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RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar os hábitos alimentares, preferidos dos alunos do 3º 
ano do ensino fundamental de uma escola municipal de São João - PE, relacionando-os com 
uma alimentação saudável, com base nas informações sugeridas pelo Ministério da Educação 
e o Ministério da Saúde e os PCN. Propomo-nos oportunizar aos alunos uma reflexão sobre os 
seus hábitos alimentares, através de três aulas de intervenções consecutivas. Vale salientar que 
aplicamos um questionário aos alunos antes e depois das intervenções pedagógicas para 
identificarmos se houve mudanças nas suas concepções sobre alimentação saudável. A partir 
do que foi vivenciado na pesquisa, pudemos compreender que os hábitos alimentares dos 
alunos precisam ser modificados, pois não correspondem a uma alimentação saudável 
segundo o Ministério da Educação e Saúde e dos PCN. 
 

PALAVRAS CHAVES: Ensino de Ciências, Intervenções Pedagógicas e Hábitos alimentares 

Saudáveis. 

 

ABSTRACT 

This research aimed to examine the eating habits of the students preferred, linking them with a 
healthy diet, based on the information suggested by the Ministry of Education and Ministry of 
Health and the NCP. We propose to create opportunities for students to reflect on their eating 
habits, through three consecutive classes of interventions. It is noteworthy that, we applied a 
questionnaire to students before and after educational interventions to identify whether there 
were changes in their ideas about healthy eating. From what has been experienced in the 
research, we understand that the eating habits of students need to be modified because it does 
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not correspond to a healthy diet according to the Ministry of Education and Health and the 
NCP. 
 
PALAVRAS CHAVES: Science education, educational interventions and habits healthy 
eating.



 

3 
 

1. INTRODUÇÃO 

Por ser o estudo da nutrição um fator essencial para a saúde do nosso corpo, este trabalho 

teve como finalidade educar e conscientizar os alunos participantes desta pesquisa, através das 

aulas de ciências, a selecionarem bem os alimentos que estão sendo consumindo no seu dia a dia. 

Os alimentos são fundamentais para a sobrevivência dos seres vivos de um modo geral e 

especificamente para o crescimento e desenvolvimento dos seres humanos, bem como para a 

manutenção da sua saúde.  

A falta ou excesso de qualquer um dos nutrientes presentes nos alimentos pode provocar: 

desnutrição, obesidade ou outras doenças graves, principalmente nas crianças, já que a nutrição 

desequilibrada pode ser um dos fatores do baixo rendimento escolar, pois segundo Salgado 

(2009, p.2) “a alimentação desequilibrada é um obstáculo à aprendizagem onde a criança má 

nutrida não pode participar das atividades escolares como deveria se estivesse bem alimentada”. 

Isso significa que, todas as crianças necessitam de uma alimentação saudável e em boa 

quantidade para poder desenvolver suas atividades escolares de forma adequada e 

consequentemente terem uma boa aprendizagem. 

A cada ano milhares de crianças entram na escola disposta a se desenvolver fisicamente e 

mentalmente. Muitas apresentam uma boa saúde, no entanto, algumas são desnutridas, por conta 

de uma má alimentação proveniente da falta ou excesso de nutrientes.  Algumas dessas crianças 

não apresentam um bom desenvolvimento físico e mental na escola, provocando certas 

limitações na sua aprendizagem. Tal limitação pode estar associada à alimentação inadequada 

dentro ou fora do espaço escolar, portanto, cabe a família e ao professor orientar as crianças a 

desenvolverem hábitos alimentares saudáveis. 

A escola tem um papel importante nesse processo de reeducação alimentar e 

reestruturação do estilo de vida, podendo iniciar uma reflexão na escola sobre os problemas de 

saúde causados por uma má alimentação e por uma vida sedentária. Os professores das séries 

iniciais podem ajudar os alunos a adquirirem hábitos alimentares saudáveis que permaneçam por 

toda a sua vida.  A preocupação com a mudança dos hábitos alimentares das crianças é 

apresentada por Levy et al (2009, p.11) quando afirma que: “se os alunos não modificarem os 

seus hábitos alimentares inadequados na infância e na adolescência poderá ter possivelmente 

fatores de risco para doenças crônicas na fase adulta”.  

É na infância que as crianças constroem os seus hábitos alimentares e seus estilos de vida, 

sendo necessária a intervenção de uma pessoa adulta que tenha conhecimento destas temáticas, 
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para que possa ajudá-las a desenvolver hábitos saudáveis tanto com relação à alimentação como 

a atividades físicas. É nessa fase que as crianças se espelham nos hábitos alimentares das pessoas 

que estão a sua volta: pai, mãe, irmão, professor, amigos, etc. Tais pessoas devem oportunizar 

bons exemplos de hábitos para que as crianças venham a se espelhar positivamente. 

A escola deve trabalhar o tema alimentação saudável em sala de aula, pois algumas 

escolas já possuem profissionais qualificados como nutricionistas, merendeiras, professores de 

ciências e educação física que podem ajudar as crianças a desenvolverem bons hábitos 

alimentares através de intervenções dentro do contexto escolar, e conseqüentemente ajudarem a 

terem uma boa saúde. Para que isso aconteça é importante que esses profissionais desenvolvam 

intervenções pedagógicas dentro das instituições escolares, no sentido de disseminar uma 

discussão sobre alimentação e sua relação com a saúde das crianças. Assim as intervenções 

devem ser realizadas numa perspectivas de reeducação alimentar, principalmente, com as 

crianças do ensino fundamental.  

   Tivemos como objetivo geral nesse trabalho, analisar os hábitos alimentares preferidos dos 

alunos, relacionando-os com uma alimentação saudável, com base nas informações sugeridas 

pelo Ministério da Educação e da Saúde e os PCN. Para chegamos a esse objetivo procuramos 

identificar os hábitos alimentares preferidos dos alunos; reconhecer os tipos de alimentos 

consumidos pelos mesmos; identificar as concepções deles sobre alimentação saudável; e 

analisar as possíveis mudanças de hábitos alimentares e de concepções das crianças a partir das 

intervenções pedagógicas. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Alimentação saudável: como abordam os PCN 

No Brasil, o tema alimentação saudável e saúde vem sendo discutido no contexto escolar 

há muito tempo, por conta da necessidade das crianças desenvolverem bons hábitos alimentares, 

que favoreçam o processo de aprendizagem das mesmas. O conceito de saúde adotado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1948 foi: “saúde é o estado de completo bem estar 

físico, mental e social e não apenas a ausência de doença”. O que podemos compreender é que 

durante toda a vida o ser humano viverá condições de saúde/doença, dependendo dos seus 

hábitos alimentares e das suas condições de bem estar geral.  

O ensino de ciências deve contribuir para que as crianças tenham uma formação de 

integridade pessoal, auto-estima, respeito ao próprio corpo e entendimento da saúde como um 
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valor social (Brasil, 2001). O ensino de ciências também deve contribuir para que a criança 

aprenda de forma significativa a refletir sobre o conhecimento historicamente acumulado pela 

humanidade.  

Portando, o professor de ciências necessita ser visto como um profissional em educação 

que valorize as questões relacionadas à saúde, desenvolvendo dentro da sala de aula projetos 

pedagógicos cujo enfoque está na saúde e não na doença da criança (Brasil, 2001). Assim, 

acreditamos que alimentação saudável, quando trabalhadas em sala de aula de forma dinâmica, 

torna-se um fator essencial para conscientizar as crianças sobre os benefícios que os alimentos 

propiciam para o seu desenvolvimento, a melhoria do desempenho de atividades cotidianas e na 

prevenção de doenças.  

2.2 O que diz o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde sobre alimentação 

saudável    

 A temática alimentação saudável nas escolas começou a ser desenvolvida com maior 

ênfase, quando o Ministério da Educação, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

- PNAE iniciou uma campanha de redução da desnutrição no país. Foi no ano de 2004 que 

alimentação escolar alcançou a visão do direito humano.  

O objetivo do PNAE é atender às necessidades nutricionais dos estudantes, durante sua 

permanência na escola, contribuindo para o seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e 

rendimento escolar, bem como a formação de hábitos alimentares saudáveis. 

Uma alimentação saudável descrito por Cecane (2010, p. 6) evita “o aparecimento de 

doenças nas crianças, desde uma simples gripe até doenças mais sérias como a obesidade 

(pessoas gordas) e a desnutrição (pessoas muito magras e fracas)”.  

Como sabemos, a formação dos hábitos alimentares das crianças é um processo que tem 

início desde o nascimento com as práticas alimentares introduzidas nos primeiros anos de vida, 

sendo moldadas ao longo dos anos. De acordo com Dultra et al (2007, p. 53) “ será mais fácil 

mudar os hábitos das crianças, logo na infância, contribuindo para uma vida mais saudável 

futuramente”. Para que isso aconteça é imprescindível a participação ativa da família, dos 

professores e da comunidade escolar, já que as crianças reproduzem as práticas de seus familiares 

e educadores.  

Segundo Schnetzler (1992, p. 18), “nós professores, não podemos garantir a 

aprendizagem dos alunos por si só, mas devemos criar condições e facilitar a ocorrência dessa 



 

6 
 

aprendizagem tornando significativa”. Uma maneira seria ensinar as crianças os hábitos 

saudáveis para que elas depois pesquisem mais sobre o conteúdo e assim adquiram bons hábitos. 

A proposta do Ministério da Saúde é incentivar o espaço escolar “como ambiente para a 

educação nutricional e promoção da alimentação saudável de crianças e jovens, contribuindo 

para hábitos saudáveis”.  Por isso, a escola é considerada o melhor ambiente para promover uma 

discussão sobre a saúde, incluindo as ações de educação nutricional, pois favorece a interação 

entre os membros da escola, como: alunos, professores, familiares, funcionários da escola, 

merendeiros, profissionais de saúde (BRASIL, 2005). 

A infância é considerada um período de grande desenvolvimento físico, marcada pelo 

crescimento da altura, do peso e do saber da criança. Segundo Chaves e Brito (2006, p. 66) e 

Cecane (2010, p. 9) a fase da infância “requer cuidados especiais, pois uma alimentação não 

saudável nessa fase pode ocasionar consequências no desenvolvimento físico e mental das 

crianças”.  

 Assim sabemos também que uma alimentação inadequada nos primeiros anos de vida e 

durante a fase escolar de acordo com Chaves e Brito (2006, p. 67) é responsável pelo: 

 
“baixo peso, atraso no crescimento e desenvolvimento físico e mental, além de 
favorecer a repetência escolar e o desenvolvimento de doenças, tais como: 
infecções, doenças do coração, obesidade, hipertensão arterial e diabetes, que 
poderão comprometer a vida adulta”.  
 

Devido a isto, é importante que os alunos tenham acesso a uma alimentação saudável e 

adequada na escola, através das merendas escolares. O ambiente escolar deve assumir sua 

responsabilidade na promoção da saúde dos alunos, orientando e estimulando a produção e o 

fornecimento de refeições e lanches de qualidade para os mesmos.  

Portanto, para formar crianças e jovens da educação básica com bons hábitos alimentares 

se faz necessário uma conscientização para uma mudança de hábitos. Não se deve esquecer que, 

nesse processo, também estão envolvidos valores culturais, sociais, afetivos, emocionais e 

comportamentais, que precisam ser cuidadosamente integrados às propostas de mudanças. 

2.3 Reeducação alimentar: intervenção do professor 

Na década de 1940, a reeducação alimentar tinha caráter intervencionista e técnico, em 

que o profissional da saúde, enquanto educador era superior aos seus educandos. Foi em 1990 

que a educação alimentar e nutricional passou de uma educação nutricional “bancária” para uma 

educação nutricional “crítica”, diante de um novo e desafiador cenário, o da transição alimentar e 
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nutricional, no qual o conhecimento técnico da nutrição torna-se por si só insuficiente para 

abarcar a complexidade do quadro epidemiológico nutricional do país e requer que os 

conhecimentos das pessoas sobre a alimentação, especialmente os hábitos alimentares sejam 

levados em consideração (ALCIDES, 2011).  

Surgiu, então, a necessidade da educação alimentar e nutricional se apoiar em outros 

cursos de formação, para que a mesma seja aplicada como um tema transversal nos cursos de 

ciências sociais e humanas, manifestando a humanização das ciências da saúde como uma 

tendência mundial e interdisciplinar dentro do ambiente escolar (ALCIDES, 2011).  

Uma educação nutricional para a promoção da saúde, dessa forma, deve ser iniciada 

mediante o planejamento didático da escola, para que a mesma possa vir a atender aos preceitos 

na promoção da saúde dentro do ambiente escolar, de acordo com as diretrizes da legislação 

vigente (LULIANO, 2008).  

Educar os alunos a obterem bons hábitos alimentares exige que o professor receba uma 

formação que possibilite ao mesmo, escutar e respeitar os alunos conscientizar-se sobre a 

existência de saberes nem maiores nem melhores, apenas diferentes, despertar a curiosidade dos 

aprendizes, buscarem respostas, autonomia, instigar a capacidade da criticidade nos educandos, 

ter consciência de ser também um aprendiz. 

Com isso, compreendemos que o professor necessita ter uma formação que dê subsídio 

para o mesmo vir a transformar a sua prática, com novas concepções relacionadas aos conteúdos 

abordados em sala de aula. Mas para isso acontecer é imprescindível que as aulas de ciências 

proporcionem às crianças uma formação consciente com relação à origem e produção dos 

alimentos, tornando-os aptos a fazerem escolhas mais saudáveis na alimentação diária, aspecto 

essencial na promoção da saúde (LULIANO, 2008).  

Contudo, devemos ter consciência que, para proporcionarmos uma educação nutricional 

no contexto escolar, é preciso uma ação educativa permanente, pois reeducar as crianças com 

relação aos hábitos alimentares, no contexto escolar, significa modificar e melhorar os hábitos 

alimentares a médio e longo prazo, através dos conhecimentos dos alunos, das atitudes e dos 

valores da alimentação para a saúde, além da mudança de práticas alimentares, contribuindo 

assim, para a prevenção de doenças na fase escolar como, por exemplo, a desnutrição e 

obesidade infantil. 

3. ABORDAGEM METODOLÓGICA 



 

8 
 

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa-ação, pois procuramos associá-la com 

um problema detectado na maioria das escolas da educação básica, qual seja a questão da 

alimentação inadequada das crianças. A escolha desse tipo de pesquisa justifica-se segundo Silva 

e Menezes (2002, p. 40):  

 
Por ser realizada em estreita associação com uma ação ou com uma resolução 
de um problema coletivo, estando os representantes: o pesquisador e os 
participantes do problema envolvidos de modo cooperativo e participativo. 

 
Portanto, a pesquisa-ação pretende que os sujeitos envolvidos na pesquisa desenvolvam 

um grupo com finalidades e metas comuns, no sentido de resolver um problema num dado 

contexto no qual atuam. De acordo com Pimenta (2005, p.532): 

 
O objetivo prático da pesquisa-ação (ou de resolução de problemas): visa 
contribuir para o equacionamento do problema central na pesquisa, a partir de 
possíveis soluções e de propostas de ações que auxiliem os agentes (ou atores) 
na sua atividade transformadora da situação. 

 

Este trabalho foi desenvolvido em uma Escola Municipal, localizada no município de São 

João - PE, e inicialmente tivemos a participação de 24 alunos do 3º ano do ensino fundamental, 

com faixa etária entre 8 á 11 anos de idade. O instrumento que utilizamos para coletar os dados 

do referido trabalho foi um questionário direcionado aos alunos antes e depois das aulas de 

intervenção pedagógica. No entanto, analisaremos apenas os questionários dos alunos que 

participarem efetivamente de todas as etapas da pesquisa. 

O questionário aplicado foi estruturado através de questões abertas e fechadas com o 

propósito de coletar respostas que atendessem aos objetivos desta pesquisa. A primeira e segunda 

questão do questionário tem como objetivo identificar os hábitos alimentares preferidos dos 

alunos e os tipos de alimentos consumidos por eles. A terceira e quarta questão tem o objetivo de 

identificar a concepção dos alunos sobre o que eles entendem por alimentação saudável. E por 

último, a quinta questão tem como objetivo identificar se os alunos reconhecem a necessidade de 

modificar seus hábitos alimentares.  

Para identificarmos as possíveis mudanças de hábitos alimentares e de concepções dos 

alunos, realizaremos uma análise comparativa entre as respostas do questionário aplicado antes e 

depois das intervenções pedagógicas. Apresentaremos aqui apenas a análise dos questionários 

aplicados antes das intervenções pedagógicas, pois ainda estamos em processo de 

desenvolvimento desse trabalho. 
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Para a realização desse trabalho, solicitarmos a autorização da Secretaria de Educação do 

Município de São João, que nos encaminhou para a escola pesquisada. Quando chegamos à 

escola explicamos os objetivos do trabalho à diretora, professora e aos alunos da turma 

pesquisada. No dia seguinte, voltamos à escola para aplicação do questionário aos alunos. Isso 

ocorreu uma semana antes da realização das aulas de intervenção pedagógica.  

Na semana seguinte, iniciamos a realização das aulas de intervenção pedagógica (três 

aulas em semanas consecutivas) na qual os alunos envolvidos puderam refletir sobre os 

diferentes aspectos da temática proposta “Hábitos alimentares saudáveis”. A primeira aula 

discutiu-se sobre classificação dos alimentos, pirâmide alimentar, o conceito de nutrição e os 

nutrientes. A segunda aula de intervenção trabalhou-se o conceito de alimentação saudável 

segundo o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, os PCN e os hábitos alimentares 

saudáveis e também, o direito á alimentação e soberania alimentar. A terceira aula discutiu-se 

sobre as doenças provocadas por uma má alimentação e a necessidade de mudanças de hábitos 

alimentares. 

Dando continuidade a esse processo aplicaremos após, o término das intervenções, o 

mesmo questionário para verificar se houve alguma alteração nas concepções prévias desses 

alunos sobre a temática estudada e possíveis mudanças de hábitos alimentares. 

4. ANÁLISE PARCIAL DOS DADOS 

4.1 Apresentação e análise dos questionários aplicados antes das intervenções pedagógicas. 

1ª QUESTÃO - Quais são os alimentos que você come durante: 

Alunos O café da manhã O almoço O jantar O lanche da escola 

1 Pão e café Carne e arroz Sopa Cachorro quente 

2 Uva Macarrão e carne Peixe e arroz Leite com bolacha 

3 Café com bolacha Guaraná, feijão com arroz Café com pão assado 
Carne, merenda e 

salgadinho 

4 Café com pão Carne, arroz e farinha Maça Biscoito recheado 

5 Pão Feijão Feijão com cuscuz Cachorro quente 

6 Pão Feijão Feijão e arroz Chocolate 

7 Pão com café Feijão e arroz Salada de fruta Leite com chocolate 

8 Maça, pão e café Macarrão e feijão Biscoito e guaraná 
Biscoito, leite e  

bolacha 

9 Maça, pão e café Feijão, arroz e carne Café com pão Biscoito com leite 

10 Pão com café Arroz e carne Miojo Soja e leite 

11 Pão Feijão Feijão com carne Cachorro quente 

12 Pão com café Feijão, arroz e banana Carne e feijão Leite e café 
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13 Pão com café 
Feijão, arroz, carne, 
refrigerante e salada 

Sopa com pão 
Salgadinho, pirulito  

e maça 

14 Pão com salsicha Arroz Feijão Merenda 

15 Pão Salada de batata Feijão Carne 

16 Pão com café Feijão, arroz e carne Café com pão Biscoito com leite 

17 Pão Arroz e carne Carne com farinha Bolacha com leite 

18 Bolacha com café 
Arroz, feijão, carne, 
refrigerante e café 

Macarrão, carne e  
café 

Cuscuz com leite 

19 Macaxeira Macarrão, carne e refrigerante Salada Iogurte e biscoito 

20 Pão Arroz e feijão Sopa Arroz e macarrão 

21 Fruta Salada Maça Biscoito 

22 
Refrigerante com  

bolo 
Sopa e cachorro quente Cuscuz com ovos 

Refrigerante com  
biscoito 

23 Pão com café Feijão, arroz, carne e suco Banana cozinhada Biscoito e danone 

24 Pão com café Feijão com carne Feijão, salada e carne Café, bolacha e pão 

Analisando as respostas dadas pelos alunos em relação à primeira questão do questionário 

percebemos que os hábitos alimentares dos mesmos não correspondem a uma alimentação 

saudável segundo o Ministério da Educação e os PCN, pois eles consomem alimentos pobres em 

nutrientes e ricos em calorias, gorduras, sal, açúcar e aditivos químicos. 

Para o Ministério da Educação uma alimentação saudável é aquela que atende todas as 

exigências do corpo, ou seja, não está abaixo nem acima das necessidades do organismo, além de 

ser a fonte de nutrientes, que envolvem diferentes aspectos, como valores culturais, sensoriais, 

entre outros.  

2ª QUESTÃO -  Quais são os alimentos que você considera saudáveis e os não saudáveis 

Alunos Alimentos saudáveis Alimentos não saudáveis 

1 Maça, pêra, goiaba, morango, abacaxi, 
laranja, água, melão e melancia. 

Pirulito, abacaxi, salgadinho, chiclete, cocada, cocada, 
geladinho e bala. 

2 Maça, goiaba e cenoura. Biscoito, chocolate e chiclete. 

3 Merenda, feijão com arroz Café, bolacha, pão assado, salgadinho 

4 Arroz, macarrão, feijão Farinha, maça e banana 

5 Salada, feijão, arroz, banana e abacaxi Maça, bolacha e uva 

6 Janta e salsicha Arroz 

7 Feijão, salada e leite Pão, chocolate e macarrão 

8 Feijão e macarrão Arroz e fava 

9 Feijão, pão e carne Pão e bolacha 

10 Verduras, maça, banana, feijão, arroz e 
água 

Sorvete, geladinho, balas, pirulito, cachorro quente, 
cocada, paçoca e chocolate 

11 Salada, café, verduras, banana e carne Maça, bolacha e banana 

12 Feijão, carne e sopa Pão, macarrão e chocolate 

13 Feijão, arroz, carne, salada, pão, sopa, Refrigerante, salgadinho, pirulito e chiclete 
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frutas e água 

14 Arroz e feijão Pão com salsicha, chocolate e chiclete 

15 Feijão, salada e carne Salada de batata, pão e bolacha 

16 Feijão, macarrão e carne Pão, bolacha e suco 

17 Maça, goiaba e cenoura Biscoito, chocolate e chiclete 

18 Macarrão com salsicha, cuscuz com leite e 
macarronada 

Café com bolacha, leite com pão e pipoca 

19 Feijão, fruta e chocolate Chocolate, doce e café 

20 Arroz, sopa e feijão Pão e macarrão 

21 Maça, salada e goiaba Biscoito, bolo de chocolate e cachorro quente 

22 Danone, bombom e bolo Chocolate, biscoito e chiclete 

23 Feijão, arroz e carne Biscoito, danone e banana 

24 Feijão, carne e arroz Café, pão e bolacha 

 
      Com relação à segunda questão do questionário, que estava relacionada à classificação dos 

alimentos saudáveis e não saudáveis, podemos observar que os alunos têm uma compreensão do 

que seja uma alimentação saudável, contudo, sentiram dificuldade em identificar quais são os 

alimentos não saudáveis. Isso demonstra que os professores precisam trabalhar melhor em sala 

de aula a diferenciação entre uma alimentação saudável e uma alimentação não saudável, para 

que os alunos possam ter clareza de quais são os alimentos ricos em nutriente necessários ao bom 

funcionamento do organismo.  

De acordo com o Ministério da Educação Dultra et. al. (2007, p.77) o conceito de alimentação 

adequada “envolve todos os nutrientes necessários ao indivíduo, sendo que as condições sociais, 

econômicas, culturais, climáticas e ecológicas também fazem parte desse conceito”. Já a 

alimentação inadequada segundo Brasil (2001, p.108) “é apresentada como sendo um problema a 

ser enfrentado, precisando cada individuo adotar um cardápio equilibrado e compatível com as 

possibilidades oferecidas pelas particularidades de cada realidade”. 

3ª QUESTÃO - O que você entende por uma alimentação saudável 

Alunos Exemplo Ajuda a crescer Ajuda a ficar forte Ajuda a viver 

1 Verdura, frutas e água    

2 Uva, macarrão, carne, 
peixe com arroz 

   

3 Legume e verduras    

4    x 

5 Maça  x  

6 Feijão e arroz    

7  x   

8 Verdura    
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9 Feijão, pão e carne    

10 Verdura, banana e maça    

11 Laranja  x  

12  x   

13 Verduras e comidas    

14 Arroz e feijão    

15  x   

16 Verdura e frutas    

17 Verdura, legumes e 
pêra 

   

18  x   

19 Frutas que tem 
vitaminas 

   

20  x   

21  x  x 

22 Sopa, salada, macarrão, 
goiaba, manga e 

abacate 

   

23  x   

24  x   

     A terceira questão do questionário corresponde às concepções dos alunos sobre alimentação 

saudável.  Analisando as respostas dos mesmos percebemos que eles ainda não têm um 

entendimento sobre o conceito científico de alimentação saudável, pois eles identificam apenas 

exemplos de alimentos que consideram saudáveis, ou que ajudam no crescimento e no 

fortalecimento do corpo. No entanto, eles não sabem explicar porque e como isso acontece no 

organismo. Isso nos mostra que os alunos apresentam uma concepção do senso comum sobre 

esse conceito e que se faz necessário trabalhá-lo melhor em sala de aula no sentido de formar 

uma nova concepção. 

4ª QUESTÃO - Você considera sua alimentação saudável? 

Alunos Sim Não Justificativa 

1 x  Come verduras e ajuda a crescer 

2 x  Ajuda a crescer e deixa bem 

3 x  Crescer saudável 

4 x  Ajuda a viver e ser saudável 

5 x  Porque é gostosa 

6 x   

7 x  Porque faz bem 

8 x  Porque é gostosa 

9 x   
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10 x  Tem vitaminas e ajuda a crescer saudável 

11 x  Porque é gostosa 

12 x  Porque faz bem 

13 x  Ajuda a crescer, come muitas frutas e toma água 

14 x  Porque é boa 

15 x  Porque faz crescer 

16 x  Porque é gostosa 

17 x  Porque se alimenta bem 

18 x  A alimentação é saudável se não a criança fica doente 

19 x  Porque faz muito bem para a saúde a para crescer 

20 x   

21 x  Porque gosta de comer coisas mais saudáveis 

22 x  Porque ajuda a crescer 

23 x  Porque ajuda a crescer 

24 x  Porque faz crescer 

 No que se refere à quarta questão do questionário, onde perguntamos se os alunos 

consideravam sua alimentação saudável. Todos afirmaram que sim. No entanto, eles demonstram 

uma compreensão simplificada sobre o conceito de alimentação saudável, e não se refere aos 

nutrientes presentes nos alimentos, nem em uma dieta variada que tenha os tipos de alimentos, 

sem abusos e sem exclusões. 

Para Brasil (2001) uma alimentação saudável é um tema de extrema importância a ser 

discutido nas escolas, pois os alunos devem investigar aspectos culturais e educacionais dos 

hábitos alimentares, as principais substâncias presentes nos alimentos, as funções e a importância 

da higiene na sua alimentação e na sua vida, além de aprenderem a se alimentar bem e de forma 

equilibrada. 

5ª QUESTÃO - Você acha que precisaria mudar sua alimentação para que ela se torne mais saudável? 

Alunos Sim Não Justificativa 

1  x Porque alimentação já está boa 

2  x  

3  x Porque ela tem todos os nutrientes que eu preciso 

4 x  Porque ela está salgada 

5  x Porque ela é gostosa 

6 x   

7  x Porque é gostosa 

8 x  Para ficar mais gostosa ainda 

9 x   
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10  x Porque a alimentação já está boa 

11  x Porque é gostosa 

12  x Porque é gostosa 

13 x  Porque verduras é muito boa 

14 x  Porque ela é boa 

15 x  Porque ela deixa saudável 

16 x  Porque não tem sabor 

17  x Porque como muitas coisas 

18  x Porque ela tem todos os nutrientes que eu preciso 

19 x  Porque não tem frutas 

20 x   

21  x Porque a alimentação é saudável 

22 x  Porque come chiclete e o chiclete é ruim 

23  x Porque já é uma alimentação saudável 

24 x  Porque me alimento muito 

 Na quinta e última questão, onde queríamos identificar se os alunos reconhecem a 

necessidade de modificar seus hábitos alimentares, observamos que exatamente a metade dos 

alunos reconhece a necessidade de uma mudança e a outra metade acha que não precisam mudar 

seus hábitos alimentares. Os que consideram sua alimentação saudável justificam dizendo que 

ela é saudável porque é boa, gostosa, tem todos os nutrientes necessários e por isso, é saudável. 

Já os que não consideram sua alimentação saudável justificam dizendo que as verduras e frutas 

são mais benéficas e por isso, eles precisam comê-las para ficarem mais saudáveis.  

Com afirma Brasil (2001) uma alimentação saudável é composta por frutas e verduras, junto 

com outros grupos de nutrientes: carboidratos, leguminosas, proteínas, leite e derivados, açúcares 

e gorduras. A variação desses alimentos em quantidades adequadas é essencial para a 

manutenção do peso saudável. Outro benefício é o aumento de disposição para realizar atividades 

intelectuais na escola, proporcionado um melhor aprendizado. 

5. CONCLUÇÕES 

Neste trabalho, identificamos os principais hábitos alimentares dos alunos, os alimentos que 

eles consumem, suas concepções sobre alimentação saudável e as possíveis mudanças de hábitos 

alimentares. Em linhas gerais podemos perceber que apesar dos alunos apresentarem hábitos 

alimentares não adequados e consumirem alimentos não saudáveis, eles são possuidores de 

conhecimentos sobre alimentação saudável, entretanto, esse conhecimento ainda é insuficiente 

para levá-los a uma mudança de hábitos.  
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Dessa forma, verifica-se a necessidade de um trabalho efetivo em sala de aula, com os 

alunos, sobre essa temática, para que eles aprendam a variar sua alimentação, consumi-la em 

quantidade adequada para que possam crescer saudáveis e sentir vontade de participar das 

atividades propostas em sala de aula. 

Finalizando, verificamos a importância do desenvolvimento de intervenções pedagógicas 

para podermos aprofundar o conceito de alimentação saudável e discutir sobre hábitos 

alimentares saudáveis com as crianças das séries iniciais. Contudo, só poderemos ter certeza da 

modificação das concepções sobre a temática, quando for terminado o processo de intervenção 

pedagógica e quando aplicarmos o questionário, para analisarmos as respostas dos questionários 

antes e depois das intervenções. 
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