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Resumo

Abordar a educação alimentar em escolas é de grande importância para a formação da base

alimentar  das  crianças,  mas  exige  cuidados  por  ser  um assunto  ainda  pouco  estudado  e

ensinado na rede pública de ensino, sendo assim, é necessário usar uma linguagem simples e

didática. Essa abordagem auxilia na construção de hábitos saudáveis, conscientiza acerca das

escolhas e consequência de consumo e ressalta a importância cultural atribuída aos alimentos.

O presente trabalho desenvolvido na escola de uma comunidade atendida por uma projeto da

rede Enactus, teve o objetivo de orientar crianças na tomada de decisão no ato de escolher os

alimentos, baseando-se na disponibilidade e cultura local. 

Palavras-chave:  responsabilidade  social;  educação  em  escolas;  educação  alimentar;

segurança dos alimentos; conduta na alimentação. 

Abstract

Addressing food education in schools is of great importance for the formation of the food base

of children, but requires care to be a subject still little studied and taught in the public school

network, therefore, it is necessary to use a simple language and didactics.This approach helps

in building healthy habits, awareness about the choices and consequence of consumption and

highlights  the  cultural  importance  attributed  to  food.  The present  study developed  in  the

school of a community attended by a network design, Enactus, had the objective of guiding

children in  decision making in the act  of choosing foods,  based on availability  and local

culture.
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Palavras-chave: Social  responsibility;  education  in  school,  food  education;  food  safety;

feeding behavior.

INTRODUÇÃO

Conforme Brasil (2012), nas últimas décadas, os brasileiros experimentaram grandes

transformações sociais que resultaram em mudanças importantes no seu padrão de saúde e

consumo alimentar e essas transformações impactaram na diminuição da pobreza e exclusão

social  e,  consequentemente,  da  fome  e  escassez  de  alimentos,  melhorando  o  acesso  e

variedade destes, além de garantir  a disponibilidade média de calorias para consumo.  Em

algumas regiões, as tradições culturais resistem à essas mudanças e em outras, as tradições

estão  sendo  descaracterizadas,  sofrendo  perda  da  identidade  cultural  alimentar.  Luoreiro

(2004) defende que, a forma como cada um come traduz o modo como se relaciona com os

outros, qual a importância que atribui à comida, qual o seu tipo de cultura, qual a sua situação

económica,  e que educar  os jovens e provocar  uma mudança  social  que valorize  práticas

saudáveis e desprestigie hábitos deletérios para a saúde é uma responsabilidade social. 

“Perante  essa  perspectiva,  o  ambiente  escolar  torna-se  um  grande  aliado  na

construção e consolidação de práticas alimentares saudáveis em crianças, por se

tratar de um espaço onde as ações desenvolvidas podem tomar grande repercussão.

No entanto,  a  abordagem sobre educação  alimentar  deve  ser  pensada além do

aspecto nutricional, considerando-se no seu planejamento os diferentes eixos que

compõem o referido tema, visando desenvolver nos alunos o pensamento crítico e a

conscientização  sobre  sua  cultura  e  sobre  o  modo  de  fazer  suas  escolhas

alimentares, visto que o papel da educação alimentar e nutricional está vinculado à

produção de informações que venham auxiliar a tomada de decisões dos indivíduos

e ampliar o seu poder de escolha e decisão. (GAGLIANONE, 2006; PIPITONE et

al., 2003; SANTOS, 2005)”

Assim, trabalhar a educação alimentar no ambiente escolar é de grande importância

para a formação da base alimentar das crianças, auxiliar na construção de hábitos saudáveis,

conscientizar  acerca  das  escolhas  e  consequência  de  consumo,  e  a  importância  cultural

atribuída  aos  alimentos,  além  de  fazer  com  que  estas  sejam  multiplicadoras  desse

conhecimento,  conscientizando  e  influenciando  suas  famílias  a  mudarem  seus  hábitos

alimentares.
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Para Fisberg(2000) a formação das práticas alimentares é influenciada por fatores

fisiológicos, psicológicos, socioculturais e econômicos, sendo que a aquisição dessas práticas

ocorre  à  medida  que a  criança  cresce,  tendo os  adultos  como modelo  e  sofrendo grande

influência da mídia e da escola em sua formação, ressaltando assim que a escola apresenta um

ambiente propício para a aplicação de programas de educação alimentar.

Pensando nestes aspectos,  foi  desenvolvido ações de educação alimentar  em uma

escola de ensino fundamental, como tema complementar do projeto Enactus desenvolvido na

comunidade.  O objetivo da ação foi levar orientações práticas que auxiliam na tomada de

decisão no ato de escolher os alimentos, baseando-se na disponibilidade e cultura local, assim

como fazer uma abordagem clara e direta sobre “segurança dos alimentos”,   “alimentação

saudável” e sobre “a importância da agricultura” em uma turma do 5º ano de uma escola

pública  municipal,  bem  como  diagnosticar  o  nível  de  conhecimento  dos  alunos  sobre

alimentação segura e saudável e desenvolver uma metodologia de palestra e oficinas com base

no nível de conhecimento dos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  ação  de  educação  alimentar  foi  executada  na  escola  pública  municipal  da

comunidade de Padre Linhares, zona rural do município de Massapê-CE, local este atendido

pelo projeto Sementes da Esperança da equipe Enactus IFCE Sobral, a ação abordou temas da

educação alimentar e a importância da agricultura local, sendo a ação destinada à 18 alunos

do 5° ano. Foi realizada uma visita para o conhecimento e avaliação da escola que recebeu o

projeto. O diretor e o coordenador pedagógico, responsáveis foram contatados previamente

para esclarecimento sobre o motivo das ações ali realizadas, sendo solicitada a autorização

para  o  desenvolvimento  do  trabalho  conforme  as  condições  de  liberação  da  escola  e

disponibilidade dos alunos.

Firmado o acordo com a escola, houve um primeiro contato com a turma para avaliar

o nível de conhecimento dos alunos quanto aos temas que envolveram a educação alimentar,

isso por meio de conversa com os alunos do 5º ano fundamental, identificando o nível de

conhecimento e o hábito alimentar da turma. O questionário continha perguntas referentes aos

comportamentos  alimentares  deste  público,  referiu-se  também  ao  conhecimento  sobre

alimentação segura, não desperdício de alimentos e agricultura local. 
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O início da ação educativa com a comunidade escolar foi marcado por uma breve

conversa em sala de aula, sendo observado o nível de conhecimento dos alunos acerca dos

temas propostos, através da participação do grupo, sendo este instigado a fazer perguntas e

responder questionamentos dos facilitadores, por meio de slides o conteúdo  tratava da origem

dos  alimentos,  a  diferença  entre  alimentação  saudável  e  não  saudável,  a  importância  da

harmonização  de  cores  dos  alimentos  contidos  no  prato  bem  como  a  importância  da

higienização correta das mão e dos alimentos, os alunos participaram ativamente da conversa.

Em seguida, foi executada uma oficina, intitulada “O que é o que é?”, a qual houve

um grande engajamento  da turma e verificando-se um bom conhecimento  dos alunos em

relação aos acertos sobre as características nutricionais e sensoriais dos vegetais, os alunos

com olhos vendados tinham que adivinhar os vegetais que lhe eram entregues, como maçã,

banana, cenoura, beterraba, etc., isso de acordo com sua textura, aroma e sabor, e também

falar sobre quais eram os nutrientes de cada um destes, e com isso veio a surpresa maior com

a resposta para a seguinte pergunta: “quais os nutrientes da cenoura e qual a sua importância

para nosso corpo?”, e eles assertivamente falaram da vitamina A e sua importância para nossa

visão, e isso nos fez questionar logo depois o quanto o ensino está avançando, pois anos atrás

isso era um assunto desconhecido pelos alunos. E pelos acertos, foi confirmado as respostas

das perguntas do questionário passado antes da ação, que 100% destas foram afirmativas para

a pergunta: “você acha importante para sua saúde escolher bem os alimentos?”.

A segunda parte  da ação ocorreu na horta comunitária,  desenvolvida pela  equipe

Enactus IFCE Sobral, local próximo à escola, onde foram apresentados aos alunos os vegetais

ali cultivados, ressaltado a importância da agricultura naquela comunidade, coisa que eles já

tinham certeza pelas 100% respostas afirmativas do questionário, em seguida os alunos foram

instruídos a plantar, onde todos tiveram a oportunidade de plantar uma semente no local.

Quando perguntados, alguns alunos relataram que nunca haviam plantado, o que fez desta

ação algo muito simbólico  para eles.  Além dessa “aula prática” ter  instigado os alunos a

plantarem, mostrou que em um pequeno espaço pode-se produzir muito, desde que se tenha

cuidados  de  boas  práticas  agrícolas,  e  isso  foi  muito  importante,  pois  em uma  conversa

anterior com a diretora da escola, esta disse que os alunos não acreditam muito no potencial

da agricultura, que poderia ser uma grande fonte de renda para a comunidade, eles apenas

sabem da importância para uma alimentação mais saudável. 
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Este trabalho com os alunos fez-nos refletir sobre o avanço do ensino público, o quão

melhor instruídos estão os professores e os alunos. Foi aprendido sobre a importância do uso

de uma linguagem simples para a realização de qualquer ação, que esta fez toda a diferença,

fez com que os alunos melhor entendessem e assim interagissem com o conteúdo, e isso só é

possível  com  a  experiência,  pois  na  universidade  é  trabalhada  e  desenvolvida  apenas  a

linguagem  técnica.  Ações  sociais  como  essas  tornam-se  importantes,  por  isso,  por  nos

permitirem adquirir conhecimentos práticos, facilitando no melhor entendimento da realidade,

moldagem de linguagem e otimiza a troca de experiência com os envolvidos, o que torna algo

enriquecedor na formação profissional e pessoal.  Quanto aos desafios de falar sobre educação

alimentar, foi verificado que ainda é preciso cuidados para falar sobre esse assunto, pois há

ainda  muitas  teorias  populares  presentes,  como  “não  pode  comer  gordura”,  “alimentos

industrializados causam câncer”, entre outras, que na verdade não podem ser rebatidas, mas

devem ser encontradas formas de explicações que façam com que os alunos reflitam que tudo

pode fazer mal, no entanto, o que vai determinar uma alimentação saudável e de qualidade é o

equilíbrio na ingestão destes alimentos. 

Para isso, atividades que permitem a união do processo prático ao teórico são de

grande  valia  na  síntese  do  conhecimento,  isso  constatado  na  observação  da  conduta  dos

alunos durante a visita à horta. A forma como eles interagiram com os facilitadores,  com

relação  ao  tema,  e  o  cuidado  que  eles  demonstraram em relação  aos  cultivares  da  horta

deixaram claro a relevância que a ação teve para aqueles alunos, sendo percebido interesse

positivo por parte deles. Essa demonstração de interesse foi gratificante para nós acadêmicos,

mostrando o valor e a importância que há de a comunidade acadêmica desenvolver atividades

voltadas ao público externo ao campus, além disso, foi retribuidor trabalhar com crianças que

se permitem aprender e detém o poder de levar para seu meio social o que aprenderam.

Com  essa  experiência,  pode-se  afirmar  que  a  educação  alimentar  precisa  ser

incentivada no ambiente escolar, visando a construção de uma sociedade consciente dos seus

hábitos  alimentares  e  das  consequências  de  suas  escolhas,  sendo  imprescindível  estudar

formas que a torne um conteúdo a ser ensinado desde as séries iniciais em disciplinas como

Ciências,  Educação Física  e  Biologia,  além de  buscar  alternativas,  como campanhas,  que

venham levar para além da escola ações que disseminem conhecimentos teóricos e práticos a

respeito de temas que contemplem a educação alimentar, considerando os aspectos sociais e

culturais da população.
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