir as hipóteses levantadas no programa.
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Sobre o programa
De nome Chute Certo, o programa explora, descontraidamente,
questões abertas cujas respostas são desconhecidas e em geral
difíceis de determinar com exatidão. Elas exigem um raciocínio lógico
que

vai

além da

aplicação

de

fórmulas.

Em

dois

blocos,

o

apresentador, seu assistente e o convidado discutem maneiras simples
de se obter estimativas.
Bloco 1:
A questão principal desse bloco é: Quantas pizzas são consumidas
por ano no estado de São Paulo?
Antes de traçar um plano para resolver essa questão, é preciso
enfatizar que o processo de estimativa depende de aproximações.
Assim, a resposta não será exata, mas sim um retrato da ordem de
grandeza da quantidade real.
Retomando a pergunta, é prudente traçar um plano para resolvê-la:
Devemos determinar quais são as variáveis envolvidas, como elas se
relacionam e quais as contas a serem feitas para se chegar num
resultado plausível.
De início, a primeira necessidade é descobrir o número de
habitantes do estado de São Paulo. Somente a capital possuí algo em
torno de 15 milhões. Um chute interessante seria supor que a
população total é um pouco mais que o dobro desse valor, isto é, 35
milhões, por exemplo. Mesmo assim, esse é um dado não muito
complicado de se obter, de modo que vamos assumir o valor real, que
gira em torno de 41 milhões de habitantes.

Estimativas
Hábitos Alimentares 4/9

Agora é preciso saber quanto é o consumo de pizza por habitante,
e por ano. Nestes casos, as informações são complicadas de se obter,
além de sofrerem variações naturais, portanto, devemos chutar um
valor aceitável e que represente mais ou menos a realidade. Antes
disso, vamos assumir uma condição, que não é regra, mas simplifica
os cálculos – é raro uma pessoa comer pizzas sozinho, assim, vamos
considerar que as pizzas são consumidas em grupo de 4 pessoas.
Desse modo, se 41 milhões de habitantes se dividem em grupos de
aproximadamente 4 pessoas, vamos ter 10 milhões de grupos.
Então supondo também que cada grupo consome uma pizza a cada
20 dias, em um ano, cada grupo consumirá algo em torno de 18
pizzas, pois 365 / 20 ≈ 18.
18
Assim, se cada grupo consome 18 pizzas por ano, o estado de São
Paulo

todo,

com

seus

41

milhões

de

habitantes,

consome

aproximadamente 10 000 000 x 18 = 180 000 000 de pizzas por ano.

Bloco 2:
A questão central deste bloco é: Quantos feijões uma pessoa come
por semana no Brasil?
Essa questão é parecida com a anterior, mas ela se refere a apenas
uma pessoa, e não a toda população brasileira. Assim, um bom plano
para abordar a questão é determinar quantas refeições uma pessoa faz
na semana, depois, em quantas dessas refeições a pessoa come feijão,
em seguida, é preciso estimar a quantidade de feijão consumido em
cada refeição.
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Diferente dos ingleses, que comem feijão no café da manhã, o
brasileiro comum costuma comê-lo no almoço ou na janta. Então, para
efeito de conta vamos considerar que são 14 refeições por semana
(duas a cada dia). É preciso supor quantas dessas refeições contém o
feijão. Como essa é uma quantidade variável, podemos assumir o
chute

sugerido

pelo

assistente

do

programa

sem

perda

de

generalidade, que é de 10 vezes. Portanto, estabelecemos que de 14
refeições semanais, 10 delas contém feijão no cardápio.
Para determinar a quantidade de feijão em cada refeição,
utilizamos o senso comum e um pouco de estimativa: geralmente,
come-se uma concha do grão nas refeições. Resta estimar quantos
grãos uma concha pode conter. O chute sugerido pela convidada do
programa é de 100 grãos por concha.
Dessa maneira, conseguimos alcançar uma resposta plausível. Se
uma pessoa faz 10 refeições na semana, cada uma delas com uma
concha de feijão, ou 100 grãos, a pessoa come aproximadamente 10 x
100 = 1000 grãos por semana.

Errata:
Errata No áudio do programa, a convidada diz que se uma pessoa
come uma concha de feijão em cada uma das 10 refeições, seriam 40
conchas numa semana. O que está incorreto. Partiu-se da estimativa
de 14 refeições semanais, 10 das quais se come feijão. Se cada
refeição contém uma concha de feijão, são 10 conchas semanais, e
não 40.
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Sugestões de atividades
Antes da execução
É necessário que o professor apresente a atividade e explique de
maneira clara o que significa estimar um resultado e o que representa
essa estimativa, quando se tem pouca informação. É importante
mostrar também que o hábito de estimar é uma atividade corriqueira e
comum, cuja prática acontece quase que de maneira inconsciente, que
envolve, por exemplo, desde uma dona de casa, quando prepara a
refeição para a família, até um comerciante que precisa determinar o
estoque de seu estabelecimento com base no desempenho de vendas
no ano anterior.
O professor pode optar por passar o áudio de uma vez só e
discutir, com os alunos, novos métodos para resolver o problema
proposto no programa. Se este for o caso, pule o tópico seguinte. Se o
professor preferir interromper a áudio, leia o próximo tópico.

Durante a execução
Caso o professor preferir, ele pode, no primeiro bloco, fazer uma
pausa no áudio em 02:35, logo após o apresentador ter feito a
pergunta, para deixar aos alunos o trabalho de resolver a questão. No
segundo bloco, a pausa pode ser feita em 00:51.

Depois da execução
Sugerimos que o professor discuta com os alunos a validade das
hipóteses assumidas e das condições apresentadas para realizar os
cálculos. É possível verificar que neste áudio, as contas foram feitas
todas com base em valores médios, “chutes”, e os resultados obtidos
refletem a qualidade das informações utilizadas.
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É importante que o professor desperte nos alunos a noção da
estimativa e estimule-os para realizá-las com frequência. A prática
promove um ganho em raciocínio lógico, agilidade em fazer contas
mentais, e um repertório de informações que poucos conseguem
adquirir. Assim, sugerimos que o professor refaça os problemas com
os alunos, utilizando os valores “chutados” pela turma. Isso pode gerar
uma boa discussão sobre a qualidade das estimativas. O professor
deve ser o árbitro, mostrando quando uma estimativa é boa, e quando
não é, a partir da experiência própria.
O professor deve enfatizar que resolver um problema por
estimativa significa que, partindo de suposições iniciais, constrói-se
uma argumentação que conduz a pessoa até uma resposta. Este
processo pode-nos levar a respostas distintas, mas a diferença entre
elas é irrelevante. O que importa em muitos dos casos é a ordem de
grandeza da solução. Além disso, deve-se enfatizar o processo de
elaboração de hipóteses, de fazer conjecturas, pois tanto boa será a
estimativa quanto melhor forem as suposições iniciais.
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