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RESUMO
A necessidade de uma alimentação balanceada para a saúde humana é um fato incontestável.
Os novos hábitos alimentares estão causando obesidade e diversos tipos de doenças na
população. A família e a escola são as principais instâncias educadoras para o combate desses
problemas que tem se agravado também entre crianças e adolescentes. Assim, o objetivo
desse trabalho foi analisar como o Currículo do Estado de São Paulo e o professor de Ciências
aborda o tema Alimentação no oitavo ano do Ensino Fundamental e caracterizar os hábitos
alimentares dos alunos. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, através da análise documental
do Caderno de Ciências, entrevista com a professora e aplicação de um questionário aos
alunos de uma Escola Estadual de Jaboticabal - SP. A análise dos resultados permitiu concluir
que: no Caderno de Ciências o tema alimentação foi abordado explorando os pontos
essenciais de uma formação para a cidadania com as vistas à alimentação saudável, contudo
de forma rápida e superficial, se considerada a importância da temática; o conhecimento e a
didática da professora em relação ao tema proposto foi de suma importância para a
aprendizagem dos alunos; embora os alunos saibam o que é necessário para ter uma
alimentação saudável, nem todos o fazem, consumindo também alimentos prejudiciais à
saúde. Para promover uma reflexão sobre a escolha dos alimentos, é necessário que a escola
aborde essas questões desde as séries iniciais do ensino fundamental. O tratamento deste tema
apenas no oitavo ano da escolaridade é tardio e insuficiente.
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Educação alimentar. Currículo.
1 INTRODUÇÃO

A importância da alimentação saudável, completa, variada e agradável ao paladar para
a promoção da saúde, sobretudo dos organismos jovens, em fase de desenvolvimento é um
fato incontestável (BOOG, 1999).
Devido aos hábitos alimentares inadequados e dietas mal orientadas do ponto de vista
nutricional há crescentes problemas de saúde humana, implicando na necessidade de
educação alimentar da criança e do jovem. Para que a população infanto-juvenil tenha
condições de tomar decisões conscientes, que levem ao rompimento com hábitos nocivos,
mas socialmente aceitos e estimulados pelos meios de comunicação, é preciso prepará-la com
conhecimentos aprofundados sobre estas questões (BRASIL, 1998).
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Jaboticabal.

É nos primeiros anos de vida que a maioria dos hábitos alimentares são condicionados.
Eles são aprendidos a partir da experiência, observação e da educação. Não somos dotados de
uma capacidade inata para escolher alimentos em função do seu valor nutricional. O papel da
família e da equipe da escola na alimentação e na educação nutricional das crianças é,
portanto, inquestionável e assume particular importância uma vez que pode oferecer uma
aprendizagem formal a respeito do conhecimento de alimentação saudável (MARIN;
BERTON; SANTO, 2009).
Nos últimos anos, a crescente preocupação em relação aos hábitos alimentares
saudáveis desde a infância e o combate a obesidade infantil, têm levado as instâncias
governamentais a aprovarem leis estaduais ou municipais proibindo a venda de alimentos
inapropriados nas cantinas das escolas. Estas leis têm gerado polêmica e um debate na mídia e
na sociedade sobre essas questões.
O projeto que proíbe a venda em escolas públicas e privadas de refrigerante e de alimentos
com alto teor de gordura e sódio, como os salgados, foi aprovado no dia 21 de agosto de 2013, pela
Comissão de Assuntos Sociais do Senado, tendo como objetivo a uniformização da qualidade dos
alimentos e a redução dos índices de obesidade infantil. As cantinas que venderem os produtos não
recomendados terão o licenciamento vedado ou o alvará não renovado (BRASIL, 2013).
Um dos agentes de promoção de hábitos alimentares e estilos de vida saudáveis é a
escola, funcionando como um importante lócus de desenvolvimento cognitivo da criança e
irradiador dos canais de informações entre família, escola e comunidade (U. S.
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, 2001 apud FERNANDEZ;
SILVA, 2008).
A discussão das implicações do repertório alimentar é um passo necessário para a
compreensão dos aspectos relacionados a uma dieta saudável, pois as práticas cotidianas do
ser humano em relação à alimentação passam por mudanças profundas. Assim, destaca-se o
papel do educador como participante do processo de escolha alimentar, desenvolvendo
atividades de promoção de modos e práticas alimentares na escola por meio de debate,
conteúdos atualizados e conceitos técnicos e pedagógicos adequados (FERNANDEZ; SILVA,
2008).
Segundo Monteiro et al. (1995), a educação em alimentação necessita de um lugar de
destaque, para que alcance de modo eficaz todos os estratos econômicos da população. Desde
a infância, a educação nutricional apresenta um papel importante em relação à promoção de
hábitos alimentares saudáveis. Para Cerqueira (1985), isso é uma medida de alcance para
proporcionar e motivar as atitudes e hábitos de uma alimentação sadia, completa, adequada e
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variada. Mas, os programas e as atividades de educação nutricional no Brasil são escassos
(BOOG, 1997).
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais (BRASIL,
1998) o estudante precisa compreender o alimento como fonte de matéria e energia para o
crescimento e manutenção do corpo, distinguindo os diferentes tipos de nutrientes, seus
papéis na constituição e saúde do organismo, conforme suas necessidades. Através das
interpretações dos rótulos dos alimentos comercializados e tabelas nutricionais, os estudantes
podem comparar as quantidades de energia contida nos alimentos e analisar as composições.
Isso os auxilia a se tornarem consumidores mais atentos em relação à composição, à
propaganda, às datas de validade, ao estado de conservação e às possibilidades alternativas de
consumo de alimentos mais saudáveis.
Ademais, o documento recomenda estudos sobre a produção e a oferta de alimento no
Brasil e no planeta, a influência das dietas reais para nossa saúde, o valor nutritivo dos
alimentos consumidos, a manutenção e transformação das nossas culturas pelos hábitos
alimentares, o papel da mídia no incentivo ao consumo de alimentos industrializados e
desvinculados das necessidades nutricionais diárias, e as consequências do uso de agrotóxicos
e dos aditivos alimentares para conservação e alteração das características do alimento
(BRASIL, 1998).
O professor, caracterizado como um referencial que tem o poder de influenciar,
precisa estar munido de embasamento teórico aliado à sua prática cotidiana para que possa
auxiliar os alunos a ter uma postura crítica e assim contribuir para a formação do indivíduo
em temáticas tão importantes para a saúde e bem estar dos estudantes, como a alimentação
(MIRANDA, 2008).
Assim, neste trabalho pretende-se identificar as escolhas alimentares de alunos de uma
escola pública estadual de ensino fundamental e analisar a influência da educação escolar na
construção de hábitos alimentares saudáveis.

2 OBJETIVOS

O objetivo geral do presente trabalho é analisar os hábitos alimentares de alunos do
ensino fundamental de uma escola pública estadual e compreender a influência da educação
escolar na construção desses hábitos.
Os objetivos específicos são:
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- Analisar como o Currículo do Estado de São Paulo aborda a questão da alimentação
saudável na sétima série (oitavo ano);
- Verificar como esse conteúdo é desenvolvido pelo professor de Ciências;
- Caracterizar os hábitos alimentares dos alunos de uma sétima série (oitavo ano) do
ensino fundamental de uma escola pública estadual de Jaboticabal.

3 METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, na qual houve o
contato direto do pesquisador com o ambiente e a situação que estava sendo investigada,
através do trabalho de campo, sendo os dados coletados predominantemente descritivos.
Nesse caso, o processo é mais enfatizado do que o produto e há uma preocupação maior em
retratar as perspectivas dos participantes (BOGDAN; BIKLEN, 1994).
Algumas características são essenciais para identificar a pesquisa qualitativa, como: o
ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental;
o caráter descritivo; o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como preocupação
do investigador e o enfoque indutivo.
Nessa pesquisa qualitativa, primeiramente foi realizada uma análise documental que
consistiu na descrição e porteriormente análise do Caderno do Professor e Caderno do Aluno
da disciplina Ciências da sétima série, volume 1, mais especificamente as três primeiras
situações de aprendizagem, em que se trata dos nutrientes, energia e a pirâmide alimentar.
Foram analisados os textos para leitura, questões, experimentos e atividades para casa, sendo
observado os conteúdos e grau de complexidade dos textos, se as questões estavam propostas
de forma reflexiva ou apenas exigiam a memorização, se os experimentos eram compatíveis
com o ambiente e se as atividades de casa eram produtivas.
Em seguida, foi realizada uma entrevista com a professora de Ciências do ensino
fundamental de uma escola estadual de Jaboticabal, sobre as atividades do Caderno de
Ciências da sétima série, volume 1, em relação às três primeiras situações de aprendizagem
analisadas anteriormente, para dessa forma compreendermos como a entrevistada utiliza o
caderno em suas aulas e que avaliação ela faz das atividades propostas.
Por último, foi aplicado aos alunos da sétima série (oitavo ano) do ensino fundamental
da mesma escola estadual de Jaboticabal que a professora entrevistada trabalha, um
questinonário sobre hábitos alimentares, contendo seis questões dissertativas e três de
múltipla escolha. A aplicação foi realizada em três salas de aulas diferentes, totalizando 56
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alunos. O tempo utilizado em cada sala para a resposta do questionário foi de cinquenta
minutos. Os alunos foram instruídos a responder o questionário individualmente. Se houvesse
dúvidas, poderiam perguntar à pesquisadora responsável presente.
Após a coleta de dados, foi realizada a análise dos questionários, entrevista e materiais
didáticos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Análise do Caderno de Ciências

O Caderno de Ciências da sétima série do ensino fundamental, volume 1, possui 03
situações de aprendizagem que abordam o tema alimentação:
- O que estamos comendo: os nutrientes;
- O que estamos comendo: a energia;
- Alimentação balanceada: a pirâmide alimentar;
Na situação de aprendizagem 1, “o que estamos comendo: os nutrientes”, há um texto
do Antonio Prata, que foi publicado no jornal O Estado de São Paulo, intitulado
“Flavonoides”. É um texto muito interessante, reflexivo, com comparações e questionamentos.
Mas esse texto precisa ser lido com o auxílio do professor e com explicação de cada parte
detalhamente, pois para um aluno da sétima série ele é complexo, e o mesmo se perderia
facilmente na leitura; ou ainda, ao lê-lo inteiro, não saberia interpretar exatamente o que leu, e
não teria base para realizar a discussão em sala de aula. Assim, o professor precisa atuar como
mediador, sendo uma ponte entre o aluno e o conhecimento, e não apenas o transmissor do
mesmo, ajudando-o a questionar por si mesmo sem receber as informações como se fossem
depósitos (BULGRAEN, 2010).
Abaixo do texto há um espaço para que os alunos coloquem os significados das
palavras desconhecidas; e seis questões para direcionar a discussão em sala de aula, para que
dessa forma os mesmos registrem o que ouviram.
Como lição de casa, os alunos teriam que levar para a próxima aula quatro rótulos de
alimentos industrializados consumidos na residência, dando preferência para os rótulos de
diferentes tipos de alimentos, como diet, ligth, de origem animal, vegetal, enlatados, etc.
Segundo Brasil (1998), os estudantes podem comparar as quantidades de energia e
composições dos alimentos através das interpretações de seus rótulos, deixando-os mais
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atentos em relação à composição, propaganda, datas de validade, estado de conservação e às
possibilidades alternativas de consumo de alimentos mais saudáveis.
Com isso, os alunos conseguem fazer a comparação dos diferentes tipos de alimentos
que são consumidos no dia a dia, e com a discussão em classe são capazes de perceber do que
realmente eles estão se alimentando, a quantidade de carboidratos, lípideos, proteínas,
vitaminas, minerais. De acordo com Freire (1997), para compreender a teoria é preciso
experienciá-la. A atividade prática é uma ferramenta para que o aluno possa estabelecer a
dinâmica entre a teoria e prática.
Depois desta parte mais prática, há algumas questões relacionadas com o assunto para
os alunos responderem por escrito e relacionarem com o que observaram nos rótulos e
discutirem com colegas e professor. Nas questões pode-se perceber se os alunos realmente
entenderam o assunto e interpretaram os rótulos.
Para uma maior fixação, o caderno traz outras questões relacionadas às figuras de
embalagens de dois alimentos conhecidos, mostrando as composições de cada uma. Assim, o
professor pode perceber se realmente os alunos entenderam os significados dos rótulos e
conseguem interpretá-los.
Na situação de aprendizagem 2, “o que estamos comendo: a energia”, retoma-se a
análise dos rótulos, mas voltado à informação do valor energético, contendo duas questões
sobre a quantidade de energia. Logo em seguida, há um pequeno texto sobre energia,
comparando o combustível do automóvel com o combustível do nosso corpo, que é o alimento.
A partir disso, se propõe a realização de um experimento para verificar se os alimentos
fornecem a mesma quantidade de energia, os fatores que interferem na quantidade de energia
fornecida pelos alimentos. No ensino de Ciências, de Física e Química, a experimentação tem
um papel fundamental, estabelecendo elos entre as explicações teóricas a serem discutidas em
sala de aula e as observações possibilitadas por esse tipo de atividade (MALDANER, 2000).
O experimento consiste na construção de um kit combustão, utilizando papelão, vela,
tubo de ensaio, proveta, pinça, álcool, termômetro, balança, três tipos de alimentos, etc. O
objetivo do experimento é interessante, permitindo aos alunos observarem que a quantidade de
determinado alimento provoca a variação na temperatura da água e que a energia química
armazenada no alimento foi transformada em calor. Para uma comparação dos três alimentos
utilizados, é necessário preencher uma tabela.
O experimento é difícil de ser realizado em uma aula e, muitas vezes, a escola não
oferece a quantidade de materiais necessários para a montagem do mesmo. Por ser
demostrativo, em uma sala de 30 alunos, aproximadamente, não haveria uma boa organização
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para todos observarem o que estava acontecendo, podendo assim, levar os alunos à dispersão.
É necessário também muito cuidado, pois é um experimento que exige a utilização de fogo,
sendo que, algum deslize, poderia culminar em acidente. De acordo com Labarce e Bortollozi
(2009), existem ainda grandes dificuldades em se aplicar atividades práticas em escolas,
devido a falta de materiais e os problemas gerais do sistema de ensino, limitando a uma
apresentação de informações que nem sempre são sequer conectadas com o cotidiano dos
alunos.
Como lição de casa, há algumas questões relacionadas ao experimento realizado, sendo
necessário a discussão na aula seguinte, para realmente ficar claro para os alunos o processo
ocorrido com os alimentos durante o experimento.
Após as questões, há uma tabela para ser lida e analisada, contendo a relação entre a
composição de alguns alimentos e a quantidade de energia fornecida em 100 gramas dos
mesmos e algumas perguntas baseadas na análise da tabela. Com isso, o professor consegue
discutir o assunto com ênfase nas respostas dos alunos, sendo esperado que eles identifiquem a
composição dos alimentos e a quantidade como fatores que interferem na energia, percebendo
que os lipídeos fornecem mais energia em relação as proteínas, que os alimento dos quais
possuem grande quantidade de água fornecem menos energia, etc.
Para uma melhor compreensão sobre como utilizamos a energia, é recomendado que se
faça alguns questionamentos aos alunos, antes de analisar a próxima tabela, por exemplo:
“como utilizamos a energia dos alimentos?”; porque engordamos ou emagrecemos?”; “todas as
atividades utilizam a energia?”; “quando dormimos utilizamos a energia?”, etc. A discussão
vai sendo conduzida com base nas respostas dos alunos, fazendo com que os mesmos
percebam que todas as atividades utilizam energia. Elaborar questionamentos aos estudantes é
uma maneira importante de estimular a reflexão e fazer com que o aluno reelabore e construa
seu próprio conhecimento, se tornando, assim, mais participativo. Favorecendo a interação
professor-aluno, o professor será capaz de identificar as falhas sobre as quais precisa se
debruçar e o que pode ainda formular ou reformular em suas aulas, no sentido de adequá-las
ao desenvolvimento de seus alunos (MELO; LIRA; TEIXEIRA, 2005).
As próximas questões estão baseadas na análise da segunda tabela, que mostra a lista de
atividades e a quantidade de energia, em calorias, gasta por hora em sua prática, para uma
pessoa de 56kg de massa corporal. Com a análise, discussões e as questões trabalhadas, esperase que os alunos percebam que o gasto energético depende da intensidade com que é realizado
o exercício, da duração e do peso corporal da pessoa. A obesidade também pode ser explorada
do final dessa situação de aprendizagem, com as últimas questões, que tratam da ingestão de
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mais energia do que necessitamos para as atividades, as causas da obesidade, a interpretação de
uma figura em que um menino gordinho está sentado no sofá, com salgadinho e refrigerante ao
seu redor e jogando video game.
O último texto, “Obesidade na adolescência”, de Maíra Batistoni e Silva (do Caderno
de Ciências), também é bem interessante, fazendo com que os alunos reflitam sobre os hábitos
alimentares e as consequências dos mesmos.
Na situação de aprendizagem 3, “alimentação balanceada: a pirâmide alimentar”, é
possível discutir com os alunos se a alimentação realizada está suprindo as necessidades
energéticas e nutricionais e se está sendo saudável, e aproveitar para explicar sobre a pirâmide
alimentar, o que é, como é constituída, como os alimentos são distribuídos, etc.
Após as explicações e discussões, fica como tarefa de casa um quadro para os alunos
preencherem com os alimentos que consumiram e suas respectivas quantidades nas últimas 24
horas, para que na próxima aula possam responder as questões propostas no caderno baseadas
no quadro preenchido e na figura da pirâmide alimentar.
Com essas atividades, espera-se que os alunos entendam os fundamentos de uma dieta
variada e balanceada, identifiquem os tipos de alimentos e as quantidades necessárias para a
manutenção da boa saúde, lembrando sempre que a prática de exercícios diários e o controle de
peso são importantes.
No final da situação de aprendizagem 3, para sistematizar os conceitos trabalhados, há
um quadro contendo o tipo de alimento e os principais nutrientes constituintes do mesmo, para
que o aluno possa responder as próximas questões. Ele é de fácil compreensão e está
relacionado ao cotidiano do aluno, fazendo assim, com que o mesmo fique estimulado para
analisá-lo e obter as respostas.
As questões contidas nas três situações de aprendizagem são reflexivas e aplicadas à
vida do aluno. Algumas pedem o conceito, mas logo em seguida são interligadas com algum
questionamento sobre o cotidiano. As análises das tabelas, rótulos, leituras dos textos são
muito importantes para estimular a habilidade interpretativa dos alunos.

4.2 Entrevista com a Professora

Foi realizada uma entrevista semi-estruturada com a professora de Ciências da sétima
série (oitavo ano) sobre as três primeiras situações de aprendizagem do Caderno de Ciências.
A professora que concedeu a entrevista é efetiva na escola, é experiente, estando
próxima a aposentadoria e ministra aulas de Ciências e Matemática.
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A primeira questão foi em relação ao uso do Caderno do Professor no preparo e
oferecimento das aulas. A docente respondeu que o utiliza integralmente, acrescentando
pesquisa na internet, livro didático, rótulos, notícias de jornais e alimentos funcionais.
Foi questionado sobre o primeiro texto, “Flavonoides”, em relação à percepção dela e à
compreensão do texto pelos alunos. Ela disse que adora o texto, e que deixa claro aos alunos
que é um texto sarcástico. Eles lêem o texto juntos e discutem, de tal forma que os alunos
entendam a importância dos flavonoides e percebam que determinados alimentos contém
ingredientes que fazem mal à saúde. As questões que vêm logo em seguida ao texto são
respondidas pelos alunos separadamente, mesmo que erradas ou incompletas, mas com o
objetivo de depois haver discussões e chegarem a uma resposta final.
Sobre a lição de casa, ela pede para os alunos levarem na aula rótulos de alimentos
perecíveis, não perecíveis, diet e light, discutindo bastante em cima do dados que possam ser
aproveitados nos rótulos. O que contém cada alimento, o porquê se alimentar ou não deles, os
nutrientes, etc. Dessa forma, eles podem novamente responder sozinhos as questões oferecidas
no caderno e depois discutir as respostas. Na questão sobre a análise da embalagem de dois
alimentos, mostrada em forma de tabela, a professora falou que nesse momento essa atividade
se torna simples aos alunos, sendo de fácil compreensão, devido ao fato de terem explorado,
anteriormente, os rótulos dos alimentos levados em sala de aula, chegando a conclusão que foi
de grande importância o uso dos rótulos para o aprendizagem.
Na situação de aprendizagem 2, onde o tema é energia, logo de início há um
experimento a ser realizado. A professora disse que não monta o experimento, pelo fato do
mesmo ter que usar fogo, falando que é muito perigoso, e qualquer coisa que aconteça de
errado, tudo caíra sobre ela. Apesar dela não realizar o experimento, ela explica como ele é
feito, para que o aluno possa entender sobre a energia. Nessa parte, ela explica os conceitos
químicos, as calorias, enfim, tudo o que ela pode explorar do dia-a-dia do aluno. Ela enfatiza
bastante que é necessário trazer o aluno para o seu cotidiano, e assim despertar nele o interesse
pela aula, percebendo em que ele pode aplicar o que aprendeu. Deixa bem claro também que
essa “apostila” é pobre, havendo falta de conceitos, e que é necessário o professor estar bem
preparado, atualizado, para haver uma boa aula. Segundo Miranda (2008), o professor precisa
estar munido de embasamento teórico aliado à sua prática cotidiana para contribuir na
formação do indivíduo.
Ainda na parte de energia, ela conta que os alunos começam a perceber que uma noite
bem dormida é muito importante, e que tudo o que ele faz gira em torno da energia. Sobre as
questões, novamente eles respondem sozinhos, para depois haver uma discussão para
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chegarem juntos a uma conclusão. O texto da obesidade é discutido bastante, sendo
complementado com o que os alunos aprenderam sobre a energia. Nele, a professora explica
que isso não é motivo pra tirar sarro dos colegas, que não estamos gordos porque queremos,
sobre a saúde, atividade física, alimentação incorreta, etc. Nesse momento, a entrevistada
comentou que durante as aulas que ela oferece sobre a alimentação, o comportamento dos
alunos é muito interessante, sendo que muitos até emagrecem nesse período.
Na terceira e última situação de aprendizagem sobre os alimentos, o tema abordado foi
pirâmide alimentar. A professora afirmou que segue tudo o que foi sugerido no Caderno,
pedindo aos alunos para colocarem na tabela os alimentos que consomem durante o dia. A
entrevistada informou a ocorrência de aluno colocar que comia apenas ovos, por vários dias,
ou outras coisas absurdas. Disse também que explora bastante a pirâmide alimentar, seu
formato, porque triangular e não retangular, oval. Enfatiza sobre a necessidade dos exercícios
físicos que estão na base, sendo necessário ser realizado diariamente para controlar o peso e
para a própria saúde. Após todas as explicações, sobre os alimentos, conceitos, importâncias
das verduras, carboidratos, lipídeos, etc., os alunos respondem as questões propostas no
caderno e além disso constroem a sua própria pirâmide alimentar.
Ela diz ficar muito feliz quando o aluno conta que agora passou a comer alface, porque
é muito importante na nossa alimentação. Isso para ela é mais do que uma prova feita com
notas boas. Ao comentar sobre a prova, perguntei como era realizada. Ela disse que as provas
contém questões dissertativas e de múltipla escolha. Mas declarou novamente que o mais
importante são os alunos mudarem os hábitos alimentares e poderem aplicar tudo o que foi
aprendido na vida deles, percebendo as diferenças dos alimentos diet e light, sabendo que
muitas vezes não precisam pagar caro nesses tipos de alimentos, podendo substituir por outros,
interpretando os rótulos dos alimentos, se alimentando balanceadamente, fazendo exercícios
físicos, etc. E que tudo isso foi devido a ela ter convecido os alunos, sem nenhuma imposição.
Segundo Bizzo (1998), para que se avalie com mais coerência, é fundamental que as formas
os instrumentos avaliativos sejam diversos, levando em consideração que, os estudantes
desenvolvendo diferentes tarefas, existe uma chance maior de que eles possam desenvolver
novas capacidades. Para Martins (1996), o educando deve ser avaliado de maneira contínua,
cumulativa e diagnosticada. O foco para tal avaliação deverá ser todo tipo de convivência e
relação que este aluno estabelece com o educador, com os colegas, etc., ou seja, com sua rede
social.
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4.3 Análise do questionário dos alunos

Alunos da professora entrevistada que cursavam a sétima série (oitavo ano) numa
escola pública estadual de Jaboticabal, responderam a um questionário com nove questões.
Na primeira pergunta do questionário pediu-se aos alunos que escrevessem cinco
palavras relacionadas à alimentação; obteve-se uma grande variedade de palavras. As citadas
dez vezes, ou mais, em ordem crescente foram: massa, arroz, feijão, carne, frutas, salada e
comida. Observa-se que foram nomes de comidas do dia a dia, ligadas à cultura alimentar do
brasileiro.
As palavras citadas de quatro a nove vezes foram, em ordem crescente: digestão,
pizza, lanche, café da manhã, chocolate, beber, saudável, comer, saúde e legumes, sendo
também nomes de comidas, mas aparecendo ainda alguns verbos e adjetivo.
Algumas palavras foram citadas três, duas e uma vez, como: gordura, vitamina,
cozinha, assado, frito, satisfeito, refeição, nutrição, regime, dieta, prazer, energia, leite, corpo,
etc.
Em relação à segunda pergunta, em que os estudantes foram questionados sobre quais
alimentos fazem bem à saúde, as palavras que predominaram foram: frutas, saladas, legumes.
Isso mostra que os alunos possuem a noção de alimentos saudáveis. Foram citadas em menor
quantidade alguns alimentos que também são saudáveis e necessários para a nossa
alimentação como: arroz, feijão, carnes e peixe. Alimentos naturais, grãos, sucos naturais,
chocolate, menos calórica, menos quantidade de açúcar e refrigerante também constaram na
resposta de alguns questionários, porém aparecendo uma ou duas vezes.
Na terceira questão, sobre os alimentos que para os alunos fazem mal a saúde, temos
com maior predominância: alimentos com muita gordura, salgadinho, fritura, doce, bolacha,
salgado, lanche, chocolate, massa, refrigerante e pizza. Em menor predominância temos:
churrasco, ovos, suco de saquinho, alimentos com muito sal, alimentos com muito açúcar e
alimentos industrializados. Está claro que os alunos conhecem os alimentos que não são
saudáveis, dando exemplos corretos quando questionados. Segundo Souza et al. (2007), a
escola, sem dúvida, possui grande potencial na formação de bons hábitos alimentares, sendo
um elemento influenciador na formação do hábito alimentar.
Na questão sobre os alimentos preferidos dos alunos, são apontados diversos
alimentos, estando entre eles os saudáveis e não saudáveis. Os mais citados foram: arroz,
feijão, carne, salada, frutas, massas, batata frita, chocolate, pizza, lanche, sorvete e doce.
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De acordo com a quinta pergunta do questionário, sobre os alimentos saudáveis que os
alunos costumam comer, tem-se: arroz, feijão, carne, salada, legumes, frutas, massa, peixe.
Observa-se que os alunos realmente possuem a noção dos alimentos que são considerados
saudáveis, não sendo citados frituras, doces entre outros.
Em relação à quantidade de refeições que os alunos fazem por dia, tem-se que: 9
alunos fazem duas refeições, 16 alunos fazem três refeições, 21 alunos fazem quatro
refeições, 8 alunos fazem cinco refeições e 2 alunos fazem seis refeições.
No intervalo da aula, a maioria dos alunos se alimenta da merenda escolar, e
consideram como sendo uma alimentação saudável. Grande parte dos alunos não ingere nada
durante o recreio. Há uma minoria que come bolacha de água e sal, que eles consideram
saudável, e os que comem salgadinho, salgado, chocolate e bolacha recheada. Esses últimos
estão conscientes que os alimentos que estão ingerindo nesse período não são saudáveis.
Em relação às bebidas que os alunos ingerem durante as refeições, 24 costumam tomar
refrigerante, 20 suco, 9 água e 3 não bebem nada.
Percebe-se pelas entrevistas que os alunos têm o hábito de ingerir uma grande
quantidade de refrigerante, o que não é considerado saudável em virtude da grande quantidade
de açúcar e corantes e a falta de nutrientes importantes para o organismo. Em contrapartida,
observamos também que um número considerável de alunos tem o hábito de beber suco. Não
sabemos se trata-se de suco natural, que seria uma fonte importante de vitaminas para seu
organismo. Uma quantidade menor de alunos costuma ingerir água durante as refeições, que é
de fundamental importância para nosso organismo e uma minoria não ingere nenhum líquido
enquanto se alimentam.
Em relação ao peso dos alunos, 36 estão satisfeitos com o mesmo, 17 gostariam de
estar mais magros e 3 gostariam de estar mais gordos.

5 CONCLUSÕES

A análise dos resultados permite concluir que:
- No Caderno de Ciências o tema alimentação foi abordado explorando os pontos
essenciais de uma formação para a cidadania com as vistas à alimentação saudável, contudo
de forma rápida e superficial, se considerada a importância da temática;
- O conhecimento e a didática da professora em relação ao tema proposto foi de suma
importância para a aprendizagem dos alunos;
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- Apesar de alguns alunos habitualmente não seguirem uma alimentação saudável, eles
têm consciência do que é necessário para possuir uma boa dieta alimentar.
As entrevistas mostram que os alunos compreendem o que é uma alimentação
saudável e quais os alimentos devem ser consumidos com frequência para uma dieta
balanceada. Considera-se que os conhecimentos adquiridos por eles devem-se a motivação e
compromisso da professora com o ensino da temática. Ela utiliza o Caderno de Ciências
praticamente na íntegra, contudo complementa com outros materiais, conceitos e
conhecimentos do cotidiano, pois o conteúdo do caderno em relação à educação alimentar não
é suficiente, sendo abordado de forma superficial e rápida, e apenas na sétima série do Ensino
Fundamental II. Para essa complementação do material é muito importante a experiência da
professora. Sendo a única série do ensino fundamental II em que esse tema é tratado, ele deve
ser ensinado de forma aprofundada possibilitando que os alunos não apenas aprendam
conceitos, mas reflitam sobre seus hábitos alimentares.
Embora os alunos saibam o que é necessário para ter uma alimentação saudável, nem
todos o fazem, consumindo também alimentos prejudiciais à saúde. Podemos inferir que isso
se deve ao fato deles sofrerem influência da mídia, dos hábitos alimentares cultivados na
família, dos colegas e do apelo visual e gustativo dos alimentos menos saudáveis.
Apesar da escola não ser a única a influenciar os hábitos alimentares dos alunos, ela
pode ajudá-los a refletir sobre a escolha dos alimentos. A educação alimentar tem um papel
fundamental para evitar muitos problemas de saúde pública que tem como origem a má
alimentação.
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