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RESUMO 
 

Esta pesquisa investigou como os alunos compreendem a integração dos 
alimentos consumidos no espaço escolar com a saúde e o meio ambiente. O estudo 
foi realizado nas turmas de 4º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental em uma 
escola pública do município de Ilhéus-BA. Com o objetivo de compreender a 
percepção dos alunos sobre as consequências do seu consumo alimentar para a 
integração da sua saúde e do meio ambiente, buscamos identificar os produtos 
alimentícios consumidos pelos discentes no espaço escolar, traçar o perfil do 
consumo alimentar dos discentes, levando em consideração seus hábitos e 
possibilidades de escolhas, compreender qual a percepção dos discentes sobre suas 
escolhas alimentares, as consequências para a sua saúde e para o meio ambiente e 
produzir um Catálogo de registro das reflexões promovidas por meio de intervenção 
pedagógica investigativa sobre o consumo alimentar. Atribuindo caráter investigativo 
da pesquisa qualitativa, referenciamos esse trabalho à Pesquisa de Natureza 
Interventiva. Na primeira etapa da pesquisa foi realizado um diagnóstico inicial, para 
identificar o perfil de consumo alimentar das turmas do 4º ano da escola. Através dos 
dados coletados identificamos a turma que possuía os hábitos alimentares mais 
distintos dos preconizados como parâmetros para esta idade. Na segunda etapa foi 
desenvolvida uma Sequência Didática que abordou temas direcionados à reflexão da 
integração entre as escolhas alimentares com a saúde e com o meio ambiente, com 
a intervenção da pesquisadora. Na terceira etapa houve a organização do produto 
educacional, uma Pasta Catálogo, contendo todos os registros dos alunos envolvendo 
a pesquisa, tanto antes como depois da intervenção. Os registros realizados durante 
a pesquisa mostraram que as crianças em idade escolar podem compreender a 
integração das escolhas alimentares com a saúde e com o ambiente, se os temas 
relacionando a Educação Alimentar e Nutricional e a Educação Ambiental forem 
desenvolvidos no contexto escolar.  
 
Palavras-chave: Alimentação escolar; Educação Alimentar e Nutricional; Educação 
Ambiental. 

 
 

  



 
 

 

FEEDING IN SCHOOL ENVIRONMENT: choices that integrate health and the 

natural environment 

 
 

ABSTRACT 
 

This research investigated how the students understand the integration of the 
food consumed inside the school with health and the environment. The study was 
conducted in the 4th grade classes of the first years of Elementary School in a public 
school in the municipality of Ilhéus-BA. In order to understand the students’ perception 
about the consequences of their food consumption for the integration of their health 
and the enviroment, we pursued to identify the food-related products consumed by the 
students in the school space, trace a food consumption pattern of the students, taking 
into account their habits and choices possibilities, understand whats the students’ 
perception about their food choices, the consequences for their health and for the 
enviroment and produce a Catalog Folder of record of the reflections promoted through 
investigative pedagogical intervention about the food consumption. Assigning the 
investigative character of the qualitative research, acknowledging this paper to an 
Interventive Nature Research. In the first stage of the research an initial diagnosis was 
made, in order to identify the food consumption profile of the 4th grade class in the 
school. Through the collected data, we identified the class that had the most distinct 
eating habits of those proposed as parameters of this age. In the second stage, a 
Didatic Sequence was developed that approached themes focused on the reflection of 
the integration between food choices with health and the environment, with the 
intervention of the researcher. In the third stage we had the organization of an 
educational product, a Catalog Folder, containing all the records of the students 
involving the research, both before and after the intervention. Records made during 
the research revealed that school-aged children can understand the integration of food 
choices with health and the environment, if the themes relating to Food and Nutrition 
Education and Environmental Education are developed in the school context. 
 

Keywords: Feeding School; Food and Nutrition Education; Environmental Education. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Pensar em alimentação é pensar em hábitos diários que integram momentos 

de escolhas e consumos pessoais, essenciais para mantermos nossa sobrevivência. 

Promover a reflexão sobre alimentação é dedicar um tempo para pensar sobre saúde, 

sobre hábitos que são construídos conforme nossas vivências, é pensar em algo 

fundamental para a vida. 

Os alimentos são consumidos em diversos lugares de convivência, transpondo 

hábitos construídos em casa para os lugares que frequentamos. Nas instituições de 

ensino, o consumo de alimentos é constante, pois passamos uma boa parte da nossa 

vida nesses ambientes. Esses espaços influenciam a nossa alimentação através das 

ofertas de alimentos. Tanto para os adultos como para as crianças, o consumo dos 

alimentos fora de casa, compõe uma rotina que vai se tornando um hábitos. Para as 

crianças em idade escolar a oferta ou a venda de produtos dentro das escolas ou no 

entorno dessas instituições, influencia na sua alimentação de forma cotidiana. 

  A diversidade do consumo dos alimentos nos espaços escolares amplia a 

oportunidade para as opções dos produtos industrializados, o acesso a esses 

alimentos promove a intencionalidade do consumo devido a sua praticidade, 

ocorrendo em maiores ou menores quantidades, dependendo da rotina da 

comunidade. Os alimentos escolhidos por cada comunidade, referenciam a 

construção dos paladares e, cada escolha, integra diretamente a saúde e o ambiente 

dos indivíduos, compondo expressões culturais que caracterizam cada comunidade 

(MENEZES; CRUZ, 2017, p. 25). 

Convivendo em alguns espaços escolares, durante minha vivência como 

professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental, percebi o aumento do consumo 

dos alimentos industrializados dentro das escolas onde lecionei. A cada ano era 

perceptível a ampliação da quantidade de alimentos ultraprocessados trazidos de 

casa e/ou adquiridos nos arredores das escolas pelos alunos, mesmo com a oferta da 

merenda pela escola. Para mim, despertava a reflexão de como essas escolhas eram 
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realizadas, se havia a autonomia das crianças pelas opções por determinados 

alimentos ou se eram condicionadas a consumir as opções que seus responsáveis 

faziam por elas ao enviar os lanches para consumo na lancheira. Outra questão 

inquietante era perceber se os alunos compreendiam a integração do consumo 

desses alimentos industrializados em relação a sua saúde e ao ambiente em que 

conviviam.  

Durante a convivência nesses espaços eu, como professora, promovia 

momentos de conversas direcionadas com os alunos sobre as opções de consumo 

dos alimentos durante o recreio, provocando uma pequena discussão sobre a má 

alimentação e incentivando a opção pela merenda escolar. Os produtos consumidos 

pelos alunos eram, em sua maioria, produtos industrializados, com excesso de 

açúcares, sódio, gorduras e aditivos, surgindo a minha reflexão do quanto os 

ingredientes que compõem esses alimentos traziam de benefícios e/ou malefícios à 

saúde das crianças. Menezes e Cruz (2017), refletem sobre a integração desses 

ingredientes para ampliar a validade desses alimentos no mundo globalizado: 

Para garantir um período maior de validade, esses produtos passam por 

processos de transformações que requerem, entre outras formas de 

conservação, o uso de aditivos e conservantes que, em decorrência, 

modificam seu sabor e grau de processamento. (MENEZES; CRUZ, 2017, p. 

29). 

A composição desses alimentos com aditivos e conservantes, mostra a 

necessidade de informações mais aprofundadas que referenciem aos alunos escolhas 

mais favoráveis que contribuam com a sua saúde e com o seu ambiente.  

Buscando uma utilização para as embalagens descartadas através do consumo 

dos alimentos industrializados, inicialmente minha ação como professora foi voltada 

para o reaproveitamento dessas embalagens que enchiam os cestos de “lixo”. 

Reutilizava como materiais para a produção de jogos pedagógicos, utilizando como 

um recurso para as aulas.  

Por muito tempo transformei estas embalagens em recursos didáticos que 

promoviam ludicidade para as aulas, e, como professora, refletia sobre a postura dos 

alunos como corresponsáveis pela poluição nas escolas.  
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No âmbito da vertente crítica, Torres, Ferrari e Maestrelli (2014, p. 14) 

destacam que um dos desafios lançados no contexto escolar é o da busca por 

abordagens teórico-metodológicas que garantam o desenvolvimento de atributos da 

Educação Ambiental. Através da minha inquietação, ao deparar com a problemática 

do excesso das embalagens e do grande consumo de alimentos ultraprocessados, 

despertou a necessidade de estudos voltados para a área da saúde e do meio 

ambiente, integrando a Educação Alimentar Nutricional (EAN) e a Educação 

Ambiental (EA) para compreender melhor sobre os benefícios e/ou malefícios do 

consumo desses alimentos na escola onde atuo como professora. 

Minha inquietação foi ampliada ao perceber duas possibilidades de escolhas 

dadas aos alunos através de seus pais e/ou responsáveis além da opção pela 

merenda escolar: a primeira era o consumo de lanches já selecionados dentro das 

mochilas e lancheiras, sendo em sua maioria produtos ultraprocessados; a segunda, 

era a possibilidade da compra do lanche no próprio espaço escolar ou no entorno dele. 

Nesse contexto, mesmo com a opção da merenda escolar ofertada pela escola, os 

alunos, em sua maioria, rejeitavam a merenda, pois as possibilidades de compra e/ou 

de consumo dos alimentos enviados pelos responsáveis eram mais práticas e 

atrativas.  

A primeira possibilidade, o lanche trazido de casa, despertava nos alunos duas 

reações: uma de forma positiva quando o lanche agradava e a outra, provocava a 

rejeição quando o lanche não era o esperado. Com a rejeição, surgia a troca entre 

eles para consumirem outros tipos de alimentos trazidos pelos colegas sem os pais 

se darem conta de que isso acontecia. A segunda possibilidade, a compra dos 

alimentos, era a mais atrativa. Os alunos apresentavam a quantidade de dinheiro 

enviada e gastava todo o valor escolhendo os alimentos ofertados na vendinha da 

escola ou pelos ambulantes do entorno. Com essa opção havia, também, o 

compartilhamento desses alimentos com os colegas. 

Através do consumo dos alimentos industrializados muitos plásticos de doces, 

embalagens de iogurtes, sacos de salgadinhos tipo chips e pacotes de biscoitos são 

encontrados enchendo as lixeiras da escola e/ou jogados pelo chão, contribuindo com 

a poluição desse ambiente. A proposta da Educação Ambiental dentro das escolas 
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mostra-se como fundamental para uma ação mais consciente. Macedo, Freitas e 

Venturin (2011), afirmam que:  

As escolas atuam com a função fundamental de educar para a formação e o 

desenvolvimento de indivíduos conscientes e com conhecimentos sobre as 

questões relacionadas ao ambiente onde vivem. (MACEDO; FREITAS; 

VENTURIN, 2011, p. 83). 

Os indivíduos devem perceber que, ao optar por alimentos industrializados, 

haverá uma relação com o ambiente através do descarte das embalagens, e, 

consequentemente com a poluição local. Se a escola despertar essa função de 

formação de indivíduos mais críticos e reflexivos conquistaremos melhores ações no 

cotidiano.  

Para buscar a reflexão sobre as escolhas alimentares, ampliando a integração 

entre a saúde e o ambiente, com práticas interventivas, destacamos os estudos de 

Torres, Ferrari e Maestrelli (2014) na orientação de que: 

Dessa forma, uma contribuição efetiva da educação escolar voltada à 

formação de sujeitos críticos e transformadores, tendo como horizonte a 

construção de conhecimentos e práticas que lhes propiciem uma intervenção 

crítica da realidade, requer consideração da não neutralidade do sujeitos 

escolares no processo de ensino e aprendizagem no qual se encontram 

inseridos. (TORRES; FERRARI; MAESTRELLI, 2014, p. 14).  

Diante do exposto, surgiu a necessidade de uma pesquisa que investigasse as 

escolhas alimentares das crianças com a seguinte problematização: como os alunos 

compreenderem a integração dos alimentos consumidos no espaço escolar com a 

saúde e o meio ambiente? A pesquisa aconteceu numa escola municipal na cidade 

de Ilhéus – BA, com crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental, onde foram 

promovidas reflexões sobre as escolhas alimentares. 

Com a intenção de responder esse questionamento, o objetivo geral da pesquisa 

foi compreender a percepção dos alunos sobre as consequências do seu consumo 

alimentar para a integração da sua saúde e do meio ambiente.  
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Na tentativa de alcançar esse objetivo geral, compreendemos que houve a 

necessidade de reflexões a serem construídas na busca dessa resposta. Destacamos 

assim os objetivos específicos: 

●Identificar os produtos alimentícios consumidos pelos discentes no espaço escolar. 

●Traçar o perfil do consumo alimentar dos discentes, levando em consideração seus 

hábitos e possibilidades de escolhas. 

●Compreender qual a percepção dos discentes sobre suas escolhas alimentares, as 

consequências para a sua saúde e para o meio ambiente. 

●Produzir um Catálogo de registro das reflexões promovidas por meio de intervenção 

pedagógica investigativa sobre o consumo alimentar. 

Da percepção inicial entre a relação do aumento na quantidade de alimentos 

industrializados consumidos na escola, ao reuso das embalagens como recurso 

didático, até a manipulação e observação dos ingredientes que compõem esses 

alimentos, buscamos nesse estudo responder os objetivos traçados oportunizando um 

caminho de interação com os discentes, valorizando os momentos de reflexão e 

investigação. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

  2.1 Educação Alimentar e Nutricional (EAN) 

 

A Educação Alimentar e Nutricional é conceituada conforme o Marco de 

referência de educação alimentar e nutricional para a políticas públicas (BRASIL, 

2012, p. 23) como “um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente, 

transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional que visa promover a prática autônoma 

e voluntária de hábitos alimentares saudáveis”.   

Nossa fome tem sido um perigo para a natureza, estima-se que até o ano de 

2050, será preciso dobrar a quantidade de alimentos cultivados no planeta (FOLEY, 

2014, p. 47), essa informação amplia a necessidade de provocar situações de reflexão 

sobre como estamos lidamos com a alimentação na atualidade.   

Abordar os conceitos da Educação Alimentar e Nutricional nos leva a um 

arcabouço de estudos teóricos, metodológicos e operacionais que nortearão as ações 

voltadas para esta pesquisa, com o foco na educação dentro do espaço escolar.  

Santos (2012, p. 454) destaca que, paradoxalmente, “a educação alimentar e 

nutricional está em todos os lugares e, ao mesmo tempo, em lugar nenhum”, porque 

a Educação Alimentar e Nutricional ainda necessita de uma abordagem mais contínua 

no planejamento cotidiano, atingindo, também, os alunos em idade escolar com 

discussões que reflitam sobre esse campo de conhecimento. A autora ainda destaca 

a importância de que as ações educativas devem ser desenvolvidas para promover a 

autonomia dos indivíduos, respeitando a cultura, a diversidade e ao mesmo tempo 

reconhecer os saberes populares que fomentem a biodiversidade local (SANTOS, 

2012, p. 454).  

Enquanto política pública a EAN possui programas que buscam suprir as 

necessidades alimentares com ações de monitoramento, referenciadas através dos 
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estudos que envolvem o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (BRASIL, 

2018), tendo como objetivo no eixo de atuação da EAN, contribuir para o crescimento 

e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a 

formação de hábitos alimentares dos alunos. Outro documento que destacamos para 

direcionar os conceitos da EAN, é o de Política Nacional de Alimentação e Nutrição - 

PNAN (BRASIL, 2013, p. 22), que descreve em um dos seus princípios que a 

alimentação é um elemento de humanização das práticas de saúde que expressam 

as relações sociais, valores e história dos indivíduos.   

 

2.1.1 Alimentação e cultura do local 

 

Um hábito adquirido pode virar rotina por gerações. O fluxo de comércio de 

alimentos ultraprocessados ao redor da escola é perceptível e faz parte da cultura 

local. As escolhas dos alimentos adquiridos para consumo são realizadas tanto por 

crianças como por adultos, e essa pode ser uma ação para reflexão sobre uma 

possível mudança desse comportamento. Com o advento da globalização, muitos de 

nossos matizes culturais se esvaeceram, se hibridizaram ou se contaminaram, 

construindo cada vez mais paladares homogeneizados e industrializados (TRICHES; 

WERKHAUSEN, 2017, p. 135).   

As famílias atuais estão criando hábitos alimentares através de produtos 

industrializados, deixando esse consumo como uma herança para as crianças. 

Percebe-se que foi criado um costume local sem a reflexão sobre a qualidade dos 

alimentos ofertados. As pessoas estão imersas nesse costume local e muitas famílias 

não percebem que as crianças estão construindo um paladar homogêneo, que poderá 

se propagar culturalmente. Menezes e Cruz (2017) destacam que: 

Contudo, o processo de industrialização, ao mesmo tempo que permite a 

circulação de produtos alimentícios por distâncias e períodos maiores, tem 

influenciado incertezas de números crescentes de consumidores no que diz 

respeito aos ingredientes e/ou modo de processamento de muitos alimentos 

industrializados, os quais Poulain (2006, p. 51), denomina “sem identidade” e 
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“sem qualidade simbólica, como anônimo, sem alma”. (MENEZES; CRUZ, 

2017, p. 29). 

Precisamos compreender que o consumo através da alimentação é um ponto 

chave a ser refletido, pois necessitamos fazer escolhas diárias sobre como nos 

alimentamos. Mesmo envolvendo alimentos da cultura local, como o acarajé, o abará 

e o chocolate, deve-se permitir que os alunos compreendam que esses consumos 

alimentares envolvem escolhas e, que nessas escolhas criam-se hábitos. Ampliar as 

opções de alimentos que tragam mais benefícios, provocaria uma mudança de hábito 

que reflete sobre a ação de comprar um alimento ao redor da escola, com a opção 

pela merenda escolar, ou, com a opção em preparar um lanche mais saudável vindo 

de casa.  

As opções de alimentos locais devem ganhar destaque, considerando a 

valorização dos alimentos tradicionais. Esta pesquisa foi realizada numa região onde 

o plantio do cacau se destaca como matéria prima para produção de chocolate, entre 

outras opções de consumo. Nesse contexto, precisamos despertar a reflexão sobre 

os alimentos tradicionais frente ao domínio do consumo de alimentos industrializados, 

pois a tradição está vinculada aos hábitos e costumes locais e regionais que, não raro, 

assumem proporções globais (MENEZES; CRUZ, 2017, p. 32).  

Devemos promover ações dinâmicas locais que integrem os momentos de 

consumo dos alimentos das crianças, respeitando a cultura local, para despertar o 

interesse da comunidade através do universo infantil. 

 

2.1.2 A alimentação e a saúde infantil  

 

Desde a infância vamos construindo nosso paladar integrando tudo o que 

consumimos na nossa saúde. No livro Prato sujo, Kedouk (2013, p. 25) destaca dados 

referenciando que o excesso de alimentos ricos em açúcar, farinha, gordura e sal 

matam mais do que a fome na atualidade em muitos países, inclusive no Brasil. O mal 

hábito alimentar que constrói nosso paladar desde a infância, acarreta graves 
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problemas de saúde e, as escolhas do presente não demonstram um futuro promissor 

(KEDOUK, 2013, p. 25).   

A obesidade infantil entre 1974 à 2009, cresceu 550% no nosso país, 

desenvolvendo diabetes, hipertensão e doenças crônicas causadas pela má 

alimentação que antes só apareciam na terceira idade (KEDOUK, 2013, p. 26). Os 

jovens doentes de hoje, são advindos da geração globalizada dos alimentos das 

últimas décadas. Nesse contexto percebe-se que, a cultura local onde a pesquisa foi 

realizada, apresenta o excesso de consumo de alimentos ultraprocessados, 

compondo um costume desde a infância e construindo hábitos que poderão ser fatais 

no futuro. Triches e Werkhausen (2017) relacionam as escolhas dos alimentos, 

também com a mídia infantil:  

Verifica-se que há ainda uma forte influência dos alimentos industrializados 

no hábito alimentar das crianças. Pode-se dizer que tal influência se dá, em 

grande parte, pela mídia, isto é, pela maneira como os meios de 

comunicações disseminam propagandas coloridas e consumistas que leva as 

crianças ao desejo pelo consumo desses alimentos. (TRICHES; 

WERKHAUSEN, 2017, p. 146).  

Com o apelo da indústria e a crescente mão de obra das mulheres no mercado 

de trabalho, o tempo para a reflexão sobre os alimentos consumidos pelas famílias 

está sendo atropelado pelo forte atrativo do alimento fácil, ofertado de forma 

específica para o público infantil. A cultura na alimentação envolve o aumento, 

comparado a geração dos nossos avós, de 400% na compra de refrigerantes, 400% 

de biscoitos, 82% de refeições prontas e 300% de embutidos (KEDOUK, 2013, p. 27). 

É preciso direcionar nossos olhares para a infância, conscientizando as famílias 

e as crianças para essa necessária reflexão sobre os riscos na sua alimentação. 

Dados de uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo mostrou que 31% dos 

recém-nascidos com menos de três meses de vida já tinham experimentado açúcar e 

12% até o sexto mês já tomavam refrigerante, chegando a 56,5% o consumo 

frequente com menos de 1 ano de vida (KEDOUK, 2013, p. 26).   

Vargas e Silva (2016, p. 66) abordam a Educação Alimentar e Nutricional, 

provocando discussões com uma linguagem lúdica sobre os alimentos que 
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consumimos e que não nos alimenta de fato e que, ainda, prejudicam a nossa saúde. 

Despertar conhecimentos sobre os alimentos, respeitando a faixa etária dos alunos, 

cria a possibilidade de mudanças de hábitos através da investigação e da relação com 

a sua realidade. Abordar a alimentação desde os anos iniciais, faz-se necessário, 

frente aos hábitos que as crianças estão construindo. 

Compreender que as escolhas que você realiza ao selecionar seus alimentos 

vão fazer parte do seu organismo, afetando de forma positiva e/ou negativa a sua 

saúde, desenvolve a autonomia sobre essas possíveis escolhas, seus benefícios e 

malefícios, permitindo uma opção mais consciente, exercitando a crítica e a 

autocrítica. As crianças envolvidas nesta pesquisa precisam ganhar voz ativa, com 

mais autonomia, frente as escolhas realizadas e frente ao consumo alimentar que 

integra o seu cotidiano.  

O desenvolvimento infantil perpassa por estágios cognitivos que se ampliam 

através das idades, despertando a autonomia. Lakomy (2008, p. 35) destaca que, 

conforme os estudos de Piaget, há quatro estágios do desenvolvimento cognitivo: 

Sensório-motor (de 0 à 02 anos), Estágio pré-operatório (de 02 à 07 anos), Operações 

concretas (de 07 à 13 anos) e Operatório-formal (13 anos em diante). 

O público a quem esta pesquisa se direciona encontra-se no terceiro estágio: 

Operatório Concreto. Neste estágio as crianças desenvolvem a capacidade de pensar 

de maneira lógica, mas algumas ainda precisam organizar esse pensamento através 

de realidades concretas para que aconteça o aprendizado de forma significativa. 

Destacamos em tópicos, algumas características desta fase citada por Lakomy (2008, 

p. 36): 

*A criança vai perdendo seu egocentrismo e aprendendo a socializar sua 
forma de pensar o mundo, baseada em hipóteses e regras lógicas. 
*Nessa superação do egocentrismo a criança busca compreender o 
pensamento dos outros e procura transmitir seu próprio pensamento, 
tentando ser aceito pelos seu núcleo de convivência. 
*Inicia um processo de percepção das suas próprias contradições através de 
reflexões práticas. 
*O pensamento transdutivo que parte do particular para o próprio particular 
vai sendo substituído pelo pensamento indutivo que busca a interiorização da 
ação ou a previsão dos resultados analisando do seu particular para o 
pensamento geral. 
*A fantasia vai perdendo espaço, partindo para ações mais concretas e reais. 
*Surge a necessidade da comprovação empírica do que ela elabora 
mentalmente, recorrendo a estudos e informações. (LAKOMY, 2008, p. 36). 
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Com essas características acredita-se que poderemos despertar nos alunos 

uma aprendizagem partindo de um problema real sobre sua alimentação, para que a 

pesquisa esteja sendo aplicada de forma a construir um novo significado, inicialmente, 

na vida dessas crianças. Elas precisam saber sobre os riscos e benefícios da 

alimentação cotidiana para iniciar a construção de seus próprios argumentos e ideais 

frente as escolhas alimentares, relacionando tudo isso a sua saúde. 

As noções de saúde envolvendo a alimentação dos alunos deve ser despertada 

apresentando conteúdos pertinentes a idade, tornando cada aluno mais informado 

sobre as consequências da sua alimentação e/ou dos seus colegas. Despertar nos 

alunos, através dos estudos envolvendo a EAN, uma análise mais consciente sobre 

as escolhas dos alimentos, é buscar um comprometimento de melhoria com a saúde. 

 

2.1.3 Alimentação no espaço escolar 

 

As vivências dentro das escolas refletem diversos hábitos, inclusive os 

alimentares, pois a permanência nesse ambiente é rotineira. Através dessa rotina, 

percebemos a mudança de um comportamento dos alunos das escolas públicas: não 

há apenas o consumo da merenda escolar, mas também, o consumo de alimentos 

industrializados trazidos de casa e/ou comprados no entorno das escolas. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (BRASIL, 2018), ampara 

a alimentação dos alunos nas escolas públicas com um foco nutricional adequando 

as idades e demandas dos estudantes. Mesmo com a oferta da merenda, muitos 

alunos se acostumaram a consumir outros alimentos, substituindo a merenda ou 

complementando-a com doces, salgadinhos, sorvetes, etc., que são consumidos 

individualmente ou compartilhados entre as crianças. O consumo é cotidiano porque 

a oferta dos alimentos acontece dentro da escola, no portão de acesso e no entorno 

da instituição através de vendedores ambulantes.  

Para subsidiar as práticas no contexto escolar, Ramos, Santos e Reis (2013) 

destacam que a formação dos hábitos alimentares iniciam na infância e frisam: 
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É nessa fase da vida que o indivíduo sai do convívio basicamente familiar e 
penetra no contexto escolar, no qual experimentará outros alimentos e 
preparações e terá oportunidade de promover alterações nos seus hábitos 
alimentares pelas influências do grupo social e dos estímulos presente no 
sistema educacional. (RAMOS; SANTOS; REIS, 2013, p. 2148).  

A escola deve influenciar de forma positiva na construção de hábitos alimentares 

desde a infância, oportunizando sempre a análise sobre essa prática. 

  O Guia Alimentar da População Brasileira (BRASIL, 2014, p. 09) direciona a 

promoção para uma alimentação adequada e saudável a partir da compreensão de 

um conjunto de estratégias que objetivam proporcionar aos indivíduos e coletividades 

a realização de práticas alimentares apropriadas. Então, propor práticas dentro do 

ambiente escolar que colaborem com essa compreensão relacionada à alimentação, 

pode ser uma ação eficiente em prol da melhoria na saúde dos alunos.  

Desenvolver a EAN dentro dos espaços escolares, atinge um público que 

muitas vezes não possui voz autônoma para refletir sobre o consumo dos alimentos: 

as crianças. Abordar esse tema desde a infância, permite alcançar uma faixa etária 

que ainda há a possibilidade de sofrer uma influência significativa na construção do 

seu paladar. 

 

2.2 Educação Ambiental (EA) 

 

 A Educação Ambiental abarca uma abordagem muito ampla, quando pensada 

de forma global. Para esta pesquisa, buscamos aportes teóricos que envolvem 

problemas ambientais locais, referenciando, junto com a Educação Alimentar e 

Nutricional, a importância sobre as reflexões envolvendo as ações do cotidiano.   

 Macedo, Freitas e Venturin (2011) destaca o conceito de Educação Ambiental 

adotado internacionalmente desde 1977, que traz uma abrangência e clareza ainda 

atual:  

A Educação Ambiental é conceituada como um processo que visa 
desenvolver uma população que seja consciente e preocupada com o meio 
ambiente e com os problemas que lhe são associados, e que tenha 
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conhecimentos, habilidades, atitudes, motivações e compromissos para 
trabalhar individualmente e coletivamente na busca de soluções para os 
problemas existentes e para a prevenção dos novos. (MACEDO; FREITAS; 
VENTURIN, 2011, p. 53). 

 Partindo do local para o geral a Educação Ambiental procura ampliar a reflexão 

da população, incentivando a promoção de ações e atividades locais onde apresente 

resultados mais concretos para uma determinada comunidade e, assim, uma melhoria 

contínua para o ambiente.  

 “Pensar globalmente e agir localmente” é o postulado mais conhecido da EA 

que se caracteriza através de processos dinâmicos e interativos, citados por Macedo, 

Freitas e Venturin (2011, p. 55). Ofertar uma ação transformadora e participativa com 

as abordagens referentes a esse tema, torna-se urgente ações cotidianas locais que 

auxiliem as ações globais. Isso pode partir de atitudes dinâmicas que iniciam na 

infância e se propaga por toda uma geração. 

 Direcionamos esta pesquisa abordando um problema local, mas também, 

atrelada aos subsídios que a Educação Ambiental proporciona no contexto global, 

pois enfatizamos que os objetivos de um programa ou um projeto que aborde a 

Educação Ambiental, deve estar em sintonia com as diferentes realidades sociais, 

econômicas, políticas, culturais e ecológicas de uma região (MACEDO; FREITAS; 

VENTURIN, 2011, p. 63), desenvolvendo atitudes, conhecimentos e ações que 

poderão despertar a reflexão dos sujeitos envolvidos nesta pesquisa.  

  

2.2.1 Educação Ambiental e o ambiente escolar 

 

 As ações que caracterizam o ambiente escolar são voltadas para os processos 

de ensino e de aprendizagem dos alunos. Dentro da sala de aula são abordados 

diversos conteúdos que compõem o currículo dos diversos componentes curriculares 

que são lecionados. Nesse contexto, destacamos a necessidade de observar o 

ambiente na sua totalidade, com um olhar mais global que propicie a aprendizagem 

em todos os espaços dentro da escola. Teixeira, Agudo e Tozoni-Reis (2018, p. 43) 
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destaca que necessitamos de mais educação na abordagem ambiental dentro das 

escolas, pois ainda há pouca “educação” na Educação Ambiental. 

 Muitas vezes as escolas se fecham nas quatro paredes de cada sala de aula, 

deixando de lado o ambiente formador como um todo, que nem sempre é explorado. 

Ao despertar nos alunos uma observação maior de todo o ambiente escolar, 

estaremos colaborando para uma aprendizagem mais simbólica onde os conteúdos 

abordados dentro da sala de aula, não se limitam as quatro paredes, mas sim, 

perpassam esse retângulo, ampliando essa aprendizagem.  

Para promover a EA precisamos observar o entorno da escola: o pátio, os 

espaços verdes, as condições estruturais, a qualidade da água, a poluição local e 

outros possíveis fatores em cada ambiente.   

 O comportamento dos estudantes dentro do ambiente escolar deve ser 

coerente com suas aprendizagens, vivenciando saberes que, ao sair da sala de aula, 

sejam expandidos e efetivados no ambiente como um todo. Um exemplo dessa atitude 

é a relação entre os estudos realizados dentro da sala de aula sobre a preservação 

do meio ambiente com a poluição que é observada na maioria dos espaços escolares. 

Se caminharmos em um ambiente escolar, principalmente após o momento do recreio, 

será perceptível o descarte das embalagens dos alimentos pelo chão, tanto dentro 

das escolas como no seu entorno. Percebemos, também, o consumo (in)consciente 

de água, tanto nos bebedouros, como nas pias dos banheiros ou no uso das 

descargas, que amplia o desperdício. Precisamos despertar nas gerações atuais a 

necessidade de se perceberem como agentes pertencente a um ambiente. Esse 

ambiente deve ser respeitado e valorizado, pois fará parte do seu cotidiano por um 

bom tempo e influenciará em todo o seu desenvolvimento.  

Para despertar essa reflexão, os sujeitos precisam sentir-se corresponsáveis 

pelo cuidado e pela preservação dos recursos ambientais. Essa reflexão não deve ser 

despertada de forma isolada, ela deve ser vivenciada partindo de um foco local para 

um foco mais global, como ponto de partida e ponto de chegada simultaneamente. 

Teixeira, Agudo e Tozoni-Reis (2018) destacam: 

A concepção de mundo que se manifesta na prática social dos sujeitos 
educandos apresenta-se como ponto de partida e, também, de chegada do 
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processo educativo. De partida porque é dela, da realidade aparente, 
empírica, que se parte para refletir sobre as relações entre a sociedade e a 
natureza na Educação Ambiental, mas também de chegada porque, depois 
de muitas discussões, leituras, abstrações, análises e síntese, os educandos, 
mediados pelos professores, chegam a uma concepção de mundo (e de 
relações sociais com a natureza) muito mais elaborada, complexa, pensada 
e refletida – a realidade concreta – plenamente compreendida. (TEIXEIRA; 
AGUDO; TOZONI-REIS, 2018, p. 58). 

Iniciando a conquista dessa articulação, com uma população de crianças na 

atualidade, poderemos obter benefícios no futuros com pessoas mais comprometidas, 

mais solidárias, mais equitativas, na qual seja possível uma vida local com melhor 

qualidade. A Educação Ambiental tem como um de seus objetivos, no tópico dos 

conhecimentos, transcritos por Macedo, Freitas e Venturin (2011) como: 

Propiciar aos indivíduos e aos grupos sociais uma compreensão básica sobre 
o meio ambiente como um todo, os problemas a ele relacionados, e sobre a 
presença e o papel de uma humanidade criticamente responsável em relação 
a esse ambiente. (MACEDO; FREITAS; VENTURIN, 2011, p. 63). 

Despertar num ambiente escolar essa compreensão através de problemas 

cotidianos, multiplicam ações conscientes que farão parte da formação dos alunos. 

Esse estudo propõe uma perspectiva local para que seja ampliado de maneira global, 

possibilitando que as crianças sintam-se parte do problema, sendo corresponsáveis 

pelas ações e se identifiquem como protagonistas de mudanças.  

 Perceber como seus atos interagem nos espaços em que vivem, 

compreendendo-se como corresponsável pela preservação local, despertará nos 

futuros adultos maiores cuidados com a preservação global. 

 

2.2.2 A abordagem escolar da Educação Ambiental 

  

O ensino sobre meio ambiente deve abordar a dinâmica escolar e facilitar o 

acesso à Educação Ambiental desde os anos iniciais até os anos finais, com ações 

eficazes de aprendizagem.  

Refletir sobre o desenvolvimento socioeconômico local, deve fazer parte das 

ações do ensino nas escolas e, nesse aspecto, precisa-se destacar uma atenção 



31 
 
 

 

voltada para o cultivo e tradições locais de alimentos tradicionais da região. A 

produção local de chocolate através do cultivo do cacau, merece destaque, pois 

vincular elementos da cultura dos alunos às reflexões que envolvem esta pesquisa, 

irá enriquecer a identidade local, dar significado ao processo de territorialização dessa 

atividade e assumir proporções globais (MENEZES; CRUZ, 2017, p. 33).    

Nesse contexto a EA de forma específica e/ou ampla, deve permitir que a 

educação escolar se converta em uma experiência estimulante e atrativa, cheia de 

significados, vivenciada com momentos de atividades que construam um novo saber 

e valorize a identidade local. 

Pinho e Silva (2016) ampliam a discussão envolvendo a EA como uma profunda 

transformação de valores, visando uma educação para o ambiente e abordando a 

diversidade das disciplinas nas escolas. Os autores citam: 

A Educação Ambiental defendida pela nossa legislação não se resume a uma 
única disciplina, ela deve acontecer no âmbito de todas que integram a grade 
escolar e poderá trabalhar com conteúdo ambientais no interior de cada 
disciplina ou em uma articulação com outras, sempre objetivando a 
conscientização, desenvolvimento de habilidades e valores adequados à 
conservação e/ou preservação ambiental, desde que tenha como 
pressuposto a compreensão da interdependência entre as esferas 
econômicas, sociais, culturais, políticas e ecológicas. (PINHO; SILVA, 2016, 
p. 393). 

Os contextos registrados que envolvem a EA tratam de aprendizagens 

significativas e não superficiais, tratam de construção de saberes e não de 

propagação. Então, como acontece o ensino da EA dentro das escolas? Se as 

discussões são antigas e já trazem essa visão, porque ainda parece distante essas 

aprendizagens significativas? 

Delizoicov e Delizoicov (2014, p. 87) referenciam os estudos de Paulo Freire 

com a EA através do caráter pedagógico da dialogicidade, onde há um diálogo que 

busque a proximidade com uma linguagem que integre a comunidade, referenciando 

suas necessidades, vivências, proposições e ações ambientais. Os autores destacam 

que é preciso investigar situações significativas para os alunos, abarcando o universo 

temático no qual está imerso o educando-educador (DELIZOICOV; DELIZOICOV, 

2014, p. 87).  
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Propor estudos que despertem uma consciência ambiental com crianças nos 

anos iniciais, validando suas vivências, é mostrar como ações cotidianas interagem 

de forma direta na sua vida. Pinho e Silva (2016) citam: 

A visão de EA contempla a necessidade do estudante “enxergar” sua 
interdependência com o meio ambiente onde quer que vá, deixando de 
associá-lo somente a preservação dos animais ou de plantas; é preciso que 
o veja em casa, na sala de aula, nas ruas. (PINHO; SILVA, 2016, p. 395). 

 Por tanto, abordar a EA na escola requer um planejamento reflexivo que integre 

a vida dos alunos. É nesse contexto que esta pesquisa se norteia.   

 

2.3 Educação Alimentar e Nutricional e Educação Ambiental: educações que se 

integram 

  

Os alimentos naturais, como consumidos nas gerações dos nossos avós, estão 

se destituindo do seu caráter sociocultural, transformando-se apenas em mercadoria. 

O mecanismo para que chegássemos a esse ponto foi o de desnaturalizar e 

desenraizar os alimentos, distanciando o produtor do consumidor (TRICHES; 

WERKHAUSEN, 2017, p. 135). Com todo esse processo, o preço está sendo pago 

pelas ações de destruição do meio ambiente em prol de uma alimentação mais prática 

que atinge, também, em cobranças na saúde da população. Goncalves e Ceresér 

(2013) destacam que: 

Com o crescimento populacional houve um grande aumento da demanda por 
alimentos. Da mesma forma, a expansão do setor industrial, cuja atividade 
preponderante está na transformação das matérias-primas em produtos para 
o consumo, também passou a demandar, cada vez mais, produtos oriundos 
do campo para atender a demanda do mercado. Tais fatores impulsionaram, 
no setor primário, a expansão da atividade agrária, a qual se deu diretamente 
sobre o meio ambiente em áreas anteriormente ricas em recursos naturais. 
(GONÇALVES; CERESÉR, 2013, p. 38) 

 Nesse ciclo de industrialização, a EAN e a EA envolvem-se de forma integrada, 

pois as ações que deterioram os ambientes também deterioram os alimentos, 

envolvendo todos os processos, desde a sua produção até as embalagens, desde o 

consumo até o descarte dos resíduos.  
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 Temos que encontrar uma forma de conciliar a necessidade de produzir 

alimentos com a preservação do planeta para as gerações futuras, pois enfrentar os 

desafios alimentares globais vai exigir uma reflexão inicial sobre o que colocamos no 

prato hoje (FOLEY, 2014, p. 58). Essa reflexão pede ações urgentes que envolvam 

todos os públicos e, as escolas podem ser locais de possível propagação dessa 

análise, ampliando a integração entre a Educação Alimentar e Nutricional e a 

Educação Ambiental. 

 

2.3.1 A ação integradora entre a saúde e o meio ambiente na escola 

 

Refletir sobre uma ação cotidiana como o ato de se alimentar e, perceber que 

esse ato integra as escolhas dos alimentos, que referenciam na saúde e provocam 

consequências para meio ambiente, requer a análise dessas ações. Dentro do espaço 

escolar, possibilitar a reflexão dos alunos com momentos interventivos partindo das 

questões locais, pode-se desenvolver processos de ensino e aprendizagens que 

compreendam essa integração. 

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2018, p. 08) é uma 

referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes 

escolares. Para garantir o desenvolvimento das competências específicas a cada ano 

escolar, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades que estão 

relacionadas a diferentes objetos de conhecimentos, que por sua vez são organizados 

em unidades temáticas (BRASIL, 2018, p. 28). Esse documento destaca que as ações 

envolvendo a área de Ciências da Natureza, faz-se necessário acontecer através de 

um processo investigativo que deve ser entendido como elemento central na formação 

dos estudantes, em um sentido mais amplo, e cujo desenvolvimento deve ser atrelado 

a situações didáticas planejadas ao longo de toda a educação básica, de modo a 

possibilitar aos alunos revisitar de forma reflexiva seu conhecimentos e sua 

compreensão acerca do mundo em que vivem (BRASIL, 2018, p. 320). 

Pesquisar sobre a integração entre as escolhas alimentares realizadas pelos 

alunos e, as consequências dessas escolhas para a sua saúde e para o seu ambiente, 
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desperta uma melhor reflexão das suas ações, ampliando seus conhecimentos 

através da EAN e a EA. 

A escola precisa desenvolver questões que envolvam a saúde e o meio 

ambiente de forma cotidiana e eficaz, transmitindo conhecimentos básicos 

necessários aos alunos que façam sentido para sua vida. Young (2007) destaca que: 

Para crianças de lares desfavorecidos, a participação ativa na escola pode 
ser a única oportunidade de adquirirem conhecimento poderoso e serem 
capazes de caminhar, ao menos intelectualmente, para além de suas 
circunstâncias locais e particulares. Não há nenhuma utilidade para os alunos 
em se construir um currículo em torno de sua experiência, para que este 
currículo possa ser validado e, como resultado, deixá-lo sempre na mesma 
condição. (YOUNG, 2007, p. 1297). 

A maioria das crianças possuem uma natureza investigativa natural do seu 

universo infantil, precisamos apurar ainda mais essa natureza, direcionando caminhos 

dentro da escola que facilitem a aprendizagem e desenvolvam sua autonomia 

tornando-as capazes de realizarem escolhas mais conscientes para a sua vida. 

As crianças se envolvem quando o processo de aprendizagem é instigante, e, 

para que esse processo ocorra de forma significativa é necessário que o material a 

ser assimilado seja potencialmente significativo, privilegiando a associação de 

conceitos e informações (LAKOMY, 2008, p. 64). Essa necessidade concretiza as 

aprendizagens realizadas pelas crianças, refletindo sobre a construção de como 

identificar a integração das suas escolhas alimentares à sua saúde e ao seu ambiente. 

Agregar o ensino com a pesquisa, segundo Behrens (2011) é cotidianizar a 

pesquisa como instrumento metodológico para todos os níveis de ensino com uma 

importante ação educativa: 

A ação educativa deve ultrapassar o apenas ensinar, e chegar ao aprender a 
aprender. O aprender a aprender afasta-se de conhecimento copiado e 
decorado e privilegia o questionamento reconstrutivo que leva a uma 
qualidade formal e política. (BEHRENS, 2011, p. 90). 

Adquirir conhecimentos com uma aprendizagem real, traz uma carga de novos 

saberes que ampliam a visão de mundo. Possibilitando novas construções através da 

investigação sobre os alimentos que as crianças consomem, propondo 

questionamentos sobre suas práticas durante essa ação e relacionando as questões 

ambientais, resgata uma educação com mais qualidade.  
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Refletir sobre suas ações frente ao mundo e iniciando com um problema local, 

envolvendo a alimentação no espaço escolar, surge a percepção de como cada ação 

se manifesta no meio ambiente. O desenvolvimento dessa integração ainda é tímido 

dentro das escolas públicas, pois uma abordagem que dê destaque a essa ação para 

que cada alunos possa realmente entender que são corresponsáveis pelo que 

acontece na sua saúde e no seu ambiente, através das suas escolhas alimentares, 

ainda não são desenvolvidas de forma clara. Por isso, propor uma intervenção para a 

reflexão dos hábitos alimentares, construindo uma Sequência Didática com e para os 

alunos, respaldam a necessidade de promover a EAN e a EA de forma integrada. 

Estamos inseridos num ambiente global, onde pequenas ações interferem na 

nossa saúde e na natureza, precisamos desenvolver nas gerações atuais um senso 

crítico sobre suas ações, proporcionando mudanças nas gerações futuras, tornando-

as mais consciente, como cita Dias (1999):  

A sociedade humana precisa, mais do que em qualquer outra época da sua 
história, por estar colocando em risco a sustentabilidade da sua própria 
sobrevivência no planeta, exercitar a crítica e a autocrítica, a reflexão, a 
análise e a avaliação e promover a solidariedade, a honestidade e outros 
valores humanitários que tornem a nossa espécie mais viável. (DIAS, 1999, 
p. 100). 

Esse entendimento só será possível, quando a escola perceber seu papel 

formador cidadão, onde os conteúdos não apenas servem para serem ensinados, mas 

também, para serem vivenciados, auxiliando na compreensão do conhecimento que 

transporta para a vida. 

Perceber que há uma integração entre os alimentos escolhidos, a ação no seu 

corpo, o impacto no ambiente e a reação na sua qualidade de vida, autonomiza os 

alunos a refletirem melhor sobre suas escolhas, formando uma geração mais 

consciente. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo descreve a trajetória metodológica que percorremos para 

responder à questão que norteou a pesquisa. Descrevemos os sujeitos, as etapas da 

coleta de dados, os instrumentos de coleta e os procedimentos de análise dos dados. 

Para desenvolver a proposta de uma ação integradora entre os alimentos, a 

saúde e o ambiente, faz-se necessário promover o ensino de forma investigativa, que 

desperte a reflexão pessoal para os problemas envolvendo a alimentação e o descarte 

no ambiente. Nessa perspectiva abordaremos uma Sequência Didática que propulsa 

a descoberta de conhecimentos e integra as ações entre as escolhas alimentares 

realizadas pelos alunos, a sua saúde e o meio ambiente. 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Esse trabalho configura-se no âmbito da pesquisa de análise qualitativa com 

sua legitimidade e rigor citada por Esteban (2010, p. 193), ressaltando que os 

pesquisadores qualitativos abordam fundamentalmente questões relacionadas nas 

ações e não nos atos. Não é o ato por si só, isolado, que respondem as questões de 

pesquisa, mas sim a interpretação do significado das ações humanas (ESTEBAN, 

2010, p. 193).  

A abordagem na pesquisa qualitativa apresenta características fundamentais 

que precisam ser compreendidas, pois concebem um conhecimento construído pelo 

sujeito e suas interações com o ambiente, como destaca André (2013): 

Assim, o mundo do sujeito, os significados que atribui às suas experiências 
cotidianas, suas linguagens, suas produções culturais e suas formas de 
interações sociais constituem os núcleos centrais de preocupação dos 
pesquisadores. Se a visão de realidade é construída pelos sujeitos, nas 
interações sociais vivenciadas em seu ambiente de trabalho, de lazer, nas 
famílias, torna-se fundamental uma aproximação do pesquisador a essas 
situações. (ANDRÉ, 2013, p. 97).   
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 Nesse contexto, acompanhar a construção do conhecimento dos 

sujeitos pela sua intervenção com o meio e com as atividades vivenciadas através da 

pesquisa, concretiza-se a relevância do tema pesquisado para o público envolvido, 

pois o núcleo central de preocupação dos pesquisadores nas pesquisas qualitativas 

deve ser o significado que o sujeito atribui às suas experiências cotidianas e suas 

interações sociais (ANDRÉ, 2013, p. 101).   

A metodologia deste trabalho pautada na Pesquisa de Natureza Interventiva 

(PNI), que possui a característica de articular, de alguma forma, a investigação e a 

produção de conhecimento, com ações e processos interventivos (TEIXEIRA; NETO, 

2017, p. 1062), permite ao pesquisador uma diversidade de intervenções que levem 

os sujeitos envolvidos a demonstrarem todas as suas reflexões sobre os temas 

propostos.  

A Pesquisa de Natureza Interventiva (PNI) “com suas práticas que conjugam 

processos investigativos ao desenvolvimento concomitante de ações que podem 

assumir natureza diversificada” (TEIXEIRA; NETO, 2017, p. 1056) deve ser utilizada 

com vantagem para enquadrar a diversidade de pesquisas caracterizadas por 

articularem, de alguma forma, investigação e produção de conhecimento. 

A pesquisa foi realizada entre os meses de agosto à novembro de 2018, 

tratando de uma investigação envolvendo a relação de um grupo de crianças sobre 

como suas escolhas alimentares interferem na sua saúde e no ambiente escolar em 

que vivem. A intenção da pesquisa foi aliar a ação integradora entre as escolhas 

alimentares realizadas pelos alunos e seus benefícios e/ou malefícios à saúde e ao 

ambiente.   

 

3.2 Caracterização da escola e dos sujeitos 

 

A pesquisa foi realizada numa escola da rede municipal, com localização 

central na cidade de Ilhéus – BA (Figura 1). O prédio possui diversos espaços como 
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uma área externa ampla, pátio aberto, anfiteatro ao ar livre, horta e tem acesso a 

outros espaços municipais como o Ginásio de esporte e o Estádio de futebol.  

Figura 1 – Escola lócus da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estrutura conta com 18 salas de aula, sala de leitura, sala de Multimeios, 

laboratório de informática, sala dos professores com banheiro, sala de atendimento 

especializado, sala de coordenação com banheiro, sala da direção com banheiro, 

secretaria com banheiro, sala de espera, sala de vice – diretoria e banheiros 

masculinos e femininos para uso dos alunos. A estrutura em relação a quantidade de 

espaços é ótima, mas a qualidade da construção é precária necessitando de ampla 

reforma. 

Há um amplo refeitório que está em desuso pela situação precária de 

conservação. Há um almoxarifado, uma cozinha, uma despensa e algumas pequenas 

salas que são utilizadas como depósito.  

No entorno da escola pesquisada, foi observada a oferta de diversos alimentos 

através dos vendedores ambulantes, durante todo o dia. Esses alimentos chamam a 

atenção das crianças e dos adultos que se tornam os responsáveis pela 

comercialização. São vendidos no entorno e dentro da escola lanches como: 

cachorros-quentes, coxinhas, quibes, pastéis, pipocas, acarajés, abarás, salgadinhos 

tipo chips, balas, chocolates, sorvetes, pirulitos, chicletes e doces. Tudo isso está à 

disposição da comunidade que frequenta o ambiente onde a pesquisa foi realizada. A 

praticidade de obter esses alimentos a qualquer momento no local e o costume de 

comprar esses alimentos para serem consumidos fora e dentro do espaço escolar, é 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (agosto/2018). 



39 
 
 

 

vivenciado desde os alunos menores aos maiores, tornando um hábito vicioso. Tanto 

os alunos, como as próprias professoras garantem a compra e venda desses 

alimentos, tornando-os cada vez mais cotidiano esse consumo. 

No ano letivo de 2018 a escola contou com três professoras de 40h que 

atuaram nas seis turmas do 4º ano. Todas são formadas em Pedagogia. Duas delas 

possuem Pós-Graduação completa, uma em Coordenação Escolar e a outra em 

Educação Especial. A terceira professora está concluindo uma Pós-Graduação em 

Psicopedagogia. As experiências profissionais das três docentes em sala de aula 

variam entre dois à quatro anos. 

O relacionamento com os alunos foi construído com respeito, carinho e muita 

interação com as turma. Não foram observados, nem vivenciados momentos críticos 

de conflitos entre professoras e alunos, nem entre os colegas nas turmas. 

O Planejamento no ano letivo de 2018 era realizado semanalmente, todas as 

sextas-feiras em turnos alternados por 4h. Os planejamentos iniciavam com um 

momento de reunião com o corpo gestor e em seguida, havia o registro dos 

planejamentos pelas professoras com a presença da supervisora escolar. 

Em relação a falta de acesso envolvendo questões específicas desse ambiente, 

as professoras relataram a busca de algumas alternativas para resolver e superar as 

limitações referentes a: 

 Espaço físico – como a escola possui área externa, elas utilizavam esses 

espaços disponíveis de forma frequente, porém, às vezes, há um limite no tempo de 

utilização desses espaços por estarem próximos a outras salas de aula e pela 

estrutura precária. 

 Falta de material – Substituíam por outros similares e/ou planejavam com o 

foco nos materiais que possuíam. Algumas professoras relataram a busca por 

parcerias para adquirir os materiais que faltam e/ou mudam as estratégia para que as 

aulas acontecessem. 

 Em relação às queixas referente ao número excessivo de aluno não houve, pois 

a escola respeita o limite de matrículas. 
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O município de Ilhéus-BA, desenvolve o trabalho nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental com a utilização de Ciclos de Aprendizagens. O Ciclo dos anos iniciais 

é referente ao Ciclo 2 divididos em Fases I, II e III, que correspondem ao 1º, 2º e 3º 

anos respectivamente. São indicados pelas as siglas: C2FI, C2FII e C2FIII. 

Completando essa etapa, há a continuidade com o Ciclo 3 que abrange o 4º e 5º anos, 

divido em Fases I e II, respectivamente. São indicados pelas siglas: C3FI e C3FII.  

Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram alunos entre 09 a 12 anos de idade. 

Esse público foi escolhido inicialmente pela acessibilidade da pesquisadora com as 

crianças no espaço onde foi realizada a pesquisa e pela provável aquisição da leitura 

e escrita nesta fase escolar, que auxiliou na aplicação das etapas da pesquisa.  

 

3.3 Desenvolvimento da pesquisa 

 

3.3.1 Aspectos éticos da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada a partir da aprovação do projeto pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) sob Parecer nº 

2.775.412 e CAAE 89520918.6.0000.5526, datado de 18 de julho de 2018. 

Iniciamos o Processo de Consentimento Livre e Esclarecido (PCLE) na escola 

através de um encontro para o pedido de permissão para a realização da pesquisa ao 

corpo gestor. Após o consentimento pela diretora, houve a apresentação da pesquisa 

para todo o corpo docente, no início do mês de agosto de 2018. Foi utilizado o 

momento de planejamento no AC das professoras para a realização desse encontro 

inicial na sala de Multimeios da própria escola. A apresentação da pesquisa foi 

projetada através de slides explicando as propostas, os objetivos e as três etapas.  

Foi indicada a necessidade do direcionamento para um ano específico do 

Ensino Fundamental, nesse caso o 4º ano (C3FI), porque nessa faixa etária os alunos 

costumam adquirir uma postura mais autônoma e, acredita-se que esses alunos já 
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dominam os processos de leitura e da escrita. Estavam presentes nesse momento: 

catorze professoras do 1º ao 5º ano abrangendo todos os Ciclos e Fases de 

aprendizagens da escola, três orientadoras, duas supervisoras, uma vice-diretora e a 

diretora. Após a apresentação do projeto de pesquisa para todas, houve uma reunião 

mais direcionada com as três professoras que atuam no C3FI para a leitura e a 

explicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para as 

professoras (Anexo 1), sendo que todas as três demonstraram interesse em assinar 

para participarem da pesquisa.  

Dando continuidade a esse processo foi marcado junto com a gestão e com as 

professoras do C3FI as datas mais adequadas para a realização de reuniões com os 

pais e/ou responsáveis pelos alunos para ser apresentada a pesquisa. Foi distribuído 

o Convite (Anexo 2) aos alunos das seis turmas do 4º ano para serem entregues aos 

pais e/ou responsáveis. Os encontros aconteceram em várias datas, para que fossem 

atendidos o maior número de pais. Utilizamos o espaço da sala de Multimeios da 

própria escola para atender os pais e/ou responsáveis dos alunos. A cada encontro 

foram explanadas as propostas, sanadas as dúvidas e apresentados os objetivos e as 

etapas da pesquisa. Destacamos a necessidade da assinatura do TCLE para os 

responsáveis pelos alunos (Anexo 3) com o propósito de permitir e validar as ações 

que envolveram a pesquisa.  

 

3.3.2 Primeira Etapa: Diagnóstico inicial do perfil alimentar dos alunos 

 

Dando continuidade as ações da pesquisa, após o momento com os pais e 

assinatura do TCLE (Anexo 3), houve o encontro com as seis turmas do C3FI, para 

convidar os alunos a participarem da pesquisa, relatando a abordagem e os objetivos 

de forma oral pela pesquisadora. Com a intenção de identificar as escolhas e os tipos 

de alimentos consumidos pelos alunos, para montar um perfil de cada turma, foi 

explicado aos alunos (sujeitos da pesquisa) a necessidade da aplicação de um 

Questionário Diagnóstico (Anexo 4) para a seleção de uma das seis turmas do C3FI 

para a intervenção pedagógica completa. 

Foto a ser selecionada 
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A aplicação do questionário aos alunos objetivou analisar se os hábitos 

alimentares estão distantes dos parâmetros preconizados para esta idade (baixo 

consumo de feijão, frutas e legumes, com alto consumo de produtos ultraprocessados 

e bebidas adoçadas). Esse instrumento inquere sobre aspectos relacionados aos 

indicadores utilizados nos documentos Orientações para Avaliação de Marcadores de 

Consumo Alimentar na Atenção Básica (BRASIL, 2015, p. 12) e Vigilância de Fatores 

de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico – Vigitel 

(BRASIL, 2017, p. 21). O Questionário Diagnóstico (Anexo 4), assim como os estudos 

citados, tomamos como base os parâmetros preconizados por órgãos nacionais e 

internacionais como sendo os ideais para hábitos alimentares saudáveis. Entre os 

fatores elencados encontram-se o consumo de feijão, frutas, verduras/legumes, 

ultraprocessados, bebidas adoçadas e alguns aspectos relacionados à segurança 

alimentar como o número de refeições realizadas e as atividades físicas. Combinamos 

com os alunos e com cada professora das turmas as melhores datas para a aplicação 

do instrumento. Entre o final do mês de agosto e início do mês de setembro de 2018 

os questionários foram aplicados nas seis turmas do C3FI.     

Os dados dos Questionários Diagnósticos (Anexo 4) aplicados foram tabulados 

e analisados para identificar a turma que mais necessitava de uma intervenção e que 

foi realizada a pesquisa por completo. Com base nesses dados a turma “A” do turno 

matutino foi selecionada.  Após os resultados iniciais que indicaram a seleção de uma 

das turmas, foram realizadas mais observações, visando identificar como são 

ministradas as aulas de Ciências ou de outras matérias que integrem temas 

ambientais e alimentares, na escola lócus da pesquisa. Foi percebida a rotina e a 

postura da turma selecionada, frente a esses conhecimentos. Participamos, também, 

do planejamento das aulas no momento da Atividade Complementar (AC), para 

entender o tratamento dado aos conteúdos relacionados aos temas envolvendo saúde 

e meio ambiente.  

Foi observada a rotina da turma “A” acompanhando o cotidiano dos alunos. 

Esse contato inicial foi registrado no Diário de Bordo da pesquisadora que 

referenciamos como um instrumento adequado para esse momento, pois oferece a 

possibilidade de descrição da coleta de dados através das ações do cotidiano. A turma 



43 
 
 

 

“A” foi observada por dois dias consecutivos pela pesquisadora, iniciando uma 

convivência inicial com os alunos de forma sutil. 

Durante a observação das aulas, no primeiro dia, a professora iniciou com a 

leitura de um texto do Livro Didático caracterizado com uma entrevista, intitulado “Bate 

papo animado”. Os alunos participaram com atenção respondendo aos 

questionamentos da professora sobre esse gênero textual. Dando continuidade, os 

alunos formaram grupos com quatro integrantes para completarem uma ficha com 

dados envolvendo uma entrevista.  

Essa atividade utilizou todo o tempo do primeiro momento da aula, antes do 

recreio e, os grupos que iam acabando, aguardavam a hora para a liberação do 

intervalo. Os alunos conversavam e se movimentavam de forma tranquila, interagindo 

bem no espaço, enquanto a professora registrava o visto na atividade em cada 

caderno. Logo em seguida, foram liberados para o recreio.  

Na volta a sala, para perceber melhor a rotina desse público, aproveitei para 

indagar sobre a quantidade de crianças que compraram algo na vendinha da escola 

e/ou pelo acesso ao portão com os ambulantes que ofertam lanches para compra e, 

sobre quem havia trazido lanche de casa. Seis crianças sinalizaram que compraram 

lanche na venda e dez sinalizaram que trouxeram lanche de casa. Nesse dia estavam 

presentes dezoito alunos. Perguntei, também, se alguém tinha consumido a merenda 

ofertada pela escola e apenas seis dos dezoito alunos presentes, optaram pelo 

consumo da merenda escolar nesse dia.  

Ainda nesse dia os alunos copiaram a atividade de casa no caderno de 

Português que solicitava a construção de uma entrevista assistindo um jornal ou com 

o auxílio da internet. Enquanto os alunos copiavam a atividade de casa, a professora 

auxiliava aqueles que apresentavam dificuldades. 

Na decoração da sala haviam muitas construções dos alunos com cartazes e 

desenhos. Um alfabeto era exposto na parede lateral possuindo imagens de produtos 

alimentícios industrializados em todas as letras. Faltando poucos alunos para 

terminarem a cópia da atividade de casa, dois deles pegaram um pequeno teatro de 
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caixa de papelão e contaram uma história para os colegas que tinham finalizado o 

registro. 

Dando sequência, a professora revisa as questões da prova de Ciências, que 

foi aplicada na semana anterior, refletindo com a turma sobre os resultados de forma 

positiva. Ela leu as questões e os alunos responderam oralmente interagindo nas 

possibilidades de respostas. Nesse momento houve discussões abordando temas da 

avaliação como seres vivos e não vivos, a relação entre o meio ambiente e a vida 

animal, a relação entre o homem branco e o meio ambiente e a relação entre o índio 

e o meio ambiente. A avaliação também envolveu temas como a relação entre os 

alunos e o ambiente escolar, o uso da água, desperdício, Ecossistema, cadeia 

alimentar – produtor – consumidor e parasitismo – piolho.  

Para finalizar a aula, foi solicitado o desenho de um ecossistema individual 

numa folha distribuída pela professora. Ela destacou que poderiam desenhar um 

ecossistema que os alunos já haviam visitados como: cachoeira, praia e mata. Alguns 

alunos destacaram que gostariam de desenhar desertos e florestas com seres vivos 

e seres não vivos. Enquanto os alunos desenhavam, a professora corrigia os cadernos 

e as agendas que os alunos levam para casa. A professora finalizou a aula recolhendo 

os desenhos que foram utilizados na aula seguinte. 

No outro dia, a professora entregou os ecossistemas desenhados pelos alunos 

na aula anterior. Ela revisou o conceito oralmente e organizou a turma para que todos 

pudessem apresentar seus desenhos produzidos. As apresentações aconteceram de 

forma simples, porém muito rica. Com cada aluno explicando sua produção, o tempo 

foi ocupado durante todo o início da manhã até o momento do recreio. A maioria dos 

alunos, treze do total de quinze, desenharam matas e florestas com animais diversos 

e elementos não vivos como pedras e água. Um aluno desenhou cachoeira e outro 

desenhou a praia. 

A organização e a estrutura do espaço físico dos alunos na sala de aula foi 

adaptada de diversas formas, às vezes em grupos, em semicírculo ou em fileiras, 

dependendo do objetivo da aula. Percebe-se que há o costume de modificação das 

estruturas das carteiras a depender dos momentos planejados pela professora. Com 

essas observações registradas no Diário de Bordo, finalizamos as ações e 
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observações da Primeira Etapa da pesquisa que envolveu a coleta de dados iniciais 

com o Questionário Diagnóstico, a escolha e a observação da turma. Esses momentos 

também promoveram a familiarização da pesquisadora com os estudantes. 

 

3.3.3 Segunda Etapa: Sequência Didática 

 

 Para desenvolver a pesquisa com os alunos, inicialmente foi realizado o 

registro da Atividade de Aceite (Anexo 5) para demonstrarem o desejo livre em 

participar da pesquisa de forma voluntária. Após aceitarem que a pesquisa fosse 

realizada, a pesquisadora iniciou a aplicação do primeiro dos oito encontros pré-

planejados aplicando uma Sequência Didática que abordou os temas referentes a 

EAN e EA. Essa aplicação iniciou no final do mês de setembro de 2018. 

Planejar uma Sequência Didática envolve muito estudo e critérios, pois o 

desenvolvimento de temas de forma contínua deve ser abordado com criatividade, 

envolvendo os alunos, despertando interesse e surgindo a aprendizagem. Aliar as 

ações de uma Sequência Didática à participação investigativa dos alunos, foi um 

desafio para a pesquisadora, pois a cada encontro foram coletados informações de 

como as crianças compreendem o tema abordado para, assim planejar o próximo 

passo da intervenção. Zabala (1998) destaca que as fases para construir uma 

sequência não são fixas, pois dependem dos objetivos que queremos alcançar.  

A identificação das fases de uma sequência didática, as atividades que a 
conformam e as relações que se estabelecem devem nos servir para 
compreender o valor educacional que têm, as razões que as justificam e a 
necessidade de introduzir mudanças ou atividades novas que a melhorem. 
(ZABALA, 1998, p. 54). 

Dessa forma, planejar encontros que abordem temas envolvendo a EAN e EA, 

observando os conhecimentos registrados pelos alunos durante a aplicação da 

pesquisa, integram novos saberes que possam promover uma ação investigativa 

frente aos possíveis contextos. 
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No planejamento da Sequência Didática os encontros foram divididos em duas 

partes. Na Parte 1 indicamos a realização da coleta de dados iniciais com os alunos 

através de quatro encontros. Na Parte 2 indicamos os momentos das intervenções 

realizadas pela pesquisadora com os alunos, também através de quatro encontros. 

Nos quatro primeiros encontros da Parte 1 foram registradas informações iniciais que 

os alunos possuíam sobre a alimentação, a saúde e o ambiente. Com base nesses 

registros, houveram os outros quatro momentos de intervenção na Parte 2, 

abrangendo os possíveis conceitos ainda não compreendido pelos alunos. 

No primeiro encontro da Parte 1 iniciamos com uma conversa sobre o que é 

pesquisa e como coletamos os dados. Foi apresentada a mascote da pesquisa “O 

boneco Pesquisador”, colado em uma caixa que foi utilizada durante toda a 

intervenção. Foi acordado que a partir daquele momento as embalagens dos produtos 

consumidos pelos alunos seriam depositadas nesta caixa intitulada de: “Caixa: 

Nossos Alimentos” (Figura 2). Esse recurso foi colocado em um lugar visível e de fácil 

acesso aos alunos para que as embalagens dos alimentos consumidos fossem 

depositadas diariamente e teve como objetivo identificar as escolhas e os tipos de 

alimentos consumidos pelos alunos no espaço escolar. 

Figura 2 – “Caixa: Nossos alimentos” para coleta das embalagens dos alimentos consumidos pelos 

alunos no espaço escolar. 

 

 

 

Dando continuidade, direcionamos uma conversa sobre alimentação e os 

alunos registraram, através de desenhos individuais, os alimentos que eles mais 

gostam de consumir no momento do recreio dentro da escola.  

No segundo encontro da Parte 1 houve a classificação dos alimentos 

desenhados pelos alunos indicados em maiores quantidades no dia anterior, de forma 

coletiva. Houve, também, o registro da atividade “Ingredientes dos Alimentos” (Figuras 

3, 4 e 5) de forma individual. A classificação dos alimentos preferidos pelos alunos foi 

Fonte: Foto registrada durante a pesquisa (setembro/2018). 
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construído de forma coletiva para comparar com a colocação dos alimentos mais 

registrados através dos desenhos. A pesquisadora distribuiu pedaços de papel com o 

nome dos seis alimentos que mais foram indicados como os preferidos para consumo 

através dos desenhos. Foram eles: pizza, maçã, biscoito, bala, pastel e sorvete (os 

alimentos mais registrados pelas crianças). Com as fichas afixadas no quadro, houve 

a solicitação de uma classificação entre esses alimentos como sendo os preferidos 

para consumo. Em seguida foi distribuída a atividade “Ingredientes dos alimentos” 

(Figuras 3, 4 e 5) com a foto de alguns dos alimentos consumidos pelos alunos que 

fizeram parte da colocação do encontro anterior e de outros alimentos retirados da 

“Caixa: Nossos Alimentos” para que houvesse o registro individual dos possíveis 

ingredientes. 

Foram montados três modelos de atividades em folhas diferentes, com três 

alimentos diferentes. Seguem os modelos das atividades: 

Figura 3 – Modelo de atividade 1 produzida pela pesquisadora. 

 

 

 

 

Fonte: Produção para a pesquisa (setembro/2018). 

Figura 4 – Modelo de atividade 2 produzida pela pesquisadora. 
 

 

 

 

 

Fonte: Produção para a pesquisa (setembro/2018). 

MODELO 1 
QUAIS INGREDIENTES COMPÕEM CADA ALIMENTO? 

______________________________________________________ 
PIZZA 

_____________________________________________________ 
BISCOITO 

_______________________________________________________ 
BALA 

 

MODELO 2 
QUAIS INGREDIENTES COMPÕEM CADA ALIMENTO? 

______________________________________________________ 
COXINHA 

   _____________________________________________________ 
BATATA FRITA 

_______________________________________________________ 
IOGURTE 
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Figura 5 – Modelo de atividade 3 produzida pela pesquisadora. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção para a pesquisa (setembro/2018). 

O terceiro encontro da Parte 1 foi iniciado com uma conversa sobre o “lixo” que 

produzimos através da alimentação. Foi aberta a “Caixa: Nossos Alimentos” (Figura 

2) e relacionamos as embalagens depositadas na caixa ao “lixo” que produzimos 

diariamente através da alimentação. Em seguida houve o registro de respostas para 

as perguntas: O que é “lixo”? O que o “lixo” causa no ambiente? Foi utilizada a 

atividade impressa “Opinando” (Anexo 6), incentivando e respeitando o tempo de 

registro de forma individual.  

No quarto e último encontro da Parte 1 fomos para a sala de Multimeios e foram 

projetadas imagens de fotografias dos ambientes de convivência dos alunos: partes 

da área externa da escola, a rua onde a escola se encontra e uma avenida da cidade 

localizada próxima a escola. As fotos retratavam muitas embalagens de alimentos 

jogadas pelo chão, poluindo esses locais de convivência dos alunos. 

Após essa conversa inicial, a pesquisadora distribuiu uma atividade impressa 

aos alunos (Figura 6) para que eles relacionassem as possíveis ações que interferem 

na produção do “lixo”. Os alunos ligaram a palavra “LIXO” às ações que eles 

relacionaram individualmente.  

 
 
 
 
 
 
 

MODELO 3 
QUAIS INGREDIENTES COMPÕEM CADA ALIMENTO? 

______________________________________________________ 
PASTEL 

   _____________________________________________________ 
SALGADINHO TIPO CHIPS (PIPOCA) 

_______________________________________________________ 
SORVETE 
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 Figura 6 – Modelo de atividade produzida pela pesquisadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção para a pesquisa (outubro/2018). 

Destacamos no quadro abaixo (Quadro 1) o resumo das atividades iniciais 

realizadas na Parte 1 da Sequência Didática: 

Quadro 1 - Resumo das atividades e temas relacionados a Sequência Didática – Parte 1. 

RESUMO DAS ATIVIDADES DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA – PARTE 1 

TEMA DA AULA ATIVIDADE TEMPO DE DURAÇÃO 

Preferências alimentares Desenho 1 momento (1h - 1 dia) 

Alimentos consumidos pelos 
alunos 

Ingredientes dos alimentos 1 momento (1h - 1 dia) 

Percepção do lixo Opinando 1 momento (1h - 1 dia) 

Relacionando o lixo no ambiente Relacionando o lixo 1 momento (1h - 1 dia) 

Fonte: Planejamento da pesquisa (setembro/2018). 

A partir da análise desses registros aplicamos mais quatro momentos de 

intervenções pela pesquisadora, tendo como parâmetros para o planejamento, as 

atividades iniciais realizadas pelos alunos. Na continuidade da Sequência Didática, 

houve uma intervenção mais aprofundada com a turma na abordagem dos temas, 

partindo dos resultados apresentados até o momento. A parte 2 foi iniciada no final do 

mês de outubro de 2018. 

No primeiro encontro da Parte 2 a pesquisadora distribuiu fichas com nomes 

de ingredientes que compunham três dos alimentos retirados da “Caixa: Nossos 

Alimentos” (Figura 2). Lembramos que esses alimentos foram consumidos pelos 

LIXO 

ALIMENTAÇÃO 

CONSUMO 

SAÚDE 

POLUIÇÃO 
AMBIENTE 
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alunos e as embalagens foram depositadas nesta caixa. Os alunos leram as fichas 

com os nomes registrados e, sem saberem que eram ingredientes dos alimentos 

consumidos, classificaram essas fichas num Quadro de composição, selecionando 

entre: Ingredientes de alimentos e Não são ingredientes de alimentos. Depois de 

revelado que todas as fichas referenciavam um ingrediente de alimento, eles 

selecionaram essas mesmas fichas pra classificarem em outro Quadro com as 

opções: Prejudica a saúde e Não prejudica a saúde. Por fim, a pesquisadora 

apresentou os três alimentos de origem (Figura 7) e os alunos separaram a 

composição final na qual cada ingrediente poderia fazer parte: um iogurte, um suco e 

um refrigerante. 

Figura 7 – Alimentos envolvidos na atividade da pesquisa. 

 

 

No segundo encontro da Parte 2 os alunos registraram os ingredientes de 

alguns dos alimentos consumidos por eles, utilizando como fonte de leitura dos rótulos 

de algumas das embalagens retiradas da “Caixa: Nossos Alimentos” (Figura 2). Esses 

registros foram realizados em duplas numa folha impressa com a atividade 

“Pesquisando ingredientes” (Anexo 7). Os alimentos distribuídos foram: biscoito 

recheado, biscoito tipo waffle, biscoito tipo cookie, chocolate, iogurte, cereal matinal, 

biscoito salgado e salgadinhos tipo chips. Eles levaram para casa a atividade impressa 

para trazerem informações sobre os ingredientes registrados. Essas informações, 

posteriormente, foram agrupadas e organizadas pelos alunos e pela pesquisadora 

como um texto básico (Anexo 8), fazendo parte da “Pasta Catálogo”. 

No terceiro encontro da Parte 2 houve a observação da relação entre os 

alimentos consumidos e o descarte no ambiente. A pesquisadora levou dois grupos 

de alimentos: um formado pelas embalagens dos alimentos consumidos pelos alunos 

na escola e o outro formado por imagens impressas que representavam alimentos 

naturais ou preparados. 

No grupo dos alimentos formados pelas embalagens foi afixada uma lista em 

cada embalagem com os nomes dos ingredientes que o compõe. No grupo dos 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 
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alimentos representados por imagens, haviam a impressão de frutas, legumes e 

refeições preparadas representando a merenda escolar. 

Foi apresentado o “Boneco consumidor” (Figura 8). Esse recurso simulou o 

consumo dos alimentos nos dois grupos, havendo a reflexão sobre o que o boneco 

ingeria e sobre o que sobrava como descarte para o ambiente.  

Figura 8 – Material produzido pela pesquisadora como recurso de pesquisa. 

 

 

 

  

 

 

Iniciamos com os alimentos do primeiro grupo composto por alimentos 

ultraprocessados. Cada lista afixada nas embalagens foi lida e depositada na bacia 

presa ao boneco, simulando o consumo do alimento. Os resíduos (embalagens) era 

descartado no chão em um círculo riscado representado por: Ambiente 1. Em seguida, 

alimentamos o “Boneco consumidor” (Figura 8) com o segundo grupo de alimentos, 

composto pela representação de preparos e pela representação de alimentos 

naturais. As imagens impressas eram depositadas na bacia, simulando o consumo 

das frutas, verduras e preparos. Os resíduos (materiais que simulavam cascas, folhas 

e sementes) foram descartados no chão em um círculo riscado representado por: 

Ambiente 2. Essa atividade foi realizada com os alunos no anfiteatro da escola, ao ar 

livre (Figura 9). 

Figura 9 – Alunos durante a atividade de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 
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 No quarto e último encontro da Parte 2 foram apresentados aos alunos os dois 

ambientes formados pela última atividade: Ambiente 1 e Ambiente 2. Iniciamos uma 

conversa sobre as condições e possibilidades de acontecimentos desses ambientes. 

A primeira possibilidade seria de que os materiais descartados nos dois “ambientes” 

fossem parar nas lixeiras e, consequentemente, no lixão da cidade. A segunda, 

envolveu o descarte desses materiais fora das lixeiras. Prosseguindo com a reflexão, 

a pesquisadora apresentou uma caixa recortada, simulando um bueiro (Figura 10) e 

analisamos como ficaria o depósito dos resíduos presentes nesses dois ambientes 

nos bueiros da cidade e, suas consequências para os locais de convivência dos 

alunos. 

Figura 10 – Material produzido pela pesquisadora como recurso para a atividade de pesquisa. 

 

     

 

 

 

 

 

Destacamos no quadro (Quadro 2) o resumo das atividades de intervenção 

realizadas na Parte 2 da Sequência Didática: 

 

Quadro 2 -  Resumo das atividades e temas relacionados da Sequência Didática – Parte 2. 

RESUMO DAS ATIVIDADES DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA – PARTE 2 

TEMA DA AULA ATIVIDADE TEMPO DE DURAÇÃO 

Refletindo sobre os ingredientes Quadros de composição 1 momento (1h - 1 dia) 

Pesquisando sobre os 
ingredientes 

Leitura de rótulos 1 momento (1h - 1 dia) 

Relação alimento e saúde Boneco consumidor 1 momento (1h - 1 dia) 

Relação alimento e ambiente Análise de dois ambientes 1 momento (1h - 1 dia) 

Fonte: Planejamento da pesquisa (outubro/2018). 

Todos os momentos foram planejados respeitando a linguagem infantil e 

obtendo como ponto de partida os registros e discussões produzidos pelos próprios 

alunos. 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 
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3.3.4 Terceira Etapa: coleta de novos registros e o produto educacional 

 

Essa etapa abarca os últimos quatro encontros da pesquisa com os alunos. 

Eles foram realizados para coletar novos registros após a intervenção da 

pesquisadora sobre os temas abordados. Todos os registros produzidos compõem a 

“Pasta Catálogo” organizada pelos próprios alunos como o produto educacional da 

pesquisa. 

O primeiro encontro da Terceira Etapa da pesquisa foi no início de novembro 

de 2018. Utilizamos o Laboratório de Informática da própria escola para esse 

momento. Os alunos digitaram e estruturaram o texto que a pesquisadora organizou 

com as informações trazidas por eles na pesquisa sobre os ingredientes dos alimentos 

consumidos, registrados na atividade “Pesquisando Ingredientes” (Anexo 7). Os 

alunos escolheram a fonte, o tamanho da fonte e solicitaram que fosse colocada a 

imagem da mascote “O boneco Pesquisador” (Figura 5) utilizado durante a pesquisa. 

A pesquisadora salvou num pen-drive o texto final (Anexo 8) para compor a “Pasta 

Catálogo”. 

Figura 11 – Mascote criado pela pesquisadora para a atividade de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No segundo encontro da Terceira Etapa os alunos realizaram a “Pesquisa 

Interativa” (Figura 12). Foram organizadas quatro duplas que, durante o momento do 

recreio, ofertaram aos colegas de outras turmas alimentos consumidos no cotidiano 

deles, porém dando ênfase a um ingrediente contido nesse alimento. Cada 

abordagem era registrada numa placa com a escolha realizada pelos colegas 

abordados, indicando se o alimento foi aceito ou não. 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (setembro/2018). 
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Figura 12 – Abordagem dos alunos em campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No terceiro encontro os alunos responderam novamente as atividades já 

realizadas na segunda etapa da pesquisa na Parte 1 da Sequência Didática, para 

comparar suas respostas iniciais com as finais, refletindo sobre as possíveis 

aprendizagens. Os alunos, acomodados na sala, responderam pela segunda vez as 

atividades: “Ingredientes dos alimentos” (Figuras 1, 2 e 3), “Opinando” (Anexo 6) e 

“Relacionando o lixo” (Figura 4).   

No quarto e último encontro foi organizada a “Pasta Catálogo”. A pesquisadora 

apresentou uma pasta preta para os alunos onde foi organizado os registros. Eles 

encaixaram os materiais nas folhas plásticas correspondentes, como desejaram. A 

pesquisadora respeitou o momento de construção da turma deixando que a 

organização dos materiais utilizados e produzidos durante a pesquisa fossem 

colocados conforme as discussões em grupo e comum acordo entre eles. Foi 

salientado a importância desse material que serviu de exemplo como fonte de 

pesquisa para os pais e/ou responsáveis pelos alunos, bem como a todo o corpo 

docente da escola. Depois de pronta, serviu como uma base norteadora para abarcar 

a relevância desta pesquisa para os alunos, registrando as possíveis considerações, 

vivências, descobertas e aprendizagens.  

Todas as produções compuseram o produto educacional da pesquisa, a “Pasta 

Catálogo”, que foi apresentada ao corpo docente da escola como uma estrutura 

formativa para as ações pedagógicas. Esse produto educacional, também foi 

apresentado às famílias dos alunos, despertando um momento de reflexão da possível 

mudança de hábito alimentar, influenciada através da vivência com a pesquisa.  

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (novembro/2018). 
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3.4 – Procedimento de tratamento e análise dos dados 

 

Foram definidas quatro categorias de análises através do referencial teórico 

desta pesquisa:  Perfil alimentar das crianças, Preferência e consumo alimentar dos 

alunos, Composição dos alimentos consumidos e Integração dos alimentos 

consumidos com a saúde e o ambiente.  

O Guia de Orientações para Avaliação de Marcadores de consumo alimentar 

na Atenção Básica (BRASIL, 2015, p. 12), traz a referência dos marcadores saudáveis 

o consumo de frutas, verduras e feijão; e não saudáveis o consumo de embutidos, 

bebidas adoçadas, macarrão instantâneo, biscoitos salgados, doces, guloseimas e 

biscoitos recheados. Através destas categorias de análises traçamos um perfil 

alimentar, identificamos as preferências, buscamos as composições dos alimentos e 

integramos à saúde e o meio ambiente, relacionando os alimentos com marcadores 

não saudáveis. 

A categoria Perfil alimentar das crianças, foi analisada na Primeira Etapa da 

pesquisa com os dados do Questionário Diagnóstico (Anexo 4). 

Para as categorias: Preferência e consumo alimentar dos alunos, Composição 

dos alimentos consumidos e Integração dos alimentos consumidos com a saúde e o 

ambiente, foram analisados os dados da Segunda Etapa da pesquisa com a aplicação 

da Sequência Didática e da Terceira Etapa com os novos registros das atividades.  

Para a categoria Preferência e consumo alimentar dos alunos, analisamos as 

embalagens depositadas na “Caixa: Nossos Alimentos”, a atividade de desenho das 

preferências alimentares e a Classificação dos alimentos preferidos para consumo no 

recreio (individual e coletiva).  

Para categoria Composição dos alimentos consumidos, foram analisados os 

dados da atividade “Ingredientes nos alimentos”, a classificação no Quadro de 

composição envolvendo as opções “Ingredientes de alimentos/Não é ingrediente de 

alimento” e a atividade “Pesquisando Ingredientes” com a leitura dos rótulos.  
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Para a categoria Integração dos alimentos consumidos com a saúde e o 

ambiente, foram analisados os dados das atividades “Opinando”, análise de fotos, 

“Relacionando o lixo”, classificação no Quadro de composição envolvendo as opções 

“Não prejudica a saúde/Prejudica a saúde”, “Boneco consumidor” e Análise de dois 

ambientes. 

Todas as atividades foram estruturadas para comparar os dados registrados 

pelas crianças no início da pesquisa e no final da pesquisa, estabelecendo um diálogo 

reflexivo sobre a temática pesquisada.   
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4 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

Inicialmente foi realizada a primeira etapa da pesquisa com o diagnóstico e a 

seleção da turma. Em seguida comparamos os registros iniciais e finais dos alunos. 

Finalizamos essa análise com a produção da “Pasta Catálogo” e a importância deste 

produto como fonte de consulta, registro e pesquisa para a comunidade local. 

 

4.1 Perfil alimentar das crianças 

 

Os dados coletados na Primeira Etapa da pesquisa foram registrados para 

analisar a categoria: Perfil alimentar das crianças. Para aplicarmos a pesquisa na 

íntegra foi preciso, inicialmente, levantar dados sobre o público envolvido, identificar 

a possível participação e realizar um diagnóstico inicial com o perfil alimentar de cada 

turma. Através desses dados selecionamos uma dessas turmas para a intervenção 

pedagógica total. 

Observamos, primeiramente, os dados tabulados (Tabela 1) relativos ao 

quantitativo da faixa etária e do sexo dos alunos por turma: 

Tabela 1 - Relação entre a faixa etária e sexo dos participantes do Questionário Diagnóstico por turma. 

Turma Idade Sexo 

 09 anos 10 anos 11 anos 12 anos Total M F Total 

A 06 09 03 01 19 14 05 19 

B 07 09 02 - 18 08 10 18 

C 04 09 03 01 17 10 07 17 

D 09 06 02 01 18 10 08 18 

E 04 12 02 - 18 06 12 18 

F 02 07 03 01 13 06 07 13 

Total 32 52 15 04 103 54 49 103 

Fonte: Dados da pesquisa (setembro/2018). 
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A idade regular para o curso do 4º ano do Ensino Fundamental, são crianças 

entre 09 a 10 anos completos, porém, através dos questionários respondidos, 

verificamos que nas turmas dessa escola há 19 crianças acima desta idade. A faixa 

etária das crianças atende ao público a que esta pesquisa se direciona, alunos no 

estágio das Operações concretas (de 07 à 13 anos) com suas características já 

citadas por Lakomy (2008, p. 35). Nesse contexto, o dado não interfere no objetivo da 

pesquisa, mas destacamos que 18% das crianças matriculadas nas turmas do 4º ano 

desta escola estão em distorção idade/série.  

Outra análise que esses dados trazem é que a turma “A” possui o maior 

quantitativo de meninos e a turma “E” possui o maior quantitativo de meninas. Essas 

turmas apresentam uma diferença de grande entre os gêneros, a turma “A” é formada 

por 74% de meninos e a turma “E” por 67% de meninas. 

Observamos a quantidade de assinaturas do TCLE (Anexo C) e a participação 

do Questionário por cada turma (Tabela 2), comparando com a quantidade de alunos 

matriculados nas turmas: 

Tabela 2 -  Relação entre a quantidade de alunos matriculados, assinatura do TCLE e participantes do 
Questionário Diagnóstico. 

Turma Quantidade de alunos 
matriculados e que 

frequentam a escola 

Quantidade de TCLE 
assinados pelos 

responsáveis 

Quantidade de 
questionários respondidos 

pelos alunos 

A 20 19 19 

B 21 18 18 

C 20 17 17 

D 23 18 18 

E 22 18 18 

F 20 13 13 

Total 126 103 103 

Fonte: Dados coletados durante a pesquisa (setembro/2018). 

Organizamos os dados referentes ao consumo de alimentos, obtidos através 

dos 103 Questionários Diagnósticos (Anexo 4), respondidos pelos alunos em gráficos. 

Esses gráficos foram apresentados às crianças, para melhor compreensão da leitura 

dos resultados, explicando o critério de escolha de uma das turmas para a aplicação 

da pesquisa na íntegra. 
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Destacamos com os alunos as barras nos gráficos que indicavam o maior 

consumo de alimentos ultraprocessados, explicando que esse hábito não favorece a 

saúde. Foi sinalizado aos alunos a análise referente as opções: embutidos, 

refrigerantes, biscoitos e salgadinhos e doces, respaldando a opção por uma das 

turmas. 
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Gráfico 2 - Dados do Questionário Diagnóstico - Turma B
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Fonte: Dados da pesquisa (agosto/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (agosto/2018). 
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Gráfico 4 - Dados do Questionário Diagnóstico - Turma D
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Gráfico 5 - Dados do Questionário Diagnóstico - Turma E
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Fonte: Dados da pesquisa (agosto/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (agosto/2018). 

Fonte: Dados da pesquisa (agosto/2018). 
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Os gráficos foram apresentados aos alunos que identificaram a turma “A” do 

turno matutino, como a mais necessária para a intervenção completa da pesquisa. 

Esses dados trazem a reflexão sobre as preferências na questão de gêneros, pois a 

turma “A” apresenta a maior quantidade de meninos em relação a quantidade de 

meninas entre as turmas desta escola. A pesquisa mostrou que a turma composta por 

74% de meninos foi a que necessitou da intervenção em relação aos hábitos 

alimentares com marcadores não saudáveis. 

Organizamos uma tabela (Tabela 3) com o percentual dos alunos das seis 

turmas relacionando os alimentos consumidos citados no questionário aplicado. 

Destacamos a opção pelo consumo entre 5 a 7 dias da semana, indicados pelos 

alunos, dos alimentos registrados no questionário, compondo a rotina semanal: 

Tabela 3 - Percentual de alunos por turma que consomem (5 a 7 dias da semana) os alimentos em 
destaque. 

TIPOS DE ALIMENTOS TURMA 
A 

TURMA 
B 

TURMA 
C 

TURMA 
D 

TURMA 
E 

TURMA 
F 

FEIJÃO 74% 66% 70% 61% 72% 69% 

VERDURAS 63% 55% 59% 50% 61% 38% 

SALADA CRUA 47% 17% 41% 33% 44% 23% 

LEGUMES DA COMIDA 26% 22% 29% 22% 28% 15% 

CARNES 84% 72% 76% 67% 78% 77% 

SUCO NATURAL 79% 74% 82% 68% 83% 54% 

FRUTAS 58% 55% 59% 50% 61% 23% 

EMBUTIDOS 63% 44% 59% 33% 44% 23% 

REFRIGERANTES 63% 22% 53% 44% 33% 61% 

BISCOITO/SALGADINHO 74% 22% 59% 33% 28% 61% 

DOCES 74% 33% 59% 50% 61% 61% 

Fonte: Dados da pesquisa (setembro/2018). 
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Gráfico 6 - Dados do Questionário Diagnóstico - Turma F

5 A 7 DIAS NA SEMANA

Fonte: Dados da pesquisa (agosto/2018). 
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Segundo o guia de Orientações para Avaliação de Marcadores de consumo 

alimentar na Atenção Básica (BRASIL, 2015, p. 12), é um marcador saudável, o 

consumo de frutas, verduras e feijão; e não saudável o consumo de embutidos, 

bebidas adoçadas, macarrão instantâneo e biscoitos salgados, bem como o consumo 

de doces, guloseimas e biscoitos recheados. 

Analisamos a seguir, o perfil de cada turma com seus respectivos dados.  

A turma A (turno matutino) demonstrou que a maioria dos alunos (exceto no 

quesito salada crua e legumes na comida), encontram-se favoráveis ao consumo dos 

alimentos com marcadores saudáveis, porém a turma apresentou, também, uma 

maioria favorável ao consumo de alimentos com marcadores não saudáveis. 

Destacamos que essa turma é a que apresenta o maior número de meninos. 

A turma B (turno matutino) apresentou o consumo regular de alimentos com 

marcadores saudáveis. Nos quesitos dos marcadores não saudáveis, essa turma 

apresentou os menores índices em relação a esses alimentos. O guia de Orientações 

para Avaliação de Marcadores de consumo alimentar na Atenção Básica (BRASIL, 

2015, p. 12), também destaca que, para essa fase do curso da vida, é fundamental 

orientar que a alimentação seja baseada em alimentos e preparações culinárias, os 

ultraprocessados devem ser evitados ou consumidos ocasionalmente. 

A turma C (turno matutino) apresentou dados mais positivos no consumo de 

alimentos com marcadores saudáveis em relação a turma B, porém os índices de 

alimentos ultraprocessados são maiores. O Marco de Referência de educação 

alimentar e nutricional para as políticas públicas (BRASIL, 2012, p. 31) destaca que a 

alimentação é uma prática social, resultante da integração das dimensões biológica, 

sociocultural, ambiental e econômica, portanto, requer uma abordagem integrada que 

reconheça as práticas alimentares como resultantes da disponibilidade e acesso aos 

alimentos. Nesse contexto já percebe-se o costume pela escolha dos alimentos 

ultraprocessados fazendo parte do cotidiano dos alunos pesquisados.  

Analisando os dados das turmas que fazem parte do turno vespertino, a turma 

D apresentou, comparada as outras, baixos índices de consumo dos alimentos com 
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marcadores saudáveis, porém o consumo de alimentos com marcadores não 

saudáveis também foi um dos menores.  

Identificamos na turma E (turno vespertino) um consumo favorável aos 

alimentos com marcadores saudáveis, que promove o autocuidado como foco 

principal em apoiar as pessoas para que se tornem agentes produtores sociais de sua 

saúde, ou seja, para que as pessoas se empoderem em relação à sua saúde através 

de alimentos que qualifiquem a sua alimentação, conforme o Marco de Referência de 

educação alimentar e nutricional para as políticas públicas (BRASIL, 2012, p. 27). 

Para a escolha dos alimentos ultraprocessados a turma apresentou baixos índices. 

Destacamos que essa turma possui o maior número de meninas. 

A turma F (turno vespertino) se aproximou da turma A nas escolhas dos 

alimentos com marco não saudável e a porcentagem entre as opções dos três últimos 

alimentos (refrigerante, biscoitos/salgadinhos e doces) mantiveram-se iguais em 61%. 

Conforme o Guia alimentar para a população brasileira (BRASIL, 2014, p. 39) 

deve-se evitar alimentos ultraprocessados devido a seus ingredientes que são 

nutricionalmente desbalanceados, eles tendem a ser consumidos em excesso e a 

substituir alimentos in natura ou minimamente processados. 

O excesso desses alimentos são referenciados por Kedouc (2013, p. 64), onde 

se faz necessário uma tolerância de consumo frente aqueles ricos em gordura, 

farinha, açúcar e sal, esse quarteto levam a doenças na infância que antes só 

apareciam na terceira idade. 

Triches e Werkhausen (2017, p. 146) destacam que mesmo sabendo dos 

prejuízos que os alimentos industrializados trazem para a saúde, muitas famílias 

afirmam que as crianças valorizam esse tipo de produto devido a sua praticidade 

(TRICHES; WERKHAUSEN, 2017, p. 146). 

Os alunos da turma “A” apresentaram respostas relacionadas a um maior 

consumo dos alimentos industrializados por mais dias na semana, validando o critério 

de opção pela turma “A” para a aplicação da intervenção através da Sequência 

Didática. 
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 O perfil alimentar desta turma mostrou um alto consumo de embutidos, 

refrigerantes, biscoitos e salgadinhos e doces, variando entre 63% à 74%. 

Identificamos que as crianças desta turma possuem padrões alimentares distantes 

daqueles preconizados como saudáveis com escolhas e tipos de alimentos 

prejudiciais. 

 

4.2 Preferência e consumo alimentar dos alunos 

 

O primeiro encontro da Parte 1 iniciou através de um acordo para que os alunos 

depositassem os alimentos consumidos por eles na escola dentro da “Caixa: Nossos 

Alimentos” (Figura 2). 

Os dados para a análise dessa categoria iniciaram com a grande quantidade 

de embalagens retiradas da “Caixa: Nossos alimentos” a cada encontro. Isso prova 

que o consumo dos alimentos ultraprocessados fazem parte do cotidiano desta 

escola.  

No primeiro encontro, houve o registro das crianças, através de desenhos, 

envolvendo quais são os alimentos preferidos para consumo no momento do recreio 

em uma folha de papel ofício. Nos registros dos alunos, vinte e seis alimentos 

diferentes foram indicados como preferidos. Neste dia estavam presentes dezoito 

alunos.  

 Com os registros para análise, foi organizada a classificação (Quadro 3) com 

as seis primeiras colocações dos alimentos que mais apareceram entre os registros 

dos dezoito alunos presentes. Essa classificação foi apresentada no segundo 

encontro. Os alimentos mais registrados foram: 

Quadro 3 – Classificação dos alimentos preferidos para consumo no recreio registrados pelos alunos 
através de desenhos. 

Ordem Alimento 
Quantidade de registros entre 
os dezoito alunos presentes 

1º Pizza 16 

2º Maçã 15 

3º Sorvete 14 
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4º Biscoito 11 

4º Pastel 11 

5º Bala 10 

Fonte: Registros coletados durante a pesquisa (setembro/2018). 

Analisando todos desenhos realizados pelos alunos, percebemos uma grande 

variedade de alimentos, pois também foram indicados como preferências: suco, 

coxinha, bolo, batata frita tipo chips, salgadinho tipo chips, melancia, pirulito, 

achocolatado, cachorro quente, laranja, morango, chocolate, quibe, chiclete, iogurte, 

uva, manga, refrigerante, picolé e merenda escolar. Destacamos que no registro 

dessa atividade, apenas um aluno indicou, entre outros alimentos, a merenda escolar. 

Ainda no segundo encontro da Parte 1, antes de apresentar a classificação aos 

alunos, a pesquisadora solicitou que eles organizassem uma classificação com esses 

mesmos alimentos para que houvesse a comparação das preferências no coletivo. 

Para validar essas preferências, foram distribuídos pedaços de papel com as palavras: 

pizza, maçã, biscoito, bala, pastel e sorvete, que foram os alimentos mais registrados 

pelas crianças. Houve a solicitação da organização de uma classificação (Figura 13), 

indicando quais foram os alimentos que, na opinião dos alunos, são os preferidos para 

consumo. Os alimentos foram assim colocados: 

Figura 13 – Classificação dos alimentos mais destacados pelos alunos como preferidos.  

 

 

  

 

                         Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (setembro/2018). 

A pesquisadora apresentou a classificação real (Quadro 3) e muitos alunos 

ficaram surpresos com a colocação da maçã como a segunda opção de consumo, 

pois não acreditaram que tantos colegas optariam por este alimento. 

Comparando a classificação realizada pelos alunos na sala com a classificação 

das respostas individuais (Quadro 4), obtivemos: 
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Quadro 4 – Classificação comparativa entre os alimentos preferidos para consumo no recreio 
registrados pelos alunos através de desenhos e relacionados em grupo na sala de aula. 

 

Alimento Ordem nos desenhos Ordem na sala 

Pizza 1º 3º 

Maçã 2º 6º 

Sorvete 3º 1º 

Biscoito  4º 4º 

Pastel 5º 2º 

Bala 6º 5º 

 Fonte: Registros coletados durante a pesquisa (setembro/2018). 

Quando as crianças tiveram a opção para escolherem os alimentos 

consultando o grupo, a maçã ficou na última opção. Os dados iniciais individuais 

mostraram que dos 18 alunos presentes, 15 desenharam a maçã, porém, no momento 

da classificação coletiva a posição deste alimento caiu para a última escolha. Ramos, 

Santos e Reis (2013, p. 2150) em pesquisa sobre publicações na área da EAN 

envolvendo escolares, chamam a atenção para a importância da promoção das 

práticas alimentares saudáveis na escolas. Essa promoção pode levar a reflexão dos 

alunos dentro das escolas, já que as escolhas podem ser influenciadas pelo grupo. 

Nos dados coletados através dos desenhos e da classificação tabulada no 

Quadro 3, os alunos demonstraram que a maioria deles inseriram frutas nas 

preferências e consumos alimentares, porém quando são solicitados para 

organizarem no coletivo entre as seis opções mais destacadas, eles classificam 

(Figura 13) a opção por um alimento mais natural no último lugar. A Agenda 21 

brasileira (BRASIL, 2004, p. 105) destaca que deve-se propor estratégias envolvendo 

produção e consumo por meio da realização de programas educativos, nos níveis 

formal e não formal, visando a conscientização do consumidor sobre sua importância 

como ator social definidor de padrões de consumo. Nesse contexto a escola torna-se 

aliada na fomentação de atitude flexivas capacitando melhores escolhas aos alunos 

como consumidores.  
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4.3 Composição dos alimentos consumidos pelos alunos   

 

Selecionamos a categoria 3 – Composição dos alimentos consumidos pelos 

alunos, para ser analisada através dos dados da aplicação de algumas das atividades 

da Parte 1 e Parte 2 da Sequência Didática e da repetição das atividades na terceira 

etapa, onde foram comparados os registros iniciais e finais.  

No segundo encontro da Parte 1 foram registrados, inicialmente, os possíveis 

ingredientes que compões alguns desses alimentos. Essa atividade foi repetida após 

a intervenção. Com as atividades respondidas, a pesquisadora organizou em grupos 

de respostas por alimentos (Quadro 5), indicando os ingredientes que os alunos 

registraram como composição para cada um, no início e o final da pesquisa. 

Obtivemos os seguintes registros para serem comparados: 

Quadro 5 – Registros comparativo dos possíveis ingredientes de cada alimento realizado pelos alunos 
através da atividade “Ingredientes dos alimentos” antes da intervenção e após a intervenção. 

ALIMENTOS INGREDIENTES 

Registros antes da intervenção Registros após a intervenção 

Bala Doce de maçã, essência de maçã 
verde, açúcar derretido, glucose, 
corante verde, maçã, leite 
condensado, recheio de maçã, 
doces. 

Aromatizantes, emulsificante, 
amendoim, corante, açúcar, 
acidulante, maçã, glutamato, aroma, 
vitamina ácida. 

Batata frita tipo 
chips 

Óleo, sal, batata. Óleo, sal, gordura vegetal, farinha de 
trigo enriquecida com ferro, 
temperos, açúcar, glutamato 
monossódico, gordura, ácido, aroma, 
batata. 

Biscoito Farinha, açúcar, manteiga, Nescau, 
chocolate em pó 100%, leite 
condensado, chocolate em barra, 
chocolate, farinha de trigo, recheio de 
chocolate, leite, ovos, sal. 

Corante, açúcar, sal, aromatizante, 
sódio, recheio, massa, chocolate, 
massa de chocolate, soro de leite, 
glutamato, acidulante, estabilizante. 

Coxinha Frango, massa, óleo, soja, tempero, 
frango, massa de coxinha, galinha 
desfiada, farinha de rosca, hortelã. 

Farinha de trigo, frango, massa 
pronta, recheio, ovo, farinha de rosca, 
corante, leite, carne e folha. 

Iogurte Morango, leite, morango batido, leite 
condensado, iogurte com polpa de 
morango, fruta, açúcar, água, 
potinho, coalhada, bactéria do bem, 
sal. 

Morango, água, leite reconstituído, 
açúcar, acidulante, corante, essência 
de morango, xarope de açúcar, soro 
de leite, ácido, aroma leite, iogurte de 
morango. 

Pastel Massa pronta, ovo, óleo, recheio, 
farinha de trigo, carne, massa, 
calabresa, trigo, tempero, sal, leite, 
carne moída, cebola. 

Sódio, sal, acidulante, farinha de 
trigo, carne moída, aroma, alho, 
manteiga, massa, ácido de soja, 
queijo, presunto, óleo. 

Pizza Farinha de trigo, calabresa, queijo, 
ovo, leite, óleo, milho, orégano, 

Farinha de trigo, fermento, leite, 
molho de tomate, queijo, orégano e 
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presunto, temperos, molho de 
tomate. 

presunto, massa, sal, molho de 
tomate, glutamato, cebola. 

Salgadinho tipo 
chips 

Sabor milho, óleo, sal, fritura, isopor, 
ovo, farinha de trigo, milho, leite, 
manteiga. 

Sódio, sal, bicarbonato de soja, 
estabilizante, queijo, alho, acidulante, 
aromatizante, caroço de milho, 
corante, catupiry. 

Sorvete Leite condensado, sabor 
especializado, calda, essência de 
baunilha, água, morango. 

Açúcar, corante, emulsificante, leite, 
enfeite, água, acidulante, chocolate, 
frutas, calda, estabilizante. 

Fonte: Registros coletados durante a pesquisa (setembro/2018). 

As crianças entendem, inicialmente, que há ingredientes desconhecidos que 

formam os alimentos, porém não associam aos aditivos alimentares que compõem os 

alimentos ultraprocessados. Percebe-se que já existe a preocupação em indicar 

ingredientes ainda não conhecidos, porém sem a apropriação dessa composição. 

Santos (2012, p. 455), destaca que as ações educativas devem ser desenvolvidas no 

sentido de promover a autonomia dos indivíduos, reconhecendo os saberes 

populares. Esses dados provam que as crianças percebem que há algo a ser 

registrado, mas que ainda desconhecem.  

Inicialmente os alunos registram ingredientes conhecidos para explicar a 

composição dos alimentos que consomem, porém há algumas tentativas que tentam 

explicar a presença de ingredientes desconhecidos. Exemplo: Na bala de maçã verde, 

houve o registro da glucose e do corante verde; No iogurte, registraram o potinho e a 

bactéria do bem; No salgadinho tipo chips apareceu o sabor milho e o isopor. No 

sorvete foi registrado o sabor especializado e a essência de baunilha. Esses registros 

demonstraram as tentativas de explicar a composição dos alimentos que eles 

consomem. 

 Com os registros após a intervenção e a investigação das crianças, a atividade 

foi repetida demonstrando a concretização da aprendizagem, pois foram registrados 

ingredientes que antes eram desconhecidos e classificados como uma não 

composição de alimento. Essa categoria mostra que, mesmo antes da intervenção, 

há a tentativa de explicar o desconhecido, porém surge um aprendizado direcionado 

para esse conhecimento, provando que as crianças nessa idade podem e devem 

aprender mais sobre a alimentação. 

Em todas as respostam houveram a ampliação dos registros dos ingredientes 

que integram os alimentos consumidos. Palavras como: acidulante, estabilizante, 
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emulsificante, corante, aromatizante, glutamato, gordura, etc., foram citados pelos 

alunos, mostrando que houveram avanços sobre essa composição.     

A pesquisa mostra seu valor quando cotidianiza questões reais e provoca 

aprendizagens reais de forma investigativa. Um aluno registrou como ingrediente na 

bala de maçã: amendoim. Esse ingrediente foi descoberto pela turma, com a 

intervenção da pesquisadora, quando compreenderam a necessidade da leitura dos 

rótulos, pois estava registrado nele. Behrens (2011, p. 93) destaca a importância de 

agregar o ensino com a pesquisa, para vivenciar uma ação educativa que privilegie o 

questionamento reconstrutivo, como o que foi vivenciado pelos alunos.  

Outra atividade a ser analisada, foi a primeira da Parte 2. Os alunos receberam 

fichas de papel com nomes de ingredientes que compunham três dos alimentos 

consumidos por eles. Foi solicitado, sem serem informados a respeito do que se 

tratava cada ficha, que classificassem no Quadro de composição (Figura 14) com as 

opções: Ingredientes de alimento e Não é ingrediente de alimento.  

O nomes registrados nas fichas não foram informados aos alunos pela 

pesquisadora como sendo ingredientes que faziam parte de alguns dos alimentos 

consumidos por eles, pois o objetivo era, justamente, verificar se os alunos percebiam 

essa relação. Observamos a classificação apresentada pelas crianças: 

Figura 14 – Primeira classificação dos ingredientes realizada pelos alunos – Quadro de composição. 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 
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Identificamos que das vinte fichas entregues aos alunos com o registro dos 

ingredientes dos três alimentos consumidos por eles, oito não foram considerados 

ingredientes de alimentos, indicando que os alunos não possuem apropriação sobre 

a composição dos alimentos consumidos por eles mesmos. O Guia Alimentar para a 

População Brasileira (BRASIL, 2014, p. 40) alerta sobre o consumo dos alimentos que 

contenham ingredientes que não conhecemos, pois possuem substâncias 

sintetizadas em laboratório à partir de alimentos de outras fontes orgânicas como 

petróleo e carvão. Através dessa atividade de classificação, verificamos que 40% dos 

ingredientes apresentados para as crianças não foram reconhecidos como algo que 

possa conter em um alimento consumido, demonstrando, que as crianças não 

conhecem muitos dos ingredientes que consomem. 

Durante a intervenção da pesquisadora houve reflexão sobre o que eles 

classificavam como ingredientes ou não ingredientes de alimentos. Os dados 

mostraram que 40% dos ingredientes listados foram indicados como não fazendo 

parte da composição de um alimento, surgindo a necessidade de despertar nas 

crianças a investigação sobre essas composições, pois elas não possuíam acesso às 

informações dos rótulos dos produtos.  

Nesse contexto percebeu-se a importância da leitura dos rótulos para 

compreender melhor cada composição dos alimentos consumidos e relacionar as 

consequências à saúde desse consumo. Esse registro foi realizado no segundo 

encontro da Parte 2. A atividade foi realizada por nove duplas, onde apenas uma dupla 

encontrou o local onde estava registrado a lista de ingredientes na embalagem.  

  A cada registro dos ingredientes, a dificuldade da leitura, da reescrita e da 

compreensão de algumas palavras foram destacadas, exemplos: antioxidantes, 

emulsificantes, edulcorantes, poliglicerol, polirricinoleato, pirofosfato, polidextrose, 

entre outras palavras. 

 O Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014, p. 40), alerta que 

essa composição compromete o mecanismo que sinaliza a saciedade, favorecendo o 

consumo involuntário de calorias e aumentando o risco de obesidade. Percebendo a 

real composição dos alimentos que tinham em mãos, surgindo o estranhamento em 
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aceitar esses ingredientes como parte de alimentos, instigamos as crianças a 

pesquisarem sobre o que realmente consomem e como isso integra a sua saúde.    

 

4.4 Integração dos alimentos consumidos com a saúde e o ambiente 

 

Ao escolhermos um alimento para consumo, há consequências para a saúde 

que integram o cotidiano, e, dependendo das escolhas realizadas, essas 

consequências também são prejudiciais ao ambiente. Delimitamos a categoria 4 – 

Integração dos alimentos consumidos com a saúde e o ambiente, para ser analisada 

através dos dados da aplicados durante toda a pesquisa. 

Ao manipular os rótulos dos alimentos durante a intervenção, os alunos 

perceberam uma das funções das embalagens que é a de trazer informações sobre o 

consumo, mas também, compreenderam que com as embalagens, surge o descarte. 

A Agenda 21 brasileira (BRASIL, 2004, p. 34) destaca nos princípios gerais, a 

dimensão social que busca a promoção da saúde e que deve considerar e valorizar 

os conhecimentos e saberes tradicionais e tecnologias patrimoniais assegurando o 

direito sobre o conhecimento. Nesse contexto analisamos a produção de “lixo” e o 

descarte no ambiente promovidos pela alimentação valorizando as descobertas das 

crianças.    

Transcrevemos as respostas dos registros do terceiro encontro da Parte 1, de 

cinco alunos para compararmos se houve o entendimento da integração dos alimentos 

consumidos com o ambiente. No Quadro 7 compararemos as respostas, da primeira 

pergunta, registradas antes e depois da intervenção para analisarmos a ampliação 

dos conceitos. 

Quadro 6 – Registros comparativos das considerações dos alunos através da atividade “Opinando” 
antes e depois da intervenção. 

Caracterização, sexo 
e idade 

Pergunta respondida: O que é lixo? 

Alunos Registros antes da intervenção Registros após a intervenção 
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“A” (Masculino – 09 
anos) 

Um balde que coloca lixo de 
qualquer tipo como plásticos e 
outras coisas. 

Coisas que polui o lugar. 

“D” (Masculino – 09 
anos) 

Lixo é uma coisa de plástico que 
as pessoas botam lixo para não 
poluir a cidade. 

Um balde que coloca lixo de alimentos 
e é feito de plástico e outras coisas. 

“I” (Masculino – 10 
anos) 

Lixo é coisa que nós já usamos e 
que vão para o lixo. 
 

Lixo é algo que a gente come e quando 
a gente acaba de comer esse alimento 
e essa embalagem vai para o lixo e se 
torna lixo. 

“L” (Feminino – 10 
anos) 

É algo que já foi usado e não 
serve para usar mais. 
 

Lixo é resto de alimentos ou 
embalagens de alimentos. 

“R” (Masculino – 10 
anos) 

É o lugar onde joga a embalagem 
da merenda 

Lixo é a sujeira que suja as ruas e 
entope bueiros. 

Fonte: Registros coletados durante a pesquisa (setembro/2018). 

Nessa análise apenas um aluno relacionou o “lixo” à alimentação através da 

merenda para a resposta da pergunta. Ao compararmos as respostas iniciais com as 

finais identificamos que o aluno “A” insere a palavra lugar, trazendo para mais perto 

essa concepção; Os alunos “D”, “I” e “L” relacionam os alimentos; O aluno “R” que já 

relacionava o “lixo” a alimentos, amplia sua visão com a poluição local das ruas. Esse 

contexto local - global e global – local, que a Educação Ambiental analisa, deve ser 

compreendido na escola como possibilidades de desenvolvimento de práticas sociais 

reflexivas, ativa, crítica e transformadora da realidade local (TEIXEIRA; AGUDO; 

TOZONI-REIS, 2018, p. 45). 

No Quadro 8 compararemos as respostas, da segunda pergunta, registradas 

antes e depois da intervenção para analisarmos a ampliação dos conceitos. 

Transcrevemos as respostas das mesmas crianças para a análise:   

Quadro 7 – Registros comparativos das considerações dos alunos através da atividade “Opinando” 
antes e após a intervenção. 

Caracterização: sexo e idade Pergunta respondida: O que o “lixo” causa no ambiente? 

Alunos Registros antes da intervenção Registros após a intervenção 

“A” (Masculino – 09 anos) Poluição na praia e os peixes 
morrem e todos os animais 
morrem. 

Poluição nas cidades, rios, mar 
e praias. 

“D” (Masculino – 09 anos) Poluição, queimadas, deixa a 
cidade poluída e muitas 
doenças. 

Ele pode poluir a água, pode 
matar os animais e as pessoas, 
podem beber a água poluída, 
pode ir para o hospital e morrer. 
As praias vão poluir e as 
pessoas não vão nas praias. 
Ele pode poluir o mundo e pode 
pegar doenças. 

“I” (Masculino – 10 anos) O lixo pode danificar a 
natureza. Se o lixo cai no mar 

O lixo pode causar 
desmatamento e poluição para 



73 
 
 

 

ou no rio todos os peixes iam 
morrer. Os pássaros também 
porque os pássaros bebem 
água desse ambiente. Os 
animais sairiam de suas tocas 
pelo mau cheiro e ir pelo meio 
da rua e isso causa um grave 
acidente com os animais e 
humanos. 

os animais das marés, 
principalmente como tartarugas 
e peixe que confunde esse lixo 
com alimento e acaba comendo 
e pode morrer. O lixo entope 
bueiros e pode causar enchente 
e pode causar mortes e pode 
derrubar barrancos. 

“L” (Feminino – 10 anos) O lixo causa poluição no 
ambiente, então as pessoas 
vão ficar doentes. 

O lixo causa poluição no meio 
ambiente e a poluição faz mal 
para nós, pode até causar 
doenças, pode também causar 
enchentes, pois o lixo entope os 
bueiros da cidade. 

“R” (Masculino – 10 anos) Ele deixa as pessoas doentes. 
 

O lixo causa a destruição do 
ambiente e causa alagamentos 
na cidade. 

Fonte: Registros coletados durante a pesquisa (novembro/2018). 

Nas respostas registradas para a segunda pergunta, verificam-se causas que 

o “lixo” provoca de forma distante, sem o contexto do ambiente em que o aluno está 

inserido. Após a intervenção, há a ampliação das causas do “lixo” para todos os 

alunos. Os alunos analisaram o contexto global do meio ambiente como não sendo 

algo fora da sua localidade, inserindo causas do cotidiano como alagamentos, bueiros, 

cidades e pessoas. Eles não deixam de registrar a visão ambiental como um todo 

afetando a natureza e os animais, mas relacionam, também, as questões locais. 

Em todas as respostas verifica-se a ampliação do contexto produzido por cada 

aluno, provando que, quando há a reflexão do problema, os alunos dessa faixa etária 

desenvolvem conceitos que se correlacionam das situações globais para as situações 

locais e de locais para globais, desenvolvendo indivíduos conscientes e com 

conhecimentos sobre as questões relacionadas ao seu próprio ambiente. Tudo isso 

deve-se a abordagem no processo educacional defendida por Macedo, Freitas e 

Venturin (2011, p. 76), onde a forma de transmissão desses conhecimentos devem 

ser compreendidas com informações orais, percepção e apreensão do assunto e a 

capacidade de produção de textos.  

Quando tratamos algo do cotidiano, de forma real há a construção da formação 

de uma cidadania ambiental, com novos valores, habilidades e atitudes, com o 

enfrentamento de uma dupla natureza: cognitiva e ética (MACEDO; FREITAS; 

VENTURIN, 2011, p. 142). Dessa forma os espaços escolares tornam-se essenciais 
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para a construção dessa formação nas crianças, pois esses espaços são os seus 

ambientes de convivência local e de forma cotidiana. 

Analisamos agora, os relatos das crianças ao refletir sobre as imagens 

coletadas pela pesquisadora e que fazem parte do cotidiano das crianças envolvendo 

o consumo que causa o acúmulo do lixo no entorno da escola. Estas imagens foram 

projetadas no quarto encontro da Parte 1, referenciando a poluição local através do 

descarte das embalagens dos alimentos consumidos: 

Quadro 8 – Registros das considerações dos alunos através da análise das fotos de ambientes locais 

Imagem projetada Comentários dos alunos 

 

 

 
 

Pátio da escola 
Fonte: foto coletada durante a pesquisa 

Muita quantidade de lixo no pátio por isso fica alagado, lá fica 
assim devido ao lixo e pode causar Dengue. 
 
A gente pisa e pode cair, é difícil limpar o lixo pelo mato. 
Isso tudo é pela falta de educação. 
 
Não é um lugar bom para brincar, antes era bom com plantas 
mas o lixo deixou ruim. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lixeira da escola 
Fonte: foto coletada durante a pesquisa 

 
A Lixeira está cheia e nem passou o recreio.  
 
O lixo no chão prejudica o meio ambiente por mais de dez anos. 
 
Lá na rua também é assim, tem cigarro pelo chão. 
 
Podia ter a reciclagem desses papéis. 

 

 
 
 
 
 
 
Lixeiras seletivas dentro da escola 
Fonte: foto coletada durante a pesquisa 

Esgoto entupido pelo lixo, está com sujeira e bactéria.  
 
Fica um mal cheiro e está perto da cozinha da escola. 
 
As bactérias causam mal ao meio ambiente e para a gente. 
 

Sei que esses baldes é para reciclagem, mas nunca vi aqui na 

escola. 

 

 

 
 
 

Avenida próxima a escola 
Fonte: foto coletada durante a pesquisa 

Lugar poluído e é perto da escola, a gente conhece. 
 
Por que as pessoas jogam o lixo no chão? 
Porque são mal educados. 
 
Tem pessoas caminhando e esse lugar não está bom.  
 
É perto da praia e todo esse lixo pode ir para a praia e a 
tartaruga come e morre. 

Fonte: Registros coletados durante a pesquisa (setembro/2018). 
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As crianças interagiram com as imagens e criticaram o que viram, mas não se 

colocaram como corresponsáveis por esses problemas. Teixeira, Agudo e Tozoni-

Reis (2018, p. 62) destaca que a Pedagogia como ciência da e para a Educação 

Ambiental, deve permitir a compreensão das relações entre a sociedade e a natureza 

para além das formas ingênuas. Acreditamos que só assim acontecerão processos 

de ensinos e aprendizagens significativas. 

Dando continuidade na análise dessa categoria que envolve a integração das 

ações com a saúde e o ambiente, verificamos os registros dos alunos que ligaram a 

palavra “lixo” relacionando a: poluição, ambiente, alimentação, consumo e saúde.  

Essa atividade foi realizada em dois momentos. O primeiro momento foi 

registrado na primeira parte da Sequência Didática, no quarto encontro, antes da 

intervenção. Haviam 18 alunos presentes. No segundo momento do registro, após a 

intervenção, tivemos 16 presentes.  

Organizamos as respostas (Quadro 10) em quantidades e porcentagens, para 

facilitar a leitura dos dados:   

Quadro 9 – Comparação entre a quantidade e porcentagem de alunos que relacionaram os temas 

RELAÇÕES 1º REGISTRO (18 ALUNOS) 2º REGISTRO (16 ALUNOS) 

POLUIÇÃO 16 89% 15 94% 

AMBIENTE 08 44% 13 81% 

ALIMENTAÇÃO 06 33% 10 62% 

CONSUMO 03 17% 11 68% 

SAÚDE 01 5% 09 56% 

Fonte: Registros coletados durante a pesquisa (novembro/2018). 
 

Os dados revelam que após a intervenção da pesquisa, a relação entre o lixo 

produzido e as ações que interagem com essa produção, ampliaram de forma 

significativa para as crianças. Ao priorizar a organização cognitiva dos conteúdos 

aprendidos, possibilitando uma gama de associações, levando à consolidação do 

aprendizado (LAKOMY, 2008, p. 61), os alunos perceberam que o lixo se relaciona 

com mais ações, além daquelas que eles entendiam inicialmente. 

Ao comparar as respostas iniciais e finais do Quadro 10, a reflexão sobre a 

correlação do lixo entre a saúde, a poluição, o consumo, o ambiente e a alimentação 

foi ampliada no registro dos alunos, surgindo a reflexão da integração entre essas 
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ações. Analisando o tópico saúde, mais da metade dos alunos correlacionaram a 

integração com o lixo comparando a apenas um inicialmente. Em todas as outras 

ações foram registrados avanços significativos.   

Na Parte 2 da Sequência Didática, no primeiro momento houve a classificação 

do Quadro de composição entre os alimentos que: Não prejudicam a saúde e 

Prejudicam a saúde. Com as fichas em mão os alunos realizaram uma classificação, 

formando um outro Quadro de composição (Figura 15). 

Figura 15 – Segunda classificação dos ingredientes realizada pelos alunos – Quadro de composição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos vinte ingredientes, doze foram sinalizados como prejudiciais à saúde, 

inclusive, todos os alunos que pegaram a palavra açúcar, indicaram esse ingrediente 

como prejudicial. Destacamos dois alunos que relataram que entre os ingredientes 

classificados como não prejudiciais, a palavra “natural” (aroma sintético idêntico ao 

natural e extrato natural de guaraná) induziu a escolha por essa opção, relacionando-

os a algo bom. 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 
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A formação de sujeitos críticos e transformadores, requer a consideração da 

não neutralidade dos sujeitos escolares (TORRES; FERRARI; MAESTRELLI, 2014, 

p. 15), essas crianças, ao analisarem os alimentos, se posicionam de forma reflexiva, 

basta estarem inseridas em ações cotidianas que respeitem suas linguagens e 

ampliem seus conhecimentos com investigações que busquem as soluções para os 

problemas do seu cotidiano.   

As fichas indicadas como prejudiciais foram marcadas na cor amarela. Os 

alimentos dos quais os ingredientes eram oriundos foram afixados no quadro (Figura 

16) e a composição final foi realizada: 

Figura 16 – Composição dos alimentos com seus ingredientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os alunos perceberam que dos cinco ingredientes que compõe o Leite 

Fermentado, três deles foram sinalizados como prejudiciais pelos próprios alunos, 

pois estavam destacados de amarelo. Dos sete ingredientes do refrigerante, cinco 

foram sinalizados como prejudiciais. Dos oito ingredientes que compõe o suco de 

caixinha, quatro foram destacados como prejudiciais.  

Dados obtidos através das Figuras 15 e 16 indicaram que 60% dos ingredientes 

classificados pelos alunos faziam mal para a saúde, eles conseguiram correlacionar o 

consumo dos produtos apresentados com a má alimentação. 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 
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 No terceiro momento da Parte 2, foi realizada a atividade com o “Boneco 

Consumidor” no terceiro encontro. Os alunos alimentaram o boneco, primeiramente 

com a representação de alimentos ultraprocessados, lendo a lista de ingredientes e 

descartando no chão as embalagens representando o ambiente 1. Depois o boneco 

foi alimentado com a representação de alimentos naturais ou preparados e deixando 

no ambiente 2 os resíduos que simbolizavam sementes, cascas e folhas, depositados 

também no chão.  

Com essa atividade, os alunos perceberam que ao optarem pela alimentação 

de produtos ultraprocessados, o corpo ingere ingredientes desconhecidos e, também, 

deixam muitos resíduos pelo ambiente. Já na opção por alimentos mais naturais e/ou 

pelo preparo da merenda escolar, há uma compreensão maior sobre o que está sendo 

ingerido e, consequentemente, essa opção produz resíduos que não poluem tanto o 

local do consumo. 

Figura 17 – Atividade de integração entre alimentação, saúde e ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eles destacaram que a quantidade de “sujeira” deixada pelo primeiro grupo de 

alimentos no ambiente 1 foi muito maior do que a do segundo grupo no ambiente 2. 

Foi citado, também que os resíduos do segundo grupo podem ajudar a terra, o 

ambiente e os animais, através da decomposição desses resíduos, do surgimento de 

novas árvores e do auxílio na alimentação dos seres vivos.  

Envolver questões que integram a alimentação com a saúde e o ambiente, 

despertou um conhecimento que pode ser ensinado nas escolas. Young (2007, p. 

1293) questiona que tipo de conhecimento é responsabilidade da escola transmitir? 

Fonte: Fotos coletadas durante a pesquisa (outubro/2018). 
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Para fins educacionais alguns tipos de conhecimento são mais valiosos que os outros, 

então a escola serve para capacitar os sujeitos a adquirirem esses conhecimentos.  

Continuando essa análise foi vivenciada uma atividade no quarto encontro da 

Parte 2 que avaliou as possibilidades entre os dois ambientes representativos (Figura 

18) com descartes distintos.  

Figura 18 – Comparação entre os dois ambiente através dos descartes de resíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos discutiram sobre como os resíduos são descartados, comparando 

as possibilidades de destinos hipotéticos. Se fossem para o lixo e depositado em 

lixões e se fossem espalhados pelos ambientes de convívio deles. Nas discussões 

houveram relatos de doenças, sujeiras, poluição e o aparecimento de animais nocivos. 

Em seguida houve a apresentação de uma caixa recortada (Figura 19) representando 

um bueiros para ampliar as discussões sobre o descarte inadequado. 

Figura 19 – Recurso produzido pela pesquisadora para a atividade de pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 
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 A caixa foi posicionada na mesa e foram despejados os resíduos do ambiente 

representado por alimentos ultraprocessados. As embalagens não passavam pelas 

aberturas, causando um amontoado de depósito de “lixo”. 

Os alunos relataram o entupimento do bueiro ao despejar esses resíduos, 

associando aos alagamentos que acontecem na rua da escola e na cidade por causa 

do excesso de lixo que empatam o escoamento da água através dos bueiros. A 

pesquisadora forçou a entrada de algumas embalagens na caixa representando o 

acesso desses materiais nas estruturas dos esgotos da cidade. Os alunos 

identificaram essa ação como sendo poluidora do ambiente, destacando que os 

bueiros escoam a água da chuva e que, quando a água da chuva entra pelos bueiros 

e encontra esse tipo de material, ela leva o lixo para a praia, provocando a poluição 

das águas do mar. Ampliaram as percepções para a água dos rios também e como 

esse percurso das embalagens maltratam os animais. Uma aluna relatou que viu no 

jornal o caso de uma tartaruga ter engolido um saco plástico e ter morrido por 

confundir com alimento.  

Os alunos refletiram sobre como essas discussões iniciaram e conseguiram 

integra as escolhas que eles fizeram através da alimentação, com o descarte das 

embalagens e a poluição. Um dos presentes destacou que todo esse problema 

começou na ida deles ao supermercado, ao escolher os alimentos. 

Em seguida, repetimos a ação com o ambiente 2 representado pelos resíduos 

de alimentos naturais, comparando as duas situações (Figura 20). As folhas, os caules 

e o material que indicava as sementes das frutas, passaram sem dificuldades pela 

abertura da caixa, não causando o impacto que o primeiro descarte causou. 

Figura 20 – Comparação dos ambientes com o recurso produzido pela pesquisadora para a atividade 

de pesquisa.  

 

 

 

 

Fonte: Fotos coletadas durante a pesquisa (outubro/2018). 
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Os alunos refletiram sobre como as escolhas na alimentação integram com o 

ambiente. Um dos alunos levantou a problematização de como seria possível 

consumirem tantos alimentos representados pelas embalagens, informando que ele 

não daria conta de consumir toda aquela quantidade de alimentos. Outro aluno 

respondeu a ele que seria possível sim, se ele consumisse dois daqueles produtos 

por dia. Juntado os cinco dias de aula, durante a semana, haveria uma grande 

quantidade de embalagens descartadas por ele em um ambiente.   

Através desta vivência, observamos avanços para que essa integração seja 

compreendida. Validando as reflexões dos alunos ao entenderem que as escolhas 

alimentares, além de interagir diretamente com a sua saúde, ainda deixam resíduos 

nos ambiente, traz uma visão de corresponsabilidade suas ações. Onde quer que a 

criança vá, ela precisa enxergar sua interdependência com o meio ambiente (PINHO; 

SILVA, 2016, p. 395), refletindo que suas ações e escolhas diárias, integram 

benefícios e/ou malefícios para a vida. 

 

4.5 Terceira Etapa da pesquisa: ações e registros finais  

 

Nesta terceira etapa, a apropriação e o envolvimento das crianças com o tema 

abordado foram comprovados à partir dos posicionamentos mais referenciados sobre 

o que foi pesquisado. A linguagem ampliada e as discussões foram mais elaboradas 

depois da intervenção com as vivências na Parte 2 da Sequência Didática. 

Antes da intervenção, as crianças possuíam conceitos soltos, hipóteses a 

serem construídas e distanciavam os problemas ambientais das suas vivências do 

cotidiano. Após a intervenção, elas construíram conceitos sobre as escolhas 

alimentares que interagiram diretamente com a sua saúde e com o meio onde elas 

vivem. Isso foi evidenciado com a repetição dos registros das mesmas atividades 

aplicada na Parte 1 da Sequência Didática. 

Durante essa construção de pensamento sobre tudo o que foi aprendido, a 

turma elaborou uma abordagem aos colegas das outras turmas com uma pesquisa 
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que ofertasse alimentos de consumo no cotidiano escolar, porém com uma 

apresentação diferente, para perceberem se os colegas possuíam noções sobre o que 

estavam ingerindo. Essa pesquisa foi nomeada como “Pesquisa Interativa” (Figura 

21). Realizar uma prática que intervenha no cotidiano, buscando reflexões que 

abordem fundamentalmente as ações humanas (ESTEBAN, 2010, p. 195), revelam 

reflexões e significados que podem ser reconstruídos para melhoria na qualidade de 

vida dos envolvidos. 

Figura 21 – Alunos realizando a “Pesquisa Interativa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No segundo encontro aconteceu a “Pesquisa Interativa” com uma abordagem 

pessoal aos colegas das outras turmas sobre o consumo de alimentos, oferecendo as 

opções de lanches conhecidas pelas crianças, mas com uma abordagem diferente. 

Os alunos escolhiam um dos nomes presente nos rótulos dos alimentos e 

apresentavam aos alunos das outras turmas, informando que no alimento havia esse 

ingrediente. 

Tabulamos esses dados coletados pelos alunos em uma tabela para melhor 

análise: 

Quadro 10 – Comparação entre a quantidade de crianças abordadas e a porcentagem de rejeição na 
“Pesquisa Interativa”. 

ALIMENTOS OFERTADOS TOTAL DE CRIANÇAS 
ABORDADAS 

PORCENTAGEM DE 
REJEIÇÃO 

SALGADINHO TIPO CHIPS 11 63% 

BISCOITO RECHEADO 13 69% 

SUCO DE CAIXINHA 29 62% 

REFRIGERANTE 21 67% 

Fonte: Registros coletados durante a pesquisa (novembro/2018). 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (novembro/2018). 
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A primeira dupla ofertou um salgadinho tipo chips e, ao abordarem os colegas 

destacavam: nesse alimento tem Glutamato Monossódico, você quer experimentar? 

A dupla abordou onze crianças, trazendo o registro de quatro aceitações e sete 

negações, totalizando uma rejeição do alimento ofertado por 63% dos abordados. 

A segunda dupla ofertou biscoito recheado e destacou: esse alimento tem 

Bicarbonato de Amônio, você quer experimentar? A dupla abordou treze crianças, 

trazendo o registro de quatro aceitações e nove rejeições, totalizando uma rejeição de 

69% dos abordados. 

A terceira dupla ofertou suco de caixinha sabor maracujá, destacando: nesse 

alimento tem Espessante Goma Guar, você quer experimentar? A dupla abordou vinte 

e nove crianças, registrando onze aceitações e dezoito rejeições. Totalizando a 

rejeição do alimento por 62% dos abordados. 

A quarta dupla ofertou refrigerante sabor laranja, destacando: nesse alimento 

tem Citrato de Potássio, você quer experimentar? Foram abordadas vinte e uma 

crianças, com o registro de sete aceitações e catorze rejeições, totalizando a rejeição 

de 67% dos abordados. 

No final das abordagens as duplas revelavam qual era o alimento ofertado 

nessa “Pesquisa Interativa”, mostrando a embalagem para os colegas que 

identificavam como um alimento já consumido por eles. 

Os dados mostram que mais de 60% das crianças, em todas as abordagens, 

rejeitam os alimentos, ao serem informadas sobre o ingrediente destacado e que elas 

não conheciam. Isso mostra que a capacidade de refletir sobre consumo e escolha, 

podem ganhar autonomia se esse público for visto como um grupo em potencial para 

o desenvolvimento de gerações que optem por escolhas mais favoráveis à sua saúde 

e, consequentemente, ao seu ambiente. 

 No terceiro encontro da Terceira Etapa da pesquisa, houve a repetição das 

três atividades realizadas na Parte 1 da Sequência Didática na Segunda Etapa. A 

análise desses registros já foram apresentadas com os momentos antes e depois da 

intervenção de forma comparativa, demonstrando os avanços conquistados pelas 

crianças e o amadurecimento das ideias, construções de conhecimentos e ampliação 
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dos vocabulários após vivenciarem, junto com a pesquisadora, ações que 

desenvolveram a integração entre as escolhas alimentares realizadas pelos alunos 

com a sua saúde e o seu ambiente.  

 Uma das finalidades da dinâmica educacional descrita por Torres, Ferrari e 

Maestrelli (2014) é a busca pela ruptura com os conhecimentos do senso comum 

obtidos mediante o processo de investigação (TORRES; FERRARI; MAESTRELLI, 

2014, p. 30). A Sequência Didática apresentada envolveu os alunos, respeitando a 

linguagem infantil, permitindo a vivência de ações simples que instigaram os alunos a 

construírem novos conceitos e abordagens envolvendo a Educação Alimentar e 

Nutricional e a Educação Ambiental, para benefício da própria comunidade.   

 Finalizamos a pesquisa com as crianças, com o quarto e último encontro da 

Terceira Etapa para organizar o produto educacional que foi a “Pasta Catálogo”. Esta 

pesquisa faz parte de um estudo de Mestrado Profissional onde destaca-se a 

importância da construção de um produto educacional que valide as ações de 

possíveis mudanças envolvendo os sujeitos da pesquisa. Para esse fim, foi produzida 

a “Pasta” com os dados registrados pelos alunos e organizados, com a ajuda da 

pesquisadora, para que seja utilizada como fonte de pesquisa pela escola.  

Esse instrumento foi apresentado ao corpo docente escolar com a proposta de 

formação para as professoras, destacando a importância da autonomia dada aos 

alunos na construção dos registros, na reflexão sobre suas inquietações e na 

produção dos seus próprios conhecimentos. No dia da formação estavam presentes 

a diretora e doze professoras. 

 O produto educacional também foi apresentado aos pais e/ou responsáveis 

pelos alunos de forma coletiva, validando as possíveis vivências através da pesquisa. 

Nesse dia compareceram nove representantes dos dezenove alunos envolvidos. 
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4.6 Momento pós-pesquisa: apresentação do produto educacional 

 

No mês de dezembro de 2018, reunimos o corpo docente da escola para 

apresentarmos os resultados finais da pesquisa e a “Pasta” como produto educacional 

e fonte de consulta.    

 Estavam reunidas doze professoras e a diretora neste momento. As três 

professoras que atuaram no 4º ano estavam entre as presentes. Utilizamos uma das 

salas de aula e instalamos o Datashow da própria escola para a realização desse 

momento de formação. A pesquisadora apresentou em slides todas as Etapas da 

Pesquisa, como também, os dados coletados, comparando as repostas iniciais com 

as respostas finais, após a intervenção. Houveram questionamentos sobre as etapas, 

como foram planejadas e aplicadas. Houve o destaque de como a pesquisa foi 

direcionada de forma simples e, ao mesmo tempo envolvente para o público infantil.  

 Logo em seguida manuseamos a “Pasta” passando pelas mãos das presentes 

que analisaram os registros dos alunos. As professoras avaliaram as produções de 

forma muito positiva e destacaram o avanço dos alunos na construção das ideias, 

através de cada contexto vivenciado.  

 Após a apresentação da pesquisadora, as discussões ocorreram de forma 

muito positiva e, surgiu a identificação do contexto transdisciplinar que envolveu a 

metodologia adotada na pesquisa, referenciando que, tanto a Educação Alimentar e 

Nutricional, quanto a Educação Ambiental, não se resumem a uma única disciplina, 

elas perpassam por todos os componentes curriculares de uma forma integradora. 

Nessa visão, a interdisciplinaridade ganha força ao desenvolver um tema que se 

relaciona com a melhoria na vida dos sujeitos envolvidos, aliando os componentes 

curriculares necessários a rotina da escola, às atividades que desenvolvam, também, 

o cognitivo dos alunos. 

 O caráter do diálogo entre os alunos e a pesquisadora, referenciado na 

metodologia da pesquisa interventiva, apresentou aportes para identificarmos como 

esses sujeitos entendiam, ou não, a ação integradora entre as escolhas alimentares, 

a sua saúde e o seu ambiente. Através do caráter pedagógico da dialogicidade, há 
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uma proximidade com a linguagem que integre a comunidade, referenciando suas 

necessidades, vivências, proposições e ações (DELIZOICOV; DELIZOICOV, 2014, p. 

85), permitindo identificar avanços na construção dos conceitos entre os alunos.   

 Finalizamos esse momento com o corpo docente, agradecendo todo o apoio 

da escola, destacando o respeito com a pesquisadora, a ajuda e a presença de cada 

profissional. 

  No dia seguinte, recebemos nove responsáveis pelos alunos para a 

apresentação dos resultados da pesquisa e da “Pasta”. O número baixo de presentes 

se deu à proximidade com o final do ano letivo e a mudança na rotina de algumas 

famílias justificadas por alguns dos alunos.  

 A pesquisadora utilizou uma das salas de aula e instalou o Datashow da própria 

escola. Foi apresentado em slides os dados comparativos dos registros iniciais e finais 

dos alunos, ressaltando a importância de escolhas alimentares mais favoráveis à 

saúde e ao meio ambiente, considerando a reflexão dessa integração.   

 Os presentes envolveram-se com as informações apresentadas, relatando que 

não possuem a rotina da leitura de rótulos, nem a informação sobre determinados 

tipos de ingredientes. Foi entregue a eles uma cópia do texto produzido pelas crianças, 

com a ajuda da pesquisadora, para que lessem e iniciassem a reflexão sobre como 

são realizadas as escolhas desses alimentos.  

 A pesquisadora apresentou o produto educacional e manipulou a “Pasta” junto 

com público, que identificou a importância do envolvimento das crianças nos temas 

abordados e a repercussão em casa sobre o que foi pesquisado. Na análise desse 

momento, frente aos dados apresentados, foi observada uma inquietação no grupo 

presente que iniciou reflexões sobre as ações realizadas nas escolhas dos alimentos 

que sua família consumia, e, essa reflexão auxilia na composição das expressões 

culturais que caracterizam determinadas comunidades, pois as práticas alimentares 

englobam subjetividade que também inclui experiência cotidianas vivenciadas 

(MENEZES; CRUZ, 2017, p. 37). 

 Finalizamos o encontro com os responsáveis, agradecendo o apoio e a 

presença de todos. Destacamos, também, a necessidade da reflexão sobre o tema 
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pesquisado e nos colocamos à disposição para que em uma outra oportunidade 

pudéssemos nos reencontrar. 

 Todas as discussões envolvendo esses dois últimos encontros referencia a 

relevância desta pesquisa para toda a comunidade escolar. De um lado o corpo 

docente que identificou a necessidade de desenvolver temas que sejam importantes 

e que se aproximem da realidade dos alunos, refletindo sobre como as ações 

humanas que integram escolhas cotidianas causam consequências imediatas à sua 

vida. Ao mesmo tempo, identificaram que a aplicação desses temas conciliando com 

os componentes curriculares escolares, permite uma aprendizagem mais prazerosa e 

que se aproxima dos alunos auxiliando na sua estrutura cognitiva. Esse tipo de 

intervenção pedagógica metodológica, amplia a qualidade do ensino de forma 

significativa.  

Do outro lado, temos as famílias desses alunos que, por falta de informações e 

momentos de estudos direcionados para alguns temas relevantes para sua saúde e 

para seu ambiente, ficam à mercê de hábitos alimentares engessados que prejudicam 

sua qualidade de vida, trazendo consequências gravíssimas. Ao obterem informações 

concretas sobre como podem realizar escolhas mais favoráveis à saúde e ao 

ambiente, os responsáveis tornam-se propulsores de mudanças junto com seu filhos. 

Nesse contexto esta pesquisa cumpre sua finalidade em intervir num problema 

real com subsídios que provocaram a reflexão dos envolvidos em prol de uma melhor 

qualidade na educação e na vida dessa comunidade.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Trilhar o caminho da pesquisa requer um rigor científico que auxilie nas análises 

das realidades acompanhadas e, na busca por respostas satisfatórias que atendam 

os objetivos da pesquisa. Vivenciar esses momentos com as crianças de faixa etária 

entre 09 à 12 anos, foi enriquecedor, pois as crianças dessa idade surpreendem com 

suas ideias e com a forma que percebem o mundo no seu cotidiano.  

Todos os momentos da pesquisa foram surpreendente porque envolver o 

universo infantil traz uma dinâmica envolvente que requer criatividade de 

planejamento. Realizar uma intervenção com crianças é um momento muito rico, pois 

esse público é participativo e aberto a novos conhecimentos, porém todo o percurso 

deve ser realizado com muita dedicação. Cada passo da pesquisadora, cada 

instrumento utilizado, deve conversar e instigar o público que se correlaciona com a 

pesquisa.  

Consideramos que esta pesquisa alcançou seu objetivo, ao identificar que os 

alunos em idade escolar compreendem e percebem que as escolhas alimentares 

estão integradas à sua saúde e ao seu meio à partir do momento que seja possibilitada 

essa reflexão. 

Respondendo aos objetivos específicos delimitados para a pesquisa, ao 

identificar os produtos alimentícios consumidos pelas crianças e ao traçar um perfil 

levando em consideração seus hábitos e suas possibilidades de escolhas, foi 

realizada uma intervenção pedagógica utilizando as embalagens dos próprios 

alimentos consumidos no espaço escolar que despertou a reflexão dos alunos 

envolvendo a alimentação. Vivenciando essa intervenção, compreendemos que os 

discentes percebem que suas escolhas alimentares trazem consequências à sua 

saúde e ao meio ambiente. Promover estudos que envolveram a Educação Alimentar 

e Nutricional e a Educação Ambiental, permitiu que os alunos aprendessem conceitos 

através de vivências que ajudaram a compreender a importância da alimentação, as 

consequências do consumo e a integração com a saúde e o ambiente.  
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Inicialmente os alunos demonstraram a compreensão no consumo dos 

alimentos de forma pontual, às vezes relacionando a saúde e em outros momentos 

relacionando ao ambiente. Após a oportunidade de refletirem, investigarem e 

pesquisarem sobre a alimentação realizada na escola, as crianças compreenderam 

que há uma integração real sobre os alimentos consumidos e que eles causam 

consequências positivas e/ou negativas para a saúde e para o meio ambiente.  

 A forma interativa que estimulou a participação das crianças durante a 

pesquisa, despertou a busca por estudos que envolveram a Educação Alimentar e 

Nutricional e a Educação Ambiental, provocando a compreensão da integração 

existente entre as ações no seu cotidiano com a saúde e com o ambiente local. Para 

esses sujeitos as vivências interagiram com seus conhecimentos prévios e ampliaram 

as análises sobre as suas decisões. 

Vivenciamos, na atualidade, o aumento de escolhas homogêneas em relação 

aos alimentos consumidos, sem a reflexão sobre o que estamos ingerindo de fato. O 

público envolvido na pesquisa retratou uma pequena amostra de como as crianças 

estão imersas nessa condição alimentar, sem serem ouvidas ou sem a oportunidade 

de conhecer o que consomem. Esta pesquisa provou que à partir do momento que 

esse público ganha conhecimento, as escolhas são refletidas, o posicionamento 

crítico é elevado e o ganho na qualidade de vida e na aprendizagem são imensuráveis.   

Para deixarmos registradas todas as atividades interventivas realizadas 

durante essa pesquisa, produzimos um produto educacional em forma de “Catálogo” 

que serviu como material pedagógico para um encontro formativo com o corpo 

docente e com os familiares dos alunos.   

Destacamos a necessidade de outras pesquisas que envolvam esse tema tão 

relevante que é a integração das escolhas alimentares com a saúde e o ambiente nos 

espaços escolares, de modo a concretizar os conceitos que envolvem a Educação 

Alimentar e Nutricional e a Educação Ambiental como referência para a aprendizagem 

com significados reais nas diversas modalidades de ensino. 

Essa pesquisa indica a necessidade de desenvolver temas envolvendo as 

escolhas alimentares que acontecem dentro das escolas, na formação continuada dos 
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professores, pois entendemos que são esses atores quem podem influenciar os 

alunos, das diversas modalidades de ensino, a analisarem sobre escolhas mais 

favoráveis para a sua alimentação que se integra a sua saúde e ao seu ambiente. 

Essa pesquisa trouxe a diversidade de temas que envolve uma rotina tão 

necessária que é o hábito de se alimentar. As ofertas, os acessos e as escolhas dos 

produtos alimentícios trazem etapas que devem ser estudadas para que os impactos 

na saúde e no meio ambiente sejam diminuídos. As escolas devem ofertar momentos 

de estudos que envolvam temas significativos nos alunos e que transforme suas 

ações em ações críticas e mais fundamentadas em pesquisas que ampliem o 

conhecimento.  

Destacamos a necessidade de mais pesquisas que envolvam a integração das 

escolhas alimentares com a saúde e com o ambiente para promovermos a reflexão 

de como um hábito tão cotidiano e rotineiro, como é o de nos alimentarmos. Essa ação 

possui uma influência significativa com consequências reais para a pessoas e essa 

reflexão deve ser construída na infância. 

 A Educação Ambiental e a Educação Alimentar e Nutricional trazem 

referenciais que fazem parte da nossa rotina diária. Nos alimentamos todos os dias e 

as escolhas que fazemos se relacionam diretamente com a nossa saúde. Vivemos em 

diversos ambientes que fazem parte da rotina seja nos estudos, trabalhos ou lazer. 

Unir o hábito de se alimentar e de viver em diversos ambientes correlacionam estudos 

que se completam e trazem conhecimentos poderosos às nossas vidas. Acreditamos 

que essa pesquisa trouxe a integração de conteúdos essenciais para a vida de sujeitos 

que precisam entender que o respeito a si próprio, o respeito pelo seu ambiente, 

começam com reflexões locais que causam impactos globais.     
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ANEXOS 

Anexo 1 – TCLE para as professoras 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Prezado(a) Senhor(a)  
 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa na área de Educação 
e Ensino de Ciências, intitulada “Alimentação no espaço escolar: escolhas que 
integram a saúde e o meio ambiente”, coordenada por Cristiane de Souza Leal 
Venturin e orientada pela Prof.ª Dr.ª Adriane Lizbehd Halmann, no âmbito do 
Programa de Pós-graduação em Formação de Professores da Educação Básica 
(PPGE) da Universidade Estadual de Santa Cruz. Essa pesquisa se justifica porque a 
proposta de integrar as escolhas alimentares à saúde e ao meio ambiente de forma 
investigativa, vem se mostrando muito importante para o desenvolvimento dos alunos, 
desde as séries iniciais, possibilitando, também, que as aulas sejam repensadas com 
propósito de formar cidadãos capazes de tomar decisões acerca de problemas 
relacionados as Ciências e a suas vidas práticas. Temos como objetivo compreender 
a maneira como o aluno percebe a integração dos alimentos consumidos no espaço 
escolar com a sua saúde e com o meio ambiente. Caso você queira participar da 
pesquisa, sua participação consistirá em permitir que a pesquisadora observe os 
hábitos alimentares da turma, aplique um questionário aos alunos sobre os hábitos 
alimentares e, posteriormente, se a sua turma for selecionada para que a pesquisa 
seja aplicada, serão observadas as aulas que envolvam conteúdos sobre alimentação 
e meio ambiente, haverá a participação da pesquisadora no momento do 
planejamento no espaço escolar, a aplicação pela pesquisadora de uma sequência 
didática na turma que você atua como regente e a apresentação do catálogo que será 
produzido pelos alunos ao corpo docente da escola. Eventualmente o(a) senhor(a) 
poderá ser fotografado/filmado ou gravado, porém, em nenhum momento essas 
imagens serão divulgadas ou veiculadas. Ao final da pesquisa, os dados digitais 
(imagens/áudios) permanecerão com os pesquisadores por cinco anos e 
posteriormente serão descartados.  

Nas aulas, durante a aplicação da sequência didática pela pesquisadora, não 
haverá qualquer prejuízo ao desenvolvimento dos conteúdos regulares e/ou 
avaliação, bem como não haverá qualquer prejuízo pedagógico ao aluno que não 
participar da pesquisa. Para evitar sua identificação, trocaremos seu nome por outro, 
fictício, e não divulgaremos quaisquer imagens suas, para evitar constrangimentos 
e/ou desconfortos. Os dados serão tratados com sigilo e confidencialidade para 
proteger a privacidade de todos os envolvidos. É importante que você saiba que sua 
participação é totalmente voluntária e, como tal, não terá nenhum tipo de despesa 
com esta pesquisa, bem como nada será pago por sua permissão ou participação. 
Entretanto, mesmo não previsto, caso haja algum gasto decorrente da pesquisa, o 
mesmo será ressarcido. Igualmente, caso haja algum dano decorrente da pesquisa, 
garantimos o seu direito a indenização. Você poderá desistir da pesquisa a qualquer 
momento antes de sua conclusão, inclusive durante a condução das formações e/ou 
aulas e mesmo após ter assinado esse termo, sem qualquer prejuízo. Sendo a 
responsável legal por esta pesquisa comprometo-me em manter sigilo de todos os 
seus dados pessoais em todas as etapas da pesquisa.  

 A sua participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, mas, 
caso haja de sua parte algum constrangimento, fica resguardado aqui, o seu direito 
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de não participar parcialmente ou totalmente da pesquisa, sem que isso venha trazer 
nenhum problema para você, já que é um direito seu participar ou não. Outro 
desconforto que pode ser gerado é pela presença da pesquisadora e/ou assistente 
em sua sala de aula, uma vez a entrada de pessoas estranhas ao cotidiano pode gerar 
constrangimento, tal risco também está resguardado pelo fato de que se você não se 
sentir confortável, terá o direito de não participar parcialmente ou totalmente da 
pesquisa. Em relação aos benefícios da pesquisa, esperamos que este estudo resulte 
em informações importantes sobre inovações em relação ao trabalho com a Educação 
Alimentar e a Educação Ambiental nos anos iniciais do Ensino Fundamental, para a 
realidade em que nos encontramos: escola do município de Ilhéus, interior da Bahia, 
área de atuação da UESC. Além disto, que contribua para a aprendizagem do(a) 
aluno(a), uma vez que se trata de uma abordagem metodológica que vem sendo 
validada mundialmente. 

Este TCLE foi impresso em duas vias iguais e você ficará com uma delas. Neste 
documento consta o endereço e o telefone da pesquisadora responsável, tendo 
liberdade para tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou em 
qualquer momento. Assim, se ficou claramente esclarecido(a) em que consiste sua 
participação, e se o(a) senhor(a) concorda em colaborar com a pesquisa, pedimos 
que assine este documento.  

Nossos sinceros agradecimentos por sua colaboração.  
 

Assinatura: ______________________________________ 
Cristiane de Souza Leal Venturin (Pesquisadora responsável) 

cristianeventurin@yahoo.com.br 
(073) 99109-7984 

 
Eu, _________________________________________, aceito participar das atividades do 
projeto de pesquisa intitulada “Alimentação no espaço escolar: escolhas que integram a saúde 
e o meio ambiente”. Fui devidamente informado(a) sobre os objetivos, riscos e benefícios da 
minha participação na pesquisa, a que concordarei em participar voluntariamente. Foi-me 
garantido(a) que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto resulte 
em prejuízos relacionados a mim e, que os dados de identificação e outros dados relacionados 
a esta pesquisa serão tratados confidencialmente. Fui informado(a) ainda que, todas as 
despesas referentes à pesquisa serão cobertas pela pesquisadora, mas se por acaso houver 
algum gasto meu em decorrência da pesquisa, terei direito ao ressarcimento e que caso eu 
sofra algum dano de qualquer natureza, terei direito a indenização. Fui também informado(a) 
que este documento será emitido em duas vias, ficando uma com a pesquisadora e outra 
comigo.  
 

Ilhéus - BA, _____ de _____________________ de 2018 
 

Assinatura: ______________________________________________ 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em caso de dúvidas sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o CEP, que fica no 
Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, Bairro Salobrinho, Torre Administrativa, 3º andar, CEP 45552-900, Ilhéus, 

Bahia. Fone (73) 3680-5319. E-mail: cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h. 
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Anexo 2 – Convite distribuído aos responsáveis dos alunos 

 

  
CONVITE 

 
 

CONVIDAMOS O(A) RESPONSÁVEL PELO 
ALUNO(A)___________________________, PARA UMA REUNIÃO ONDE 

SERÃO EXPLICADAS AS AÇÕES ENVOLVENDO UMA PESQUISA DA UESC 
REALIZADA NA SALA DE AULA. 

  
LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL HEITOR DIAS 

DATA: __/__/____ (___________) 
HORÁRIO: 16h30min (DURAÇÃO MÁXIMA: 40 MINUTOS) 

 
DESDE JÁ AGRADECEMOS SUA ATENÇÃO. 

 
CONTAMOS COM SUA PRESENÇA. 

PROFESSORA PESQUISADORA: CRISTIANE VENTURIN 
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Anexo 3 – TCLE para os responsáveis pelos alunos 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
O(A) aluno(a) _________________________________________________ está sendo 

convidado a participar de uma pesquisa na área de Educação e Ensino de Ciências, intitulada 
“Alimentação no espaço escolar: escolhas que integram a saúde e o meio ambiente”, coordenada por 
Cristiane de Souza Leal Venturin e orientada pela Prof.ª Drª Adriane Lizbehd Halmann, no âmbito do 
Programa de Pós-graduação em Formação de Professores da Educação Básica (PPGE) da 
Universidade Estadual de Santa Cruz. Essa pesquisa se justifica porque a proposta de integrar as 
escolhas alimentares à saúde e ao meio ambiente de forma investigativa, vem se mostrando muito 
importante para o desenvolvimento dos alunos, desde as séries iniciais, possibilitando, também, que 
as aulas sejam repensadas com propósito de formar cidadãos capazes de tomar decisões acerca de 
problemas relacionados as Ciências e a suas vidas práticas. Temos como objetivo compreender a 
maneira como o aluno percebe a integração dos alimentos consumidos no espaço escolar com a sua 
saúde e com o meio ambiente. Caso você consinta, a participação do(a) aluno(a) se dará na forma do 
preenchimento de um questionário para colher informações sobre os hábitos alimentares da turma e, 
posteriormente, se a turma do(a) aluno(a) for selecionada para que a pesquisa seja aplicada, ele(a) 
participará das aulas sobre o tema em sala de aula e produzirá um Catálogo registrando os possíveis 
conhecimentos adquiridos de forma coletiva. Envolverá a participação de atividades didáticas durante 
momentos nas aulas de Ciências, de atividades estruturadas com materiais simples e não são 
prejudiciais à saúde. Eventualmente é possível que os alunos sejam fotografados ou filmados durante 
a intervenção, ou mesmo que algumas falas sejam gravadas, sendo que este material será utilizado 
exclusivamente para esta pesquisa, podendo ser citadas e analisadas ao longo do trabalho de 
pesquisa, sendo que nenhuma criança será identificada e que só serão coletadas imagens ou áudios 
se a criança permitir. Serão fotografados e/ou gravados os alunos autorizados pelos responsáveis a 
participar da pesquisa, porém, em nenhum momento essas imagens serão divulgadas ou veiculadas. 
Ao final da pesquisa, os dados digitais (imagens) permanecerão com os pesquisadores por cinco anos 
e posteriormente serão descartados.  

Além disso, vamos observar os textos e desenhos produzidos pelo aluno, com a finalidade de 
analisar o processo de Ensino-Aprendizagem. Nas aulas, não haverá qualquer prejuízo ao 
desenvolvimento dos conteúdos regulares e/ou avaliação. O(A) aluno(a) que não participar da pesquisa 
não terá qualquer prejuízo pedagógico, uma vez que poderá participar das aulas e das respectivas 
atividades, porém não terá o registro em imagens e gravações.  

Para evitar a identificação do(a) aluno(a), trocaremos seu nome por outro, fictício, e não 
divulgaremos quaisquer imagens, para evitar constrangimentos e/ou desconfortos. Os dados serão 
tratados com sigilo e confidencialidade para proteger a privacidade de todos os envolvidos.  É 
importante que você saiba que a participação do(a) aluno(a), é totalmente voluntária e, como tal, nem 
o(a) senhor(a), nem ele(a), terão nenhum tipo de despesa com esta pesquisa, bem como nada será 
pago por sua permissão nem pela participação dele(a). Entretanto, mesmo não previsto, caso haja 
algum gasto decorrente da pesquisa, o mesmo será ressarcido. Igualmente, caso haja algum dano 
decorrente da pesquisa, garantimos o seu direito a indenização. Você poderá retirar seu consentimento 
em qualquer fase da pesquisa, antes de sua conclusão, inclusive durante o período de pesquisa e 
mesmo após ter assinado esse termo, sem qualquer prejuízo. Sendo a responsável legal por esta 
pesquisa comprometo-me em manter sigilo de todos os seus dados pessoais e do(a) aluno(a) em todas 
as etapas da pesquisa.  

A participação do(a) aluno(a) nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, mas a 
existência de riscos pode se dar por possíveis desconfortos gerados quando ele(a) for chamado(a) a 
se expressar diante dos colegas ou da pesquisadora e/ou assistente, devido a uma presumível timidez 
por estar em público, ou em frente de uma câmera, uma vez que alguns momentos poderão ser 
fotografados e/ou gravados. Como a pesquisa provocará reflexões sobre as escolhas alimentares, é 
possível que os alunos sejam remetidos à memórias afetivas às quais os produtos alimentícios estão 
associados. Estes riscos serão minimizados a partir das ações que pretendem respeitar as escolhas 
individuais, a cultura e aspectos afetivos inerentes à alimentação. Todas as ações serão dialogadas e 
conduzidas de forma a não gerar exposição ou constrangimento de qualquer participante da pesquisa. 
Mas, caso haja da parte do(a) aluno(a) algum constrangimento, fica resguardado aqui, o seu direito de 
não permitir a participação parcialmente ou totalmente da pesquisa, sem que isso venha trazer nenhum 
problema para ele(a) ou para o(a) senhor(a). Outro desconforto que pode ser gerado é pela presença 
da pesquisadora e/ou assistente em sua sala de aula, uma vez a entrada de pessoas estranhas ao 
cotidiano pode gerar constrangimento, tal risco também está resguardado pelo fato de que se o(a) 
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aluno(a) não se sentir confortável, terá o direito de não participar parcialmente ou totalmente da 
pesquisa, porém esse risco será minimizado pelo fato da pesquisadora ser uma pessoa conhecida da 
escola e conhecer a rotina das atividades que serão desenvolvidas durante a pesquisa, respeitando a 
rotina já estabelecida. Em relação aos benefícios da pesquisa, esperamos que este estudo resulte em 
informações importantes sobre inovações em relação ao trabalho com a Educação Alimentar e a 
Educação Ambiental nos anos iniciais do Ensino Fundamental, para a realidade em que nos 
encontramos: escola do município de Ilhéus, interior da Bahia, área de atuação da UESC. Além disto, 
que contribua para a aprendizagem do(a) aluno(a), uma vez que se trata de uma abordagem 
metodológica que vem sendo validada mundialmente. 

Este TCLE foi impresso em duas vias iguais e você ficará com uma delas. Neste documento 
consta o endereço e o telefone da pesquisadora responsável, sendo que você tem a liberdade para 
tirar suas dúvidas sobre o projeto e a participação do seu filho(a) nele, agora ou em qualquer momento. 
Assim, se ficou claramente esclarecido(a) em que consiste a participação do seu filho(a), e se o(a) 
senhor(a) concorda em que o mesmo participe da pesquisa, pedimos que assine este documento.  

Nossos sinceros agradecimentos por sua colaboração.  
 

Assinatura: ______________________________________ 
Cristiane de Souza Leal Venturin (Pesquisadora responsável) 

cristianeventurin@yahoo.com.br 
(073) 99109-7984 

 
Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, ______________________________, responsável legal 
pelo(a) aluno(a) _________________________________________ de forma livre e esclarecida, 
manifesto meu consentimento para a participação dele(a) na pesquisa “Alimentação no espaço escolar: 
escolhas que integram a saúde e o meio ambiente”, e declaro que fui devidamente informado sobre a 
participação dele(a) na mesma, bem como sobre nossos direitos.  

 
Ilhéus - BA, ___/___/_______. 

 
 

________________________________ 
Assinatura 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

______________________________ 
Testemunha 1 

 
 
 

________________________________ 
Testemunha 2 

 
 

 

 

 

 

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em caso de dúvidas sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o CEP, que fica no 

Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, Bairro Salobrinho, Torre Administrativa, 3º andar, CEP 45552-900, Ilhéus, 
Bahia. Fone (73) 3680-5319. E-mail: cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h 
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Anexo 4 – Questionário Diagnóstico sobre os hábitos alimentares dos alunos 

 

QUESTIONÁRIO  

QUAL SUA IDADE? ____ ANOS  

SEXO: (  ) MASCULINO (  ) FEMININO  

 

1 - EM QUANTOS DIAS DA SEMANA VOCÊ COSTUMA COMER FEIJÃO? ESCOLHA UMA OPÇÃO 

E MARQUE UM X. 

(   ) TODOS OS 

DIAS 

(   ) 5 A 6 DIAS (   ) 3 A 4 DIAS (   ) 1 A 2 DIAS (  )QUASE 

NUNCA  

(  ) NUNCA 

 

 

2 - EM QUANTOS DIAS DA SEMANA VOCÊ COSTUMA COMER, PELO MENOS, UM TIPO DE 

VERDURA OU LEGUME (ALFACE, TOMATE, COUVE, CENOURA, CHUCHU, BERINJELA, 

ABOBRINHA – NÃO VALE BATATA, MANDIOCA OU INHAME)? ESCOLHA UMA OPÇÃO E 

MARQUE UM X. 

(   ) TODOS OS 

DIAS 

(   ) 5 A 6 DIAS (   ) 3 A 4 DIAS (   ) 1 A 2 DIAS (  )QUASE 

NUNCA  

(  ) NUNCA 

 

 

3 - EM QUANTOS DIAS DA SEMANA VOCÊ COSTUMA COMER SALADA DE ALFACE E TOMATE 

OU SALADA DE QUALQUER OUTRA VERDURA OU LEGUME CRU? ESCOLHA UMA OPÇÃO E 

MARQUE UM X. 

(   ) TODOS OS 

DIAS 

(   ) 5 A 6 DIAS (   ) 3 A 4 DIAS (   ) 1 A 2 DIAS (  )QUASE 

NUNCA  

(  ) NUNCA 

 

 

4 - EM QUANTOS DIAS DA SEMANA, VOCÊ COSTUMA COMER VERDURA OU LEGUME COZIDO 

COM A COMIDA OU NA SOPA, COMO POR EXEMPLO, COUVE, CENOURA, CHUCHU, 

BERINJELA, ABOBRINHA, SEM CONTAR BATATA, MANDIOCA OU INHAME? ESCOLHA UMA 

OPÇÃO E MARQUE UM X. 

(   ) TODOS OS 

DIAS 

(   ) 5 A 6 DIAS (   ) 3 A 4 DIAS (   ) 1 A 2 DIAS (  )QUASE 

NUNCA  

(  ) NUNCA 

 

 

5 - EM QUANTOS DIAS DA SEMANA O VOCÊ COSTUMA COMER CARNE VERMELHA (BOI, 

PORCO, CABRITO) OU FRANGO? ESCOLHA UMA OPÇÃO E MARQUE UM X. 

(   ) TODOS OS 

DIAS 

(   ) 5 A 6 DIAS (   ) 3 A 4 DIAS (   ) 1 A 2 DIAS (  )QUASE 

NUNCA  

(  ) NUNCA 
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6 - EM QUANTOS DIAS DA SEMANA O VOCÊ COSTUMA COMER HAMBÚRGUER E/OU 

EMBUTIDOS COMO PRESUNTO, MORTADELA, SALAME, LINGUIÇA E SALSICHA? ESCOLHA 

UMA OPÇÃO E MARQUE UM X. 

(   ) TODOS OS 

DIAS 

(   ) 5 A 6 DIAS (   ) 3 A 4 DIAS (   ) 1 A 2 DIAS (  )QUASE 

NUNCA  

(  ) NUNCA 

 

 

7 - EM QUANTOS DIAS DA SEMANA VOCÊ COSTUMA TOMAR SUCO DE FRUTAS NATURAL? 

ESCOLHA UMA OPÇÃO E MARQUE UM X. 

(   ) TODOS OS 

DIAS 

(   ) 5 A 6 DIAS (   ) 3 A 4 DIAS (   ) 1 A 2 DIAS (  )QUASE 

NUNCA  

(PULE PARA Nº 9) 

 

(  ) NUNCA 

 

(PULE PARA Nº 9) 

 

 

8 - NUM DIA COMUM, QUANTOS COPOS VOCÊ TOMA DE SUCO DE FRUTAS NATURAL? 

ESCOLHA UMA OPÇÃO E MARQUE UM X. 

(   ) 1 COPO 

(   ) 2 COPOS 

(   ) 3 OU MAIS COPOS 

 

9 - EM QUANTOS DIAS DA SEMANA VOCÊ COSTUMA COMER FRUTAS? ESCOLHA UMA 

OPÇÃO E MARQUE UM X. 

(   ) TODOS OS 

DIAS 

(   ) 5 A 6 DIAS (   ) 3 A 4 DIAS (   ) 1 A 2 DIAS (  )QUASE 

NUNCA 

(PULE PARA Nº 

11) 

(  ) NUNCA 

 

(PULE PARA Nº 

11) 

 

 

10 - NUM DIA COMUM, QUANTAS VEZES VOCÊ COME FRUTAS? ESCOLHA UMA OPÇÃO E 

MARQUE UM X. 

(   ) 1 VEZ NO DIA  

(   ) 2 VEZES NO DIA  

(   ) 3 OU MAIS VEZES NO DIA  

 

11 -  EM QUANTOS DIAS DA SEMANA VOCÊ COSTUMA TOMAR REFRIGERANTE OU SUCO 

ARTIFICIAL? ESCOLHA UMA OPÇÃO E MARQUE UM X. 

(   ) TODOS OS 

DIAS 

(   ) 5 A 6 DIAS (   ) 3 A 4 DIAS (   ) 1 A 2 DIAS (  )QUASE 

NUNCA  

(PULE PARA Nº 

13) 

(  ) NUNCA 

 

(PULE PARA Nº 

13) 
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12 - QUANTOS COPOS/LATINHAS VOCÊ COSTUMA TOMAR POR DIA? ESCOLHA UMA OPÇÃO 

E MARQUE UM X. 

(   ) 1 A 2 COPOS/LATINHAS 

(   ) 3 A 4 COPOS/LATINHAS 

(   ) MAIS DE 5 COPOS/LATINHAS 

(   ) NÃO SEI  

 

13 - EM QUANTOS DIAS DA SEMANA VOCÊ COSTUMA COMER MACARRÃO INSTANTÂNEO, 

SALGADINHOS DE PACOTE E/OU BISCOITOS? ESCOLHA UMA OPÇÃO E MARQUE UM X. 

(   ) TODOS OS 

DIAS 

(   ) 5 A 6 DIAS (   ) 3 A 4 DIAS (   ) 1 A 2 DIAS (  )QUASE 

NUNCA  

(  ) NUNCA 

 

 

14 - EM QUANTOS DIAS DA SEMANA VOCÊ COSTUMA TOMAR LEITE (NÃO VALE DE SOJA)?  

ESCOLHA UMA OPÇÃO E MARQUE UM X. 

(   ) TODOS OS 

DIAS 

(   ) 5 A 6 DIAS (   ) 3 A 4 DIAS (   ) 1 A 2 DIAS (  )QUASE 

NUNCA  

(  ) NUNCA 

 

 

15 - EM QUANTOS DIAS DA SEMANA VOCÊ COSTUMA COMER ALIMENTOS DOCES, TAIS 

COMO: SORVETES, CHOCOLATES, BOLOS, BISCOITOS OU DOCES? ESCOLHA UMA OPÇÃO 

E MARQUE UM X. 

(   ) TODOS OS 

DIAS 

(   ) 5 A 6 DIAS (   ) 3 A 4 DIAS (   ) 1 A 2 DIAS (  )QUASE 

NUNCA  

(PULE PARA Nº 

17) 

(  ) NUNCA 

 

(PULE PARA Nº 

17) 

 

 

16 -  NUM DIA COMUM, QUANTAS VEZES VOCÊ COME DOCES? ESCOLHA UMA OPÇÃO E 

MARQUE UM X. 

(   ) 1 VEZ AO DIA  

(   ) 2 VEZES AO DIA  

(   ) 3 OU MAIS VEZES AO DIA 

 

17 - VOCÊ PRATICA EXERCÍCIOS PELO MENOS UMA VEZ POR SEMANA? ESCOLHA UMA 

OPÇÃO E MARQUE UM X. 

(   ) SIM 

(   ) NÃO (PULE PARA Nº 20) 
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18 -  QUANTOS DIAS POR SEMANA VOCÊ COSTUMA PRATICAR EXERCÍCIO FÍSICO OU 

ESPORTE? ESCOLHA UMA OPÇÃO E MARQUE UM X. 

(   ) 1 A 2 DIAS POR SEMANA  

(   ) 3 A 4 DIAS POR SEMANA  

(   ) 5 A 6 DIAS POR SEMANA  

(   ) TODOS OS DIAS (INCLUSIVE SÁBADO E DOMINGO)  

 

19 - NO DIA QUE VOCÊ PRATICA EXERCÍCIO OU ESPORTE, QUANTO TEMPO DURA, EM MÁDIA, 

ESTA ATIVIDADE? ESCOLHA UMA OPÇÃO E MARQUE UM X. 

(   ) MENOS DE 10 MINUTOS  

(   ) ENTRE 10 E 19 MINUTOS  

(   ) ENTRE 20 E 29 MINUTOS  

(   ) ENTRE 30 E 39 MINUTOS  

(   ) ENTRE 40 E 49 MINUTOS  

(   ) ENTRE 50 E 59 MINUTOS  

(   ) 60 MINUTOS OU MAIS 

 

20 - VOCÊ TEM COSTUME DE REALIZAR AS REFEIÇÕES ASSISTINDO TV, MEXENDO NO 

COMPUTADOR E/OU CELULAR? ESCOLHA UMA OPÇÃO E MARQUE UM X. 

(   ) SEMPRE 

(   ) QUASE SEMPRE 

(   ) ÀS VEZES 

(   ) NUNCA 

 

21 - QUAIS REFEIÇÕES VOCÊ FAZ AO LONGO DO DIA? ESCOLHA AS OPÇÕES E MARQUE UM 

X. 

(   ) CAFÉ DA MANHÃ  
(   ) LANCHE DA MANHÃ  
(   ) ALMOÇO  
(   ) LANCHE DA TARDE  
(   ) JANTAR  
(   ) CEIA 
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Anexo 5 – Atividade de participação 

 

ATIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO 

VAMOS PESQUISAR JUNTOS? 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa onde poderemos 

descobrir novas informações sobre os alimentos que consumimos. 

Vamos conversar sobre temas como:  

 Educação Alimentar 

 Educação Ambiental 

 Produção das embalagens dos alimentos 

 Produção de lixo 

Vamos também realizar algumas atividades em sala de aula e produzir um 

Catálogo com nossas descobertas.  

NOME: _______________________________________________________ 

DESEJO PARTICIPAR:               NÃO                    SIM     
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Anexo 6 – Atividade “Opinando” 

 

 

O que é lixo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

O que o lixo causa no ambiente? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Anexo 7 – Atividade “Pesquisando ingredientes” 

 

 

PESQUISANDO 

INGREDIENTES 

 

 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Anexo 8 – Texto sobre os ingredientes dos alimentos organizado com as 

pesquisas dos alunos 

 
 

 
Para estudo... 

 
Aditivo alimentar é todo e qualquer ingrediente adicionado 

intencionalmente aos alimentos sem o propósito de nutrir, com o 
objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou 
sensoriais, durante a fabricação, processamento, preparação, 

tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte ou 
manipulação de um alimento. 

Eles se classificam de acordo com a sua função em agentes conservantes 
(antioxidantes ou antimicrobianos), acidulantes, emulsificantes, estabilizantes, 
espessantes, umectantes, antiumectantes, corantes, flavorizantes (realçadores de 
sabor) e adoçantes. 
 

 Antioxidantes – substância que retarda o aparecimento de alteração oxidativa 
no alimento. 

 Acidulante – substância que aumenta a acidez ou confere um sabor ácido aos 
alimentos. 

 Emulsificante – substância que torna possível a formação ou manutenção de 
uma mistura uniforme de duas ou mais fases imiscíveis no alimento. 

 Estabilizante – substância que estabiliza, mantém ou intensifica a cor de um 
alimento. 

 Espessante – substância que aumenta a viscosidade de um alimento. 
 Corante – substância que confere, intensifica ou restaura a cor de um alimento. 
 Edulcorante/Adoçantes – substância diferente dos açúcares que confere 

sabor doce ao alimento. 

Os três principais males associados ao consumo excessivo dessas substâncias 
são câncer, hipersensibilidade alimentar e déficit de atenção com hiperatividade. 
 

Alguns públicos ainda são mais vulneráveis ao consumo, como as gestantes, os 
idosos, as pessoas que têm alimentação pouco variada e as crianças menores de três 
anos. No caso das crianças a atenção deve ser maior, porque os sistemas digestivo 
e urinário ainda não estão totalmente preparados para processar essas substâncias. 

Por isso, quanto mais industrializado o produto, mais aditivos químicos ele terá. O 
ideal mesmo é preparar os produtos frescos em casa. Porém, como na maioria das 
vezes não é possível, é importante que leia o rótulo e escolha os produtos com menos 
aditivos. 
 
 
https://www.pensamentoverde.com.br/sustentabilidade/aditivos-alimentares-ricos-saude/ 
 

 
http://blogdescalada.com/aditivos-alimentares-voce-sabe-o-que-realmente-esta-consumindo-ao-
comer-um-produto-industrializado 
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Local e alunos envolvidos 

 

Instituição: Escola Municipal Heitor Dias 

Turma: Ciclo 3 – Fase 1 (4º ano A) 

Professora: Thainá     

Ano letivo: 2018 

Turno: Matutino 

 

Alunos pesquisadores: 

 

ADRIEN DA PAIXÃO SANTOS  

ANA CLARA ALMEIDA TANAN 

ANNA KAROLYNA S. DE OLIVEIRA 

BIANCA SANTOS SILVA 

DAVI BOMFIM OLIVEIRA 

DAVI SOUZA DE OLIVEIRA 

ELIZEU SANTOS DA COSTA 

EMILY SILVA DA HORA 

ISAAC SANTOS OLIVEIRA 

ÍTALO BRANDÃO 

IURI ALVES MARINHO 

JOÃO VICTOR CONCEIÇÃO DOS SANTOS 

JOELSON DA S. MORAIS FILHO 

LORRAINY ROSA DA C. SANTOS 

LUIS CLAUDIO SANTOS MARTINS 

MÁRCIO JOSÉ SILVA NASCIMENTO 

MARLEY ACKERMAN C. OLIVEIRA 

MATEUS RODRIGUES DOS SANTOS 

RENATO DUARTE BARBOSA                                

 

“Um dos maiores danos que se pode causar a uma criança é levá-la a perder a 

confiança na sua própria capacidade de pensar.” 

Emília Ferreiro 
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Encontro 1: Caixa “Nossos alimentos” e registro dos alimentos preferidos  

Data: 26 de setembro de 2018 

 

Início da aplicação da Sequência Didática com os alunos da Turma “A”. Esta 

turma foi selecionada após os dados tabulados do Questionário Diagnóstico. 

O primeiro acordo foi realizado entre a pesquisadora e os alunos combinando 

que à partir desta data, todas as embalagens dos alimentos consumido por eles 

seriam depositadas na Caixa “Nossos Alimentos”. Essa embalagens conduziram 

todas as ações da pesquisa envolvendo a alimentação dos alunos com a integração 

entre a saúde e o meio ambiente. 

A Caixa foi colocada em um lugar acessível e visível para os alunos. Todas as 

embalagens de alimentos que foram analisadas neste Catálogo são provenientes 

desse acordo.   

O ‘Boneco Pesquisador’ colado na frente da caixa, foi destacado como a 

mascote da pesquisa, ele foi produzido pela pesquisadora para ser um símbolo entre 

os alunos e a pesquisa.   

 

Figura 1 – ‘Caixa: Nossos alimentos’ para coleta das embalagens dos alimentos consumidos pelos 
alunos no espaço escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos registraram numa folha em branco quais Alimentos mais gostam de 

consumir durante a merenda escolar. 

Entre as 19 folhas de desenhos produzidas pelos alunos com os alimentos 

indicados como preferidos para consumo no momento do recreio, foram tabuladas as 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (setembro/2018). 
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quantidades de vezes que aparecem cada alimento e obtivemos 26 tipos de alimentos 

diferentes com a seguinte quantidade de registro: 

 
Quadro 1 – Classificação dos alimentos preferidos para consumo no recreio registrados pelos alunos 
através de desenhos. 

ALIMENTO QUANTIDADE E VOTOS  

PIZZA 16 

MAÇÃ 15 

SORVETE 14 

BISCOITO 11 

PASTEL 11 

BALA 10 

SUCO 8 

COXINHA 7 

BOLO 5 

BATATA FRITA TIPO CHIPS 4 

SALGADINHO TIPO CHIPS 3 

PIRULITO 3 

MELANCIA 3 

ACHOCOLATADO 2 

CACHORRO QUENTE 2 

LARANJA 2 

MORANGO 2 

CHOCOLATE 2 

QUIBE 2 

CHICLETE 2 

IOGURTE 1 

UVA 1 

MANGA 1 

PICOLÉ 1 

REFRIGERANTE 1 

MERENDA ESCOLAR 1 

 

 
Fonte: Registro coletado durante a pesquisa (setembro/2018). 
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Encontro 2: Classificação dos alimentos e registro dos possíveis ingredientes 

Data: 27 de setembro de 2018 

 

Entregamos fichas para os alunos com os seis alimentos que mais foram 

registrados como preferidos para consumo durante o recreio através dos desenhos 

realizados por eles no dia anterior. Os alunos organizaram no coletivo, do jeito em que 

eles acreditavam que seriam os preferidos, em ordem de colocação do mais votado 

para o menos votado. A classificação no coletivo ficou assim: 

 

Figura 2 – ‘Caixa: Nossos alimentos’ para coleta das embalagens dos alimentos consumidos pelos 
alunos no espaço escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferente dos registros realizados nos desenhos: 

 
Quadro 2 – Classificação dos alimentos preferidos para consumo no recreio registrados pelos alunos 
através de desenhos em maior quantidade. 

ALIMENTO CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL POR 

QUANTIDADE DE VOTOS  

PIZZA 1º 

MAÇÃ 2º 

SORVETE 3º 

BISCOITO 4º 

PASTEL 5º 

BALA 6º 

 

 

  

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (setembro/2018). 

Fonte: Registro coletado durante a pesquisa (setembro/2018). 
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__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________ 

Para os alunos o sorvete foi destacado como favorito entre os alimentos e a 

maçã ocupou o último lugar na organização deles. 

 
Quadro 3 – Comparação da classificação dos alimentos preferidos para consumo no recreio no coletivo 
e individual. 

ALIMENTO COLOCAÇÃO COLETIVA COLOCAÇÃO INDIVIDUAL 

SORVETE 1º 3º 

PASTEL 2º 5º 

PIZZA 3º 1º 

BISCOITO 4º 4º 

BALA 5º 6º 

MAÇÃ 6º 2º 

 

 

Em seguida, responderam quais ingredientes eles acreditavam que fazia parte 

de alguns dos alimentos desenhados por eles. A atividade foi planejada em três 

modelos e respondida pelos alunos no início e no final da pesquisa: 

 
Figura 3 – Modelos das três atividades produzidas pela pesquisadora. 

 

QUAIS INGREDIENTES COMPÕEM CADA ALIMENTO? 

 

 

 
PIZZA 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

 

BISCOITO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
BALA 

 
 

Fonte: Registro coletado durante a pesquisa (setembro/2018). 
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__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________ 

QUAIS INGREDIENTES COMPÕEM CADA ALIMENTO? 
 

 

 

 

 

COXINHA 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
BATATA FRITA 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

IOGURTE  

 

 

QUAIS INGREDIENTES COMPÕEM CADA ALIMENTO? 

 

 

 

PASTEL 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

       

 

 
PIPOCA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

SORVETE 

Fonte: Atividade planejada para a pesquisa (setembro/2018). 
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Foram registrados os três modelos de atividades, totalizando nove alimentos 

para análise. Seguem os registro realizados pelos alunos comparando o que eles 

acreditavam que havia em cada alimento no início da pesquisa e ao final da pesquisa: 

Quadro 4 – Registros dos possíveis ingredientes de cada alimento realizado pelos alunos através da 
atividade ‘Ingredientes dos alimentos’ antes e depois da intervenção. 

Alimento Data do registro 27/09 Data do registro 13/11 

Pizza Farinha de trigo, 
calabresa, queijo, ovo, 
leite, óleo, milho, 
orégano, presunto, 
temperos, molho de 
tomate 

Farinha de trigo, 
fermento, leite, molho de 
tomate, queijo, orégano 
e presunto, massa, sal, 
molho de tomate, 
glutamato, cebola 

Biscoito recheado de 

chocolate 

Farinha, açúcar, 
manteiga, Nescau, 
chocolate em pó 100%, 
leite condensado, 
chocolate em barra, 
chocolate, farinha de 
trigo, recheio de 
chocolate, leite, ovos, 
sal 

Corante, açúcar, sal, 
aromatizante, sódio, 
recheio, massa, 
chocolate, massa de 
chocolate, soro de leite, 
glutamato, acidulante, 
estabilizante 

Bala sabor maçã verde Doce de maçã, essência 
de maçã verde, açúcar 
derretido, glucose, 
corante verde, maçã, 
leite condensado, 
açúcar, recheio de 
maçã, doces 

Aromatizantes, 
emulsificante, 
amendoim, corante, 
açúcar, acidulante, 
maçã, amendoim, 
glutamato, aroma, 
vitamina, ácido 

Pastel Massa pronta, ovo, óleo, 
recheio, farinha de trigo, 
carne, massa, 
calabresa, trigo, 
tempero, sal, leite, carne 
moída, cebola 

Sódio, sal, acidulante, 
farinha de trigo, carne 
moída, aroma, alho, 
manteiga, massa, ácido 
de soja, queijo, 
presunto, óleo 

Salgadinho tipo chips Sabor milho, óleo, sal, 
fritura, isopor, ovo, 
farinha de trigo, milho, 
leite, manteiga 

Sódio, sal, bicarbonato 
de soja, estabilizante, 
queijo, alho, acidulante, 
aromatizante, caroço de 
milho, corante, catupiry 

Sorvete Leite condensado, sabor 
especializado, calda, 
essência de baunilha, 
água, morango 

Açúcar, corante, 
emulsificante, açúcar, 
leite, enfeite, água, 
acidulante, chocolate, 
frutas, calda, 
estabilizante 
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Coxinha Frango, massa, óleo, 
soja, tempero, frango, 
massa de coxinha, 
farinha desfiada, farinha 
de rosca, hortelã 

Farinha de trigo, frango, 
massa pronta, recheio, 
ovo, farinha de rosca, 
corante, leite, carne e 
folha 

Batata frita tipo chips Óleo, sal, batata Óleo, sal, gordura 
vegetal, farinha de trigo 
enriquecida com ferro, 
temperos, açúcar, 
glutamato monossódico, 
gordura, ácido, aroma, 
batata 

Iogurte sabor morango Morango, leite, morango 
batido, leite 
condensado, iogurte 
com polpa de morango, 
fruta, açúcar, água. 
Iogurte de morango, 
potinho, coalhada, 
bactéria do bem, sal 

Morango, água, leite 
reconstituído, açúcar, 
acidulante, corante, 
essência de morango, 
xarope de açúcar, soro 
de leite, ácido, aroma de 
leite, iogurte de morango 

 

 

Os ingredientes sublinhados nas primeiras respostas, mostram que as crianças 

percebem que existem ingredientes desconhecidos que compõe aquele alimento, 

porém não há, ainda, o domínio de que tipo de aditivos estão presentes.  

Já nos ingredientes sublinhados nas respostas finais demonstram o quanto o 

vocabulário das crianças ampliaram em relação aos possíveis ingredientes que 

podem compor alimentos industrializados, validando as ações desenvolvidas durante 

a pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Registro coletado durante a pesquisa (setembro/2018). 
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Encontro 3: Opinando 

Data: 02 de outubro de 2018 

 

Os alunos registraram na atividade ‘Opinando’ impressa em folha, as respostas 

para duas perguntas: O que é lixo? E O que o lixo causa no ambiente? 

O primeiro registro foi realizado no momento inicial da pesquisa. O segundo 

registro foi realizado após as intervenções da pesquisa. Conseguimos comparar as 

respostas iniciais e finais de quinze alunos presentes nos dois momentos: 

Quadro 5 – Registros das considerações dos alunos através da primeira pergunta da atividade 
‘Opinando’ antes e depois da intervenção. 

Pergunta Registrado dia 02/10 Registrado dia 13/11 

 

 

 

 

 

 

O que é 

lixo? 

Lixo é muita sujeira juntas isso 
que é o lixo e também são 
coisas que as pessoas jogam 
fora. 

Lixo é a sujeira que suja as ruas 
e entope bueiros. 
 

Lixo é um lugar que as 
pessoas descartam 
embalagens de comida e 
também resto de comida. 

Lixo é resto de alimentos ou 
embalagens de alimentos. 
 

É algo que já foi usado e não 
serve para usar mais. 

Lixo é coisa que nós já usamos 
e que vão para o lixo. 

Lixo é o alimento que a gente 
come e joga no lixo. 

Lixo é resto de embalagens. 
 

É o lugar onde joga a 
embalagem da merenda. 

Lixo é um objeto que a gente 
consome o que tem dentro e 
joga fora o pacote na rua. 

Lixo é o que a gente joga fora. Lixo é uma poluição. 
Coisas que as pessoas já 
usaram ou comeram. 

Lixo é tudo que a gente come e 
joga no lixo. 

Lixo é uma coisa que mantém 
limpo, temos que jogar 
saquinhos de pipoca. 

Coisas que polui o lugar. 
 

É uma coisa suja que polui o 
ar, a água e todo o ambiente e 
a natureza fazendo que os 
animais comam e morram e 
faz com que as plantas 
morram e a gente fique sem ar 
e morremos e todo o ambiente 
não sobreviva com o ar 
poluído. 
 

Lixo é uma coisa tóxica que pode 
matar e causar problema de 
destruição. 
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Um balde que coloca lixo de 
qualquer tipo como plásticos e 
outras coisas. 

Lixo é uma coisa de plástico que 
as pessoas botam lixo para não 
poluir a cidade. 

Lixo é onde a gente bota o 
resto de comida, casca de 
todas as coisas que gasta 
como bala etc. Serve para 
ajudar as pessoas a limpar o 
planeta, por isso que existe. 

É uma coisa que pode matar o 
meio ambiente. 
 

 

 

Na maioria das respostas percebe-se uma ampliação do conceito que envolve 

o lixo com os resíduos que o homem produz, bem como a ampliação das ações 

prejudiciais ao ambiente e a saúde. 

Quadro 6 – Registros das considerações dos alunos através segunda pergunta da atividade ‘Opinando’ 
antes e depois da intervenção. 

 Pergunta Registrado dia 02/10 Registrado dia 13/11 

 

 

 

 

 

 

O que o lixo 

causa no 

ambiente? 

 

 

 

 

No rio ele pode causar muitos 
danos como morte de peixes 
e todos os bichos aquáticos. 
Na floresta ele pode matar os 
bichos porque eles podem 
engolir. 

O lixo causa a destruição do 
ambiente e causa alagamentos 
na cidade. 
 

Causa sujeira, doença e 
bactérias. 
 

O lixo causa poluição no meio 
ambiente e a poluição faz mal 
para nós, pode até causar 
doenças, pode também causar 
enchentes, pois o lixo entope 
os bueiros da cidade.  

O lixo pode danificar a 
natureza. Se o lixo cai no mar 
ou no rio todos os peixes iam 
morrer. Os pássaros também 
porque os pássaros bebem 
água desse ambiente. Os 
animais sairiam de suas 
tocas pelo mau cheiro e ir 
pelo meio da rua e isso causa 
um grave acidente com os 
animais e humanos. 

O lixo pode causar 
desmatamento e poluição para 
os animais das marés 
principalmente como 
tartarugas e peixe que 
confunde esse lixo com 
alimento e acaba comendo e 
pode morrer e o lixo entope 
bueiros e pode causar 
enchente e pode causar mortes 
e pode derrubar barrancos. 

O lixo causa poluição no 
ambiente, então as pessoas 
vão ficar doentes. 

Sujeira e falta de ar limpo. 
 

O lixo contamina o ambiente 
e faz a poluição dos 

O lixo pode entupir o bueiro, 
matar os animais e poluir o 

Fonte: Registro coletado durante a pesquisa (outubro/2018). 
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ambientes e causa a morte 
de seres vivos e humanos. 

ambiente por isso que não 
devemos poluir o mundo. 

O lixo causa doenças. 
 

Causa sujeira, ratos e outras 
coisas. Deixa entupir o bueiro. 

Joga lixo na praia. 
 

Poluição nas cidades, rios, mar 
e praias. 

Poluição na praia e os peixes 
morrem e todos os animais 
morrem. 
 

Causa morte de animais, 
poluições, deixa o ar poluído, 
causa mortes de plantas 
frágeis. 

Ele pode poluir a água, pode 
matar os animais e as 
pessoas, pode bebem a água 
poluída, pode ir para o 
hospital e morrer. As praias 
vão poluir e as pessoas não 
vão nas praias. Ele pode 
poluir o mundo e pode pegar 
doenças. 

Poluição e morte dos animais, 
doenças, entope a cidade.  
 

Ele causa sujeira e causa 
sem ter higiene. 
 

Poluição, queimadas, deixa a 
cidade poluída e muitas 
doenças. 

Ele deixa as pessoas 
doentes. 

Doenças e pode causar morte. 
 

 

 

Na maioria das respostas percebe-se uma ampliação da ação dos resíduos 

destinadas ao lixo na vida das crianças, relacionando a acontecimentos cotidianos.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Registro coletado durante a pesquisa (outubro/2018). 
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Encontro 4: Reflexão sobre imagens e registro de relações envolvendo o lixo 

Data: 04 de outubro de 2018 

 

Amostragem de fotos para reflexão dos alunos. 

Na sala de Multimeios da escola, projetamos imagens do cotidiano das crianças 

para elas refletirem sobre o viam.  

 
Figura 4 – Embalagens de alimentos pelo pátio da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Correlação dos alunos: Os alunos perceberam a quantidade de lixo no pátio e 

relacionaram com a situação de alagamento quando chove, ficando assim devido a 

quantidade de lixo descartado de forma errada. Essa ação também amplia um grave 

problema da região com a propagação da Dengue através de focos para a reprodução 

do mosquito. 

O risco de quedas e escorregões com as embalagens plásticas deixadas pelo local. 

A dificuldade em limpar o local de área verde já que o lixo se prende no mato ficando 

mais difícil de varrer. Os alunos (em maioria) afirmaram que o motivo pela quantidade 

de lixo nesses ambientes está relacionado a falta de educação. Correlação dos 

alunos: Mesmo sendo um local onde a gente brinca muito, assim não é um lugar bom 

para brincar, antes era bom com plantas mas o lixo deixou ruim. A gente brincava 

com as folhas, mas agora quando vai pegar estão sujas. 

 

 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 
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Figura 5 – Embalagens de alimentos na lixeira da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Correlações dos alunos: Lixeira cheia de lixo, dando para ver que não tem só papel, 

mas também embalagens de alimentos. Também tem lixo no chão. Tudo isso 

prejudica o meio ambiente por mais de dez anos, entupindo os bueiros e deixando 

poluição. Não só na escola esse problema é sério, como também nas ruas onde as 

crianças moram. Foram citadas a importância das lixeiras de cores diferentes para 

ajudar na coleta desse lixo. Muitas embalagens de alimento e muito papel. Poderia 

ter reciclagem para esse material.  

 

Figura 6 – Lixeiras dentro da escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 
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*Correlações dos alunos: As lixeiras estão sempre sujas e com bactérias. Essas 

lixeiras ficam na frente da cozinha onde é servida a merenda escolar e, às vezes, 

causam mal cheiro. As bactérias causam mal ao meio ambiente e para as pessoas 

que convivem perto de lugares assim. Se tem lixeira, porque ainda há lixo no chão? 

Esgoto entupido pelo lixo e teve que ser aberto para desentupir. Quando chove na 

escola, fica muita água empoçada. 

 

Figura 7 – Avenida próxima a escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Correlações dos alunos: Lugar poluído. Não é só na escola que encontramos lixo, 

na cidade toda também. Por que as pessoas jogam tanto lixo no chão? Essa rua não 

está boa para caminhar. Todo esse lixo pode ir para a praia que é perto daí, isso 

prejudica os peixes e as tartarugas. Vi na televisão que a tartaruga come lixo no mar 

e morre. 

 

Após a reflexão inicial sobre as fotos, as crianças recebera, uma atividade para 

ligar as ações que elas acreditam que estão interligadas a produção de lixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 
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Figura 8 – Modelo de atividade produzida pela pesquisadora. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulamos a quantidade de registros que as acrianças fizeram ao relacionar o 

lixo com a alimentação, o ambiente, o consumo, a poluição e a saúde.  

 
Quadro 7 – Comparação entre a quantidade de alunos que relacionaram os temas. 

RELAÇÕES DIA: 04/10 DIA: 13/11 

TOTAL DE REGISTROS 17 16 

ALIMENTAÇÃO 6 10 

SAÚDE 1 9 

POLUIÇÃO 16 15 

CONSUMO 4 11 

AMBIENTE 8 13 

 

 

Percebe-se que, inicialmente, a correlação com o lixo entre a saúde, o consumo 

e a alimentação aparecem e forma discreta, menos da metade dos alunos optaram 

por essas relações. Conforme a pesquisa foi sendo realizada e as intervenções de 

investigação construídas, mais da metade dos alunos associaram todas as relações 

à produção de lixo, havendo uma reflexão maior entre todos os contextos.  

 
 
 
 

LIXO 

ALIMENTAÇÃO 

CONSUMO 

SAÚDE 

POLUIÇÃO 
AMBIENTE 

Fonte: Produção para a pesquisa (outubro / 2018). 

Fonte: Registro coletado durante a pesquisa (outubro/2018). 
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Encontro 5: Classificando ingredientes 

Data: 09 de outubro de 2018 

 

Escolhemos três das bebidas retiradas da “Caixa: Nossos Alimentos” e cada 

aluno recebeu um ingrediente que faz parte dessas bebidas para analisarmos juntos 

sobre cada um deles.   

As bebidas e os ingredientes trabalhados foram: 

 
Quadro 8 – Alimentos e ingredientes para a classificação dos alunos. 

ALIMENTOS 

LEITE FERMENTADO REFRIGERANTE DE 

GUARANÁ 

SUCO DE MORANGO 

INGREDIENTES 

 

LEITE DESNATADO 

 

ÁGUA GASEIFICADA 

SUCOS DE MORANGO, 

MAÇÃ, GROSELHA E 

CENOURA 

AÇÚCAR AÇÚCAR ÁGUA 

FERMENTO LÁCTEO ACIDULANTE INS 330 AÇÚCAR 

 

GLICOSE 

EXTRATO NATURAL DE 

GUARANÁ 

AROMA SINTÉTICO 

IDÊNTICO AO NATURAL 

 

AROMA 

AROMA IDÊNTICO AO 

NATURAL DE GUARANÁ 

VITAMINA C, E, B3, A, D, 

B6 E B12 

 CONSERVADORES INS 

211 E INS 202 

ESTABILIZANTE GOMA 

GUAR 

 CORANTE CARAMELO 

IV 

ACIDULANTE ÁCIDO 

CÍTRICO 

  ACETATO 

ISOBUTIRATO DE 

SACAROSE 

 

 

Primeira reflexão: 

Cada aluno recebeu um ingrediente registrado em uma tira de papel para 

analisar e montar três quadros.  

Fonte: Informações utilizadas durante a pesquisa (outubro/2018). 
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Para o primeiro quadro, houve o comando: Essa palavra na sua mão pode ser 

um ingrediente de algum alimento para você?  

As crianças ficaram livres para classificar conforme sua reflexão. Cada uma leu 

a palavra registrada na ficha e com uma fita adesiva colou no local que achava mais 

apropriado, como sendo um ingrediente de um alimento ou não sendo um ingrediente 

de alimento. 

Durante a leitura, houveram hipóteses e análises envolvendo o que eles já 

obtinham de conhecimentos prévios.  

Obtivemos as seguintes classificações: 

Figura 9 – Classificação do primeiro quadro de composição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 
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Nesta primeira reflexão oito dos vinte ingredientes já foram classificados como 

não sendo ingredientes, mostrando que são totalmente desconhecidos pelos alunos.  

Ao ser revelado que todas as fichas são ingredientes de alimentos, os alunos 

refletiram sobre quais desses ingredientes eles acreditavam que faziam mal à saúde. 

Obtivemos as seguintes respostas: 

 

 Figura 10 – Classificação do segundo quadro de composição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa reflexão, doze dos vinte ingredientes, foram indicados como prejudiciais 

à saúde pelas crianças. Marcamos todos os ingredientes indicados como prejudiciais 

de amarelo. Foi interessante observar que todas as crianças que pegaram o 

ingrediente “açúcar”, destacaram como sendo prejudicial à saúde, mostrando que já 

existe esse conhecimento prévio.  

 Retomamos as discussões sobre esses ingredientes, desfazemos o segundo 

quadro e continuamos a análise dos alimentos.  

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 
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Redistribuímos todas as fichas dos alimentos. Aquelas que os alunos indicaram 

como prejudiciais foram pintadas de amarelo. Realizamos outra classificação. Foram 

apresentados os alimentos dos quais os ingredientes fazem parte e os alunos 

selecionaram quais ingredientes se encaixava em cada alimento.  

Obtivemos a classificação realizada pelos alunos: 

 

Figura 11 – Classificação do terceiro quadro de composição.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maioria dos ingredientes foram classificados de forma lógica pelas crianças, 

mas aqueles que realmente eram desconhecidos foram indicados como fazendo parte 

ou do refrigerante ou do suco, deixando o leite fermentado como uma opção para os 

ingredientes mais conhecidos. Esse alimento foi indicado pelas crianças como uma 

opção mais saudável para o consumo. 

Finalizamos as classificações com a organização dos reais ingredientes que 

formam os alimentos, para que as crianças percebessem o quanto de ingredientes 

“não saudáveis” classificados por eles mesmos, cada alimento possuía: 

 

 

 

 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 
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Figura 12 – Classificação final dos ingredientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar essa classificação foram lidas as informações das embalagens. 

Os alunos observaram que em todos os alimentos haviam muitos ingredientes 

sinalizados por eles como prejudiciais à saúde. 

No Leite Fermentado, dois dos cinco ingredientes foram sinalizados como 

prejudiciais à saúde. 

No refrigerante de Guaraná, sete dos nove ingredientes as crianças pintaram 

como sendo prejudicial. 

No suco de morango, três dos seis ingredientes foram selecionados como 

sendo prejudicial. 

Essa percepção permitiu que os alunos visualizassem o quanto de ingredientes 

dos alimentos industrializados são desconhecidos e considerados prejudiciais à 

saúde. Nesse contexto, surgiu a necessidade de estudarmos mais sobre os 

ingredientes dos alimentos, utilizando as informações contidas nas embalagens. 

 

 

 

 
 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 



25 
 

 
 

Encontro 6: Leitura de rótulos  

Data: 18 de outubro de 2018 

 

Leitura de rótulos dos ingredientes e registro dos desconhecidos. 

Percebendo que cada alimento industrializado possui ingredientes 

desconhecidos que são ingeridos pelos alunos, cada um escolheu um colega e 

selecionaram um alimento retirado da “Caixa: Nosso Alimento” para procurar nas 

embalagens o registro dos ingredientes.  

Eles selecionaram os ingredientes conhecidos e desconhecidos para iniciar 

uma pesquisa sobre os que realmente estão consumindo no momento do recreio. 

Cada dupla apresentou sua classificação. A primeira dupla:  

 
Figura 13 – Sugestão de alimento analisado.   

 

 

 

 

 

 
Quadro 9 – Ingredientes conhecidos e desconhecidos da primeira dupla. 

Alimento: Biscoito recheado de chocolate 
Ingredientes Conhecidos Ingredientes Desconhecidos 

Farinha de trigo enriquecida com fero 
e ácido fólico 

Amido 

 Açúcar invertido 
Açúcar Soro de leite em pó 
Gordura vegetal Carbonato de cálcio 
Cacau em pó Fumarato ferroso 
Sal Sulfato de zinco 
Vitaminas Corante caramelo IV 
 Fermentos químicos 
 Pirofosfato ácido de sódio 
 Bicarbonato de amônio 
 Bicarbonato de sódio 
 Emulsificante lecitina de soja 
 Aromatizante 

 

 
Nesse alimento 68% dos ingredientes são desconhecidos pelas crianças. 

Essa atividade foi mostrando a necessidade de se conhecer o que consome. 

 

Fonte: Registro coletado durante a pesquisa (outubro/2018). 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 
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A cada leitura e registro dos ingredientes, percebe-se a dificuldade dos alunos 

em compreender o que liam e escreviam. 

Segunda dupla: 

Figura 14 – Sugestão de alimento analisado. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

Quadro 10 – Ingredientes conhecidos e desconhecidos da segunda dupla. 

Alimento: Cereal matinal 

Ingredientes Conhecidos Ingredientes Desconhecidos 

Milho Malte 

Açúcar Ácido ascórbico 

Vitamina C Ascorbato de sódio 

Sal Niacina 

 Ferro reduzido 

 Oxido de zinco 

 Palmitato de retinol 

 Maltodextrina Cianocobalamina 

 Colecalciferol 

 Cloridato de piridoxina 

 Mononitrato de tiamina 

 Riboflavina 

 Folacina 

 

 

Nesse alimento 81% dos ingredientes são desconhecidos pelas crianças. 

Fonte: Registro coletado durante a pesquisa (outubro/2018). 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 
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Terceira dupla: 

Figura 15 – Sugestão de alimento analisado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 11– Ingredientes conhecidos e desconhecidos da terceira dupla. 

Alimento: Salgadinho tipo chips sabor Cebola e Salsa 

Ingredientes Conhecidos Ingredientes Desconhecidos 

Gordura de Soja Semolina de milho 

Sal Aromatizante 

 Glutamato Monossódico 

 Corante de urucum 

 

 

Nesse alimento 67% dos ingredientes são desconhecidos pelas crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Registro coletado durante a pesquisa (outubro/2018). 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 
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Quarta dupla: 

Figura 16 – Sugestão de alimento analisado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Quadro 12 – Ingredientes conhecidos e desconhecidos da quarta dupla. 

Alimento: Iogurte 

Ingredientes Conhecidos Ingredientes Desconhecidos 

Preparo de frutas vermelhas Leite reconstituído 

Água Amido modificado 

Aromatizante Acidulante ácido cítrico 

Xarope de açúcar Corante natural carmim 

 Espessante goma xantana 

 Espessante goma guar 

 Conservador sorbato de potássio 

 Fermento Lácteo 

 

 

Nesse alimento 67% dos ingredientes são desconhecidos pelas crianças. 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Registro coletado durante a pesquisa (outubro/2018). 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 
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Quinta dupla: 

Figura 17 – Sugestão de alimento analisado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 13 – Ingredientes conhecidos e desconhecidos da quinta dupla. 

Alimento: Salgadinho tipo Chips sabor Presunto 

Ingredientes Conhecidos Ingredientes Desconhecidos 

Sal Gritz de milho geneticamente 

modificado pelos genes 

Gordura vegetal Aromatizante idêntico ao natural de 

presunto 

 Realçador de sabor glutamato 

monossódico 

 Corante natural de urucum 

 

 

Nesse alimento 67% dos ingredientes são desconhecidos pelas crianças. 

 

 

 
 
 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 

Fonte: Registro coletado durante a pesquisa (outubro/2018). 
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Sexta dupla: 

Figura 18 – Sugestão de alimento analisado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 14 – Ingredientes conhecidos e desconhecidos da sexta dupla. 

Alimento: Salgadinho tipo Chips sabor Batata 

Ingredientes Conhecidos Ingredientes Desconhecidos 

Gordura de soja Semolina de milho 

Sal Aromatizante 

 Glutamato Monossódico 

 Corante de urucum 

 

 

Nesse alimento 67% dos ingredientes são desconhecidos pelas crianças. 

 

 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 

Fonte: Registro coletado durante a pesquisa (outubro/2018). 
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Sétima dupla: 

Figura 19 – Sugestão de alimento analisado. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 15 – Ingredientes conhecidos e desconhecidos da sétima dupla. 

Alimento: Cookie Integral 

Ingredientes Conhecidos Ingredientes Desconhecidos 

Flocos de Aveia Fibra de Aveia 

Óleo de Girassol Farinha de centeio 

Farinha de trigo integral Farinha de cevada 

Açúcar Extrato de Malte 

Farinha de aveia Carbonato de Cálcio 

Sal Fermento Químico 

Cacau em pó Bicarbonato de amônio 

Vitaminas Emulsificante 

 Lecitina de soja 

 Acidulante ácido lácteo 

 Polidextrose 

 

 

 

Nesse alimento 58% dos ingredientes são desconhecidos pelas crianças. 

 

 

Fonte: Registro coletado durante a pesquisa (outubro/2018). 

Fonte: Foto coletado durante a pesquisa (outubro/2018). 
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Oitava dupla: 

 

Figura 20 – Sugestão de alimento analisado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 16 – Ingredientes conhecidos e desconhecidos da oitava dupla. 

Alimento: Biscoito salgado sabor Queijo 

Ingredientes Conhecidos Ingredientes Desconhecidos 

Farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico 

Açúcar invertido 

Gordura vegetal Glucose de milho 

Açúcar Amido de milho 

Sal Aromatizante 

 Fermentos químicos 

 Emulsificante lecitina de soja 

 Melhorador de farinha metabissulfito 

de sódio 

 Glúten  

 Aromatizante 

 

 

Nesse alimento 69% dos ingredientes são desconhecidos pelas crianças. 

 

Fonte: Foto coletado durante a pesquisa (outubro/2018). 

Fonte: Registro coletado durante a pesquisa (outubro/2018). 
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Em seguida os alunos registraram, na atividade abaixo, os ingredientes 

desconhecidos dos alimentos para realizarem uma pesquisa em casa. Com a 

pesquisa realizada, organizamos as informações em um texto para estudo sobre os 

ingredientes que compõem os alimentos ultraprocessados. Segue a atividade de 

registro dos ingredientes e o texto para estudo organizado com as pesquisas dos 

alunos. 

 

 

 

                      INGREDIENTES 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Encontro 7: Boneco consumidor 

Data: 24 de outubro de 2018 

 

Alimentos consumidos e a integração com a saúde e o meio ambiente. 

No pátio foi apresentado o “Boneco consumidor”. As crianças escolheram 

alimentos para que o boneco comesse. Em cada alimento industrializado havia um 

pedaço de papel com a lista dos ingredientes descritos nas embalagens. Ao selecionar 

esse alimento o aluno lia os ingredientes e depositava dentro da “barriga” do boneco 

a lista, indicando o consumo no corpo. O que sobrava de cada alimento foi depositado 

no ambiente em volta do boneco para análise de como cada escolha integra a saúde 

e o meio ambiente. 

Os alimentos industrializados deixaram os resíduos no ambiente 1. 

 

Figura 21 – Análise de ambientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dando continuidade, os alunos alimentaram o “Boneco Consumidor” com 

alimentos mais naturais com imagens impressas representando esses alimentos. 

Cada alimento selecionado foi depositado na “barriga” do boneco e o que sobrou foi 

descartado no ambiente para análise. Havendo a reflexão sobre como as escolhas 

integram a saúde e o meio ambiente.  

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 
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Os alimentos naturais foram depositados os resíduos no ambiente 2. 

 

Figura 22 – Análise de ambientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 
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Encontro 8: Análise de ambientes 

Data: 30 de outubro de 2018 

 

Análise dos ambientes 1 e 2 com a relação do lixo.  

Para onde esse descarte vai? 

  Dando continuidade entre a relação dos alimentos consumidos, com a saúde e 

o meio ambiente, analisamos os dois ambientes formados pelo “Boneco consumidor” 

no encontro anterior e refletimos om os alunos sobre os malefícios e benefícios desse 

descarte. 

Foram apresentados os dois ambientes e houve a reflexão sobre as 

integrações dos resíduos na vida cotidiana. 

 

Representação dos dois ambientes com o descarte dos alimentos: 

 

Figura 23 – Análise de ambientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilidades da ação do lixo na área urbana, representando os bueiros da cidade. 

 

Figura 24 – Análise de ambientes com representação de um bueiro. 

 

] 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 
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Ambiente 1 

Resíduos deixados pela alimentação industrializada. 

Correlação dos alunos: muito lixo, doenças, sujeira, poluição, entupimento dos 

bueiros, alagamentos e morte dos animais. 

 

Figura 25 – Análise de ambientes com representação de um bueiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 
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Ambiente 2 

Resíduos deixados pela alimentação mais natural. 

Correlação dos alunos: não prejudicam, servem como alimentos para outros animais, 

podem brotar outras árvores, dissolvem com facilidade, viram adubos e não vão matar 

os animais. 

Foram utilizadas folhas caídas para simbolizar as cascas dos alimentos e 

pedras para simbolizar as sementes. Esses foram os resíduos deixados pelos 

alimentos naturais. Apresentamos a merenda escolar como possibilidade de 

consumo, as crianças entenderam que ao consumirem a merenda, não há resíduos 

de alimentos, pois as embalagens (prato e copo) são utilizadas diversas vezes.    

 

Figura 26 – Análise de ambientes com representação de um bueiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (outubro/2018). 
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Encontro 9: Registro de pesquisas 

Data: 05 de novembro de 2018 

 

Os alunos digitaram, em dupla, na Sala de Informática os ingredientes não 

conhecidos dos alimentos, para compor o Catálogo. Escolheram a letra, o tamanho, a 

capa e os possíveis ajustes para compor o Catálogo.  

 

Figura 27 – Alunos digitando a pesquisa na sala de informática da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Fotos coletadas durante a pesquisa (novembro/2018). 
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Encontro 10: Pesquisa interativa 

Data: 08 de novembro de 2018 

 

Os alunos decidiram fazer uma pesquisa com os colegas das outras turmas 

durante o horário do recreio, ofertando alimentos consumidos no cotidiano da escola, 

mas dando ênfase aos ingredientes desconhecidos para observar se o consumo seria 

realizado.  

A primeira dupla ofereceu um suco de maracujá de caixinha enfatizando que 

dentro desse suco havia Espessante Goma Guar. 

29 crianças opinaram no total e 18 rejeitaram provar o suco. 

 

Figura 28 – Alunos realizando a pesquisa interativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A segunda dupla ofertou refrigerante de laranja com Citrato de Potássio. 

21 crianças no total forma abordadas e 14 rejeitaram a prova. 

 

Figura 29 – Alunos realizando a pesquisa interativa. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (novembro/2018). 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (novembro/2018). 



41 
 

 
 

 

A terceira dupla ofereceu biscoito recheado de chocolate com Bicarbonato de 

Amônio. 

13 crianças participaram sendo que 9 rejeitaram o consumo. 

 

Figura 30 – Alunos realizando a pesquisa interativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quarta dupla levou para o recreio Salgadinho tipo chips sabor queijo com 

Glutamato Monossódico. 

11 crianças foram abordadas e 7 recusaram a oferta.  

 

Figura 31 – Alunos realizando a pesquisa interativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (novembro/2018). 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (novembro/2018). 
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Os registros foram realizados pelos próprios alunos e computados na volta da 

atividade na sala de aula. Os alunos mencionaram as expressões negativas dos 

colegas quando eles destacavam que haviam colocado o ingrediente desconhecido 

no alimento. Ao final da oferta, os alunos mostravam qual alimento estava sendo 

ofertado para despertar a reflexão sobre o consumo dos colegas das outras turmas. 

 Com essa pesquisa mais de 60% das crianças rejeitaram a oferta do alimento, 

pois sabiam que havia ingredientes que não eram conhecidos. 

 

Figura 32 – Alunos realizando a pesquisa interativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto coletada durante a pesquisa (novembro/2018). 
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Mensagem final 

 

 

“Esta pesquisa provou que quando as crianças são protagonistas do seu próprio 

aprendizado, a compreensão do conhecimento torna-se significativo.  

Conhecer traz poder, aprender dá poder. Através da aprendizagem adquirimos um 

conhecimento poderoso que muda, que transforma e que despertou nos nossos 

alunos o melhor de cada um...” 

Cristiane Venturin 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


