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Resumo: O presente artigo apresenta um relato de como foi realizada a Implementação do Projeto
Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE na Escola Estadual José de Anchieta, cuja
finalidade foi promover uma melhora significativa no aprendizado e conscientização dos alunos do
oitavo ano, sobre o tema ‘’Alimentação e Fome Oculta,’’ destacando a importância de adotar uma
alimentação saudável e balanceada, de forma lúdica e educativa, para a promoção da saúde e
prevenção da fome oculta, pois, percebe-se nos alunos uma grave desnutrição, decorrente da adoção
de hábitos alimentares errôneos, definida pela carência de micronutrientes essenciais e identificada
como a síndrome que mais atinge as pessoas no mundo. Nos últimos anos tem ocorrido muitas
mudanças no padrão alimentar, principalmente de nossos jovens, que se encontram em uma faixa
etária onde é comum o consumo excessivo de lanches rápidos, geralmente nada saudáveis.
Assuntos como alimentação saudável, balanceada, nutrientes, bons hábitos alimentares, recebem
pouca atenção ou não são bem explorados pelos educadores. A escola, sendo um espaço favorável
para a formação de hábitos alimentares mais saudáveis, tem a função de informar e orientar os
estudantes a participarem mais ativamente na promoção de sua saúde, contribuindo assim, para uma
melhora significativa em sua qualidade de vida.
Palavras-chave: Ensino Fundamental. Ensino de Ciências. Alimentação Saudável. Fome Oculta.
Nutrientes.

1 INTRODUÇÃO:
A relação entre alimentação e saúde continua a aumentar, ganhando mais
destaque a cada dia. Um dos principais fatores que colabora com a saúde é a
alimentação. Hoje, ninguém mais duvida de que alimentação e saúde caminham
juntas. Por isso, adotar hábitos e práticas alimentares mais saudáveis deve ser um
exercício constante e diário na vida de todos. Bons hábitos alimentares desde a
infância e durante a adolescência têm ajudado na prevenção de muitas
enfermidades, dentre elas a Fome Oculta, uma desnutrição decorrente da adoção de
hábitos alimentares errôneos e inadequados, ‘’definida como a carência não explícita
de um ou mais micronutrientes e identificada como o problema nutricional mais
prevalente no mundo’’ (RAMALHO, 2009, p. 4).
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Essa síndrome é a desnutrição que mais atinge as pessoas em todo o mundo.
O número de famílias afetadas é maior do que os acometidos pela desnutrição
calórica. Por esse motivo é que devemos manter uma dieta saudável e equilibrada,
capaz de oferecer todos os nutrientes necessários para a promoção da saúde e
prevenção da Fome Oculta, sendo de extrema importância nas fases da infância e
adolescência, devido ao crescimento e desenvolvimento intenso, característico da
faixa etária. Nesta fase deve ser dada uma atenção especial e cuidadosa para a
alimentação, pois é neste período que se adquire os principais hábitos que se
fixaram na vida adulta. Uma dieta nutritiva e balanceada diminui os riscos de
distúrbios ou transtornos alimentares graves, que estão diretamente relacionados
com a alimentação. Angelis e Tirapegui comentam a respeito dessa desnutrição, a
‘’Fome Oculta’’:
A ‘’Fome Oculta’’ é a necessidade de nutrientes que estão insuficientes no
organismo, más nem sempre percebida. Faltam alguns nutrientes no corpo,
que seriam importantes para preveni-lo e protege-lo de algumas
enfermidades. Se essa necessidade não for atendida, podem aumentar os
riscos de muitas doenças, desde anemias a certos tipos de cânceres e de
doenças degenerativas (ANGELIS, TIRAPEGUI, 2007, p. 38).

Portanto, uma alimentação saudável, nutritiva e equilibrada fornece todos os
elementos necessários ao crescimento, desenvolvimento, manutenção da saúde,
prevenção da Fome Oculta e de muitas outras doenças, assim como também
promove uma melhora no aproveitamento escolar. A desnutrição provocada pela
carência de micronutrientes compromete o desenvolvimento físico, mental e
cognitivo, trazendo muitos prejuízos para a aprendizagem. Crianças e adolescentes
que recebem uma alimentação completa e adequada são mais saudáveis e
apresentam

uma

melhora

significativa

no

desempenho

intelectual,

maior

concentração e raciocínio mais rápido. De fato a alimentação saudável é um fator
imprescindível para a aprendizagem, sendo assim, a educação para a saúde deve
estar integrada em toda a dinâmica escolar.
O objetivo deste trabalho foi desenvolver métodos que promovem um melhor
aprendizado e a conscientização dos alunos sobre o tema ‘’Alimentação e Fome
Oculta’’, por meio de atividades interativas e de pesquisa, destacando a importância
de adotar uma alimentação saudável e balanceada para a promoção da saúde, bemestar e a prevenção da Fome Oculta de forma lúdica e educativa. Desse modo, a
proposta central da pesquisa ficou definida como: O desafio foi como proporcionar

ao aluno uma melhora na conscientização e aprendizado sobre o tema, através de
diferentes métodos de ensino. Faz-se necessário a busca por novas metodologias,
diversificadas e adequada para o aluno demonstrar o conhecimento adquirido de
forma segura e participativa. Sendo a escola um espaço privilegiado para a
promoção da saúde, é papel do professor promover ações de apoio e estímulo à
adoção de práticas alimentares mais saudáveis, orientando os estudantes a
selecionar informações e realizar escolhas que auxiliem na sua formação.
Este artigo apresenta o relato da experiência desenvolvida na Escola Estadual
José de Anchieta-Ensino Fundamental e Médio, como parte da formação proposta
no Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE, promovido pela Secretaria de
Estado da Educação do Paraná, (SEED-PR).

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Alimentação e Fome Oculta
A “Fome Oculta” é uma desnutrição decorrente da adoção de hábitos
alimentares errôneos e inadequados, resultado de um conturbado desequilíbrio ou
desajuste alimentar, identificado como a desnutrição que mais atinge as pessoas no
mundo. O número de famílias afetadas é maior do que os acometidos pela
desnutrição calórica. Essa síndrome provoca a queda da imunidade, deixando o
organismo mais vulnerável a outras doenças oportunistas que precisam de um corpo
fraco e debilitado para se instalarem. Na maioria das vezes, quando a pessoa se da
conta a “Fome Oculta” já se transformou em alguma doença. Corazza comenta a
respeito dessa desnutrição, a Fome Oculta:
A ‘’Fome Oculta” é lenta e silenciosa, e não apresenta sintomas aparentes a
curto prazo. Entretanto, a médio e longo prazos, aumentam nossos riscos
de desenvolver doenças como osteoporose, câncer, diabetes, problemas
cardiovasculares, hipertensão e envelhecimento precoce (CORAZZA, 2005,
p. 121).

A maioria das pessoas se preocupa demais em ingerir carnes, massas,
doces, frituras, alimentos que contém a maior fonte de macro nutriente, e ingerem o
mínimo

necessário

de

frutas,

verduras

e

legumes,

alimentos

ricos

em

micronutrientes. Alguns chegam até mesmo a excluírem os vegetais de seu
cardápio. Ficam faltando às vitaminas e os minerais. É triste ver tanta gente
alimentada e ao mesmo tempo desnutrida, muitas pessoas mesmo estando acima

do peso. Isso ocorre por muitos fatores, mas principalmente pela falta de
informações sobre o tema. Corazza comenta a respeito dessa deficiência:
Refeições com pouca variedade de alimentos e com excesso de gorduras,
sal e açúcares podem nos levar a um estado de saúde bastante
contraditórios “gordinhos desnutridos’’, um quadro de obesidade aliado à
carência de nutrientes essenciais ao perfeito funcionamento do nosso corpo
(CORAZZA, 2005, p. 121).

Bons hábitos alimentares desde a infância e durante a adolescência têm
ajudado na prevenção de doenças crônicas e distúrbios alimentares, como a
obesidade, uma epidemia que se alastra e pode ter efeitos devastadores na saúde,
gerada pelo excesso de calorias, que se transforma em gorduras, acumulando-se no
organismo. Segundo Corrêa, (2002, p. 153), “Estudos mostram que crianças obesas
apresentam maior chance de se tornarem adultos obesos.” Por isso é tão importante
investir na reeducação alimentar dos jovens que facilmente afastam-se dos
cardápios da família, para adotar as práticas alimentares do grupo, geralmente
compostas por excessos de calorias e gorduras saturadas, sem o suficiente teor de
nutrientes essenciais para a promoção da saúde, e que podem causar um dos
problemas que está se tornando cada vez mais comum no Brasil - Crianças e
adolescentes acima do peso. De acordo com Schwarcz e Berkkoff, (2006, p. 299),
‘’As pessoas obesas correm maior risco de contrair doenças do coração,
hipertensão, derrames, diabetes e certos tipos de câncer’’. A alimentação humana
requer mais do que gorduras, proteínas e carboidratos, também necessita das
vitaminas e minerais em quantidades adequadas para que nosso organismo se
mantenha saudável. As substancias contidas nos alimentos são necessárias ao
crescimento, desenvolvimento e ao perfeito funcionamento do organismo. Ramalho
comenta a respeito:
Inicialmente, as três maiores deficiências de micronutrientes consideradas
de elevado impacto social e priorizadas pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) em todo o mundo foram: deficiências de iodo, ferro e vitamina “A”
(RAMALHO, 2009, p. 5).

Além das calorias, a alimentação humana também deve fornecer para o
organismo,

os

elementos

nutritivos,

chamados

de

microelementos

ou

micronutrientes, tão essenciais como construtores teciduais, principalmente dos
músculos e vísceras. A falta desses elementos aumenta a suscetibilidade às

infecções, representando sérias consequências à saúde de todos. Um número muito
alto de brasileiros, apesar de parecerem bem alimentados, pode estar sofrendo
dessa síndrome, um mal dos tempos modernos, que esta deixando as pessoas,
inclusive as crianças e adolescentes desnutridos e vítimas da “Fome Oculta”, pois se
alimentam más não se nutrem e criança sem fome não é sinônimo de criança bem
nutrida ou bem alimentada. Surge assim uma preocupação em divulgar mais esse
tema para a população em geral. De acordo com Salgado:
Acho pertinente a divulgação de assuntos a respeito da alimentação e suas
consequências para a saúde das pessoas, pois o desastre que estamos
vivendo hoje já esta sendo pago com o agravamento de problemas de
saúde, como o diabetes e enfermidades cardíacas (SALGADO, 2005, p.
132).

A divulgação do tema a respeito da alimentação saudável é de fundamental
importância para a prevenção da ‘’Fome Oculta’’. Nos últimos anos a deficiência de
micronutrientes chamou a atenção de muitos profissionais e autoridades em saúde
de todo o mundo, devido ao crescente aumento no número de casos. Angelis e
Tirapegui comentam a respeito:
Outro aspecto importante e atual é o reconhecimento crescente da
deficiência de micronutrientes (zinco, cobre, selênio e ferro), não só na
participação dos eventos fisiopatológicos da desnutrição, mas também na
sua utilização como suplementos nos esquemas de tratamento, acelerando
a recuperação do desnutrido moderado ou grave (ANGELIS e TIRAPEGUI,
2007, p. 227).

Atualmente, sabe-se que em muitos países, mais da metade da população
sofre de deficiências nutricionais. Vale ressaltar também que essa desnutrição, a
“Fome Oculta”, nos países em desenvolvimento, podem afetar as crianças desde
sua vida intrauterina, comprometendo o desenvolvimento físico e mental ou levando
a morte precocemente. Angelis e Tirapegui fazem um comentário:
Nos países em desenvolvimento são encontradas as mais altas
prevalências de deficiência de micronutrientes. O fato de os micronutrientes
serem moduladores imunológicos acarreta o surgimento de um ciclo vicioso.
A falta destes compostos aumenta a suscetibilidade às infecções, que por
sua vez, podem influenciar no estado nutricional do individuo (ANGELIS e
TIRAPEGUI, 2007, p. 148).

As carências de micronutrientes e suas graves consequências para a saúde
de toda população é reconhecido como de elevado impacto social. As crianças
principalmente são consideradas as maiores vítimas, pois são mais vulneráveis aos

efeitos causados por essa deficiência. A nutricionista, Angelis comenta a respeito
dos grupos mais expostos a essa deficiência:
Embora teoricamente todo hospedeiro seja, em principio vulnerável as
deficiências nutritivas, são especialmente as crianças menores de cinco
anos, os escolares, gestantes e nutrizes que constituem os grupos mais
expostos a estas situações (ANGELIS, 1979, p. 262).

Sabe-se também que mesmo nas classes mais abastadas é possível
encontrar deficiência de nutrientes, ainda que seja a subclínica, de micronutrientes,
chamada “Fome oculta”. Nesses casos, quase sempre ocorre devido à falta de
informações sobre como deve ser uma dieta saudável e equilibrada. Os indivíduos
consomem em excesso, grandes quantidades de carboidratos e gorduras e se
esquecem de que todos os nutrientes são necessários e importantes ao organismo.
Essa desnutrição atinge todas as camadas sociais e não apenas as menos
favorecidas porque lhes falta o alimento, mas também as classes mais privilegiadas
que não gostam dos vegetais, onde são encontradas as maiores fontes de
micronutrientes. Isso demonstra que a carência de micronutrientes, parece ter uma
história independente em relação à desnutrição energética. Corazza, (2005, p. 121),
defende essa ideia quando escreve: ‘’A Fome Oculta não faz distinção de classe
social, renda ou grau de escolaridade, e esta presente em uma dentre quatro
pessoas no mundo’’. Infelizmente, essa mudança no perfil nutricional favorece o
aumento de deficiência alimentar. As deficiências de micronutrientes ocorrem em
virtudes de dietas incompletas ou inadequadas de alimentos que não constituem
uma alimentação equilibrada ou balanceada do ponto de vista nutricional. Assim a
“Fome Oculta” pode ocorrer independente do nível socioeconômico. Para Salgado:
A falta de alimentos é um fator que preocupa menos no nosso meio, mas
uma alimentação inadequada, sem que as necessidades nutricionais sejam
alcançadas, pode interferir na altura, disposição física e mental dos jovens,
perturbando suas atividades e seu desenvolvimento (SALGADO, 2005, p.
17).

Estratégias eficazes, que contribuem para diminuição e prevenção dessa
deficiência, não têm sido completamente exploradas, ou não tem sido adotada.
Programas que visam combater as deficiências nutricionais em especial a de
micronutrientes, é de fundamental importância para a prevenção e abordagem
terapêutica da “fome oculta”, que pode ocasionar sequelas graves, e até mesmo
irreversíveis.

2.2 Alimentação Saudável e Aprendizagem
A desnutrição provocada pela carência de micronutrientes compromete o
desenvolvimento físico, mental e cognitivo, na infância e adolescência, trazendo
muitos prejuízos para o rendimento escolar. Crianças e adolescentes que não são
bem nutridos não participam integralmente das atividades escolares (físicas e
intelectuais), pois se cansam mais facilmente, são mais frágeis e sonolentas que os
demais. Estudos e pesquisas recentes indicam que:
Quando a desnutrição é prolongada durante a idade de crescimento, a
criança nunca atinge o tamanho que poderia, fica sujeita a doenças por toda
a vida e pode inclusive ter o desenvolvimento neurológico prejudicado,
tornando-se mentalmente mais lenta (FIGUEREDO e CONDEIXA, 2009, p.
47).

De fato a alimentação saudável é um fator imprescindível para a
aprendizagem e a má alimentação se torna um obstáculo, pois baixa o desempenho
intelectual, deixando as crianças com dificuldade de concentração, e o raciocínio
extremamente lento. A escola da pouca atenção ao desenvolvimento e manutenção
de bons hábitos alimentares. As informações são defasadas e superficiais, muitos
educadores acreditam que é responsabilidade da família e muitos pais acham que é
a

escola

que

deve

repassar

essas informações.

Mas

sabemos

que

a

responsabilidade é de ambos, família e escola.
Na escola o aprendiz tem que ser orientado sobre a importância de uma
alimentação saudável e nutritiva que fortalece as defesas próprias e naturais do
organismo. Criança bem alimentada apresenta menos risco de adoecer e melhora
Sua capacidade intelectual e cognitiva. Se a educação alimentar é tão importante
para a aprendizagem, ela deve ser ministrada ainda na infância e pré-adolescência,
quando ainda são possíveis as mudanças na conduta e nas práticas alimentares.
Isso enfatiza a importância das crianças em idade escolar, estarem recebendo uma
alimentação saudável e equilibrada, para que seu desenvolvimento cognitivo não
fique comprometido.
A alimentação saudável tem como finalidade suprir as necessidades
nutricionais do indivíduo. As ações da escola devem contribuir para a formação de
hábitos alimentares mais sadios, que melhore o aprendizado e o rendimento escolar
permitindo que o potencial genético de crescimento e desenvolvimento dos

educandos seja atingido. É necessário que seja dada uma atenção especial a
crianças e adolescentes no sentido de fornecer alimentos em quantidade e
qualidade que satisfação suas necessidades nutricionais tão importantes nesta faixa
etária e quanto mais cedo à criança aprender hábitos alimentares saudáveis, mais
fáceis será de que ela mantenha-os pelo resto da vida.
Também é papel do professor, não excluir os conceitos que formam
cidadãos críticos e transformadores da sociedade, capazes de ler o seu tempo, e de
refletir sobre os acontecimentos a sua volta, consciente de sua participação no
mundo e dos valores humanos, que andam um pouco esquecidos, (respeito mútuo,
solidariedade, tolerância, entre outros), essenciais para o convívio em sociedade.
Cabe à educação resgatar esses valores e preparar o aluno para o exercício da
cidadania com reconhecimento de seus direitos e deveres, responsabilidade, e
participação na promoção de sua saúde física, mental e social. A Secretaria da
Educação Fundamental escreve:
Na reflexão e desenvolvimento de valores humanos e das atitudes da
cidadania, já se pode contar com a possibilidade de discutir especificamente
o direito e a solidariedade, tanto nas relações interpessoais como na
postura social mais ampla, diante do ambiente natural e humano com que o
estudante interage (BRASIL, 1998, p. 88).

Pensando nestes conceitos e valores, é que sentimos a necessidade de
realizar um trabalho diferenciado, buscando novas metodologias, sobre esse
distúrbio tão pouco divulgado para a população em geral, a fome oculta. Por meio
das Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCE), no Ensino de Ciências,
(Paraná, 2008, p. 68), ‘’Propõem uma prática pedagógica que leve a integração dos
conceitos científicos e valorize o pluralismo metodológico’’.
Isso nos leva a pensar que devemos superar práticas pedagógicas
baseadas em um único método ou forma de trabalho. Então, percebe-se a
necessidade de se realizar um trabalho, utilizando práticas pedagógicas inovadoras,
dinâmicas e mais interessantes, que desperte o interesse e a curiosidade dos
alunos, motivando-os para aprender e que os mesmos possam se apropriar do
conteúdo que está sendo ensinado, de forma mais simples e clara, favorecendo a
aprendizagem. De acordo com o Ministério da Educação e do Desporto (terceiro e
quarto ciclos do ensino fundamental):

É importante, portanto, que o professor tenha claro que o ensino de
ciências, não se resume na apresentação de definições científicas, como
em muitos livros didáticos, em geral, fora do alcance da compreensão dos
alunos (Brasil, 1998, p. 28).

Isso não quer dizer que devemos abandonar os materiais que utilizamos em
nossas aulas, más também não devemos esquecer de que o livro didático é apenas
um material de apoio. O professor pode e deve inserir em sua prática docente
diferentes recursos pedagógicos que sejam adequados e facilitem o processo de
ensino-aprendizagem, para que nossas aulas não se tornem uma simples e mera
repetição daquilo que se encontra nos livros didáticos. Na DCE do Estado do Paraná
fica bem claro que:
Tão importante quanto selecionar conteúdos específicos para o ensino de
ciências, é a escolha de abordagens, estratégias e recursos pedagógicos
adequados à mediação pedagógica. A escolha adequada desses elementos
contribui para que o estudante se aproprie de conceitos científicos de forma
mais significativa (PARANÁ, 2008, p. 72).

Também não podemos esquecer-nos de levar em consideração o
conhecimento prévio dos alunos. De acordo com Moreira, (2002, p. 20), ‘’O
conhecimento prévio é o principal fator que influencia a aquisição de novos
conhecimentos’’. É fundamental que esses conhecimentos adquiridos pelo aluno ao
longo de sua vivência, sejam valorizados pelo professor. O aprendizado dos
estudantes começa muito antes do contato com a escola, e qualquer situação de
aprendizagem tem sempre uma história anterior. De acordo com (PARANÁ, 2008, p.
23), ‘’Entende-se a escola como o espaço de confronto e diálogo entre os
conhecimentos sistematizados e os conhecimentos do cotidiano popular’’.
Podemos concluir que a cada conteúdo abordado deve se utilizar de uma
metodologia adequada, que promova a ação do aluno por meio de atividades
mediadas pelo professor. Essa prática irá contribuir para despertar novas ideias, e
novas situações de aprendizagem. Dessa forma, ao se trabalhar com o aluno sobre
esse tema, temos que estimular a conscientização e o aprendizado sobre a
importância da alimentação saudável e balanceada para a manutenção da saúde,
prevenindo a “fome oculta” e promovendo uma melhora significativa na
aprendizagem.

3 METODOLOGIA
O presente estudo foi desenvolvido com 28 alunos, adolescentes, na idade
entre 12 e 14 anos, do oitavo ano do Colégio Estadual José de Anchieta-Ensino
Fundamental e Médio, localizado no município de Quedas do Iguaçu-PR.
Inicialmente foi feita a apresentação do Projeto PDE aos alunos, comentado sobre
os objetivos a serem atingidas, proposta de atividades e as etapas a serem seguidas
durante a implementação. As etapas (ações), que foram desenvolvidas ao longo da
Implementação da Proposta de trabalho, estão descritas a seguir:
Primeira Etapa: Aplicação do Pré-teste, uma avaliação de sondagem para
diagnosticar o que os alunos já possuíam de conhecimento prévio, sobre o tema
‘’Alimentação e Fome Oculta’’. As informações sobre nutrição, Fome Oculta,
alimentação saudável, balanceada, entre outras, foram obtidas através deste
questionário, padronizado, com leitura de cada questão a toda classe. Após a
Intervenção Pedagógica, este mesmo questionário, contendo dez questões objetivas
de múltipla escolha, foi repetido (pós-teste), ao final do processo, para se ter mais
um elemento de análise sobre o desempenho dos alunos. Além do pré-teste e o pósteste foram realizadas outras atividades como forma de avaliar se os objetivos da
proposta serão alcançados.
Segunda

Etapa:

Explanação

do

tema

sobre

alimentação

saudável,

balanceada, hábitos alimentares, nutrientes, fazendo uso de slides e algumas
imagens previamente selecionadas para motivar os alunos e facilitar as discussões.
Terceira etapa: Organização da turma em grupos, e distribuição de textos
informativos, para leitura e debate sobre o tema abordado (Oque é Fome Oculta?
Alimentação Saudável e Balanceada, Classificação dos Alimentos Nutrientes, Macro
e Micronutrientes, Os Alimentos Contém Água...), que forneçam subsídios teóricos
para o presente estudo. Organização de um debate sobre os conhecimentos
adquiridos a partir das leituras que foram realizadas.
Quarta Etapa: Pesquisa em diferentes fontes (livros, revistas, web...), sobre os
diferentes nutrientes (proteínas, carboidratos, lipídeos, vitaminas, sais minerais),
presente nos alimentos, suas fontes, deficiências e as funções que desempenham
na nutrição e manutenção da saúde, para sanar dúvidas e enriquecer o
conhecimento sobre o tema estudado. A turma foi organizada em grupos, onde cada

um seria responsável por pesquisar um tipo diferente de nutriente e apresentação
dos trabalhos a classe para discussão e socialização com os demais grupos.
Quinta Etapa: Realização de atividades voltadas para a complementação e
fixação do tema, relacionadas aos textos que foram lidos, debates e as pesquisas
realizadas: ‘’Cruzadinha dos nutrientes’’ (os alunos construíram o crucigrama,
usando a palavra-chave ‘’ALIMENTOS’’, e pesquisando suas respostas nas
horizontais). ‘’Tabela das Vitaminas e dos Sais Minerais’’, os alunos completaram a
tabela, pesquisando suas fontes, funções e deficiências.
Sexta Etapa: Texto informativo, ‘’A Importância da Pirâmide Alimentar’’.
Apresentação da pirâmide alimentícia (modelo), para definir e explicar sua
importância como guia para uma alimentação saudável, o conceito de uma
alimentação balanceada e de reeducação alimentar. Após a explanação, foram
desenvolvidas algumas atividades relacionadas à pirâmide alimentar. ‘’Os alimentos
são formados por diferentes nutrientes e a confecção da pirâmide alimentar’’ pelos
alunos dispostos em grupos (em forma de cartaz, maquete ou painel). Utilizarão
diferentes recursos, como materiais alternativos, massinha de modelar, miniaturas
de alimentos, entre outras, de acordo com a criatividade de cada grupo. Para facilitar
o entendimento desta atividade, foram apresentadas algumas imagens de diferentes
modelos de pirâmides, com o intuito de despertar o interesse e a curiosidade dos
alunos.
Sétima Etapa: Texto informativo: ‘’Hábitos Alimentares Saudáveis’’, leitura e
debate sobre o texto.

Atividades desenvolvidas: ‘’Aprendendo a nos alimentar,

Construindo cardápios alimentares’’. Atividades baseadas nos princípios da pirâmide
alimentar e seus grupos (cardápios da família, escola, restaurantes, cardápios para
um adolescente, para as refeições, café, almoço e jantar, cardápio semanal, entre
outros), bem como a elaboração de outras sugestões, consideradas ideais, que
contemplem a ingestão dos diferentes nutrientes de forma balanceada.
Oitava Etapa: Texto Informativo: ‘’Leitura de Rótulos e Embalagens de
Alimentos’’ (leitura e debate). Atividades desenvolvidas: ‘’Interpretando rótulos de
alimentos’’. Cada aluno escolheu um rótulo de alimento, e a partir das informações
contidas, indicou á função, nutrientes, tipos de gorduras, processo de conservação,
lote, validade, fabricação, aditivos químicos alimentares. ‘’Pesquisa dos benefícios e
malefícios dos aditivos químicos alimentares e a confecção de cartazes ou painéis

informativos’’, sobre os dados coletados na pesquisa e apresentados a classe para
discussão e socialização.
Nona Etapa: Texto ‘’Consequências da Má Alimentação’’. Atividades
realizadas: ‘’Pesquisando as doenças’’, seus sintomas, prevenção e carências
nutricionais observadas nas seguintes doenças ligadas à desnutrição, (Fome Oculta,
escorbuto, anemia, osteoporose, problemas oculares, entre outras). ‘’Produção de
Texto’’: A partir das leituras e pesquisas realizadas sobre o tema abordado, dando
destaque para a alimentação saudável, como determinante da qualidade de vida,
visando à promoção da saúde. Seguir roteiro para produção do texto, sugerido pelo
professor.
Paralelo à aplicação do Projeto, também houve o desenvolvimento do GTR –
‘’Grupo de Trabalho em Rede’’, com professores do Ensino de Ciências da
Educação Básica Paranaense. Foram promovidas muitas discussões e debates
pelos

participantes do

curso,

sobre

a

aplicabilidade

e

encaminhamentos

metodológicos da proposta.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Primeira Etapa: Através do questionário (pré-teste) aplicado no inicio da
implementação, verificou-se que alguns alunos possuem um conhecimento prévio
sobre o tema ‘’Alimentação e Fome Oculta’’ trazidos de seu cotidiano. A grande
maioria necessitava de uma intervenção pedagógica com embasamento teórico,
prático e científico para ampliar e sistematizar seus conhecimentos, bem como o
despertar da consciência crítica acerca do tema proposto. O mesmo questionário
utilizado para o pré-teste, foi aplicado novamente após o término da intervenção
pedagógica. As informações obtidas neste questionário (pré-teste e pós-teste), sobre
o tema, estão listadas no quadro 1:
Quadro 1 – Acertos do Pré-teste e Pós-teste

Questões

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Pré-teste

9

12

13

6

3

10

11

4

13

14

28

Pós-teste

15

22

23

20

18

21

25

14

24

25

alunos

Percebeu-se pela análise dos resultados obtidos, ter havido uma mudança
significativa entre os conhecimentos prévios (pré-teste), e os conhecimentos

adquiridos (pós-teste) pelos alunos durante o processo. Além do pré-teste e o pósteste foram realizadas outras atividades, (leituras, pesquisas, debates, confecção da
pirâmide alimentar, elaboração de cardápios alimentares, entre outras), como forma
de avaliar se os objetivos do projeto foram atingidos.
Segunda Etapa: Após a aplicação do pré-teste foi introduzido o assunto,
utilizando slides e algumas imagens previamente selecionadas, como motivação
para despertar a curiosidade dos alunos sobre o tema ‘’Alimentação e Fome Oculta.
Observou-se que as imagens proporcionaram o resultado desejado, por parte dos
alunos permitindo um contato visual inicial com o tema trabalhado. A motivação deve
estar presente em todos os momentos na vida do estudante, sendo essencial
durante o processo de ensino, pois está associada à construção do conhecimento.
De acordo com Lakomy:
Em suma, o princípio da motivação sugere que as crianças nascem com
esse ‘’desejo de aprender’’; então, cabe ao professor utilizar, de forma
estimuladora, essa motivação para que a criança perceba que uma forma
organizada e formal de aprendizado pode ser mais satisfatória e
significativa, muitas vezes, que uma aprendizagem realizada por conta
própria, em sua casa (LAKOMY, 2003, p. 49).

Terceira Etapa: Nesta etapa foram trabalhados os textos informativos sobre o
tema ‘’Alimentação e Fome Oculta’’. Observou-se que nenhum aluno da classe tinha
conhecimento sobre a Fome Oculta. Alguns apresentaram conhecimento sobre
alimentação saudável, más a grande maioria não sabia que uma alimentação
balanceada deve conter todos os nutrientes. Convêm ressaltar que a leitura dos
textos e os debates levaram os alunos a conhecerem melhor os alimentos, sua
função e importância para a manutenção da saúde e a prevenção de doenças.
Quarta Etapa: Os nutrientes, (macro e micronutrientes), foram trabalhados em
forma de pesquisa orientada. De acordo com (PARANÁ, 2008, p. 75), ‘’A pesquisa é
uma estratégia de ensino que visa à construção do conhecimento’’. Mediante as
reflexões apresentadas durante o debate, entre os grupos, percebeu-se que houve
um acréscimo no conhecimento dos estudantes. A partir dessas discussões os
alunos sentiram-se provocados a tomarem iniciativas de mudanças em seus hábitos.
Quinta Etapa: Foram trabalhadas com atividades diversificadas, voltadas para
as leituras, pesquisas e debates que foram realizadas nas etapas anteriores.
Verificou-se que através das atividades desenvolvidas, os alunos entenderam que

uma alimentação equilibrada deve conter todos os nutrientes, pois foi citado pela
grande maioria, sobre a necessidade e a importância da presença desses nutrientes
no cardápio alimentar.
Sexta Etapa: Nesta etapa houve a construção de maquetes da pirâmide
alimentar pelos alunos, além de outras atividades voltadas para o assunto. Vale
lembrar que a apresentação da pirâmide modelo pelo professor foi de grande valia
para que os alunos compreendessem o conceito de uma alimentação saudável,
balanceada e de redução alimentar. Esta atividade despertou a flexibilidade para a
construção de cardápios alimentares saudáveis e equilibrados. As atividades sobre
a pirâmide, em especial a confecção das maquetes, foi o que mais empolgou os
alunos que demonstraram bastante interesse e criatividade, participando ativamente
na produção dos trabalhos. Marciano, (2011):
A pirâmide alimentar amplamente reconhecida como ferramenta de
educação nutricional, tem sido útil no monitoramento nutricional,
possibilitando verificar as diferenças entre o consumo alimentar atual e o
recomendado, e tem respaldo muitos estudos cuja proposta é analisar
quantitativamente a dieta (MARCIANO et al, 2011, p. 235).

Sétima Etapa: Realizaram-se leituras e debates sobre os hábitos alimentares
saudáveis e a análise de diferentes cardápios. Durante esta etapa, os alunos
construíram muitos cardápios saudáveis, agradáveis e acessíveis que contemplava
os nutrientes de forma balanceada, baseados nos princípios da pirâmide e seus
grupos. Foi observado que no inicio alguns alunos não se sentiam muito a vontade
para falar de suas refeições, com o tempo superaram esta dificuldade e participaram
ativamente no processo.
Oitava Etapa: Durante esta etapa, os alunos realizaram muitas atividades,
analisando, comparando, interpretando os dados e coletando informações contidas
nos rótulos de alimentos, trazidos de casa e consumidos pelas suas famílias.
Percebeu-se, que os alunos entenderam que as informações contidas nos rótulos e
embalagens de alimentos são fundamentais para a escolha de alimentos saudáveis.
De acordo com Guimarães, (2009):
Informar os educandos para a correta leitura e interpretação dos dados
fornecidos nos rótulos de alimentos representa a formação de verdadeiros
cidadãos, consumidores responsáveis e críticos, exigentes para lidar com a
carga de informações que é transmitida pelos anúncios publicitários
(GUIMARÃES, 2009, p. 95).

Nona Etapa: As atividades realizadas no decorrer dessa etapa, sobre as
doenças ligadas à desnutrição, possibilitaram aos alunos desenvolver a capacidade
de contextualizar de forma clara, que o aumento de muitas doenças que tem
surgido, algumas precocemente, pode ocorrer principalmente, pela adoção de maus
hábitos alimentares, resultando na deficiência de algum ou mais nutrientes. De
acordo com (GEWANDSZNAJDER, 2005, p. 51) ‘’Desnutrição é a falta de algum
nutriente na quantidade necessária ao organismo’’. Observou-se que muitos alunos
demonstraram já ter algum conhecimento sobre essas patologias.
Considera-se que a metodologia empregada favoreceu os alunos na busca
pelo conhecimento e compreensão do tema, bem como, formando indivíduos com
maior responsabilidade e comprometimento pela saúde. A metodologia de ensino
utilizada deve ser diversificada e voltada sempre para o cumprimento do objetivo
proposto. De acordo com PARANÁ, (2008, p. 17), ‘’a escola deve incentivar a prática
pedagógica fundamentada em diferentes metodologias’’. Sabemos que os alunos
aprendem diferente uns dos outros e também possuem ritmos próprios de
aprendizagem. Atualmente, o grande desafio da educação se fundamenta na busca
por metodologias dinâmicas e inovadoras, que favoreçam a aprendizagem efetiva,
educativa e de qualidade.

4.1 Considerações dos Professores do GTR
Os professores (as), participantes do GTR (Grupo de Trabalho em Rede),
deixaram contribuições importantes, promovendo a socialização e discussão sobre o
tema abordado ‘’Alimentação e Fome Oculta’’. Todos foram unanimes em concordar
que atualmente, as pessoas não estão se alimentando corretamente, devido à
correria da vida moderna, traços do capitalismo, influência da mídia, associada à
falta de conhecimentos e informações sobre a educação nutricional.
Mediante as reflexões apresentadas, a maioria acredita que a educação como
fator de transformação social, pode e deve dar sua contribuição na formação de
valores e também de hábitos, entre eles o da alimentação saudável, um dos
principais determinantes da saúde, tornando-se uma grande aliada para que ocorra
essa mudança. Salientou-se também sobre a importância de um maior envolvimento
por parte da família e a mobilização de toda a sociedade em geral, para vencermos
mais esse desafio. Os cuidados com a alimentação escolar seria um importante

passo, por ser um local onde crianças e adolescentes passam grande parte do seu
tempo.
A participação nas atividades propostas, no decorrer do curso, propiciou a
realização de amplos e intermináveis debates sobre hábitos alimentares saudáveis,
alimentação escolar, doenças ligadas à desnutrição, metodologia de ensino,
fundamentação teórica, conhecimento prévio dos estudantes e muitos outros temas
foram abordados pelos cursistas. Foram momentos em que todos puderam dar a
sua contribuição e também interagir com os colegas, possibilitando a troca de ideias,
informações e experiências, acrescentando mais conhecimentos para a sua prática
pedagógica.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise dos resultados obtidos, constatou-se ter ocorrido uma
melhora significativa no aprendizado e conscientização dos alunos sobre a
importância de adotar uma alimentação saudável e balanceada para a promoção da
saúde e prevenção da ‘’Fome Oculta’’, de forma atraente e educativa, o que nos leva
a uma resposta positiva sobre a eficácia da proposta desenvolvida com os
educandos.
A metodologia de ensino utilizada propiciou aos alunos situações de
aprendizagem, com atividades voltadas sempre para a realidade do aluno, que
contribui para a formação de hábitos alimentares mais saudáveis. O maior acesso à
informações favoreceu e promoveu a formação de indivíduos mais críticos e
responsáveis. Pessoas bem informadas participam mais ativamente na promoção de
sua saúde. A escola é o espaço ideal para o processo educativo, desenvolvendo e
produzindo conhecimentos necessários para prevenção de doenças, manutenção da
saúde e consequentemente a melhoria da qualidade de vida.
O Ensino de Ciências pode fornecer ao educando conhecimentos essenciais
relacionados à alimentação através da educação nutricional, visando mudanças
significativas e melhorias nos hábitos alimentares. Os educadores possuem um
papel relevante, podendo contribuir de forma positiva, fazendo uso de metodologias
diversificadas e adequadas aos interesses e necessidades dos alunos, para que
possam explicitar o conhecimento adquirido de forma segura e participativa.
No espaço escolar podemos promover ações de apoio e estímulo à adoção
de práticas alimentares mais saudáveis por meio da disseminação de informações e

de atividades educativas, que conscientize nossos alunos sobre a importância de
uma alimentação saudável e balanceada para seu crescimento e desenvolvimento,
além de prevenir que muitas doenças oportunistas venham se instalar no organismo.
Quanto mais cedo essa mudança ocorrer, num futuro próximo teremos menos
doentes e mais pessoas saudáveis.
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