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 RESUMO 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, terceiro e quarto ciclos, na apresentação dos 

temas transversais, indicam como um dos objetivos do Ensino Fundamental que os alunos 

sejam capazes de cuidar do próprio corpo, adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos 

básicos da qualidade de vida. Assim, este trabalho busca identificar como os professores do 

Ensino Fundamental trabalham a composição química e nutricional dos alimentos, e o quanto 

estas informações estão sendo relevantes nas escolhas alimentares desses alunos. A pesquisa 

foi desenvolvida através da aplicação de um questionário nas turmas escolhidas, sendo 

descritivo com características qualitativas, no qual as perguntas tiveram como foco a 

identificação dos hábitos alimentares dos alunos, a avaliação e a relevância dos temas 

propostos pelos professores, e de que forma essa abordagem os influencia. Com os 

professores foi feita uma análise do material didático usado nas respectivas aulas, buscando 

uma maior compreensão do ensino aprendizagem diante desse contexto. A pesquisa foi 

realizada numa escola de Caçapava do sul-RS, com duas turmas da oitava série. Podemos 

concluir com este trabalho que a abordagem diferenciada proporcionada pelo projeto RP, 

trazendo a realidade desses alunos para dentro da escola, fizeram estes conhecimentos ter um 

sentido maior proporcionando que esta aprendizagem fosse significativa. 

Palavras-chave: ensino de ciências, aprendizagem, alimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ABSTRACT 

 

The National Curriculum, third and fourth cycles, the presentation of the cross-

cutting themes, indicate one of the goals of elementary school students to be able to take care 

of his own body, adopting healthy habits as one of the basic aspects of quality of life. Thus, 

this paper seeks to identify how elementary school teachers work the chemical and nutritional 

composition of foods, and how this information is being relevant in the food choices of these 

students. The research was conducted through a questionnaire in classes chosen, being 

descriptive qualitative characteristics, in which the questions were focused on the 

identification of the eating habits of students, evaluation and relevance of the issues posed by 

the teacher, and how this approach influences them. Teachers with an analysis of the teaching 

material used in their classes, seeking a greater understanding of teaching and learning on this 

context. The research was conducted in a school Cacapava south-RS, with two groups of 

eighth grade. We conclude this work that the differentiated approach provided by RP project, 

bringing the reality of these students into the school, did this knowledge have a greater sense 

that providing this learning was significant. 

Keywords: science teaching, learning, feeding. 
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INTRODUÇÃO 

 A escola desempenha importante papel na formação dos hábitos alimentares, visto 

que é nesse ambiente que substancial proporção de crianças e adolescentes permanecem por 

significativo período de tempo. No entanto, os programas de educação nutricional devem ir 

além das atividades em sala de aula. É fundamental que a escola propicie discussões dos 

conceitos relativos ao tema, apresentados aos alunos (DANELON, DANELON e SILVA, 

2006). 

A escola deve proporcionar ao aluno um ambiente com costumes e valores 

correspondentes ao que é ensinado, proporcionando um aprendizado pelo exemplo de hábitos 

e atitudes que demonstrem a preocupação no ambiente escolar com a qualidade de sua 

alimentação, porque estes indivíduos em formação, são suscetíveis às informações.  

A adolescência é uma fase da vida na qual se verifica intenso desenvolvimento do 

corpo do indivíduo. Cerca de 25% da estatura final do indivíduo e até 50% do seu peso 

definitivo são adquiridos na adolescência (HEALD, 1979). O peso e a altura observados neste 

período podem ser influenciados por fatores genéticos, ambientais, sociais, nutricionais e 

psicológicos e informam sobre a saúde dos indivíduos ou riscos a que estão expostos 

(CINTRA, 2005). 

A ocorrência de crianças e adolescentes que apresentam conduta de risco à saúde, 

como hábitos alimentares inapropriados, sobrepeso, obesidade e a ausência de contato com 

atividades físicas, tem aumentado de forma expressiva nos últimos anos em muitos países. 

Esta conduta, normalmente esta associada a fatores como, o sedentarismo e a alimentação 

inadequada, que são resultado do desenvolvimento social das últimas décadas. 

 Alguns hábitos comportamentais e alimentares, que apresentem riscos à saúde, 

adotados durante as primeiras fases da vida podem levar ao desencadeamento de disfunções 

orgânicas, que frequentemente se apresentam durante a adolescência, predeterminando o 

surgimento de disfunções crônico-degenerativas em períodos cada vez mais prematuros na 

vida adulta. O desenvolvimento de doenças cardiovasculares e diabetes têm aumentado seus 

índices significativamente em crianças e adolescentes nas últimas décadas, devido aos maus 

hábitos alimentares e sedentarismo. 

A Organização Mundial da Saúde - OMS aponta o aumento de peso corporal na 

infância e adolescência como um fator de risco para doenças crônicas (DIET, 2003). Crianças 

com algum grau de excesso de peso têm maior risco de se tornarem adultos obesos, como 

resultado da alta ingestão de calorias e baixo gasto energético (BUTTRISS, 2002). 
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Reconhecidamente, há a necessidade de monitorar o estado nutricional de adolescentes, visto 

que, em todo o mundo, constata-se o aumento do excesso de peso nesta fase (PHYSICAL, 

1995) e, por conseguinte, tem se elevado o risco de morbidades relacionadas a esta condição 

(COLE e outros, 2000).    

     Portanto, há necessidade de serem trabalhados temas que contemplem uma 

educação alimentar ainda na infância e adolescência (período que contempla o Ensino 

Fundamental). É essencial, proporcionar uma conscientização por parte dos alunos, a respeito 

das causas e consequências de uma boa ou má alimentação, e que tais escolhas têm efeito na 

vida adulta. 

A abordagem do tema Alimentação Saudável pode ser feita desde a 5ª até a 8ª séries 

do Ensino Fundamental, tendo em vista que os alunos já possuem capacidade maior de 

analisar os seus hábitos. Conteúdos relacionados como a pirâmide alimentar e a constituição 

dos alimentos (carboidratos, lipídios e proteínas), devem ser trabalhados de forma que o 

professor, preferencialmente de ciências, possa orientar o aluno a ter uma alimentação 

balanceada. 

Segundo os PCN – Temas Transversais - Saúde, o ensino de Saúde tem sido um 

desafio para a educação no que se refere à possibilidade de garantir uma aprendizagem efetiva 

e transformadora de atitudes e hábitos de vida. Os PCN citam que é preciso educar para a 

saúde levando em conta todos os aspectos envolvidos na formação de hábitos e atitudes que 

acontecem no dia-a-dia da escola. 

Os PCN – Temas Transversais estabelecem o educador como cidadão, propõe que a 

escola trate questões sociais na perspectiva da cidadania e coloca a questão da formação dos 

educadores e de sua condição de cidadãos. Além disso, os PCN trazem que para desenvolver 

sua prática os professores precisam também desenvolver-se como profissionais e como 

sujeitos críticos na realidade em que estão. 

O professor, no seu ambiente de trabalho, enfrenta uma série de problemas como: 

excesso de alunos em sala de aula, falta de estrutura das escolas, carência da oferta de 

formação continuada e desvalorização profissional, fazendo com que não abordem em sala de 

aula temas que permitam uma contextualização dos conceitos científicos. Assim, por falta de 

condições, os professores têm dificuldade de proporcionar ao aluno uma aprendizagem de 

seus conteúdos, valores, procedimentos e concepções relacionadas ao tema Alimentação 

Saudável. 
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Existem trabalhos interessantes discorrendo sobre o assunto alimentação saudável e o papel 

da escola, como o estudo de caso: A percepção de educadores sobre a escola promotora de 

saúde, de Santos & Bógus (2007), o qual considera que para uma escola trilhar os caminhos 

da Promoção da Saúde, o conhecimento e o envolvimento com a realidade local são 

fundamentais, aliados a uma boa formação profissional, com cursos de graduação, 

especialização e pós-graduação, de capacitação profissional, que mantenham uma 

regularidade e possam ser também planejados e ofertados pelos órgãos públicos. 

O estudo realizado por Nunes e Figueiroa (2007): Excesso de peso, atividade física e 

hábitos alimentares entre adolescentes de diferentes classes econômicas em Campina 

Grande, concluiu que são elevadas as frequências de: sobrepeso, obesidade, sedentarismo e os 

maus hábitos alimentares entre adolescentes, além disso, também observaram que é reduzido 

tempo despendido com atividades físicas de lazer. 

Para Farias Júnior (2004), no estudo Comportamento de risco relacionado à saúde em 

adolescentes, os níveis insuficientes de atividade física, bem como o consumo reduzido de 

frutas e verduras foram os comportamentos de risco relacionados à saúde mais evidentes no 

estilo de vida dos adolescentes estudados; devendo receber maior atenção no desenvolvimento 

de intervenções futuras voltadas à promoção da saúde de escolares. 
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 JUSTIFICATIVA 

 

Em Ciências Naturais, o desenvolvimento de posturas e valores envolve muitos 

aspectos da vida social. A valorização da vida em sua diversidade, a responsabilidade em 

relação à saúde e ao ambiente, bem como à diversidade de opiniões ou a interação nos grupos 

de trabalho são elementos que contribuem para o aprendizado de atitudes e para saber se 

posicionar crítica e construtivamente diante de diferentes questões. Incentivo às atitudes de 

curiosidade, de persistência na busca e compreensão das informações, e sua apreciação 

estética, de apreço e respeito à individualidade e à coletividade tem lugar no processo de 

ensino e aprendizagem. (PCN, 1998). Destacando o papel da escola na formação básica do 

cidadão, sendo um local de construção de opinião. 

Porém existem trabalhos na literatura que enfocam o papel do professor na educação 

alimentar dos alunos, descrevendo como este tema é abordado, e se os procedimentos 

utilizados proporcionam a formação de alunos conscientes. A escola tem papel importante na 

formação dos hábitos alimentares dos estudantes, desta forma este trabalho, pretende 

contribuir para um melhor entendimento sobre estas questões, permitindo o desenvolvimento 

de metodologias eficientes na formação dos alunos. 
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            FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Revisão da Literatura sobre Alimentação  

De acordo com os PCN, através do trabalho habitualmente realizado pelos professores, 

os alunos, dentre muitas outras habilidades, deveriam ser capazes de posicionar-se na 

sociedade em que estão inseridos como cidadãos conscientes de seus direitos e deveres 

políticos, civis e sociais, capazes de adotar atitudes de solidariedade, cooperação e que, 

especificamente em relação à saúde, estejam aptos a “conhecer o próprio corpo e dele cuidar, 

valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida 

e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva”.(BRASIL, 1998). 

  No quarto ciclo, que compreende 7ª e 8ª séries, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) apontam como um dos objetivos: 

Compreender o corpo humano e sua saúde como um todo integrado por dimensões 

biológicas, afetivas e sociais, relacionando a prevenção de doenças e promoção de 

saúde das comunidades a políticas públicas adequadas (BRASIL, p.7, 1998) 

Num sentido amplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais buscam neste objetivo uma 

abrangência da compreensão do corpo humano, associando a prevenção de doenças e a 

promoção de saúde, que são questões urgentes, e que devem ser tratadas como uma das 

prioridades a serem trabalhadas pelos professores dentro do ambiente escolar. Promovendo o 

cultivo de bons hábitos alimentares e a um conhecimento social e político mais amplo, 

formando cidadãos mais conscientes.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996, regulamentada 

em 1998 pelas Diretrizes do Conselho Nacional de Educação e pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, tem como um dos objetivos:  

 

A formação básica do cidadão, mediante o desenvolvimento da capacidade de 

aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a 

formação de atitudes e valores. (BRASIL, p.38, 1996). 

 

A base da educação escolar de um cidadão se inicia no Ensino Fundamental, logo a 

importância de uma educação voltada para a formação de valores, que tragam qualidade de 

vida se faz necessária desde o primeiro contato com as atividades escolares.  
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Os PCN (Temas Transversais/Saúde) situam a questão da realidade brasileira, 

indicando possibilidades de ação e transformação dos atuais padrões existentes na área de 

Saúde:  

O ensino de Saúde tem sido um desafio para a educação no que se refere à 

possibilidade de garantir uma aprendizagem efetiva e transformadora de atitudes e 

hábitos de vida. As experiências mostram que transmitir informações a respeito do 

funcionamento do corpo e das características das doenças, bem como de um elenco 

de hábitos de higiene, não é suficiente para que os alunos desenvolvam atitudes de 

vida saudável (BRASIL, p.245, 1998). 

Assim, se faz necessário outra forma de abordagem desse aluno, com alternativas que 

tenham significação para ele, que levem em consideração seus anseios e curiosidades a 

respeito do tema, a partir das informações coletadas, elaborar aulas onde sejam inseridos os 

conhecimentos científicos.  

Para uma aprendizagem significativa, que faça a transformação do modo de pensar e 

agir dos alunos, é necessário estratégias de motivação, Os PCN (Temas Transversais/Saúde), 

enfatizam que: 

Na educação para a Saúde o papel mais importante do professor é o de motivador 

que introduz os problemas presentes, busca informação e materiais de apoio, 

problematiza e facilita as discussões por meio da formulação de estratégias para o 

trabalho escolar (BRASIL, p.261, 1998).. 

 

Com a intervenção de um professor que usa de diferentes meios de abordagem, 

problematizando e criando estratégias de ensino diferenciadas das tradicionais (sala de aula , 

quadro , giz), proporciona uma interação maior entre aluno/professor conseguindo alcançar a 

compreensão mais rapidamente por parte do aluno. É indispensável buscar os conhecimentos 

prévios dos alunos a respeito da alimentação saudável, esse papel investigador cabe ao 

professor, antes de qualquer inserção do conteúdo, devendo a contextualização começar a 

partir do que é de conhecimento da realidade desse aluno a respeito do tema a ser discutido.  

              Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) citam em aprendizagem 

significativa dos conteúdos de Ciências Naturais para o Ensino Fundamental que: 

 

 Para pensar sobre o currículo e sobre o ensino de Ciências Naturais o conhecimento 

científico é fundamental, mas não suficiente. É essencial considerar o 

desenvolvimento cognitivo dos estudantes, e os diferentes significados e valores que 

as Ciências Naturais podem ter para eles, para que a aprendizagem seja significativa. 

(BRASIL, p.27, 1998) 
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E também que: 

Por meio de temas de trabalho, o processo de ensino e aprendizagem na área de 

Ciências Naturais pode ser desenvolvido dentro de contextos social e culturalmente 

relevantes, que potencializam a aprendizagem significativa. Os temas devem ser 

flexíveis o suficiente para abrigar a curiosidade e as dúvidas dos estudantes. 

(BRASIL, p.28, 1998) 

 

Dessa forma, para uma aprendizagem significativa é preciso professores dinâmicos e 

investigadores, que atentem a história de vida dos alunos e sejam capazes de contextualizar 

essa realidade no desenvolvimento dos conteúdos em sala de aula. Os professores devem 

também estar atentos ao desenvolvimento cognitivo do aluno, o qual envolve atenção, 

percepção, memória, raciocínio, imaginação, pensamento e linguagem, e cada aluno tem uma 

capacidade de desenvolvimetno diferente. 

Pelizzare (2002), baseados na teoria de Ausubel (1982), afirma que a aprendizagem é 

muito mais significativa “à medida que o novo conteúdo é incorporado às estruturas de 

conhecimento de um aluno e adquire significado para ele a partir da relação com seu 

conhecimento prévio”. Ao contrário, ela se torna mecânica ou repetitiva, uma vez que essa 

incorporação e atribuição de significado tenham sido menos incentivadas, promovendo um 

armazenamento isolado do novo conteúdo ou por meio de associações arbitrárias na estrutura 

cognitiva. 

Recomendações Nutricionais 

O Guia Alimentar para a População Brasileira (2008) contém as principais diretrizes 

alimentares e orientações adequadas na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, 

como: diabetes e hipertensão. Essas diretrizes compõem um elenco de ações que visam à 

prevenção da obesidade que, por si só, aumenta o risco dessas e de muitas outras doenças 

graves, como também é abordada a questão das deficiências nutricionais e das doenças 

infecciosas. Nessas diretrizes também são abordadas as questões necessárias, em termos de 

base conceitual, sobre o que é uma alimentação saudável e como se pode alcançá-la no 

cotidiano.  

Segundo estudo realizado na Universidade de São Paulo e Universidade Federal de 

Minas Gerais, por Robespierre (2006), sobre Fatores Adicionais de Risco Cardiovasculares 

Associados ao Excesso de Peso em Crianças e Adolescentes, a maioria dos estudantes 

apresentou um padrão alimentar caracterizado pelo consumo de alimentos ricos em gordura. 

Em relação ao grupo das frutas, vegetais e fibras, 64,8% apresentaram um consumo 
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classificado como “muito inadequado”; 35,0%, um consumo inadequado; e ninguém (0,0%) 

relatou um consumo adequado desses macronutrientes. E concluíram que a maioria dos 

estudantes apresentou hábitos alimentares considerados adversos à saúde, caracterizados pelo 

consumo de quantidades preocupantes de junk food, alimentos ricos em gordura saturada, e 

pobres em frutas, vegetais e fibras. 

 

Sambatti (2004) afirma que os alimentos ricos em carboidratos são a principal fonte de 

energia na dieta humana; para cada grama de carboidrato são fornecidas 4 Kcal. Os 

carboidratos atuam como combustível para o organismo, pois fornecem a energia que é 

utilizada nos movimentos, na execução de trabalhos e na manutenção do corpo em 

funcionamento.  

Segundo Vilarta (2007), os glicídios ou carboidratos são nutrientes combustíveis do 

nosso corpo, pois produzem energia e calor, efetuando todos os processos biológicos. Eles 

estão presentes em abundância na alimentação e podem ser armazenados pelo organismo, 

podendo ser utilizados quando houver necessidade. Podem ser encontrados no açúcar, 

farinhas (pães, macarrão), batata, cereais, leguminosas, vegetais, frutas e arroz. O carboidrato 

depois de ingerido, ele é digerido (quebrado em partes menores) até ser transformado em 

glicose.  

A glicose vai então para o fígado e para os músculos. Aquilo que não for utilizado na 

hora é armazenado na forma de glicogênio, um polissacarídeo (formado pela junção de várias 

moléculas de glicose). Para um bom desempenho físico, o organismo deve ter boas reservas 

deste polissacarídeo. Quando o corpo pede (durante a atividade física, por exemplo), o 

glicogênio é novamente quebrado em glicose, fornecendo energia.  

Para Sambatti (2004) as proteínas apresentam diversas funções no nosso organismo, 

como fundamentais na construção e constituição do ser humano, essenciais para o 

crescimento da criança e para formação de novas células, formam nossos órgãos, ossos, 

músculos, sangue, cabelos, unhas, pele, entre outras e repõem tecidos gastos ou quando 

ocorrem ferimentos, cortes ou queimaduras.  

Esse autor ainda ressalta que os alimentos ricos em proteínas são os de origem animal, 

onde estão presentes as carnes (peixe, boi, porco, aves, vísceras), os ovos, leite e derivados. 

Sabe-se que para cada grama de proteína é fornecido 4 Kcal, e o recomendado para os 
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escolares é de aproximadamente 10% a 15% das calorias necessárias no dia (SAMBATTI, 

2004). 

Já os lipídios são chamados de gorduras, e para cada grama desta gordura são 

fornecidos 9 kcal. Estes possuem função energética e o excesso é armazenado no tecido 

adiposo. Utiliza-se essa energia armazenada em atividades como ler, dormir ou em exercícios 

de longa duração e baixa ou média intensidade (SAMBATTI, 2004). 

Conforme Vilarta (2007), a ingestão de gorduras deve fazer parte de nossa dieta diária 

por nos fornecer as vitaminas A, D, E, K e os ácidos graxos essenciais. Devemos ficar atentos 

ao consumi-las, pois necessitamos de pequenas quantidades e qualquer excesso nos fornecerá 

calorias a mais, aumentando nosso peso, pois as gorduras possuem mais que o dobro de 

calorias que os carboidratos. 

Portanto há necessidade de um controle nutricional nas escolas, para que a merenda 

oferecida aos alunos tenha equilíbrio nutricional necessário para um desenvolvimento 

saudável desses indivíduos.  Sendo que em casa, dificilmente esses estudantes recebem esse 

tipo de orientação, baseando sua alimentação em fastfood e alimentos com pouco valor 

nutricional, sendo a escola a única fonte de informação sobre educação alimentar. 

 

Os hábitos alimentares adequados são adquiridos pelos indivíduos nos primeiros anos 

de idade, através da influência dos pais e da escola, e poderão ser mantidos na idade adulta, 

por isso a importância da conscientização de ter uma boa alimentação. Para fins de uma 

reeducação alimentar os maus hábitos devem ser revertidos, e os bons hábitos incentivados, 

pois os conflitos alimentares podem persistir se alguma atitude não for tomada. Esta tarefa 

não é mais apenas dos pais, uma vez que a criança vai crescendo, ganhando espaço e 

formando sua opinião sobre muitos fatos, entre eles, a sua alimentação. Mas também passa a 

ser responsabilidade da escola, dos professores e dos meios de comunicação, que através de 

seus programas e anúncios publicitários influenciam na escolha alimentar das crianças 

(CONCEIÇÃO, 1994). 

Este estudo deixa explícito que essas crianças e adolescentes não têm escolhido uma 

alimentação equilibrada, e que é fundamental uma educação voltada para a orientação e 

conscientização destes, para que no futuro, sejam adultos mais saudáveis.  

Perspectiva dos Professores 

Para que se possa efetivamente alcançar os objetivos da prática docente, torna-se 

necessário a real valorização do magistério, além de erguer três alicerces sólidos: boa 
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formação inicial, boa formação continuada e boas condições de trabalho, salário e carreira, 

permitindo maior segurança profissional, de modo que o docente ganhe base para pensar sua 

prática e aprimore sempre mais a qualidade do seu trabalho (LIBÂNEO, 1994). 

Assim, para que o professor seja capaz de desenvolver o seu trabalho com dignidade 

necessita inicialmente de uma formação que o qualifique devidamente para a realização de 

suas funções. Quando o professor já estiver trabalhando, que este receba periodicamente a 

oferta de cursos que o auxiliem na sua atualização profissional. Outra base relevante citada 

por Libâneo (1994) é a boa condição de trabalho do professor, que é imprescindível para o 

bom desenvolvimento do trabalho de qualquer profissional. 

 Libâneo (1994) destaca ainda que está sendo posta no mundo contemporâneo, a 

exigência de uma formação geral de qualidade dos alunos, o que depende de uma formação de 

qualidade dos professores. Os professores são os agentes diretos da transformação dos 

processos pedagógico-didáticos, curriculares, organizacionais. E se o professor não estiver 

preparado para atuar dentro do processo educativo, os alunos não desenvolverão suas 

capacidades e habilidades mentais, e o despreparo do professor resulta diretamente em sérias 

dificuldades de aprendizagem por parte dos alunos. 
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  OBJETIVOS 

 Objetivo Geral 

Identificar como os professores do Ensino Fundamental trabalham a composição 

química e nutricional dos alimentos, e o quanto estas informações estão sendo relevantes nas 

escolhas alimentares desses alunos.  

Objetivos específicos 

- Identificar professores de Ciências que tem uma preocupação em trabalhar a 

constituição dos alimentos, e suas influências na alimentação, e que metodologia está sendo 

usada para a inserção desses assuntos em sala de aula. 

- Identificar a relevância dos temas propostos pelos professores e de que forma essa 

abordagem influencia os alunos em relação as suas escolhas alimentares; 

- Identificar as concepções prévias dos alunos quanto a constituição dos alimentos. 

- Discutir a aprendizagem significativa do tema alimentação em alunos que 

participaram ou não do projeto Reaproveitar para Preservar. 
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 PROCEDIMENTOS 

A pesquisa teve como público alvo professores de Ciências e alunos da Educação 

Básica, da Escola E. E. Fundamental Cônego Ortiz do município de Caçapava do Sul-RS, 

sendo duas professoras de ciências, e duas turmas da 8ª série do ensino fundamental (turmas 

81e 82), sendo que cada turma possuía 20 e 21 alunos respectivamente (A1 à A41). 

A escola localiza-se na periferia da cidade, numa região de vulnerabilidade social, 

sendo que a maioria dos seus alunos vem desses bairros. O Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb) foi criado pelo Inep/MEC e busca representar a qualidade da 

educação a partir da observação de dois aspectos: o fluxo (progressão ao longo dos anos) e o 

desenvolvimento dos alunos (aprendizado).  

O IDEB em 2011 para a Escola E. E. Fundamental Cônego Ortiz, séries iniciais ficou 

em 5,0 pontos, acima da meta projetada para esta escola (4.4), o que indica uma boa tendência 

de crescimento para os próximos anos, já as séries finais ficaram com 3,0 pontos, abaixo da 

meta de 3,4 pontos, a escola não atingiu a meta prevista para 2011 e teve queda no Ideb em 

relação a 2009. O cumprimento da meta avalia se o ritmo de crescimento está dentro do 

esperado. O Ideb igual a 6 é a referência de um bom índice. 

As turmas pesquisadas caracterizavam-se por alunos moradores dos bairros próximos 

a escola, que tinham entre 12 e 17 anos. A pesquisa foi aplicada com alunos que tinham ou 

não participado do projeto Reaproveitar para Preservar, pois a participação no referido 

projeto era opcional, assim, houve a participação de aproximadamente 50% dos alunos. 

Alunos 

Com os alunos, foi aplicado um questionário (APÊNDICE 1),  com características 

qualitativas, dividido em 6 questões, no qual foram questionadas as  suas preferências 

alimentares e como os conteúdos trabalhados sobre alimentação nas aulas de ciências os 

influenciam  na escolha dos alimentos consumidos diariamente. Foram escolhidas perguntas 

dissertativas como metodologia de pesquisa, segundo RODRIGUES (2005) que define as 

perguntas dissertativas como aquelas que permitem ao informante responder livremente, e que 

possibilitam investigações mais precisas e profundas.  

Para a pesquisa foram disponibilizadas aulas de Ciências, sendo necessária uma 

hora/aula para cada turma. As respostas dos alunos foram avaliadas segundo (Moraes 2003), o 
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qual examina esta abordagem de análise organizando argumentos em torno de quatro focos. 

Os três primeiros compõem um ciclo, no qual se constituem como elementos principais: 

1. Desmontagem dos textos: também denominado de processo de unitarização, implica 

examinar os materiais em seus detalhes, fragmentando-os no sentido de atingir unidades 

constituintes, enunciados referentes aos fenômenos estudados. 

2. Estabelecimento de relações: processo denominado de categorização, implicando 

construir relações entre as unidades de base, combinando-as e classificando-as no sentido de 

compreender como esses elementos unitários podem ser reunidos na formação de conjuntos 

mais complexos, as categorias. 

3. Captando o novo emergente: a intensa impregnação nos materiais da análise 

desencadeada pelos dois estágios anteriores possibilita a emergência de uma compreensão 

renovada do todo. O investimento na comunicação dessa nova compreensão, assim como de 

sua crítica e validação, constituem o último elemento do ciclo de análise proposto. O 

metatexto resultante desse processo representa um esforço em explicitar a compreensão que 

se apresenta como produto de uma nova combinação dos elementos construídos ao longo dos 

passos anteriores. 

O texto segue focalizando o ciclo como um todo, aproximando-o de sistemas 

complexos e auto-organizados: 

4. Um processo auto-organizado: o ciclo de análise descrito, ainda que composto de 

elementos racionalizados e em certa medida planejados, em seu todo constitui um processo 

auto-organizado do qual emergem novas compreensões. Os resultados finais, criativos e 

originais, não podem ser previstos. Mesmo assim é essencial o esforço de preparação e 

impregnação para que a emergência do novo possa concretizar-se. 

Destacando a importância de um envolvimento e impregnação aprofundados com os 

materiais analisados no sentido de possibilitar a emergência de novas compreensões em 

relação aos fenômenos investigados.  

Neste trabalho, as respostas dos alunos foram inicialmente, desmontadas e feito o 

processo de unitarização, as quais foram separadas por suas semelhanças, e após foram 

estabelecidas as relações, implicando em construir afinidades entre as unidades de base, 
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estabelecendo os eixos de análise. Eixos estes utilizados para analisar os dados obtidos a partir 

das respostas dos alunos. 

  A primeira questão interrogava os alunos sobre as suas preferências na hora de 

escolher um alimento, a segunda questão pergunta o que eles costumam comer na escola na 

hora do lanche, a terceira questão englobava as três principais refeições diárias, perguntando 

sobre suas preferências alimentares no café da manhã, almoço e jantar.  

As questões quatro, cinco e seis, eram voltadas para o conteúdo que foi trabalhado em 

sala de aula sobre alimentação, e como foi à assimilação deste, buscando uma alimentação 

mais saudável. 

Professores 

Para análise do material didático utilizado pelos professores, foi disponibilizado à 

pesquisadora, o caderno didático (ANEXO 1), e o projeto “Reaproveitar para Preservar”, RP 

(ANEXO 2). Nos cadernos dos professores, e no projeto RP,foi feita uma pesquisa 

documental, observando qual metodologia vem sendo usada para trabalhar os conteúdos em 

questão, e qual relevância destes conteúdos perante as escolhas alimentares dos alunos. A 

técnica de coleta documental faz parte de praticamente todos os tipos de pesquisa, sendo 

utilizada durante a revisão de literatura, na construção do Referencial Teórico.  O material 

didático disponibilizado pelos professores foi analisado segundo (CELLARD, 2008), onde foi 

pesquisado o conteúdo que se referia ao tema “Alimentação Saudável”. 

As orientações dadas por Cellard (2008) sobre a avaliação dos documentos: 

A análise documental 

A etapa de análise dos documentos propõe-se a produzir ou reelaborar conhecimentos 

e criar novas formas de compreender os fenômenos. É condição necessária que os fatos 

devem ser mencionados, pois constituem os objetos da pesquisa, mas, por si mesmos, não 

explicam nada. O investigador deve interpretá-los, sintetizar as informações, determinar 

tendências e na medida do possível fazer a inferência. 

 Feito a seleção e análise preliminar dos documentos, o pesquisador procederá à 

análise dos dados: “é o momento de reunir todas as partes – elementos da problemática ou do 

quadro teórico, contexto, autores, interesses, confiabilidade, natureza do texto, conceitos 
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chave” (CELLARD, 2008. p.303). O pesquisador poderá, assim, fornecer uma interpretação 

coerente, tendo em conta a temática ou o questionamento inicial. 

Fazendo a análise documental dos materiais disponibilizados pelas professoras, 

primeiramente foi analisado o material que se destinava aos alunos do Ensino Fundamental, 

proposto as aulas de Ciências, com conteúdo voltado à alimentação saudável. Os autores do 

material foram os professores de Ciências da referida escola, com texto de natureza didática, o 

caderno didático destinava-se as aulas ministradas em sala de aula, enquanto o projeto foi 

desenvolvido em atividades com participação opcional dos alunos, através de demonstrações 

teóricas e práticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISE DOS 

 Análise das Respostas dos Alunos

As respostas dos alunos foram analisadas, conforme demonstram os gráficos

abaixo: 

 

     

       Gráfico 1- Respostas dos alunos para 

 

Analisando as respostas dos alunos referentes à pergunta 1

que você mais gosta de comer?”, 

alimentos calóricos, a exemplos daqueles ricos em carboidrato (31,5%;33,5%), como se 

observa na resposta do aluno A20 “

 O segundo grupo em preferência pelos alunos, as proteínas, também têm um 

significativo percentual na sua alimentação 

nas respostas dos alunos A12: 

maioria alimentos ricos em proteínas.

Além de carboidratos e proteínas, foi citado por alguns alunos a sua preferência por 

alimentos ricos em gorduras, os lipídios (12,5%;12%), como na maioria dos alimentos citados 

pelo aluno A23: “Lasanha, pastel, batata frita, chocolate, coca

18,5%), preferem frutas e legumes como o aluno A3:

maioria das frutas”  e  A19: “

Carboidratos Proteínas

31,50%

21,50%

33,50%

Alunos que  participaram do projeto “Reaproveitar para Preservar”

Alunos que não participaram do projeto “Reaproveitar para Preservar”

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Análise das Respostas dos Alunos 

As respostas dos alunos foram analisadas, conforme demonstram os gráficos

Respostas dos alunos para a questão: Quais são os alimentos que você mais 

Analisando as respostas dos alunos referentes à pergunta 1 “Quais são os alimentos 

que você mais gosta de comer?”,  nota-se que os alunos têm uma preferência maior por 

exemplos daqueles ricos em carboidrato (31,5%;33,5%), como se 

observa na resposta do aluno A20 “carne, arroz, feijão, lasanha, massa

O segundo grupo em preferência pelos alunos, as proteínas, também têm um 

significativo percentual na sua alimentação diária (21,5%;19,5%), como pode ser observado 

nas respostas dos alunos A12: “Pão, iogurte, queijo e presunto.”, o qual descreve na sua 

maioria alimentos ricos em proteínas. 

Além de carboidratos e proteínas, foi citado por alguns alunos a sua preferência por 

alimentos ricos em gorduras, os lipídios (12,5%;12%), como na maioria dos alimentos citados 

pelo aluno A23: “Lasanha, pastel, batata frita, chocolate, coca-cola;”

18,5%), preferem frutas e legumes como o aluno A3:“Maçã, abacaxi, banana

e  A19: “Arroz, tomate, carne, couve-flor,uva, morango, suco natural”.
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As respostas dos alunos foram analisadas, conforme demonstram os gráficos e tabelas 
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No presente trabalho foi observada uma maior preferência dos alunos por alimentos 

calóricos, estes alimentos podem fazer parte da dieta do escolar, pois têm como função 

fornecer a energia necessária ao organismo e são fundamentais no processo do crescimento 

(ANCONA, 2004). Mas em contraponto possuem alto valor energético e são ricos em 

gorduras e carboidratos. Isso gera um desequilíbrio nutricional, sendo que os excessos causam 

obesidade, e a escassez, carências nutricionais. Tanto o excesso como escassez dos nutrientes 

não possuem um efeito visível imediato. Mas ao longo do tempo, podem originar doenças 

(ANCONA, 2004). Nesse sentido, no processo de formação dos hábitos alimentares deve 

existir um equilíbrio entre os alimentos oferecidos e escolhidos pelos estudantes. 

E quanto ao eixo guloseima observamos que os alunos que não participaram do 

projeto tem uma maior preferência por estes alimentos (21%), como na fala do aluno A27, 

referindo-se ao lanche “Pizza, pirulito, salgadinho, bala, chocolate, bolo, cachorro quente, 

bolacha e iogurte”, que os alunos que participaram do projeto (16,5%), como o aluno A15: 

“Leite, pão, bolacha, e queijo”. 

Dalla Costa (2007) mostrou que 14,0% dos entrevistados de nível econômico baixo 

consomem mais os alimentos industrializados, Esses dados apresentam uma situação 

semelhante ao presente trabalho, de acordo com a pesquisa realizada com os estudantes para 

saber quais alimentos eles mais gostam de comer, o percentual de preferência por guloseimas 

foi 16,5% e 21%, e estes, em sua maioria moram na periferia, o que caracteriza terem  um 

nível econômico mais baixo. 

É possível observar diferença nas preferências alimentares entre os alunos que 

participaram ou não do projeto “Reaproveitar para Preservar”, como por exemplo, na fala do 

aluno A32: “Panqueca, almôndega, arroz de forno, salada de maionese e massa”, e do aluno 

A5: “Arroz, feijão, carne, vagem, alface e rúcula.”, sendo que A32, que não participou do 

projeto, optou por alimentos ricos em gorduras e carboidratos, enquanto o aluno A5, que 

participou do projeto “Reaproveitar para Preservar”, optou por um prato equilibrado com 

carboidratos, proteínas, frutas e verduras. 

As respostas citadas mostram que a aplicação do projeto ”Reaproveitar para 

Preservar” e as aulas com conteúdos voltados para a composição nutricional dos alimentos 

auxiliaram na formação dos bons hábitos alimentares dos estudantes, apresentando um 

diferencial positivo. E que temas relevantes para os alunos, quando contextualizados a partir 
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de uma abordagem diferenciada, trazem resultados construtivos e uma aprendizagem 

significativa. A qual segundo Pellizari (2002), a aprendizagem é muito mais significativa à 

que o novo conteúdo é incorporado às estruturas de conhecimento de um aluno e 

adquire significado para ele a partir da relação com seu conhecimento prévio
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de uma abordagem diferenciada, trazem resultados construtivos e uma aprendizagem 

, a aprendizagem é muito mais significativa à 

que o novo conteúdo é incorporado às estruturas de conhecimento de um aluno e 

adquire significado para ele a partir da relação com seu conhecimento prévio. 
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 Foram observados também percentuais baixos de reprovação de alimentos calóricos 

como carboidratos e lipídios (8,5%;9% e 3%;3% respectivamente), notando-se que neste 

critério não existe grande diferença entre os alunos que participaram do projeto RP, como cita 

o aluno A8: “Torrada e carreteiro”, dos que não participaram do projeto RP: A32: “Carne de 

porco, carne de ovelha e doce”. 

No estudo realizado por Robespierre (2006) a maioria dos estudantes apresentou um padrão 

alimentar caracterizado pelo consumo de alimentos ricos em gordura. Em relação ao grupo 

das frutas, vegetais e fibras, 64,8%, assemelhando-se ao que foi observado no presente 

trabalho com a alta rejeição de frutas e verduras e baixa rejeição por alimentos ricos em 

gorduras, observando-se os percentuais dos lipídios (3%;3%) e guloseimas(10,5%;12%)  . 

Foi observada alto índice de rejeição em relação às proteínas, tanto nos alunos que não 

participaram projeto RP (24,5%) quanto em relação aos alunos que participaram do referido 

projeto (19,5%), sendo que a ingestão de proteínas é essencial para uma alimentação 

equilibrada. Em seu estudo Accioly (2005) Refere-se às necessidades de proteínas na infância, 

essas são conceituadas como uma dose mais baixa ingerida na dieta, que compensa as perdas 

orgânicas de nitrogênio, associadas com a formação de tecidos exigida para o crescimento 

(ACCIOLY,2005, p. 372). 
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Fazendo a análise dos gráficos acima, foi percebida uma diferença positiva nos 

percentuais dos alunos que participaram do projeto RP, tomando mais café da manhã (5% não 

fazem esta refeição), como o aluno A7: “Café e pão com margarina”, e consumindo menos 

guloseimas (9,3%), como foi observado na fala do aluno A13, ao se referir ao seu lanche: 

“Sanduíche com alface, presunto e queijo, suco, leite com cereal”, referindo-se ao seu lanche. 

Em contrapartida, os alunos que não participaram do projeto RP, grande parte não tem o 

hábito de tomar de café da manhã (10,7% não fazem esta refeição), a exemplo do aluno A16: 

“Não toma”, e foi percebido também um grande consumo de guloseimas (47,4%), como na 

citação do aluno A17: “Pirulito, bala, refrigerante, bolo, chocolate, salgadinho e outros”, 

referindo-se ao que consome na hora do lanche.  

Para Devincenzi (2004), a alimentação é importante não somente para satisfazer as 

necessidades nutricionais da criança, mas deve ser vista também como um fator educacional 

na promoção da mastigação, da deglutição e do contato com novos sabores. As formas de 

aprendizagem da criança na alimentação se dão por exposição repetida e apresentação de 

alimentos desconhecidos. O que corrobora que a participação no projeto RP, proporcionou 

uma mudança nos hábitos alimentares dos alunos, fazendo com que trouxessem o aprendizado 

da escola para a sua realidade. 

Foram considerados os seguintes eixos de análise nas questões sobre a compreensão 

desses alunos, em relação aos conteúdos de ciências e projetos aplicados na escola voltados à 

educação alimentar. 

Tabela 1- Respostas da questão 4- O que você aprendeu nas aulas de ciências sobre alimentação? 

 

4- O que você aprendeu nas aulas de ciências sobre alimentação? 

EIXOS de 

ANÁLISE 

 

Respostas dos alunos: 

 

Malefícios de 

alimentos 

específicos 

A1 - Não exagerar em gorduras, não comer em excesso, pois causa diversas 
doenças como: diabetes, colesterol, pressão alta e outras; 
A2 - Que exagerar em certos alimentos faz mal; 
A3 – É bom comer alimentos saudáveis, como beterraba que não deixa dar 
anemia; 
A4- comer frutas, verduras e não comer muitas guloseimas; 

 

Não 

relacionado 

com a questão 

de saúde 

A5 - - aprendi a fazer comidas diferentes usando cascas dos alimentos; 
A6- - Não ensinavam nada sobre educação alimentar; 
A7 - - que devemos controlar a nossa alimentação; 
A8 - - que temos que nos alimentar nos horários certos; 
A9 - um monte de coisas, mas não adianta o que eu não gosto eu não como! 
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Função 

benéfica no 

organismo 

A10 - Uma alimentação boa; 
A11 - Ter uma boa alimentação; 
A12 - Coisas saudáveis; 
A13 - Sobre a importância dos alimentos em nosso organismo; 
A14 - O que é bom para a saúde; 
 A15 - que a alimentação é importante para a nossa saúde; 
 A16 - Que é importante uma alimentação saudável; 
A17 - Ir ao médico para checar a saúde, cuidar o que comer nas refeições, 
comer coisas saudáveis; 
A18 - A alimentação deve ser balanceada, e o mais saudável possível; 
A19- Os alimentos são muito bons para a nossa saúde; 
A20 - Aprendi a me alimentar melhor com os alimentos que não fazem mal 
à saúde; 
A21 - Que os alimentos são muito bons para a nossa saúde; 
A22 - Como se alimentar para ser  saudável; 
A23- Que devemos comer de tudo para ter uma alimentação saudável, 
porque cada alimento tem uma vitamina importante; 
 

 

Fonte de 

energia 

A22 - os alimentos são coisas principais para o ser humano, se não se 
alimentar, não vai parar em pé; 
A23 - que é essencial comer alimentos que nos dê energia; 
A24 - Sobre os nutrientes dos alimentos, e o que de bem eles fazem a saúde; 

 

A questão 4 (O que você aprendeu nas aulas de ciências sobre alimentação?), foi 

classificada em 4 eixos de análise: 

O primeiro eixo cita as respostas dos alunos que se detiveram em trazer os malefícios 

de alguns alimentos específicos com esta citação do aluno A1: “Não exagerar em gorduras, 

não comer em excesso, pois causa diversas doenças como:diabetes,colesterol, pressão alta e 

outras.”na qual o aluno se preocupou em expor os males que uma má alimentação pode 

causar. 

O segundo eixo refere-se às respostas que não estão relacionadas com a questão de 

saúde, como cita o aluno A5: “aprendi a fazer comidas diferentes usando cascas dos 

alimentos” na qual se refere à atividade desenvolvida no projeto RP, mas não faz referência a 

questões relacionadas com uma alimentação mais saudável. 

O terceiro eixo menciona as respostas daqueles alunos que se preocuparam em 

descrever as funções benéficas de ter uma boa alimentação, como na citação do aluno A23: 

“Que devemos comer de tudo para ter uma alimentação saudável, porque cada alimento tem 

uma vitamina importante”.  O objetivo deste aluno era exemplificar que devemos equilibrar a 

nossa alimentação, porque cada alimento nos fornece um tipo de vitamina necessária para o 

bom funcionamento do nosso organismo. 
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O quarto eixo refere-se às citações que mencionam os alimentos como fonte de 

energia, como foi ressaltada nesta resposta do aluno A22: “os alimentos são coisas principais 

para o ser humano, se não se alimentar, não vai parar em pé.” De maneira simples, refere-se 

à importância dos alimentos como fonte de energia.  

De acordo com Devincenzi (2004), a alimentação é importante não somente para 

satisfazer as necessidades nutricionais da criança, mas deveria ser vista também como um 

fator educacional na promoção da saúde e do contato com novos sabores. Uma dieta 

equilibrada requer regularidade de tempo entre as refeições e os tipos variados de alimentos. 

 

Tabela 2- Respostas da questão 5 - O que você achou mais interessante nas aulas sobre alimentação? 

 

5-O que você achou mais interessante nas aulas sobre alimentação? 
 

EIXOS de  

ANÁLISE 

 

Respostas dos alunos: 

 

 

 

Funções 

benéficas no 

organismo 

A1 - Aprendi que alimentos saudáveis são importantes para a saúde; 
A2 - quais alimentos são melhores para o nosso corpo; 
A3 - Da importância dos alimentos para o nosso corpo; 
A4- o ferro que vem dos alimentos dá força as pessoas e animais; 
A5 - Nos ensinou a se alimentar melhor; 
A6 - Ter aprendido o que é bom para minha alimentação ser saudável; 
A7 - o quanto verduras e legumes são importantes para a nossa saúde; 
A8 - Sobre as proteínas, que cada alimento tem a sua importância no 
organismo; 
A9- como a alimentação é importante para a nossa vida; 

 

Efeitos 
maléficos 

 

 
A10 - Não comer gorduras, só comer alimentos saudáveis; 

 

 

Não 

relacionado às 

questões de 

saúde. 

A11 - Saber, aprender mais sobre o que comemos; 
A12 - muitas coisas como fazer doce com alimentos como o feijão; 
A13- a receita do arroz colorido; 
A14 - Reaproveitar os alimentos; 
A15 - Aprendi a fazer brigadeiro de mandioca; 
A16 - Gostaria que tivessem mais aulas sobre alimentação; 
A17- o que os alimentos trazem pra nós; 
A18 - comida; 
A19 - Saber as propriedades dos alimentos; 
A20 - a parte que fala sobre os alimentos saudáveis; 
A21- falava de comida, e eu amo comer! 

 

A questão 5 (O que você achou mais interessante nas aulas sobre alimentação?), foi 

separada em 3 eixos de análise: 
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O primeiro eixo refere-se a alimentação saudável e suas funções benéficas no 

organismo, como a citação do aluno A8: “Sobre as proteínas, que cada alimento tem a sua 

importância no organismo.”, que nesta frase destacou o que achou mais interessante nas aulas 

de ciências sobre alimentação saudável, e também no projeto aplicado na escola, sobre 

reaproveitamento de alimentos. 

O segundo eixo fala dos efeitos maléficos que uma má alimentação pode gerar em 

nosso organismo, observada na citação do aluno A10: “Não comer gorduras, só comer 

alimentos saudáveis;”. Implicitamente, o aluno quer passar que uma alimentação rica em 

gorduras (lipídios), não é favorável ao bom funcionamento do nosso organismo. 

O terceiro eixo cita aquelas respostas que não estavam relacionadas com as questões 

de saúde: Como escreve o aluno A7: “Reaproveitar os alimentos”; Esta receita foi 

confeccionada pelos alunos que participaram do projeto “Reaproveitar para Preservar”. O 

aluno refere-se à receita, mas não menciona nenhum fato relacionado à saúde, ou benefício à 

saúde do prato. A última categoria refere-se àqueles que não lembravam ou não sabiam nada a 

respeito. 

Para Conceição (2004) a educação nutricional visa o acesso econômico e social a uma 

alimentação quantitativa e qualitativamente adequada, que atenda aos objetivos de saúde, 

prazer, convívio social. Iniciativas relativas ao incremento da qualidade da alimentação e à 

educação nutricional podem estar contempladas dentro de projetos de promoção à saúde, 

como também a formação de hábitos corretos de alimentação. Como foi observado no 

presente trabalho referindo-se as questões 4, 5, e 6, que demonstram que a participação nas 

atividades escolares sobre educação alimentar, proporcionou aos alunos, uma aprendizagem 

maior a respeito do tema alimentação saudável.  

Tabela 3 - Resposta da questão 6 - O que é alimentação saudável? 

 

6- Em sua opinião, o que é alimentação saudável? 
 

EIXOS de 

ANÁLISE 

 

Respostas dos alunos: 

 

Orientações 

sobre tipos de 

alimentos 

A1- É uma alimentação balanceada; 

A2- É ter uma alimentação com coisas saudáveis e pouca gordura; 
A3- Comidas que tenham substâncias; 
A4- Tudo o que não é porcaria; 
A5- Se alimentar direito não quer dizer que não possa comer o que gosta; 
A6- uma alimentação adequada, com verduras, não muitas frituras; 
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saudáveis A7- Ter uma alimentação do tipo arco-íris: 

 

 

 

 

 

Orientações 

alimentação 

saudável 

A8- É comer correto e nas horas certas, e não comer coisas que possam 
fazer mal; 
A9- Ter uma boa alimentação no dia a dia; 
A10-Tudo o que me faz bem; 

A11- comer bem, se alimentar no horário, não comer alimentos pesados no 
jantar, e tomar sempre café da manhã; 
A12- É uma alimentação balanceada; 
A13- Ter hora para comer, o que devemos comer sempre, e aquilo que 
podemos comer de vez em quando; 
A14- É uma alimentação regular, não muito exagerada; 
A15- Se alimentar de maneira razoável, não comer muito para não 

engordar; 

A16- é comer de tudo e ter bons hábitos alimentares; 
A17- É se alimentar de maneira que não cause riscos à saúde; 
A18- É se alimentar bem para ficar saudável; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplos de 

alimentos 

saudáveis. 

A19- Arroz, feijão, alface, tomate, carne e salada; 
A20- Arroz, feijão, alface, carne e salada; 
A21- Frutas, verduras, legumes, feijão, etc. 
A22- Verduras, frutas e sucos naturais; 
A23- Comer frutas, verduras, comida com pouco sal e pouca gordura; 
A24- Saladas e verduras; 
A25- Comer arroz, feijão, carne e batata; 
A26- Comer verduras e legumes; 
A27- Arroz, feijão, alface, tomate, carne e salada; 
A28- Comer frutas e legumes que fazem bem para a nossa saúde; 
A29 - saladas, arroz integral, frutas e verduras; 
A30-É comer frutas e verduras; 
A31- Verduras, frutas, arroz, feijão, alface, tomate (que é uma fruta) carne, 
suco natural; 
A32- verduras, frutas, arroz e carne; 
A33- Comer verduras; 
A34- é tudo aquilo que faz bem par a nossa saúde: frutas, legumes; 
A35- comer muita salada, fruta e verdura; 
A36- Comer bem, comer verduras, legumes, alimentos com bastante 
vitamina, ferro; 
A37- Comer bastante frutas, verduras, vegetais e carboidratos; 
A38- É comer verduras, proteínas, carboidratos, coisas que sejam 
saudáveis; 
A39- Arroz, feijão, carne e saladas; 
A40- Frutas, verduras, legumes, feijão e coisas que sustente; 

 

A questão 6 (Em sua opinião, o que é alimentação saudável?) ficou distribuída em 3 

eixos:  

O primeiro eixo faz referência às orientações sobre tipos de alimentos saudáveis, 

como na resposta do aluno A2: “É ter uma alimentação com coisas saudáveis e pouca 

gordura.” Nesta referência o aluno tenta ilustrar que uma alimentação saudável não deve se 
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basear em alimentos ricos em gorduras, e ainda cita “coisas saudáveis” que podem 

representar alimentos mais saudáveis e benéficos à saúde. 

O segundo eixo refere-se a orientações sobre alimentação saudável, mas não citando 

os alimentos, e sim hábitos e atitudes que levem a ter uma alimentação saudável observado na 

citação a seguir, do aluno A17: “É se alimentar de maneira que não cause riscos à saúde”. 

Ele não se refere diretamente aos alimentos, mas fala que devemos nos preocupar com os 

riscos à saúde que uma alimentação equivocada pode provocar. 

O terceiro eixo cita àquelas respostas que somente exemplificaram alimentos que 

consideraram saudáveis a exemplo do aluno A38: “É comer verduras, proteínas, 

carboidratos, coisas que sejam saudáveis.”. Nesta resposta o aluno se detém em citar 

alimentos que ele considera essenciais para uma alimentação saudável. 

A teoria da aprendizagem de Ausubel (1982) propõe que os conhecimentos prévios 

dos alunos sejam valorizados, para que possam descobrir e redescobrir outros conhecimentos, 

caracterizando, assim, uma aprendizagem prazerosa e eficaz. O presente trabalho pode 

observar nas respostas dos alunos que tiveram interesse maior pelo assunto alimentação 

saudável, que conseguiram assimilar e levar essas informações para o seu cotidiano, 

considerando que a aprendizagem foi significativa.  

Pelizzari (2002) considera que para que o aluno obtenha uma aprendizagem mais 

significativa, é preciso estabelecer um processo de modificação do conhecimento, em vez de 

comportamento em um sentido externo e observável, e reconhecer a importância que os 

processos mentais têm nesse desenvolvimento, como podemos observar no presente trabalho, 

observando as respostas dos alunos acima, no qual todos têm um conceito a respeito do que 

consideram ser Alimentação Saudável.   

Análise do Material Didático 

Analisando o material didático utilizado pela professora nas aulas de ciências 

(ANEXO 2),  para as turmas da 8ª série,como foi descrito nos procedimentos, foi observada 

uma preocupação em trabalhar desde a ingestão dos alimentos, sua passagem pelo sistema 

digestório, a transformação em energia através do metabolismo, para que o organismo 

funcione em harmonia.  
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Também foi trabalhada a função de cada macronutriente no nosso organismo e citados 

alimentos ricos em cada um deles. Foi aplicado um questionário, com perguntas relacionadas 

à alimentação, as quais pretendiam fazer com que o aluno raciocinasse a respeito dos 

alimentos e seus benefícios ou malefícios, como a pergunta: “O que acontece quando 

ingerimos açúcar em excesso?”, foi utilizada uma tabela com as principais vitaminas, 

alimentos que são fontes de vitaminas, doenças causadas pela carência de vitaminas e a 

função de cada vitamina no organismo. 

Pode-se observar uma preocupação das professoras em associar o conteúdo das aulas 

de ciências com hábitos alimentares saudáveis, integrando como as exigências da matriz 

curricular da escola, o que demonstra uma iniciativa positiva, de conscientização dos 

estudantes em relação aos seus hábitos e atitudes.  

Mas encontramos resultados abaixo do esperado, em relação à assimilação dos 

conteúdos por parte desses alunos. Vários fatores podem ter influenciado tais resultados: a 

abordagem em sala de aula, o desinteresse dos alunos, dificuldades de aprendizagem desse 

aluno, entre outros, como cita Weiss, (1997), Que a dificuldade de aprender pode, entretanto, 

estar relacionada a determinantes sociais, da escola e do próprio aluno, ou seja, ligada a 

fatores internos (cognitivos e emocionais) e a fatores externos (culturais, sociais e políticos).  

O projeto “Reaproveitar para Preservar” trazia como objetivo orientar os alunos 

quanto ao aproveitamento dos alimentos, ressaltando o valor nutricional e destacando a 

importância de uma alimentação saudável para uma vida equilibrada. Foi desenvolvido na 

escola pesquisada, através de demonstrações teóricas, trabalhando em sala de aula as 

propriedades nutricionais dos alimentos, e práticas onde foram executadas as receitas 

pesquisadas e apresentadas na escola em forma de Buffet. 

 Essa forma de abordagem dos conteúdos trabalhou os Temas Transversais: saúde, 

meio ambiente, trabalho e consumo, Os quais têm por objetivo a ampliação do conhecimento 

dos alunos a respeito de temas importantes para a realidade, segundo as orientações e 

sugestões definidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998). Assim, a 

abertura do planejamento do professor para este trabalho deve considerar a possibilidade de 

outras áreas da escola possam abordar esses temas, de forma a garantir um tratamento 

transversal e não paralelo. Pois, o trabalho com os Temas Transversais poderá levar em 

consideração as circunstâncias locais e as vividas pelos alunos em seu dia-a-dia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho buscou fazer uma pesquisa com o objetivo de identificar como os 

professores do Ensino Fundamental trabalham em sala de aula a composição química e 

nutricional dos alimentos, e o quanto estas informações estão sendo relevantes nas escolhas 

alimentares desses alunos.   

Diante dos dados analisados, foi observado que um percentual dos alunos faz uma 

conexão entre o conteúdo sobre alimentação saudável provido pelo professor e as suas 

escolhas alimentares. Foram analisadas as refeições principais dos estudantes e com isso, foi 

constatada uma modificação dos hábitos alimentares daqueles que participaram do projeto RP 

desenvolvido na escola. 

Com este trabalho foi compreendido o quão fundamental é o trabalho do professor, e 

da responsabilidade deste perante seus alunos, cidadãos em formação, e o quanto são 

relevantes sua metodologia, dinamismo e capacidade de adaptar-se as necessidades e 

diferentes realidades.  

Com os dados obtidos no presente trabalho, compreendeu-se que o desenvolvimento 

de projetos voltados a temas específicos contribuem com o desenvolvimento da 

aprendizagem, despertando o interesse e a curiosidade dos alunos. Em contrapartida, poucos 

professores têm interesse no desenvolvimento de projetos e atividades extracurriculares, 

porque demandam um envolvimento maior do que as atividades cotidianas da sala de aula, e 

não há uma obrigatoriedade por parte da escola.  

Uma abordagem diferente dos conteúdos, problematizando e considerando a 

realidade e a individualidade de cada um, é um caminho que pode fazer com que estes 

conhecimentos tenham uma significação maior, proporcionando uma aprendizagem 

significativa. Assim, para que o ensino de Ciências seja significativo (MOREIRA –1999), há 

a necessidade de uma abordagem de conteúdos de forma consciente, crítica e histórica 

relacionada à Ciência, Tecnologia e Sociedade. Neste âmbito, as atividades devem ter como 

objetivo propiciar aos professores e alunos condições para que discutam, analisem, 

proponham, argumentem e avancem na compreensão do seu papel na sociedade.  
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Apêndice1- Questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome:_____________________________Turma ________Data ___/___/___ 

Sexo (  ) masculino          (  )feminino 

 

1-Quais são os alimentos que você mais gosta de comer e que você menos gosta de 

comer? 

 2-O que você costuma comer na hora do lanche? 

 3-O que você costuma comer nas outras refeições (café da manhã, almoço e jantar)? 

 4- O que você aprendeu nas aulas de ciências sobre alimentação? 

 

 5-O que você achou mais interessante nas aulas sobre alimentação? 

 

  6- Em sua opinião, o que é alimentação saudável? 

 

  7- Você participou do projeto “Reaproveitar para Preservar”? 
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Apêndice 2 – Tabela das preferências alimentares dos alunos. 

PERGUNTAS 
 

Preferências dos alunos: 

Que participaram do projeto RP Que não participaram do projeto RP 

Quais são os 
alimentos 
que você 

mais gosta 
de comer? 

A1 - Carne, arroz, feijão, massa e etc.; 
A2- Morango, abacaxi, coca-cola, pizza, 
cachorro quente e chocolate; 
A3- Maçã, abacaxi, banana e laranja, a 
maioria das frutas; 
A4-  Frutas, legumes, carne, salgadinho, 
lasanha, saladas variadas, arroz, feijão e 
pão integral; 
A5- Arroz, feijão, carne,  vagem, alface e 
rúcula; 
A6- Arroz, feijão, frutas e saladas; 
A7 - Ovos, brigadeiro, pudim, bolos, 
alface, salgadinho, pão, chocolate, queijo, 
pizza e mortadela; 
A8 - Arroz, feijão, lasanha, pizza, bife, 
carne assada, batata frita, tomate, alface, 
pepino, repolho, brigadeiro, café, pão, 
sanduíche, pastel, xis coração, cachorro 
quente, salgadinho, coca-cola; 
A9- Pão e carreteiro; 
A10 - Arroz, feijão, salada, pão e 
salgadinho; 
A11- Arroz, feijão, carne, batata frita, 
salada, pão e leite; 
A12- Pão, iogurte, queijo e presunto; 
A13- Arroz, feijão, carne, pão e mandioca; 
A14- Doces, salgados, verduras, legumes, 
refrigerantes, carne assada; 
A15-Salada, feijão, arroz, carne, pastel, 
refrigerante, café, cachorro quente, xis 
coração, pizza e pepino; 

 

 

A16-Arroz, lasanha carne; 
A17- lasanha, brócolis, tomate, feijão, 
arroz com galinha, massa, pizza, carne de 
porco, pastel, lambari frito, batata palha, 
batata fria, ovos e ovos de codorna; 
A18- Lasanha, carne, xis e salgadinho; 
A19- Xis, lasanha, pizza, carne, ovos, 
couve-flor, banana; 
A20- carne, arroz, feijão, lasanha, massa; 
A21- Lasanha, arroz, verduras, pizza e 
panquecas; 
A22- Saladas, arroz, feijão, lasanha, xis, 
pizza e salgadinho; 
A23- Lasanha, pastel, batata frita, coca-
cola, chocolate; 
A24- Bolo de chocolate, miojo, 
brigadeiro, massa, arroz com galinha, 
lasanha, chocolate, batata frita, morango 
e melancia; 
A25- Arroz, feijão, carne, batata frita 
brigadeiro; 
A26- Arroz, feijão; 
A27- Arroz, feijão, massa, carne, pizza, 
lasanha, batata, pimenta, tomate, couve-
flor, repolho, cachorro quente, laranja, 
uva, morango, suco natural e bolacha, 
chocolate, pudim; 
A28- Chocolate, bala, pirulito, chicletes, 
iogurte, suco, mortadela e torrada; 
A29- Iogurte, suco, chocolate, torrada e 
bala; 
A30-Arroz, feijão, ovo frito, pudim, 
alface, rúcula e vagem; 
A31- Alimentos gordurosos (batata frita 
e chocolate), e refrigerantes; 
A32- Panqueca, almôndega, arroz de 
forno, salada de maionese e massa; 
A33-Xis; 
A34- Tudo; 
A35- Carne, arroz, feijão, massa, peixe, 
saladas, maçã, banana, pão, torrada, 
batata e outros; 
A36- Arroz, feijão, carne, saladas e 
frutas; 
A37- Arroz, feijão, lasanha, carne, 
cebola, pimenta, coca-cola, guaraná, 
verduras, tomate; 
A38- Massa, lasanha, feijão, arroz, carne, 
salada, cebola, xis, cachorro quente, 
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milho, batata doce e suco; 
A39- Lasanha, pizza, carne assada, 
salgadinho e frutas; 
A40- Lasanha, pão, carne, batata frita, 
pastel, refrigerante, pizza, salgadinho e 
salada; 
A41- Batata frita, arroz, sanduíche; 
 

Quais são os 
alimentos que 

você menos 
gosta de 
comer? 

A1- Feijão, salada e maionese; 
 A2- Tomate, cebola, beterraba e cenoura 
cozida;  
A3- Cebola, quiwe, limão e beterraba; 
A 4- Leite puro, banana, bolo de 
chocolate, iogurte, beterraba, maçã, leite 
com chocolate, brócolis; 
A5 - Banana; 
A6 - Queijo de porco; 
A7 - Cebola, salsa e cebolinha; 
A 8 - Torrada e carreteiro; 
A9 - Torrada, arroz com galinha; 
A10 - Cebola, cenoura, abóbora pimenta 
couve, mostarda e sopa; 
A11 - Brócolis, beterraba, leite com 
Nescau, caqui e chuchu; 
A12 - Queijo de porco, miudezas de 
animais e feijão; 
A13 - Rúcula, agrião e salada; 
A14 - Verduras, algumas frutas, legumes 
todos; 
A15 - Sucos, doces e refrigerantes; 
A16 - Frutas, queijo de porco, legumes, 
salada, agrião, canjica, canjiquinha, vagem 
e espinafre; 
 

A17- Caqui, cenoura, beterraba e alface; 
A18 - Cebola e radiche; 
A19 - Salada, ervilha, massa e sardinha; 
A20 - leite com Nescau; 
A21 - Cebola; 
A22 - Verduras; 
A23 - Legumes; 
A24 - Rúcula, alface, maçã, carne de 
gado e queijo; 
A25 - Maçã, rúcula, carne de porco e 
ovelha; 
A26 - Canjiquinha e polenta; 
A27 - Cebola, coco, brócolis, margarina, 
mostarda, miojo, beterraba, caqui, 
refrigerante, suco artificial, molho de 
tomate; 
A28 - Banana e abacate; 
A29 - Refrigerante pepino e gengibre; 
A30 - Bife; 
A31 - Comida com muita gordura; 
A32 - Carne de porco, carne de ovelha e 
doce; 
A33 - Brócolis, azeitona, sopa, e outros; 
A34 - Frutos do mar; 
A35 - Bife de fígado, sopa, brócolis; 
A36 - Cenoura, feijão, brócolis, alface, 
tomate e repolho; 
 

O que você 
costuma 
comer na 
hora do 
lanche? 

A1- Pão, café, mortadela; 
A 2- Iogurte, pão, sanduíche ou bolo; 
A 3- Sanduíche, coca-cola; 
A4 - Frutas, chocolate, salgadinho e 
refrigerante; 
A5 - Pirulito, salgadinho, refrigerante, 
bala, chocolate, iogurte, pão com 
manteiga, geleia, cachorro quente, leite 
com Nescau, suco, bolacha, sopa, comida, 
pão com galinha, pizza, bolo, pastel e 
barra de cereal; 
A6 - Pão ou bolo com suco; 
A7- Sanduíche, café e bolo; 
A8 - Pão, queijo, mortadela, banana, 
bolacha, chocolate, salgadinho, coca-cola; 
A9- Pão, pizza e leite; 
 A10- Leite e sanduíche; 
A11- Pizza e refrigerante; 
A12- Leite com Nescau e sanduíche; 
A 13- Sanduíche com alface, presunto e 
queijo, suco, leite com cereal; 

A17- Pirulito, bala, refrigerante, bolo, 
chocolate, salgadinho e outros; 
A 18-  Chocolate ou bolacha; 
A 19- Iogurte, pão, pizza, bala, chiclete, e 
merenda da escola; 
A 20- Iogurte, cachorro quente, pirulito, 
bala, bolacha e refrigerante; 
A 21- Doce, pizza, refrigerante, pastel e 
bolo de chocolate; 
A 22- Pizza e refrigerante; 
A23- Pizza, balas e doces; 
A24- Iogurte, cachorro quente, pizza, 
bala, chocolate; 
A25- Bala e coca-cola; 
A26- Maçã, pizza, refrigerante, 
salgadinho, pirulito e merenda da escola; 
A27- pizza, pirulito, salgadinho, bala, 
chocolate, bolo, cachorro quente, 
bolacha e iogurte; 
A 28- Bala, pirulito, torrada; 
A29- Doces, salgados, rapadura, iogurte, 
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A14- Café, pão com margarina e 
salgadinho; 
A 15- Leite, pão, bolacha, e queijo; 
A 16- Doces (Bala e chicletes); 
 
 

pirulito, salgadinho, cachorro quente, 
suco de uva; 
A30- Refrigerante e sanduíche; 
A 31- Torrada, sanduíche, leite com 
Nescau;  
A 32- Pão; 
A 33- Pão, suco, margarina e doce; 
A34- Torrada com suco; 
A 35- Cachorro quente, refrigerante, 
pizza, nega-maluca e bolo;  
A 36- Rapadura, pão com galinha, pizza e 
suco; 
A37- Pão, bolacha e leite com Nescau;  
A38- Rapadura, pirulito, pizza e merenda 
da escola; 
A 39- Pão, pizza, refrigerante e leite; 
A40- Não respondeu; 
 
 
 

O que você 
costuma 

comer no café 
da manhã? 

A1 - Leite, iogurte ou suco; 
A 2- Leite com Nescau e pão; 
A3- Maçã; 
A4- Não toma; 
A 5- Café ou leite com Nescau e pão, 
mortadela, queijo, manteiga, nata e bolo 
frito; 
A6- Leite, pão; 
A 7- Café e pão com margarina; 
A 8- Pão e iogurte; 
A 9 - Leite e pão; 
A 10- Pão com margarina; 
A11- Suco com sanduíche; 
A12- Iogurte, leite e pão; 
A13- Pão e café; 
A14- café, torrada presunto e queijo; 
A15- Café com pão e mortadela; 

A16- Não toma; 
A17- Leite e pão; 
A18- Iogurte e torrada; 
A 19- Chá com bolacha; 
A20- Torrada; 
A21- Iogurte; 
A22- café puro; 
A 23- Não toma; 
A 24- Não toma; 
A 25- Não toma 
A26- café, leite com Nescau; 
A 27- Torrada e café; 
A28 - Café e pão com mortadela; 
A29 - Leite com chocolate; 
A30 - Não toma; 
A 31 - Leite com Nescau e torrada; 
A 32 - Café; 
A33 - Não toma; 
A34 - Café, leite e pão; 
A 35- Leite com Nescau, pão, queijo, 
margarina ou maionese ; 
A36- Não toma; 
A37- Torrada, café, leite, pão caseiro; 
A38- Leite e café; 
 
 
 
 
 

O que você 
costuma 
comer no 
almoço? 

A1- Arroz, feijão, massa e carne; 
A2- Arroz, carne e tomate; 
A3- Arroz e carne; 
A4- Carne e batata frita; 
A5- Arroz, feijão, carne, massa, 
canjiquinha e batata doce; 
A6- Tudo, menos legumes; 
A7- Arroz, feijão, carne e salada; 

A16- Carne, mortadela e arroz e massa; 
A17- Arroz, feijão, carne e tomate; 
A18- Arroz, carne e refrigerante ou suco; 
A19- Carne, arroz, feijão, salada e suco; 
A20- Arroz com verduras e saladas; 
A21- Arroz, feijão, carne e salada; 
A22- Arroz, feijão e carne; 
A23- Arroz; 
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A 8- Arroz, feijão, carne, massa, salada, 
batata frita ovo frito; 
A9- Carne, arroz, feijão e salada; 
A10- Carne, arroz, feijão, batata, saladas e 
bife de fígado; 
A11- Arroz, feijão carne, batata frita, 
salada e massa; 
A 12- Arroz, feijão, salada e legumes; 
A 13- Mandioca, batata, arroz, salada, 
feijão e carne; 
A14- Verduras, arroz, bastante, carne, 
feijão, batata frita, lasanha, canjiquinha; 
A15- Arroz, feijão, carne e salada; 

A24 - Arroz, feijão, salada, batata frita, 
estrogonofe; 
A25- Arroz, feijão, carne e outros; 
A26- Arroz, feijão, carne, ou massa com 
salada; 
A27- arroz, feijão e linguiça; 
A28- Arroz, feijão salada e carne de 
galinha; 
A29- Salada, arroz, carne e feijão; 
A30- Arroz, feijão, bife, alface, massa 
tomate e suco; 
A31- Arroz e outros; 
A32- Lasanha, arroz, feijão e verduras; 
A33- Arroz, feijão, verduras e legumes; 
A34- Arroz, feijão, carne, massa e salada; 
A35- Carreteiro, churrasco, carne de 
gado e carne de galinha; 
A36- Arroz, carne, batata, verduras e 
outros; 
A37- Feijão, arroz, carne e massa; 
A38- Arroz com galinha, guisado, feijão e 
hambúrguer; 
A39- Arroz e outros; 
A40- Não respondeu; 
 
 
 
 
 

O que você 
costuma 
comer no 

jantar? 

A1- Às vezes comida e as vezes café; 
A2- Arroz e carne; 
A3- Comidas leves; 
A4- Arroz, feijão, carne, salada, salada de 
maionese e peixe_ comida ou lanche; 
A5- Feijão, carne, salada e legumes; 
A6- Não janta; 
A7- Carne, arroz, feijão e salada; 
A8- Arroz, feijão e carne; 
A9- Verduras, arroz, bastante, carne, 
feijão, batata frita, lasanha, canjiquinha; 

A10- Arroz, carne, feijão, verduras e sopa 
às vezes; 
A11- Arroz, carne e refrigerante ou suco; 
A12- Carne, arroz, feijão, salada e suco 
ou sopa; 
A13- Arroz com verduras e saladas; 
A 14- Arroz, feijão, carne e salada; 
A15- Arroz, feijão e carne; 
A16 - Arroz; 
A17- Arroz, feijão , salada, batata frita, 
estrogonofe; 
A18- Massa e outros; 
A19- Arroz, feijão, carne, ou massa com 
salada ou cachorro quente; 
A20- Arroz, feijão, salada e carne; 
A21- Arroz, feijão e carne; 
A22- Salada e frutas; 
A23- Sopa de legumes; 
A24- Arroz e outros; 
A25- Arroz, feijão, verduras e legumes; 
A26- Arroz, carne, batata, verduras, suco 
e outros; 
A27- Arroz, feijão, peixe ou carne; 
A28- Arroz, pão e outros; 
Os demais não responderam 
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ANEXOS 

Anexo 1- Caderno Didático do Professor 

Anexo 2- Projeto “Aproveitar para Preservar” 
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Anexo 1- Caderno Didático do Professor
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Anexo 2- Projeto “Reaproveitar para Preservar” 
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