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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi trabalhar a alimentação saudável e a biodisponibilidade 
dos nutrientes com os estudantes do Ensino Fundamental. A metodologia 
empregada foi a pesquisa-ação. Participaram desta pesquisa estudantes de uma 
escola do município de Curitiba, no ano de 2014. Os resultados revelaram a 
necessidade de desenvolver um trabalho com os pais sobre a educação alimentar, 
podendo se estender para a comunidade escolar. O desenvolvimento do estudo 
apontou que é necessário abordar a temática alimentos, nutrientes, pirâmide 
alimentar, doenças relacionadas à ingestão inadequada de alimentos e a educação 
alimentar, visando contribuir para que os estudantes desenvolvam hábitos 
alimentares mais saudáveis. Este estudo pode subsidiar novas ações educativas de 
educação alimentar na área do ensino de Ciências, como de outras áreas do 
conhecimento.  
 
Palavras-chave: Alimentação saudável. Nutrientes. Educação Alimentar. 
 
 

INTRODUÇÃO 

No espaço escolar o consumo de salgadinhos, doces, refrigerantes em 

excesso já nas primeiras horas da manhã é frequente.   Alguns estudantes não têm 

o hábito de tomar café da manhã, sendo esta refeição a primeira do dia e a mais 

importante.    

A Escola Estadual Dona Carola tem sua cantina em conformidade com a Lei 

nº 14.423, esta Lei foi publicada em junho de 2004 e proibi a comercialização de 

bebidas de quaisquer teores alcoólicos, balas, pirulitos, gomas de mascar, 

refrigerantes e sucos artificiais, salgadinhos industrializados, salgados fritos e 

pipocas industrializadas. 

Esta Lei dispõe também que o estabelecimento deverá colocar à disposição 

dos alunos dois tipos de frutas sazonais, bem como, um mural de um metro de altura 

por um metro de comprimento que deverá ser fixado em local visível, para 

divulgação de informações pertinentes à alimentação saudável. 

Professora da Rede Estadual de Educação do Paraná, participante do Programa de 
Desenvolvimento Educacional, turma 2012.                             
2 Professora do Departamento de Teoria e prática de Ensino da Universidade Federal do Paraná.   
Professora orientadora do Programa de Desenvolvimento Educacional. 



Os estudantes trazem de casa salgadinhos e refrigerantes, gomas de 

mascar e pirulitos. Na merenda da escola são oferecidas frutas sazonais que fazem 

parte do programa agricultura familiar do governo do estado do Paraná em conjunto 

com o governo federal, porém muitas vezes não são consumidas pelos estudantes, 

somente uma pequena parcela dos estudantes consomem essas frutas ou mesmo a 

merenda oferecida pela escola, optando por consumir alimentos industrializados. Em 

conversas com alguns estudantes durante o intervalo muitos afirmam que 

consomem tais produtos, pois são muito “saborosos” não levando em conta os 

malefícios a saúde que esses alimentos podem provocar.  

Uma alimentação saudável tem três qualidades comuns: variedade, 

moderação e balanço, se levarmos em conta a pirâmide alimentar teremos cinco 

grupos de alimentos cada um desses grupos, provê alguns, mas não todos os 

nutrientes que o indivíduo precisa, alimentos de um grupo não podem substituir 

alimentos de outro. Para manterem-se saudáveis, as pessoas devem consumir uma 

variedade de alimentos dentro dos grupos. Em moderação, qualquer alimento pode 

encaixar-se em um padrão alimentar que provê boa saúde. O jovem precisa de 

conhecimentos para selecionar os alimentos, visando uma boa qualidade alimentar. 

A alimentação do adolescente é muito importante, pois é neste período em 

que há crescimento, desenvolvimento rápido e também ocorre aumento de peso 

acompanhando o desenvolvimento das características sexuais secundárias. Por este 

motivo, o adolescente tenta mudar seu corpo, querendo que certas partes sejam 

maiores ou menores do que são, manipulam, então, o consumo dietético no sentido 

de aumentar ou diminuir alguns alimentos, usar suplementos alimentares, aderir a 

modismos alimentares, o que certamente é o interesse da mídia.  

Nesta fase da vida do estudante é muito importante a escolha dos alimentos 

a serem ingeridos, devemos enfatizar a importância de vegetais e frutas frescas e 

produtos a base de grãos integrais para complementar com o alto valor energético e 

proteico dos alimentos que geralmente escolhem. 

Durante épocas de pico da velocidade de crescimento, os adolescentes 

podem precisar comer com mais frequência e em grandes quantidades; contudo, 

precisam ser cuidadosos com as quantidades quando o crescimento ficar mais lento, 

nesse período pode haver um acúmulo indesejado de gorduras. 



            Os educandos necessitam manter um peso adequado, ingerindo alimentos 

com pouca gordura, gordura saturada e colesterol, no ambiente escolar verifica-se 

que o consumo de cereais, vegetais e frutas está longe do ideal, em geral tem o 

hábito de consumir produtos industrializados, com grandes concentrações de sal e 

açúcar o que certamente levará esses jovens a desenvolver doenças características 

da má alimentação. 

Segundo Gewandsznajder (2009, p. 57) “comer bem não significa comer 

muito, e sim ter uma alimentação equilibrada, isto é, uma alimentação que contenha 

uma quantidade adequada de calorias e de nutrientes necessários ao organismo”. 

O organismo para adquirir energia, para o seu funcionamento se utiliza das 

calorias que provêm dos alimentos. Os estudantes nem sempre fazem as melhores 

escolhas quanto aos alimentos que consomem no dia a dia, optam por lanches 

rápidos, produtos industrializados que em geral tem poucos nutrientes. Diante deste 

contexto, é importante explicar  para os estudantes e seus familiares novos sentidos 

e significados para o ato de comer, através de estratégias que o façam repensar 

seus hábitos alimentares e interferências negativas e positivas que a alimentação 

pode trazer para sua saúde. O objetivo deste estudo foi trabalhar a alimentação 

saudável e a biodisponibilidade dos nutrientes com os estudantes do Ensino 

Fundamental. 

 

 

 METODOLOGIA 

O projeto foi desenvolvido com os estudantes do 8º ano do Ensino 

Fundamental dos três períodos, totalizando 5 turmas da Escola Estadual Dona 

Carola no município de Curitiba-PR,  no primeiro semestre de 2014. Neste artigo 

estão apresentados aos dados da turma do 8º ano do período da manhã.   

A pesquisa classifica-se como pesquisa-ação porque no espaço escolar foi 

identificado um problema relacionado à alimentação dos estudantes, como a 

ingestão de salgadinhos, doces e refrigerantes em excesso. Para esclarecer este 

problema e buscar soluções serão desenvolvidas e implementadas ações 

interventivas. 



               Quanto aos procedimentos é uma pesquisa-ação, pois procura articular a 

pesquisa à prática, ou seja, após estudos e reflexões, buscam-se ações que levem à 

mudança. Segundo Thiollent (2008, p. 16)  

 
“A pesquisa ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
representativos da situação ou problema estão envolvidos de um modo 
cooperativo ou participativo”.  
 

Neste contexto, as atividades didático-pedagógicas interventivas 

desenvolvidas foram: questionário com 14 questões abertas para levantar os hábitos 

alimentares dos estudantes, aulas expositivas dialogadas e teórico-práticas  

abordando os conteúdos referentes a alimentação saudável;  explicação sobre a 

pirâmide alimentar e elaboração de pirâmide alimentar pelos estudantes com 

recortes de figuras e desenhos; degustação das frutas e o teste olfativo. 

Atividade 1 - Questionário 

A primeira atividade realizada foi a aplicação de um questionário aberto com 

14 questões para identificar os hábitos alimentares dos estudantes. Com esta 

atividade levantou-se o perfil alimentar dos estudantes e verificou-se os 

conhecimentos prévios sobre alimentação.  O questionário foi aplicado na turma de 

8º ano da manhã. Os estudantes tiveram o final de semana para respondê-lo  os 

resultados foram tabulados. 

Atividade 2 – Aulas expositivas e dialogadas 

A partir do levantamento dos hábitos alimentares dos estudantes foram 

ministradas aulas expositivas dialogadas sobre os alimentos, sua importância para 

um desenvolvimento corporal saudável, composição e a importância de cada 

componente para o organismo. As doenças decorrentes da falta de nutrientes, 

vitaminas, proteínas foram abordadas. Para o desenvolvimento destes conteúdos 

foram utilizadas  doze aulas. Como recursos didático pedagógicos utilizou-se quadro 

de giz, livro didático, mapas telados de alimentos, vídeos mostrando o  manuseio 

correto dos alimentos sua higienização e aproveitamento. 

Atividade 3 - Pirâmide Alimentar 

A Pirâmide alimentar sob a forma de esquema gráfico foram distribuídos  

vários tipos de alimentos e suas proporções indispensáveis no dia a dia. Para uma 

alimentação saudável a pirâmide alimentar deve ser conhecida e aplicada. Neste 



momento foram utilizados slides, onde os estudantes tiveram a oportunidade de 

visualizar a Pirâmide alimentar e realizar sua reprodução em cartolina, previamente 

foi solicitado recortes dos diversos tipos de alimentos para serem distribuídos no 

esquema por eles elaborados. Para a realização desta atividade foram 

desenvolvidas  três aulas. Estes trabalhos foram expostos para os demais 

estudantes da Escola. 

Atividade 4 – Degustação das frutas 

O consumo de frutas é fundamental para a alimentação saudável, pois 

assim o organismo será capaz de defender-se de doenças e viroses. As frutas são 

fundamentais na alimentação saudável, a qual deve ser consumida diariamente, de 

acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

estabelece como consumo diário ideal entre 3 a 5 porções de frutas, dependendo 

das necessidades de cada pessoa, pois fornecem vitaminas, minerais, diferentes 

fibras alimentares, compostos protetores (flavonóides), que auxiliam na regulação do 

organismo. 

Nesta atividade foi solicitado que cada estudante trouxesse uma fruta. Como 

não foi possível utilizar o espaço da cozinha da escola para realizar a atividade para 

elaborar uma salada de frutas. A atividade da degustação das frutas foi então 

desenvolvida na própria sala de aula. Primeiramente foi realizada uma explicação 

sobre os benefícios das frutas para o organismo, após esta explicação as frutas 

foram preparadas para a degustação, sendo  devidamente  lavadas, descascada, 

cortadas e colocadas em pratos. Os estudantes foram orientados a provarem as 

frutas, que mais agradassem. Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer 

novos sabores.  Para esta atividade foram necessárias duas aulas.  Na Figura 1 está 

apresentada a degustação das frutas pelos estudantes. 



 

                            FIGURA 1 – DEGUSTAÇÃO DAS FRUTAS 

Atividade 5 - Teste olfativo 

Para esta atividade foram selecionadas 08 frutas:  limão, laranja, mamão, 

kiwi, carambola, goiaba, banana e manga. As frutas foram cortadas e colocadas 

individualmente em copos descartáveis sobre um pedaço de algodão. Cada copo foi 

devidamente numerado, fechado com papel toalha (foram feitos pequenos orifícios)  

e lacrados com fita crepe. Nos copos de nº 1 e nº 9 foi inserida a mesma fruta o 

limão. O quadro de giz foi previamente dividido em nove colunas devidamente 

numeradas. O teste consistia na identificação pelo olfato de cada fruta contida nos 

copos. Cada estudante tinha a oportunidade de identificar três frutas, de acordo com 

o número contido no copo e o número contido no quadro de giz. Para neutralizar o 

odor das diferentes frutas, evitando erros na identificação dos odores, utilizou-se um 

copo contendo pó de café, o qual era usado quando o estudante tinha dificuldade 

em identificar a fruta. Na Figura 2 pode ser observado o preparo do teste olfativo. 



 

                            FIGURA  2 – PREPARO DO TESTE OLFATIVO 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A primeira atividade sobre os hábitos alimentares dos estudantes foi 

composta por 14 questões abertas. 

Quanto a questão sobre alimentação saudável 23% dos pesquisados 

afirmaram que a alimentação saudável é o consumo de salada, 23% consideraram 

as frutas, 16% consideraram legumes e verduras, 9% relataram o consumo de arroz 

e feijão, 6%  consideraram os alimentos naturais, leite e derivados, carne e outros 

respondentes (23%) consideraram a alimentação saudável.   

Estudo desenvolvido por Silveira, Andrade e Guimarães (2009, p. 373-374) 

onde se solicitava a definição de alimentação saudável, foram observadas respostas 

como: “comer banana e laranja”, “arroz, carne, feijão, alface e batata frita”, “é um 

alimento que não deixa você engordar e também faz você crescer”, “verduras, 

legumes e comer bem”, “salada”, “arroz, feijão e macarrão”, “frutas  e legumes”, 

“arroz, feijão, ovo cozido e frito, tomate, batata frita, carne, alface” dentre outras 

respostas, sendo que 16 participantes do estudo não responderam a esta questão 

A maioria dos estudantes considera uma alimentação saudável é aquela 

contendo o mínimo possível de gorduras e principalmente o consumo de comidas 

mais leves como exemplo foram citadas as saladas e  as frutas.   



Alimentação saudável é aquela onde é consumida principalmente saladas e 

frutas. Constatou-se que os estudantes têm um conceito errôneo em relação a 

alimentação saudável.  

Em relação  a alimentação diária saudável os estudantes pesquisados 52% 

revelaram que consideram sua alimentação diária saudável e 48% não a 

consideraram.  Com base nas respostas dos mesmos, constatou-se que muitos 

consumiam alimentos com excesso de gordura, as quais podem trazer riscos à 

saúde. A maioria dos estudantes considerou a alimentação diária saudável e aquela 

onde há o consumo de frutas e hortaliças. 

Com relação ao consumo de frutas e hortaliças os pesquisados 85% 

responderam que consumiam frutas e hortaliças, 11% não consumiam e 4% não 

responderam. 

Na exemplificação das frutas cítricas 81% dos investigados afirmaram que 

existem outras frutas ricas em vitamina C. As frutas cítricas citadas foram: acerola, 

limão, tangerina, maracujá, kiwi e abacaxi. Estes mesmos estudantes revelaram as 

frutas de sua preferência não levando em conta que as frutas apresentavam pouca 

concentração de vitamina C, como por exemplo do mamão, maçã, pera, banana, 

pêssego e goiaba. Outros 19% não responderam a questão. Neste contexto, é 

necessário trabalhar  a quantidade de vitamina C existente nas frutas relatadas.  

Com relação ao consumo de frutas na 1ª refeição do dia os pesquisados 

41% afirmaram que consumiam frutas no café da manhã, sendo as frutas a banana 

e a maçã. Outros 55% não consumiam fruta no café da manhã e 4% não 

responderam a questão.  

Na consulta da pirâmide alimentar e a análise do hábito alimentar os 

pesquisados 17%  revelaram, que consumiam carne nas principais refeições, 17% 

frutas, 16% verduras, 12% pães, 11% arroz e feijão, 11% ovos, 10% leite e 

derivados, 2% doces e salgados e 4% não responderam a questão.  

Estudo realizado por Corrêa, Cogni e Cintra (2008, p. 138) revelou que os 

estudantes do sexo feminino (49%) e do sexo masculino (50%) consumiam 

diariamente frutas. 



De acordo com a análise da pirâmide alimentar os alimentos mais 

consumidos pelos estudantes são as saladas, a carne, os pães e as frutas banana, 

maçã e laranja. Os estudantes não citaram o tipo de carne que é mais consumiam. 

Na consulta da pirâmide alimentar e a análise dos alimentos que deveriam 

ser consumidos em maior quantidade os pesquisados 24% dos pesquisados 

afirmaram que os legumes deveriam ser consumidos em maior quantidade, 20% 

frutas, 14% pão, 9% cereais, 7% massas, 7% óleos vegetais, 5% cereais integrais, 

5% carne, 2% arroz e feijão e 7% não citaram. 

Estudo sobre os hábitos alimentares dos estudantes realizado por  Ávila, 

Pereira e Corneau  (2010, p. 612) revelou que no grupo dos pães, cereais e 

leguminosas, 65,71% consumiam pão branco, 76,20% arroz e 82,86% feijão 

diariamente. Foi observado o maior consumo de carboidratos simples e uma baixa 

ingestão de carboidratos complexos, em especial de cereais integrais, representado 

pelo consumo raro de pão integral (65,71%), cereais matinais e granola (73,33%), 

barra de cereal (74,30%) e soja (83,80%). 

Com relação a opinião dos estudantes sobre o consumo saudável de 

alimentos naturais ou industrializados 89% dos pesquisados afirmaram que os 

produtos naturais deveriam ser consumidos em maior quantidade, 3% 

industrializados e 7% não responderam. Somente um aluno afirmou que os dois 

tipos de alimentos deveriam ser consumidos igualmente. O consumo dos alimentos 

naturais foi relevante em relação aos industrializados.  

Os alimentos mais consumidos nas três refeições diárias dos estudantes 

foram: no café da manhã: leite com Nescau (poucos colocaram café com leite), pão 

com margarina e frios, bolacha maisena; no almoço: arroz e feijão, salada e carne e 

no jantar: arroz e feijão, salada, macarrão com molho e frango. Somente  um 

estudante citou o chá  na 1ª refeição. 

Estes dados se aproximam dos encontrados na pesquisa realizada por Silva 

(2009, p. 20) sobre os hábitos alimentares de adolescentes de escolas públicas de 

Fortaleza, o qual revelou que os alimentos consumidos habitualmente, destacaram-

se o arroz e o pão,  energéticos ricos em amido, utilizados por 95,8% e 85,2% dos 

adolescentes, respectivamente. E alimentos construtores também foram 



considerados de consumo habitual como: feijão, carnes, leite e derivados, ingeridos 

por 75%, 60,6% e 51,1% dos adolescentes. 

Os alimentos consumidos em maior quantidade pelos estudantes foram o 

arroz e feijão, saladas, carne, pães e algumas frutas como exemplo banana, maçã e 

laranja. Nenhum estudante citou o leite e seus derivados. 

Analisando o estudo realizado por Ávila, Pereira e Corneau (2010, p. 611)  

no grupo das frutas, 44,80% consomem fruta do grupo A (laranja, melancia, melão, 

morango, goiaba e abacaxi) e 45,71% fruta do grupo B (ameixa, banana, caqui, 

mamão, manga, pera, uva e maçã). 

Os estudantes consideram sua alimentação balanceada, pois revelaram que 

consumiam alimentos pouco gordurosos, verduras e frutas. Uma estudante  

considerou que sua alimentação não é balanceada, pois não incluiu frutas, verduras 

e cereais na sua alimentação e outro afirmou que  consumia muitos doces e 

alimentos gordurosos.  

Em relação ao conhecimento sobre o conceito de nutrientes a maioria dos 

estudantes não sabe o que é nutriente, pois informaram que os nutrientes são 

alimentos saudáveis necessários para nosso organismo, principalmente contendo 

pouca gordura.  

Quanto a questão sobre o conhecimento das doenças causadas pela falta 

de nutrientes foram relatadas, sendo  com maior frequência (73%)  anemia, 

diabetes, desnutrição, bulimia, anorexia e o aumento do colesterol e outros  27% 

não responderam a questão. 

Os estudantes consideraram uma alimentação balanceada aquela com   

alimentos pouco gordurosos e  o consumo de verduras e frutas. 

Com base nas aulas expositivas e com os conhecimentos adquiridos com a 

pirâmide alimentar os estudantes puderam elaborar cardápios  mais saudáveis, 

refletindo sobre a sua alimentação diária. Esta atividade permitiu que os estudantes   

comparassem e discutissem os cardápios elaborados, propiciando um conhecimento 

mais amplo e contribuindo para  uma melhoria na sua alimentação. 

Durante a realização da atividade com as frutas observou-se que os 

estudantes na maioria trouxeram frutas como por exemplo banana, abacaxi, maçã, 

pera, manga, laranja, mimosa, carambola, morango e kiwi. As frutas kinkan, atemoia  



e uma variedade de laranja Bahia rosada despertaram a curiosidade de vários 

estudantes para provarem essas frutas e somente duas estudantes afirmaram que 

não gostavam de frutas e não demonstraram interesse em prová-las.  

O teste olfativo proporcionou uma maior interação entre os estudantes. Os 

estudantes perceberam a importância de saber distinguir os diferentes tipos de 

odores.   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A abordagem dos alimentos e a saúde contribuíram, para levar os 

estudantes a refletirem sobre a seleção de alimentos saudáveis e a qualidade de 

vida. 

Com base no desenvolvimento deste estudo, verificou-se a necessidade de 

desenvolver um trabalho com os pais sobre a educação alimentar, podendo se 

estender para a comunidade escolar.  

O desenvolvimento do estudo apontou que é necessário abordar a temática 

alimentos, nutrientes, pirâmide alimentar, doenças relacionadas à ingestão 

inadequada de alimentos e  educação alimentar, visando contribuir para que os 

estudantes desenvolvam hábitos alimentares mais saudáveis.  

Este estudo pode subsidiar novas ações educativas de educação alimentar 

na área do ensino de Ciências, bem como, de outras áreas do conhecimento.  
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