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Alimentação sustentável e alimentos de fast food: o que a química 

e o meio ambiente têm a ver com isso? 
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Resumo 

A comida rápida e de baixo custo dos fast-food está sendo cada vez mais incorporada aos nossos 
hábitos alimentares, porém esses alimentos são ricos em açúcares e gorduras e muito pobres em 
nutrientes, trazendo problemas sérios de saúde associados a obesidade decorrente dessa prática 
alimentar, tais como diabetes e hipertensão arterial. Infelizmente vemos um aumento crescente de 
estabelecimentos comerciais oferecendo todos os tipos de lanches e guloseimas, através de 
propagandas dirigidas principalmente às crianças, usando-se a vulnerabilidade infantil para vender. 
Uma alimentação sadia e equilibrada é a garantia de saúde e bem estar. Reconhecer os riscos 
associados aos alimentos pelo estudo da química, através de debates, reflexões e apresentação de 
trabalhos referentes ao assunto proposto e entender a importância de um consumo consciente de 
alimentos foi nossa proposta neste trabalho. É preciso educar e informar nossos alunos quanto a 
nossa responsabilidade perante o meio ambiente pois os recursos naturais são finitos e se não 
soubermos utilizá-los de forma sustentável, estaremos comprometendo a sobrevivência de muitas 
gerações. 

Palavras-chave:  alimentos de fast food. alimentação saudável. química ambiental. educação 

alimentar. sustentabilidade. 

1. Introdução 

A alimentação rica em açúcares, gorduras e sódio, tipo fast food, tem sido 

causa de muitas doenças. Junto a esse quadro está o sedentarismo das atuais 

gerações acarretando danos à saúde cada vez mais cedo. 

Na infância, principalmente, a obesidade é um problema grave por trazer 

sérios comprometimentos relacionados a autoestima.  

Uma alimentação equivocada tem o potencial de mudar o nosso destino 

bioquímico-biológico, pois ao comer errado por vários anos, desenvolvemos 

determinado metabolismo peculiar àquele alimento. A boa alimentação deve ser 

variada e incluir todos os tipos de alimentos: os energéticos, os construtores e os 

reguladores (Cascapera, 2012). 

Os índices de doenças coronarianas, diabetes e obesidade aumenta a cada 

ano, chegando a níveis preocupantes. 

No presente trabalho, a proposta foi fazer um levantamento dos hábitos 

alimentares de alunos do ensino médio do colégio Estadual Professor Colares e, a 
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partir das respostas dadas, fazer um estudo sobre o que é uma alimentação 

saudável e os malefícios dos alimentos de fast food. 

Outro objeto de estudo foi a participação da química na questão alimentar e 

sua contextualização, pois é assim que o estudante se sentirá comprometido e 

envolvido com o processo educativo, desenvolvendo seu interesse e 

comprometimento por assuntos comunitários (Santos e Schnetzler, 2003). 

Por fim, trabalhar também a questão ambiental, através de nossas escolhas 

alimentares, que devem ser sustentáveis, bem como o nosso comprometimento 

enquanto cidadãos do mundo.  

Neste contexto a Educação Ambiental surge como um conjunto de práticas 

educacionais, procurando inserir uma nova consciência ecológica em todas as 

disciplinas do currículo escolar.  As práticas de Educação Ambiental não devem 

apenas transmitir conhecimentos sobre o meio ambiente, mas também promover 

mudança de comportamento, determinação para a ação e a busca de soluções para 

os problemas. 

Trigueiro (2012, pág. 362) faz um alerta quanto a nossa responsabilidade: 

Entender a vida na sua expressão mais holística, sistêmica e inter-relacional 
não constitui o único desafio do nosso tempo. É preciso comunicar esse 
saber, traduzi-lo sem o peso do jargão ecológico-científico, torná-lo 
inteligível ao maior número de pessoas, a fim de que uma nova cultura se 
manifeste na direção da sustentabilidade. Viver de forma sustentável – em 
equilíbrio com o meio ambiente – não é uma questão de estilo, mas de 
sobrevivência.  

 

2. Os alimentos fast food e seus efeitos 

Nas últimas décadas, o hábito de “comer fora” tornou-se cada vez mais 

comum, trazendo modificações em nossos padrões alimentares tradicionais. 

 Hoje temos um somatório de tipos de culinária, como a francesa, italiana, 

portuguesa, africana, norte-americana, entre outras, o que resultou na prática atual 

dos “fast food”, alimentos preparados num pequeno intervalo de tempo, que ficam 

pré-prontos no estoque do estabelecimento. 

Esses alimentos, no entanto, são na grande maioria fartos em gorduras e 

açúcares, mas deficientes em fibras e vitaminas essenciais ao bom funcionamento 

de nosso organismo. 

Segundo Mckeith (2005), os alimentos que ingerimos são iguais a 

combustíveis, pois fornecem ao nosso organismo a energia necessária para que 



possa funcionar adequadamente. Quem não se importa com a qualidade do 

combustível que alimenta o corpo, arrisca-se a ter problemas de saúde, pois a 

relação entre alimentação e saúde é muito importante. 

O fato é que o modelo de alimentação industrializado é o causador de sérios 

danos à conservação do meio ambiente e também à saúde das pessoas. E o que é 

pior, a maior parte das pessoas não se importa em conhecer a origem dos alimentos 

que consomem. Para esses, a praticidade fala mais alto. 

De acordo com Valente (2002), muitas são as doenças relacionadas com a 

má qualidade de nossa alimentação, como, por exemplo: a hipertensão arterial, 

osteoartroses, intolerância à glicose, diabetes mellitus, dislipidemias, diferentes tipos 

de câncer e doenças cardiovasculares.  Além disso, segundo estudo publicado no 

jornal científico “Thorax”, editado pela Associação Médica Britânica, crianças que 

consomem frequentemente fast food têm mais chance de terem crises severas de 

asma, assim como sofrerem com dermatites (eczema) e rinites, do que as que 

preferem alimentos como frutas.  

Cascapera Jr.(2012), no livro de sua autoria “Saúde mais saudável: viva mais 

e melhor”, informa que nossa vida é muito influenciada pelo nosso estilo de vida. 

Que mais de 90% de nossas doenças são influenciadas pelo nosso estilo de vida e o 

restante pela genética. “Afinal, somos herdeiros de nós mesmos e nosso estilo de 

vida vai acionar ou não os genes das doenças”, diz o médico. 

Assadourian (2010) afirma que as normas, símbolos, valores e tradições 

culturais, moldam e refreiam nossas vidas a tal ponto que se tornam “naturais”. 

Assim, pedir às pessoas que vivem em sociedades de consumo que restrinjam esse 

consumo é o mesmo que lhes pedir para parar de respirar - elas conseguem fazê-lo 

por um momento, mas depois, arquejando, inalarão ar outra vez. São padrões que 

não são nem sustentáveis, nem inatos ao ser humano, foram se desenvolvendo ao 

longo dos séculos e estão sendo reforçados e disseminados em nossa sociedade.  

O autor ressalta também que a indústria “fast food” movimenta 

US$120bilhões nos Estados Unidos, com cerca de 200.000 restaurantes em 

funcionamento. Dentre as principais cadeias de restaurantes, metade são 

lanchonetes baratas que vendem hambúrgueres.  

Schlosser (2001, apud BONTORIM), mostra as estatísticas, segundo 

pesquisas e dados das próprias cadeias de fast food e entidades governamentais e 

não governamentais: 



A McDonald's responde hoje por 90% dos novos empregos. 
Em 1968 operava com cerca de mil restaurantes. 
Hoje são 28 mil espalhados pelo mundo todo. 
E inauguram-se perto de 2 mil outros estabelecimentos anualmente. 
Desde 1992 o número de franquias dobrou e por volta de 5 mil novas abrem 
todos os anos. 
Além do fast food, os EUA globalizaram também a obesidade, que hoje 
atinge países como a Grã-Bretanha, Japão (ninguém ficou mais alto e loiro, 
mas teve o peso e a cintura aumentadas) e China. 
O país tem, hoje, a maior taxa de obesidade do mundo, que cresceu nas 
últimas décadas devido ao consumo de fast food. 
Hoje, 44 milhões de adultos norte-americanos são obesos e seis milhões 
obesos mórbidos, pesando 45 quilos a mais do que deviam. 
280 mil americanos morrem todos os anos por estarem acima do peso 
normal e os tratamentos para a obesidade estão perto de US$ 240 bilhões e 
os americanos gastam mais de US$ 33 bilhões com programas de perda de 
peso, sendo que a obesidade está relacionada com várias doenças: 
problemas cardíacos, câncer do cólon, câncer do estômago, de mama, 
diabetes, artrite, pressão alta, infertilidade e derrames. 
Crianças entre 6 e 10 anos, com problemas de obesidade, estão morrendo 
de ataque cardíaco. Entre 1983 e 1984, o número de lanchonetes fast food 
dobrou na Inglaterra, assim como a obesidade. Os britânicos comem hoje 
mais fast food que qualquer outra nação europeia ocidental. E na China a 
proporção de adolescentes acima do peso quase dobrou na última década. 
No Japão, durante a década de 80, a venda de fast food mais que dobrou, 
como também a obesidade infantil e 1/3 dos homens japoneses com 30 
anos - primeira geração criada com "Bi-gu Ma-Kus", está acima do peso 
normal. 
Pesquisa sobre publicidade para o público infantil, feita pela União Europeia 
mostrou: 95% dos anúncios são de comidas com altos teores de gordura, 
sal e açúcar. O maior número de anúncios dirigido às crianças era do 
McDonald's. 
 

Isso só vem ratificar a importância da alimentação na promoção da saúde e 

proteção contra doenças. Diante disso e considerando o tempo de permanência na 

instituição e a diversidade de oportunidades de ensino formal e de incorporação de 

valores, hábitos e atitudes, a escola representa espaço importante para a 

implementação de ações que visem o estabelecimento de hábitos saudáveis de 

alimentação (ACCIOLY, 2009). 

Trigueiro (2012) explica que nossa sociedade é chamada “sociedade de 

consumo” porque consumir se tornou uma atividade banal, indo além da ideia inicial 

de satisfazer necessidades para se tornar uma doença. O autor nos alerta que o 

consumismo não existiria sem a publicidade, ponte entre a produção e o consumo: 

demonstra que é preciso consumir um produto ou serviço para que tenhamos certo 

estilo de vida ou possamos pertencer à determinada “tribo”.  

O autor enfatiza também que, além da publicidade estar presente na TV, 

jornais, rádio, ruas, está também em nós. Fazemos publicidade gratuita, nos 



transformando em veículos de divulgação de marcas quando usamos roupas e 

calçados que estampam logotipos. 

Neste contexto, a publicidade dirigida às crianças entrou em cena com grande 

força. Segundo dados de 2006, o investimento publicitário destinado à categoria 

infantil foi superior a 209 milhões de reais. Isto porque é usada a vulnerabilidade 

infantil para vender, tornando-a a principal influência de compras dos produtos 

infantis à frente das embalagens e dos personagens famosos. 

E tudo é tão benfeito e minuciosamente planejado que muitas vezes até um 

adulto bem informado pode se ver na situação de desejar um produto que, se não 

fosse a propaganda, não pensaria em consumir. Reis (2010, p. 259) questiona:  

Quem, por mais bem informado que seja já não parou “extasiado” em frente 
a uma prateleira de supermercado diante da visão de uma caixa de 
biscoitos recheados? As imagens impressas na caixa em alto-relevo fazem 
o produto “saltar à vista” e parecer extremamente apetitoso (normalmente 
muito mais do que ele realmente é), o chocolate macio escorrendo do 
biscoito crocante... Quem resiste? Só mesmo quem tiver a paciência e a 
acuidade visual necessária para ler os ingredientes no rótulo, normalmente 
açúcar refinado, gordura vegetal hidrogenada, farinha branca, aroma 
imitação de chocolate, corante artificial... De fato, lendo o rótulo fica fácil 
largar a caixa na prateleira e seguir para a seção de frutas, mas, 
infelizmente, as crianças não fazem isso. E o consumo constante de 
produtos altamente refinados, cheios de açúcar e gordura, aliados a uma 
vida sedentária resultam facilmente em obesidade e, posteriormente, nas 
doenças cardiovasculares que acompanham esse distúrbio. 
 

Existe um mercado gigantesco direcionado para crianças e jovens, os quais, 

por não ter capacidade crítica são muito mais vulneráveis à publicidade do que os 

adultos.  

Para garantir a qualidade da alimentação é necessário escolher o que comer. 

Um consumidor crítico e atento a detalhes é mais responsável pela sua alimentação, 

pois sabe que isso se reflete em sua saúde e comprova o ditado popular: “você é o 

que você come”. 

Segundo Pesquisa de Orçamento Familiar (POF/IBGE) de 2008/2009: 

Menos de 10% da população atinge as recomendações de consumo de 
frutas, verduras e legumes; excessivo consumo de açúcar foi referido por 
61% da população, a prevalência de consumo excessivo de gordura 
saturada (maior do que 7% do consumo de energia) foi de 82% na 
população, o percentual da população com consumo abaixo do 
recomendado de fibras foi de 68% e mais que 70% da população consome 
quantidades superiores ao valor máximo de ingestão tolerável para o sódio, 
confirmando os grandes percentuais de inadequação da alimentação da 
população brasileira. 
Entre os adolescentes destaca-se a alta frequência de consumo de 
biscoitos, linguiça, salsicha, mortadela, sanduíches e salgados e os valores 
per capita indicam um menor consumo de feijão, saladas e verduras quando 
comparados aos adultos e idosos. 



Entre os grupos de alimentos estudados, o biscoito recheado destacou-se 
como um dos mais importantes marcadores de consumo não saudável, 
seguido pelos refrigerantes, doces, pizza e salgadinhos industrializados. 
 

A alimentação na adolescência é abordada por Alvarenga (2008) em seu 

artigo intitulado “A importância da alimentação na adolescência”, onde a autora 

explica que essa fase da vida além de muito especial é de suma importância para o 

jovem, que necessita de uma alimentação sadia e equilibrada. 

Para a autora os padrões alimentares dos jovens costumam ser caóticos na 

medida em que estes tendem a omitir refeições, estabelecendo associações 

distorcidas entre valores calóricos e nutritivos, além da frequência em fast food. 

A nutrição adequada é uma das mais eficazes formas de prevenção contra 

muitas doenças. Dessa forma, o conhecimento sobre os alimentos pode nos ajudar 

a ter uma vida mais saudável. 

Tudo o que comemos ou bebemos é constituído por uma grande diversidade 

de compostos químicos. Provocamos e também convivemos com muitas 

transformações das inúmeras substâncias presentes nos alimentos. Por isso 

cuidados constantes são necessários com o que vamos usar em nossa alimentação, 

sendo que muitas vezes esses cuidados começam quando fazemos a escolha do 

que vamos comer.    

3. Metodologia 

O trabalho foi dividido em onze itens. Cada item foi trabalhado através de 

documentários, artigos, cartilha, formação de cartazes, pesquisa, discussões e 

trabalhos em grupo. 

3.1. Investigação dos hábitos alimentares através de um questionário. 

O questionário foi elaborado com a finalidade de se saber previamente os 

hábitos alimentares dos alunos. 

 

3.2. Os alimentos em nossa vida 

 Seminário sobre a importância de uma boa alimentação, relacionando a 

química com os alimentos e seus constituintes, pois tudo que comemos, bebemos 

ou respiramos é constituído por uma enorme diversidade de compostos químicos. 

Nessa exposição salientou-se a necessidade de escolher bem nossos alimentos, 



porque provocamos e convivemos com muitas transformações das substâncias 

presentes nos alimentos. Algumas dessas transformações podem nos fazer ficar 

doentes, por isso é preciso termos cuidado com nossa alimentação pois nosso 

crescimento, saúde e bem estar dependem de uma alimentação saudável. 

 Após a exposição os alunos assistiram o documentário “super size-me: a 

dieta do palhaço” e responderam algumas questões relacionadas com o 

documentário. (Fonte Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=p5VGZVawW0c). 

 

3.3. Açúcar 

Foi feita uma aula sobre a química do refrigerante, onde os alunos receberam 

o texto “Como seu corpo reage aos refrigerantes” e assistiram ao vídeo “The real 

bears”. (Fonte Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=xqFshj0zd1g). Após, os 

alunos se reuniram em grupos, onde cada grupo recebeu um artigo sobre o tema 

“açúcar”, para depois fazerem uma discussão sobre seus usos e malefícios. 

 

3.4. Sal 

O tema foi trabalhado através do vídeo “Como tudo funciona: sal” (Fonte 

Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=31EguTZyv_U), seguido do estudo dos 

textos “Ranking de 100 alimentos cheios de sódio” e “Os Perigos do Sal Refinado e 

as Vantagens do Sal Marinho”  

 

3.5. Lipídios 

Foi feito um estudo sobre o papel das gorduras em nosso organismo, sua 

importância na indústria alimentícia e os malefícios da ingestão de comidas 

gordurosas para a saúde. Em seguida, os alunos assistiram ao documentário “Muito 

além do peso” (Fonte Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=TsQDBSfgE6k). 

Também responderam a questões propostas a partir da tabela de gordura de 

alimentos e do artigo “O que é uma gordura trans”. 

 

3.6. Propaganda 

http://www.youtube.com/watch?v=31EguTZyv_U


O tema foi trabalhado à partir do vídeo “Muito além do peso”, com discussões 

sobre o assunto. 

3.7. Alimentos light, diet, zero 

Para esta atividade os alunos se reuniram em grupos, onde cada grupo 

recebeu um artigo sobre o tema proposto e posteriormente cada grupo teceu seus 

comentários para o restante da turma.  

3.8. Rotulagem de alimentos 

O tema foi estudado a partir da cartilha “Você sabe o que está comendo?”, da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa Manual de orientação aos 

consumidores, onde os alunos tiraram suas dúvidas a respeito dos termos utilizados 

nas rotulagens dos alimentos. Após e à partir de rótulos trazidos de casa por eles, 

fizeram um estudo sobre caloria, como é calculada e de quantas precisamos. 

3.9. Alimentos e desperdício 

A partir dos vídeos “Momento ambiental: Desperdício de alimentos” (Fonte 

Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=BgZyNWl4ptc) e “Desperdício de 

Alimentos - Prato 20% Off DESPERDÍCIO” (Fonte Youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=WS427yrwxfc), discutiu-se o tema e foi proposto 

um questionário aos alunos sobre seus hábitos alimentares. Também foi proposto a 

eles que fizessem uma pesquisa em estabelecimentos comerciais que fornecem 

alimentação pronta em seus bairros a fim de se saber o que é feito das sobras dos 

alimentos e trouxessem receitas de seus pais ou avós de partes de alimentos que 

normalmente não são utilizados. 

3.10.  Alimentos e meio ambiente. 

O tema foi trabalhado à partir do documentário “O veneno está na mesa” 

(Fonte Youtube: http://foodsafetybrazil.com/video-o-veneno-esta-na-

mesa/#ixzz2kfqngCTU) e da leitura do artigo “A química dos agrotóxicos”. Foi 

discutido nossas escolhas na hora de comprar os alimentos e proposto aos alunos 

questões sobre o artigo.  

http://www.youtube.com/watch?v=BgZyNWl4ptc
http://www.youtube.com/watch?v=WS427yrwxfc
http://foodsafetybrazil.com/video-o-veneno-esta-na-mesa/#ixzz2kfqngCTU
http://foodsafetybrazil.com/video-o-veneno-esta-na-mesa/#ixzz2kfqngCTU


3.11. Meio ambiente e consumo de carne 

A partir do vídeo “A engrenagem” discutiu-se nossa responsabilidade no ato 

de comer carne. (Fonte Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=KmIprNpcd94) 

4. Resultados e discussões 

Através do questionário proposto, solicitou-se aos alunos que respondessem 

o que entendiam por uma alimentação sustentável. Muitos disseram ser uma 

alimentação saudável, que faz bem para nossa saúde, balanceada e que sustente 

durante o dia. Nenhum aluno soube responder corretamente. 

Perguntados se se preocupavam com sua alimentação, 33% disseram que 

não 57% disseram que sim e 13% disseram mais ou menos, pois o que gostam de 

comer, comem sem se importar se é saudável ou não. 

Outra questão se referia a leitura dos rótulos dos alimentos comprados. 74% 

responderam não ler os rótulos, 12 % responderam que sim, 12% responderam às 

vezes e 1 pessoa respondeu que lê porque é alérgica a corantes. 

Trabalhar com vídeos foi uma escolha acertada pelo fato dos alunos terem 

um maior entendimento dos assuntos tratados, o que propiciou uma maior interação 

entre eles. 

Durante a implementação do projeto na escola, também trabalhamos com o 

grupo de trabalho em rede (GTR), experiência ímpar, que proporcionou trocas de 

experiências com outras colegas. 

O documentário “super size-me: a dieta do palhaço, trazendo até nós o que 

acontece à nossa saúde quando abusamos dos alimentos de fast food, fez com que 

muitos alunos refletissem sobre suas escolhas.  

Na oportunidade discutiu-se sobre a questão da higiene na manipulação dos 

alimentos. Alguns alunos que trabalham em pizzarias comentaram sobre o modo 

como esses alimentos eram feitos e como são agora. Comentou-se sobre as 

contaminações ocorridas em alguns estabelecimentos comerciais de nossa cidade e 

o que devemos fazer para garantirmos que estamos consumindo um alimento sem 

contaminação. 

O questionário e o documentário também foram trabalhados por alguns 

professores do GTR. A professora M fez o seguinte relato: “Através do debate e do 

questionário pude verificar que eles sabem que estão comendo de forma prejudicial 

http://www.youtube.com/watch?v=KmIprNpcd94


à saúde, mas por vários motivos não conseguem mudar, a maioria   prepara suas 

refeições, porque a mãe está trabalhando, e assim ficam com preguiça e comem o 

que é mais prático e menos saudável. Outros já trabalham e não tem tempo para 

fazer uma boa refeição, outros fazem academia e tem uma noção muito errada de 

como se alimentar.  É, realmente este assunto é muito importante e não podemos 

deixar que nossos alunos fiquem sem este aprendizado, a comida rápida e de baixo 

custo está cada vez mais incorporada aos hábitos alimentares dos nossos alunos. 

Temos que desenvolver uma responsabilidade e um olhar crítico e atento para uma 

melhor alimentação, pois isto se refletirá em toda sua vida”. 

Aqui queremos fazer uma observação importante no que se refere a inclusão. 

Em nossa escola temos um aluno “especial”, que foi viajar para os EUA. O 

interessante é que ele não quis comer no McDonald’s e em sua casa fica 

controlando a quantidade de sal e gordura da alimentação. O refrigerante e o suco 

industrializado também foram abolidos de suas refeições, agora ele só toma suco 

natural.  

Em outra ocasião um aluno relatou que devido a alimentação em seu trabalho 

(num barzinho), em cinco meses já havia engordado três quilos e que estava 

preocupado. Essa é a função da escola: formar cidadãos mais críticos. Como nos 

informa Trigueiro (2012): “Num mundo dinâmico, onde as transformações ocorrem 

numa velocidade impressionante, a escola continua sendo um dos últimos refúgios 

do pensamento crítico e da reflexão”. 

O vídeo “The real bears”, trouxe um alerta quanto ao consumo de refrigerante, 

pois mostra as doenças relacionadas ao uso indiscriminado do açúcar. Os alunos, 

através de vários artigos relacionados ao tema puderam estudar e tirar suas dúvidas 

quanto ao uso dos adoçantes e formular cartazes explicativos. 

Através do documentário “muito além do peso” foi possível fazer um estudo 

bastante interativo com os alunos, onde estes teceram comentários a respeito das 

doenças decorrentes da má alimentação associada com o sedentarismo e fizeram 

cartazes informativos sobre o tema. 

As propagandas mostradas no vídeo também foram motivo de discussão. Até 

que ponto estas interferem em nossas escolhas? E quanto à resolução que 

considera abusiva a publicidade infantil, emitida pelo Conselho Nacional de Direitos 

da Criança e do Adolescente (Conanda)?  



O vídeo “prato 20% off” causou impacto nos alunos, trazendo muitas reflexões 

sobre nossas práticas alimentares. Através das pesquisas feitas foi possível 

comprovar o quanto de alimento é desperdiçado em nossa cidade. Alguns alunos 

fizeram cartazes explicativos. 

Em “O veneno está na mesa”, a química dos agrotóxicos e o meio ambiente 

foram debatidos pelos alunos. Perguntados pelas suas preferências em orgânicos 

ou não, transgênicos ou não, questionou-se o elevado preço de alimentos orgânicos, 

o que para todos torna inviável seu consumo. Deste tema também foram feitos 

cartazes explicativos. 

Este tema também é trabalhado pela professora do GTR L: “Como trabalho 

numa escola do campo, costumo utilizar o tema "o veneno está na mesa" para 

introduzir as funções inorgânicas, solubilidade, dissolução e principalmente reação 

química. Os alunos percebem o quanto o conhecimento científico melhora a 

produção e principalmente que é através do conhecimento que tudo se desenvolve. 

Outra sugestão veio da professora S: “Como foi trabalhado a temática sobre o 

Sal, creio que seria interessante agendar uma palestra com um profissional da 

saúde para maiores esclarecimentos, onde os educandos possam interagir e tirar 

dúvidas sobre o tema. Após propor um debate com os educandos onde os mesmos 

poderão elaborar uma cartilha ou panfletos para distribuir a comunidade na feira de 

ciências, onde terão oportunidade de repassar os conhecimentos adquiridos a 

comunidade”.     

Já, a professora D fez a seguinte sugestão: “Que tal propor aos alunos, que 

na semana de apresentação dos trabalhos na escola, eles façam uma “feira de 

sabores”, na qual possam apresentar pratos feitos por eles ou sua família, de forma 

que apresentem o que aprenderam sobre a quantidade de sal, açúcar e os 

condimentos, ou até, mesmo os fast food e seus riscos para a saúde? 

Muitas outras sugestões também foram feitas pelo grupo, como ter horta 

orgânica na escola, fazer compostagem, concurso de comidas feitas com talos e 

cascas de verduras e frutas, etc.  

Para finalizar o projeto de implementação foi passado o vídeo “A 

engrenagem”, que trouxe um alerta para o grave problema ambiental produzido pelo 

consumo de carne. Alguns alunos até ficaram tocados pelo modo como são tratados 

os animais, o quanto se perde com pastagens e o quanto de água é gasta para ter-



se carne à mesa, porém, a maioria “adora carne”, enfatizam.  Alguns dizem que até 

tentam ficar sem carne, porém não conseguem.  

5. Conclusão 

As discussões foram muito proveitosas, principalmente porque o assunto faz 

parte dos saberes e das vivências dos alunos. Dessa forma a interação foi maior e 

isso acaba se refletindo em suas aprendizagens, porém o tema é bastante amplo, 

exigindo um tempo muito maior para ser discutido. 

Acreditamos que a questão ambiental relacionada aos nossos hábitos 

alimentares deve ser tratada em todas as séries de ensino, principalmente porque 

nos dias de hoje é urgente uma reeducação em nossos hábitosno tocante a forma 

como estamos nos alimentando. 
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