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APRESENTAÇÃO
Este Caderno Pedagógico é resultado da pesqui-

sa-ação do Programa de Pós Gra¬duação em Educa-

ção Escolar – Mestrado Profissional – PPGEE/MEPE, 

em parceria com o Instituto Federal de Rondônia, inti-

tulada de “EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ALIMENTA-

ÇÃO ESCOLAR: PRÁTICAS EDUCATIVAS SUSTEN-

TÁVEIS COM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 

DO IFRO CAMPUS CACOAL”. Esse material contou 

com a efetiva participação dos estudantes e foi criado 

para servir de suporte e orientação na abordagem de 

temas sobre Educação Ambiental e Educação Alimen-

tar e Nutricional, que poderá ser adotado nas discipli-

nas do Projeto Pedagógico de Curso/ Projeto Político 

Pedagógico. Além de servir como apoio pedagógico, 

também conta com informações sobre alimentação, 

saúde e meio ambiente, assim como disponibilizar as 

receitas preparadas nas oficinas culinárias, a ser uti-

lizado em sala de aula pelos professores, material de 

pesquisa na biblioteca, e utilização no dia a dia auxi-

liando em suas escolhas e hábitos de vida.  A inten-

ção é que todo aquele que tiver acesso a esse mate-

rial, tornam-se multiplicadores e propagadores dos 

temas desenvolvidos, colocando em prática tanto no 

ambiente escolar, em casa, e em outros meios que o 

indivíduo está inserido. 
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A RELAÇÃO 
SOCIEDADE - 

NATUREZA 
A expressão mãe natureza tão utilizada, nos transmite a sensa-
ção de cuidado, acolhimento, que atende nossos desejos e su-
pre nossas necessidades, ideia de eterna doação, que prioriza 
o “filho”. Na percepção de Carvalho (2003, p.13) a “definição de 
natureza depende da percepção que temos dela, de nós pró-
prios, e, portanto, da finalidade que daremos para ela”. Ao ana-
lisarmos a expressão e relembrar a complexa história da rela-
ção sociedade-natureza nos indagamos: e por que seria assim? 
Quem disse que o humano é o filho predileto da mãe natureza? 

A natureza por si só funciona perfeitamente, cada um tem o 
seu papel e participação para o seu equilíbrio: “Deve-se notar 
que esse mundo tão bem organizado não o é exclusivamente 
em nosso proveito: o próprio homem aparece, de facto, como 
um meio para manter a proporção dos grandes predadores” 
(DROUIN, 1991, p. 34).

O ser humano é ao mesmo tempo natureza e transcendência 
da natureza (MENDES, 2006). Diferentemente de outras espé-
cies, tem uma relação com a natureza muito mais intensa, vai 
além da busca por meio de subsistência, procura atender suas 
necessidades pessoais integradas às sociais, as quais são pa-
dronizadas e exigidas pela sociedade e que são marcadas pelo 
trabalho. 

CAPÍTULO 1
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1.1 – A crise ambiental 

Nesse cenário, para sua sobrevi-
vência o humano age sobre a na-
tureza transformando-a e adap-
tando-a a si para produzir a sua 
própria vida, sendo este ato de-
nominado de trabalho (SAVIANI, 
2007). Independente do período 
histórico, o trabalho, é uma con-
dição necessária ao ser humano, 
e este não se contentando com 
o que a natureza proporciona, 
busca por mais, pelo excedente e 
supérfluo, a fim de satisfazer seu 
ego e se posicionar perante a so-
ciedade. 

O processo de produção eviden-
cia-se pela utilização demasiada 
da matéria-prima, oferecida pela 
“mãe”. Estas práticas produziram, 
como consequência, a erosão e a 
diminuição da produtividade na-
tural de muitas terras, afetando 
as condições de subsistência das 
populações rurais. A este respei-
to, Porto-Gonçalves (2010, p. 26) 
afirma que:

[...] a expressão dominar a na-
tureza só tem sentido a par-
tir da premissa de que o ho-
mem é não-natureza... mas se 
o homem é também natureza, 
como falar em dominar a na-
tureza? Teríamos que falar em 
dominar o homem também... 
E aqui a condição fica eviden-
te. Afinal, quem domina o ho-

mem? Outro homem? Isso só 
seria concebível se aceitásse-
mos a ideia de um homem su-
perior, de uma raça superior, 
pura – e a História já demons-
trou à farta as consequências 
destas concepções.  

Como mencionado por Carneiro 
et al. (2005, p. 100) “A forma de 
os seres humanos verem a natu-
reza é uma construção cultural e 
depende do contexto histórico”. 
Sendo assim, o entendimento 
que se tem é que, se não tivesse 
sido dessa forma a relação his-
tórica com a natureza, de sobe-
rania e exploração, então, teria 
facilidade (naturalidade) em se 
enxergar como “filho”, parte da 
“mãe natureza”. Devemos refle-
tir que, para a “mãe natureza”, 
não existe aplicar castigos pelo 
mau comportamento do “filho”, 
porém, existem sim, consequên-
cias! (MEZOMO, 2015).

 Neste caso, a atenção e preo-
cupação diante das crises am-
bientais, como por exemplo, a 
produção de alimentos em maior 
profundidade com a utilização 
indiscriminada de produtos quí-
micos, teve seu marco com a 
publicação da obra “Primavera 
Silenciosa” em 1962 de Rachel 
Carson. Em seu livro, a autora re-
trata a realidade do uso dos pro-
dutos químicos nas plantações 
com consequências drásticas na 
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natureza, na qualidade alimen-
tar, da vida humana e na saúde 
do planeta. O próprio título do 
livro nos faz refletir e imaginar 
uma Primavera sem a beleza das 
flores, sem o canto dos pássaros, 
o que permite entender a des-
truição da natureza para suprir 
o estilo de vida humana.  Nesse 
polêmico livro, Carson destaca a 
dependência da indústria quími-
ca na agricultura, com o uso de 
adubos, inseticidas, fungicidas, 
herbicidas e ainda um conjunto 
de variedades modernas, se tor-
nando o modo “convencional” de 
produção.

Khatounian (2001, p. 23) acredita 
que a sociedade só se deu conta 
dos impactos causados pela agri-
cultura “convencional” adotada, 
com as Conferências da Organi-
zação das Nações Unidas sobre 
o Meio Ambiente e o Desenvol-
vimento, ocorridas em 1972, 1982 
e 1992, nas quais se evidenciou 
a fonte de poluição no planeta 
“desde a camada de ozônio até 
os pinguins na Antártida, pas-
sando pelo próprio homem”, sur-
gindo a urgência na mudança de 
paradigmas. 

Outros elementos, além da ques-
tão ambiental, também passaram 
a impulsionar a problemática so-
ciológica dos alimentos: as ques-
tões de saúde pública (desnutri-
ção e obesidade), o desperdício 

alimentar e a segurança alimen-
tar e nutricional, e a situação dos 
agricultores familiares. 

Tais discussões repercutiram 
com tanta intensidade, ganhan-
do adeptos preocupados com o 
rumo da sociedade e meio am-
biente, tornando um evento glo-
bal. Assim, em 1972, a ONU realiza 
a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente Humano, 
também conhecida como Confe-
rência de Estocolmo, sendo um 
dos marcos iniciais do desen-
volvimento de política pública 
voltada às questões ambientais, 
“atenta à necessidade de crité-
rio e de princípios comuns que 
ofereçam aos povos do mundo 
inspiração e guia para preservar 
e melhorar o meio ambiente hu-
mano” (ONU, 1972, p. 1).

Vídeo Man, 

de Steve 

Cutts. 

Disponível em: 

https://www.youtube.com/

watch?v= E1rZFQqzTRc.

DICA
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A EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL E A 

EDUCAÇÃO ALIMENTAR 
E NUTRICIONAL NA 

ESCOLA
A alimentação tem grande destaque e influência na história da 
humanidade e sua interferência no meio ambiente. Para Car-
neiro (2003), o estudo da alimentação é um vasto domínio mul-
tidisciplinar para o qual busca-se desvendar as transformações 
alimentares, e acrescento, as socioculturais e as ambientais.

Como política pública, tem como princípios a sustentabilidade 
social, ambiental e econômica, abordagem integral do sistema 
alimentar (desde o acesso à terra até a destinação de resíduos), 
valorização da cultura alimentar local e respeito à diversida-
de de opiniões e perspectivas, considerando a legitimidade dos 
saberes de diferentes naturezas da cultura alimentar, o fortale-
cimento de hábitos regionais, a redução do desperdício de ali-
mentos, a promoção do consumo sustentável e da alimentação 
saudável.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece 
alimentação escolar aos estudantes da educação básica pública 
e ações de Educação Alimentar e Nutricional de forma trans-
versal no projeto político pedagógico das escolas; é capaz de 
contribuir para a segurança alimentar, atendendo parcialmen-
te as necessidades nutricionais, melhoria da saúde pública e 
aliar à produção sustentável através do incentivo à produção da 

CAPÍTULO 2
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agricultura familiar local e pro-
moção de práticas sustentáveis 
e saudáveis. Sendo assim, para a 
região, se tem o fortalecimento 
da economia local e valorização 
dos hábitos alimentares locais.

É necessário fortalecer estra-
tégias para resgatar hábitos ali-
mentares e produzir alimentos 
compatíveis com tais diretrizes, 
além da sensibilização e educa-
ção continuada dos educadores 
e profissionais que atuam na es-
cola, principalmente os que têm 
ligação direta à alimentação, 
como nutricionistas, merendei-
ras, dentre outros, uma vez que 
esses profissionais representam 
o elo entre sociedade e sistema 
alimentar, integrando a alimen-
tação escolar e o meio ambiente, 
promovendo a sustentabilida-
de. Neste caso, faz-se necessá-
rio desenvolver trabalhos com 
os estudantes, de forma inter e 
transdisciplinar com enfoque na 
educação para a sustentabilida-
de, Educação Alimentar e Nu-
tricional e Ambiental, segurança 
alimentar e ambiental e destina-
ção de resíduos, a agir de forma 
incisiva no processo de mudança 
da configuração desse sistema. 

Além da Educação Ambiental e a 
Educação Alimentar e Nutricio-
nal terem o reconhecimento da 
sua importância, tornando-se 
temas obrigatórios, trabalhados 

de forma interdisciplinar e trans-
versal no currículo escolar. Ou-
tro ponto, além da complexidade 
que os dois temas possuem, tam-
bém estão interligados e são in-
dissociáveis, relação na qual, em 

VOCÊ 
SABIA?

O tema EAN foi incluído no 

Currículo Escola, na Lei de 

Diretrizes e Bases da Edu-

cação Nacional. Devido a 

sua contribuição na saúde, 

na formação de hábitos 

alimentares saudáveis, na 

higiene, na prevenção e no 

controle das doenças crôni-

cas não transmissíveis, como 

diabetes, hipertensão, disli-

pidemias, obesidade, e im-

portância ao meio ambiente 

e socioeconômica, como na 

redução do desperdício de 

alimentos e a promoção do 

consumo sustentável. 
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síntese, a Educação Ambiental 
depende da Educação Alimen-
tar e Nutricional. Como explicar 
essa relação? Ao refletir o que 
se produz, a forma que produz, 
quem produz, onde produz, o 
motivo pelo que produz, versus, 
quem consome, o que consome, 
onde consome, o quanto conso-
me, o motivo pelo que consome, 
refletirá na identidade do indiví-
duo e seu meio “econômico so-
ciocultural” e no meio ambiente:

A Lei 9.795 de 27/04/99 institui 
a Política Nacional de Educação 
Ambiental como componente 
essencial e permanente deven-
do estar presente, de forma ar-
ticulada, em todos os níveis e 
modalidades do processo educa-
tivo. Na opinião de Rangel et al. 
(2011), EAN é um tema complexo 
que envolve conceitos das ciên-
cias naturais, ciências humanas 
e sociais, ambiente e desenvol-
vimento sustentável, ética, e 
muitas outras áreas do conhe-
cimento científico e não cientí-
fico, tornando-se fundamental a 
transdisciplinaridade.

Nesse aspecto, é imprescindível 
proporcionar aos estudantes co-
nhecimentos necessários, capaz 
de torná-los críticos, para avaliar 
e realizar suas escolhas de forma 
consciente, gerando autonomia 
nas escolhas que afetam direta-
mente sua saúde e sua relação 

com o meio em que está inseri-
do, que tem por primícias a edu-
cação para a sustentabilidade.

 O desperdício pode ser preve-
nido por meio da Educação Am-
biental na escola, começando por 
um trabalho de conscientização, 
prevenção de combate ao des-
perdício e práticas sustentáveis.

Partindo desse pressuposto, a 
consciência só ocorre que se es-
timula o ser humano a pensar, 
repensar e refletir sobre suas 
atitudes, é preciso ainda aproxi-
má-lo da realidade em que vive e 
convivem por meio de pesquisas, 
relatos e experiências. Por meio 
da educação, deve-se construir 
conhecimentos de forma inte-
grada, de forma inter e trans-
disciplinar, a fim de trabalhar a 
alimentação, a nutrição, a saú-
de e a sustentabilidade em prol 
da sociedade e do meio em que 
está inserido. Quando se ofere-
ce ao ser humano oportunidades 
de apropriação do conhecimen-
to, o mundo a sua volta pode ser 
transformado, pois se acredita 
que o conhecimento é o alicerce 
para a construção de um mundo 
melhor. 

Para Leff (2010, p. 79) “A constru-
ção de sociedades sustentáveis, 
de um futuro sustentável, impli-
ca definir metas que levem a vis-
lumbrar mudanças e tendências, 
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a reestabelecer os equilíbrios 
ecológicos e a instituir uma eco-
nomia sustentável”.

É por isso que hoje se faz neces-
sário que a educação no seu âm-
bito cultural, desenvolva projetos 
como este, que será realizado em 
várias etapas, a fim de propor-
cionar ao educando alternativas 
de melhorias no que diz respei-
to ao desperdício de alimentos, 
preparando os estudantes para 
ingressarem no coletivo cons-
ciente do seu contexto familiar 
e social, como citado por Freire 
(1983), a educação do ser huma-
no faz parte da sua formação e o 
conhecimento leva à capacidade 
de escolhas. 

Apesar de se alimentar ser um 
elemento vital para o humano, 
muitas pessoas não realizam da 
forma adequada, seja por falta de 
acesso ao alimento de qualidade, 
ou seja por falta de informação, 
não possuindo conhecimento 
para realizar boas escolhas, tan-
to nutricionais quanto ao seu 
impacto ao meio ambiente. Além 
disso, os alimentos carregam ou-
tros elementos como, comporta-
mental, cultural, afetivo, religio-
so, regional. Portanto, a história 
da alimentação abrange mais do 
que a história dos alimentos, de 
sua produção, distribuição, pre-
paro e consumo. Dessa maneira, 

abrange ao menos quatro gran-
des aspectos: os aspectos fisio-
lógico-nutricionais, a história 
econômica, os conflitos na di-
visão social e a história cultural  
(CARNEIRO, 2003, p. 10).

Assim, as diversas mudanças so-
cioeconômicas e demográficas 
que vem ocorrendo não só no 
Brasil, mas no mundo, repercu-
tiu na forma em que as pessoas 
se alimentam, “os significados 
que os alimentos vão adquirindo 
tem a ver com transformações 
mais profundas nas formas de 
produção social e nas consequ-
ências sobre a estrutura social e 
familiar” (NIEBLE, 2015, p. 19). 

Podemos inferir que os aconte-
cimentos históricos sempre in-
tervêm nos hábitos alimentares, 
sendo um dos grandes marcos 
da Revolução Industrial, com iní-
cio no final do século XVIII, na 
Inglaterra e se expandindo ao 
mundo. Algumas das principais 
características deste aconteci-
mento são indicadas por Oliveira 
(2004), como a mecanização da 
produção, revolução na agricul-
tura - adubação, novos tipos de 
plantação diferentes dos utiliza-
dos desde a Idade Média, forma-
ção da força de trabalho. 

Dialogando com Oliveira, Mezo-
mo (2015) expõe que foi no início 
do século XIX que ocorreram as 
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importantes descobertas cien-
tíficas que levaram a transfor-
mações na técnica da produção 
agrícola e industrial. 

Como consequência do desen-
volvimento industrial e tecno-
lógico, modifica-se a forma de 
produzir o alimento, por meio de 
fertilizantes, agrotóxicos e enge-
nharia genética, possibilitando 
uma verdadeira “revolução agrí-
cola”. Este novo acontecimento 
resultou na transição da socie-
dade rural para a sociedade ur-
bana, substituição do trabalho 
artesanal, caseiro e familiar para 
o trabalho manufatureiro, as-
salariado de organização fabril. 
Nesse período, também se des-
taca a inserção das mulheres no 
mercado de trabalho, levando-as 
a trabalharem fora de casa com 
uma longa jornada de trabalho, 
além das atividades domésticas. 
Todo esse contexto histórico 
está relacionado diretamente às 
mudanças dos hábitos alimenta-
res e cultural, como descrito por 
Lambert et al. (2005), onde se 
tem menos tempo às atividades 
domésticas, inclusive alimenta-
res, o abastecimento alimentar 
torna-se limitado, além do aban-
dono de atividades de subsis-
tência como o cultivo de hortas, 
criações de animais para consu-
mo. 

A discussão sobre alimentação 
e sustentabilidade está relacio-
nada com a questão do planeta 
suportar alimentar todos os bi-
lhões de habitantes e oferecer o 
bem-estar, sem que extinguem 
os recursos naturais de forma ir-
reversível, desafiando a humani-
dade a modos de vida sustentá-
veis, que haja interação entre os 
processos biológicos e sociais de 
produção, distribuição e consu-
mo e de alimentos. Por sua vez, 
o consumidor passa a desempe-
nhar o papel de agente político, 
sendo conscientes no seu con-
sumo, uma vez que suas escolhas 
e atitudes tem relação com im-
pactos ambientais e sociais.

Diante da necessidade de fazer 
frente a esse desafio das práticas 
e produções agrícolas e agrope-
cuárias atuais, tendo como prin-
cípio o respeito ao ser humano e 
a tudo o que faz parte do meio 
ambiente, uma produção e con-
sumo de alimentos de forma sus-
tentável. 

Percebe-se que, se por um lado 
a globalização resultou em uma 
homogeneização dos hábitos ali-
mentares, oferecendo ao mundo 
o “mesmo tipo de alimento”, por 
outro lado concedeu a miscige-
nação, tornando possível o aces-
so a alimentos tradicionais de 
diferentes países (CARNEIRO, H., 
2003; NIEBLE, 2015).
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 Para a sustentabilidade agrí-
cola, as políticas relacionadas à 
Agroecologia, as diretrizes con-
templam a segurança alimentar 
e nutricional e promoção do uso 
sustentável dos recursos natu-
rais, a conservação dos ecossis-
temas naturais e recomposição 
dos ecossistemas modificados, 
a promoção de sistemas justos e 
sustentáveis de produção, a dis-
tribuição e consumo de alimen-
tos, a valorização da agrobio-
diversidade e dos produtos da 
sociobiodiversidade e estímulo 
às experiências locais, a amplia-
ção da participação da juventude 
rural na produção contribuição 
na redução das desigualdades de 
gênero.

Deste modo, as ações e progra-
mas que promovam a autono-
mia econômica das comunida-
des locais visando estabelecer 
uma conexão ambiental, social e 
econômica, e, além disso, a pos-
sibilidade em associar o conhe-
cimento moderno ao saber tra-
dicional, saberes empíricos das 
comunidades tradicionais. 

O conceito de Segurança Ali-
mentar e Nutricional é amplo e 
que segue em formação, está li-
gada ao desenvolvimento e é um 
objetivo estratégico das políti-
cas públicas voltadas ao direito 
à alimentação adequada, aquela 
provida de alimentos não con-

taminados e de qualidade (nu-
tricional, biológica, sanitária e 
tecnológica), produzidos de for-
ma sustentável, equilibrada e de 
acordo com os hábitos e cultura 
do indivíduo. 

Atualmente, no Brasil, a Lei Or-
gânica de Segurança Alimentar e 
Nutricional (LOSAN), a qual re-
sultou de um processo de pactu-

VOCÊ 
SABIA?
A alimentação ade-

quada é direito funda-
mental do ser humano 

inerente à dignidade da 
pessoa humana e indis-

pensável à realização 
dos direitos consagrados 
na Constituição Federal, 
devendo o poder públi-
co adotar as políticas e 
ações que se façam ne-

cessárias para promover 
e garantir a segurança 
alimentar e nutricional 

da população (Lei nº 
11.346  de 15 de setem-

bro de 2006).
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ação entre governo e sociedade 
civil, define Segurança Alimen-
tar e Nutricional como a estra-
tégia que consiste na realização 
do direito de todos ao acesso 
regular e permanente a alimen-
tos de qualidade, em quantidade 
suficiente, sem comprometer o 
acesso a outras necessidades es-
senciais, tendo como base práti-
cas alimentares promotoras da 
saúde, que respeitem a diversi-
dade cultural e que sejam am-
biental, cultural, econômica e 
socialmente sustentáveis (art. 3º, 
Lei nº 11.346/2006 – LOSAN). A 
este respeito, Cos Costa e Maluf 
(2001, p. 17) afirmam: 

[...] segurança alimentar signi-
fica garantir, a todos, condições 
de acesso a alimentos básicos 
de qualidade em quantidade su-
ficiente, de modo permanente e 
sem comprometer o acesso a ou-
tras necessidades básicas, com 
base em práticas alimentares 
saudáveis, contribuindo, assim, 
para uma existência digna num 
contexto de desenvolvimento in-
tegral da pessoa humana.

Neste sentido, está intrínseca 
à alimentação adequada a sus-
tentabilidade, onde alimentação 
adequada e saudável deriva de 
sistema alimentar socialmente e 
ambientalmente sustentável.

Todo o processo histórico rela-
cionado ao alimento e a influên-
cia dos processos de mundiali-
zação e globalização, reflete na 
violação do direito a segurança 
alimentar e nutricional para os 
grupos discriminados – negros, 
indígenas, população de rua, 
agricultores familiares, imigran-
tes – o que deve ser tratado e 
contemplado nas políticas públi-
cas (AZEVEDO, 2017). Por isso, as 
políticas públicas precisam pro-
tegê-los.

Um dos principais programas do 
governo voltado ao atendimen-
to das necessidades específicas 
do segmento social de agricul-
tores familiares aos pequenos 
agricultores familiares foi criado 
em 1996, Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (PRONAF), com o obje-
tivo de estimular a expansão da 
agricultura familiar. A agricultu-
ra familiar é definida com base 
em três características centrais: 
“a gestão da unidade produtiva; 
a maior parte do trabalho forne-
cida pelos membros da família; e 
a propriedade dos meios de pro-
dução, embora nem sempre da 
terra” (FAO/INCRA, 1996, p. 4).

Nessa perspectiva, o Governo 
Federal cria outras políticas e 
programas públicos alimentares 
tendo como um dos objetivos 
auxiliar os pequenos agriculto-
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res familiares a enfrentar a problemática referente à cadeia alimen-
tar (produção e consumo). Podemos elencar dois desses programas: 
o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) exemplos de formas diversificadas de 
mercados e organização alimentar, em que produtores e consumido-
res interagem (CASSOL; SCHNEIDER, 2015, p. 147). 

O PAA foi instituído pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 02 
de julho de 2003, no âmbito do Programa Fome Zero, 
sendo o que está em vigência é o Decreto nº 7.775, de 4 de 
julho de 2012.

PNAE - A Lei 11.947 de 16/06/09 dispõe sobre o Programa de Alimentação 
Escolar e inclui a Educação Alimentar e Nutricional no processo de ensino e 
aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimen-
tação e nutrição no processo de ensino e aprendizagem, o desenvolvimento de 
práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança alimentar e nutricional 
e o apoio ao desenvolvimento sustentável. 

SAIBA MAIS
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O DESPERDÍCIO 
ALIMENTAR E O 

APROVEITAMENTO 
INTEGRAL DOS 

ALIMENTOS

Todas as escolhas alimentares que realizamos terão um im-
pacto significativo na saúde do planeta, em virtude do uso 
de recursos naturais durante a produção de alimentos, com 
geração de diferentes tipos de resíduos que podem conta-
minar o ambiente.

A alimentação é a base da vida e dela depende a condição e o 
estado de saúde do ser humano. A cultura alimentar, o des-
conhecimento dos princípios nutritivos do alimento, bem 
como o seu não aproveitamento, ocasiona o desperdício de 
toneladas de recursos alimentares. De acordo com o Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2012) no Brasil 
o lixo urbano constitui-se em mais de 50% (cinquenta por 
cento), de sólidos orgânicos, ou seja, de resíduos de origem 
animal ou vegetal compostos por folhas, cascas, entrecascas, 
talos, sementes. Tais resíduos podem oferecer nutrientes 
como vitaminas, carboidratos, proteínas e fibras em quan-
tidades superiores à polpa da fruta, podendo-se aproveitar 
em processos tecnológicos adequados voltados a gerar re-
dução de custos com alimentação, a melhorar a qualidade 
nutricional do cardápio, a reduzir o desperdício e a tornar 
possível a criação de novas receitas (GONDIM et al., 2005).

CAPÍTULO 3
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Diante de tantos problemas que se vive atualmente, onde se discu-
te acerca do esgotamento dos recursos naturais, o que exige novos 
comportamentos e novas formas de agir e de pensar, como aprender 
a reduzir o desperdício de alimento é fundamental, pois a melhoria 
da qualidade de vida começa com os bons costumes, principalmente 
quando se trata da alimentação. Nota-se que, estes bons costumes de 
se aproveitar o que é comestível e saudável numa fruta, em legumes ou 
sobras de cereais é pouco cultivado nas gerações do presente a preo-
cupação com o desperdício de alimentos. Constatou-se que as famílias 
brasileiras desperdiçam, em média, 353 gramas de comida por dia ou 
128,8 kg por ano, representando um desperdício anual de 41, 6 kg por 
pessoa. Dentre os alimentos mais desperdiçados destaca-se o arroz 
(22%), carne bovina (20%), feijão (16%) e frango (15%) com os maiores 
percentuais (PORPINO et al., 2018).

O desconhecimento dos princípios nutritivos dos alimentos induz ao 
mau aproveitamento destes. Esse comportamento é reproduzido nas 
cozinhas brasileiras. A falta de conhecimento e consciência gera um 
cenário obscuro, onde a fome é visível, e o desperdício vira lixo e ao 
mesmo tempo serve de principal alimento para alguns que se encon-
tram em vulnerabilidade social e econômica. Um contraste da civiliza-
ção humana, onde uns jogam o que é bom no lixo, outros pegam o que 
está no lixo para servir de comida. Observa-se que o desperdício de 

Para saber mais sobre 
Insegurança  Alimentar 
e Desperdício:

Assista: 

■ Ilha das Flores;

■ Garapa 

DICA
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alimentos ocasiona consequências na economia, gera acúmulo de lixos 
e problemas de ordem social e política. 

Conforme pesquisa realizada por Massukado (2016), ao analisar os 
tipos de resíduos sólidos domiciliares no Brasil, constatou-se que a 
maior parte do lixo jogado pelos brasileiros (51,4%) é resíduo orgânico, 
confirmando que muito alimento é descartado, seja ele in natura ou já 
preparado. 

Verifica-se que os brasileiros jogam fora mais do que aquilo que co-
mem, desperdiçam antes e depois do preparo dos alimentos. Nesse 
contexto, pode-se afirmar que falta conhecimento para as pessoas so-
bre a maneira correta do aproveitamento dos alimentos, como salien-
ta Fellows (2006, p. 32) “toda e qualquer informação sobre aproveitar 
melhor os alimentos devem ser propagados nas famílias, escolas e vi-
rar cartilha das políticas sociais e econômicas”.

Utilizar os alimentos em sua totalidade significa mais do que economia. 
Significa usar os recursos disponíveis sem desperdício. Desse modo 
torna-se fundamental a realização de projetos de Educação Nutricio-
nal, que visem esclarecer a população sobre a importância de aprovei-
tamento integral dos alimentos, melhoria do estado nutricional, bem 
como apresentar alternativas de utilização desses alimentos. 

 “Vilões do Desperdício Alimentar” (UNB, 2013):

a) Padrões exigidos pelo consumidor: tamanhos, formas e colora-

ção do produto. Estética, onde consumidores se recusam a com-

prar produtos com aparência mais abatida ou feridos, e as próprias 

redes rejeitam alimentos de aparência ‘menos saudável’;

b) Valor pós colheita é alto: então dependendo do valor que o pro-

duto está no mercado, não compensa nem sair de campo, ocasio-

nando, muitas vezes na destruição do produto. Como aconteceu 

na década de 30 com o café.  
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c) Transporte: no Brasil – rodoviário (carroceria, calor, soltos, de-

morado, favorecendo o apodrecimento);

d) Cultural: ter enraizado na cultura que não se deve utilizar ali-

mentos fora dos padrões ou o alimento por inteiro (cascas, talos), 

como se esse tipo de consumo fosse para quem está passando di-

ficuldades ou vive na miséria. Além da tradição de que é “melhor 

sobrar do que faltar”, ou seja, a mesa farta. 

Não podemos deixar de mencionar o desperdício que acontece nos la-
res, onde um dos principais motivos das perdas alimentares em casa é 
a compra e o preparo de quantidades maiores do que será consumido. 

Pode-se verificar que os problemas que concernem ao alcance do de-
senvolvimento sustentável e que implicam no desperdício alimentar 
são sistêmicos, e indicam a necessidade de soluções igualmente sistê-
micas e abrangentes. No entanto, enquanto houver o desconhecimen-
to das pessoas em relação ao aproveitamento de alimentos, haverá in-
divíduos desperdiçando, sem incentivo para a busca de condições de 
uma vida mais saudável.

 Utilizar lista de compra para ir ao mercado ou feira, dessa forma sabe-
rá o que precisa comprar;

 Fique de olho na validade dos produtos, para não correr o risco de 
vencer e ter que jogar fora. 

 Prefira alimentos regionais e da estação, por serem mais acessíveis e 
frescos. 

 Higienize e armazene corretamente os alimentos, assim, prolonga sua 

Dicas para evitar o 
desperdício alimentar: 
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conservação, evitando que murche e/ou embolore.

 Utilize o alimento na sua totalidade, se possível, isto é, utilizar a casca, 
talos, sementes. Retire com cuidado as partes que não serão utilizadas, para 
que não perca muito do alimento;

 Sirva a quantidade que você tem certeza que consegue comer, sem 
exagerar. 

 Refrigerar de imediato as sobras, para que não estrague e consiga uti-
lizá-la em outra refeição.

 Reaproveitar as sobras da comida, seja criativo, modifique a prepara-
ção, tornando-a atrativa. 

 Doar alimentos que não consumirá (os que estão apropriados ao con-
sumo).

 Utilize os alimentos descartados para a compostagem caseira, redu-
zindo o lixo orgânico. Faça uma horta em casa, se possível.

Sugestão  de material didático com 
ênfase no Desperdício Alimentar, 
por meio de ferramentas pedagó-
gicas, como, ilustrações, vivências, 
jogos, atividades, receitas, dentre 
outras: 

 Disponível para baixar no site:

https://www.semdesperdicio.org/
materiais

DICA
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
E SUA RELAÇÃO COM A 
EDUCAÇÃO ALIMENTAR 

E NUTRICIONAL

Barbieri e Silva (2011, p. 53) relacionam as origens da Edu-
cação Ambiental à criação da UNESCO, em 1946, órgão da 
ONU “que iniciou o debate em torno da educação de um 
modo geral e da EA em particular, em termos globais e por 
meio da mobilização de governos e entidades da sociedade 
civil”. 

No Brasil, a Educação Ambiental avança a partir dos anos 80 
e se consolida de forma significativa nos anos 90. A Consti-
tuição Federal de 1988, ao tratar do meio ambiente, afirma 
no art. 225 que todos têm direito ao meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado, sendo o dever do poder público e da 
coletividade conhece-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações, tendo em vista que para isso, faz-se ne-
cessário a promoção da Educação Ambiental em todos os 
níveis de ensino e a conscientização pública para a preser-
vação do meio ambiente (Brasil, 1988).

Na caminhada da Educação Ambiental no Brasil, destaca-se 
o Fórum Global, no Rio-92, onde foi criada a Rede Brasileira 
de Educação Ambiental (REBEA), composta por ONGs, edu-
cadores, e instituições diversas relacionadas à educação. No 
Fórum Global, a REBEA esteve envolvida na promoção da I 

CAPÍTULO 4
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Jornada de EA e na elaboração do 
Tratado de Educação Ambien-
tal para Sociedades Sustentáveis 
e Responsabilidade Global, que 
definiu o marco político para o 
projeto pedagógico da Educação 
Ambiental (CARVALHO, Isabel, 
2012).

Em 1994, o Ministério do Meio 
Ambiente criou o Programa Na-
cional de Educação Ambiental 
(PRONEA), e logo mais, depois 
de um longo processo de discus-
sões entre governo, ambienta-
listas, educadores e sociedade, 
se tem o grande marco para a 
Educação Ambiental brasileira: 
a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 
1999, que dispõe sobre a Educa-
ção Ambiental e institui a Política 
Nacional de Educação Ambiental 
(PNEA), regulamentada em De-
creto 4.281 de 2002, no art. 1º, 
sendo entendida como “os pro-
cessos por meio dos quais o indi-
víduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e compe-
tências voltadas para a conser-
vação do meio ambiente, bem de 
uso comum do povo, essencial 
à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade” (BRASIL, 2002, 
p. 1).

Desse modo, foi determinada 
a obrigatoriedade da Educação 
Ambiental em todos os níveis do 
ensino formal da educação bra-

sileira, então ganhava notorie-
dade a Educação Ambiental. Isso 
nos leva a compreender o papel 
imprescindível da educação na 
transformação da realidade.

Ao debater a Educação Ambiental 
significa avaliar a sua trajetória, a 
partir da crise ambiental consi-
derada desafiadora devido à sua 
função que perpassa os aspectos 
físicos e ambientais, possuindo 
função social, “a incorporação da 
dimensão ambiental não apenas 
na educação, mas em todo o te-
cido social, em todas as manifes-
tações simbólicas e materiais do 
ser humano; na perspectiva de 
uma adequação da visão de mun-
do que esteja em sintonia com o 
constrangimento ambiental que 
a crise ecológica impiedosamen-
te nos submete” (LAYRARGUES, 
2006, p.67).

Sendo assim, é fundamental a in-
serção desta temática no Projeto 
Político Pedagógico da institui-
ção, e, além disso, a sua execu-
ção nos currículos de maneira 
interdisciplinar e como práti-
ca educativa transversal. A ação 
ambiental empreendida por 
educadores ambientais tem sido 
de natureza instrumental e ra-
ramente reflexiva”. Entende-se 
que a Educação Ambiental deve 
ser analisada como um processo 
construtivo no contexto da edu-
cação.
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Na legislação brasileira, enten-
de-se por Educação Ambiental 
“os processos por meio dos quais 
o indivíduo e a coletividade cons-
troem valores sociais, conheci-
mentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, 
bem de uso comum do povo, es-
sencial à sadia qualidade de vida 
e sua sustentabilidade” (BRASIL, 
1999, art. 1º).

A Lei nº 9.795/99, refere à Educa-
ção Ambiental como componen-
te essencial e permanente, e que 
deva estar presente em todos os 
níveis e modalidades do processo 
educativo, seja de caráter formal 
ou não-formal. A Educação Am-
biental no ensino formal é aquela 
desenvolvida no âmbito dos cur-
rículos das instituições de ensino 
públicas e privadas, não devendo 
se constituir disciplina específi-
ca no currículo de ensino e ser 
desenvolvida como uma prática 
educativa integrada, contínua e 
permanente no processo educa-
tivo. Entende-se como Educação 
Ambiental não-formal as ações 
e práticas educativas voltadas 
à sensibilização da coletividade 
sobre as questões ambientais e 
à sua organização e participação 
na defesa da qualidade do meio 
ambiente (BRASIL, 1999).

Resolução nº 2 de 15 de junho 
de 2012, que estabelece as Di-
retrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Ambiental 

A este respeito, Carneiro et al. 
(2005) entende que com a for-
mulação dos PCNs e inserção de 
temáticas, como a Educação Am-
biental, para se trabalhar trans-
versalmente, surgia uma espe-
rança na mudança da educação 
tradicional, de transferência dos 
conteúdos para acúmulo de co-
nhecimento, corrente no ensino, 
para, então,  a construção do co-
nhecimento na busca pela cida-
dania. 

O processo educativo é indisso-
ciável à formação do ser humano 
e necessária para o desenvolvi-
mento do conhecimento em que 
se caracteriza o trabalho educa-
tivo, conforme destaca Saviani 
(2007). Neste aspecto, a realiza-
ção do trabalho educativo é tam-
bém demonstrada pelo Projeto 
Político Pedagógico (PPP) da ins-
tituição de ensino, pois sua ex-
pressão revela a identidade e o 
posicionamento da Escola frente 
à sociedade. 

SAIBA MAIS



33

Nesse contexto, a escola tem 
um papel muito importante na 
promoção de uma postura pro-
blematizadora de construir um 
ambiente educativo que vá além 
da transmissão de conhecimen-
tos em um processo meramente 
descritivo e informativo, capaz 
de propiciar a construção de no-
vos conhecimentos e saberes, 
que incentive práticas ambien-
talmente e socialmente susten-
táveis. (BARBA; PEREIRA, 2015).

Na perspectiva de uma prática 
educacional voltada para a com-
preensão da realidade social e 
ambiental é que surgiram os “Te-
mas Transversais”, que tratam 
sobre Ética, Pluralidade Cultural, 
Meio Ambiente, Saúde e Orien-
tação Sexual (BRASIL, 1997). Isto 
posto, a Educação Ambiental tem 
como princípio básico “o plu-
ralismo de ideias e concepções 
pedagógicas, na perspectiva da 
inter, multi e transdisciplinari-
dade”, conforme presente na Lei 
nº 9.795/99, e reforçado nas Di-
retrizes Curriculares Nacionais 
de Educação Ambiental: 

Art. 8º - A Educação Ambiental, 
respeitando a autonomia da 
dinâmica escolar e acadêmica, 
deve ser desenvolvida como 
uma prática educativa integra-
da e interdisciplinar, contínua 
e permanente em todas as fa-

ses, etapas, níveis e modalida-
des, não devendo, como regra, 
ser implantada como discipli-
na ou componente curricular 
específico (BRASIL, 2012, p.70).

Não é possível delimitar o campo 
de abrangência e ação da Educa-
ção Ambiental a uma única dis-
ciplina ou àquelas já rotuladas 
a abordá-la: biologia, geografia, 
química, contudo, o que se es-
pera do currículo escolar é pro-
piciar um diálogo entre as disci-
plinas, de maneira transversal e 
interdisciplinar.

Para Carvalho, L. M. (2006, p. 24) 
a ação educativa é fundamenta-
da em “preparar os indivíduos 
para a vida social” e formar para 
o “exercício da cidadania”. Con-
tudo, o próprio autor levanta um 
questionamento, nos levando 
à reflexão do que seria ‘educar 
para a cidadania’. E é então que 
a Educação Ambiental entra em 
cena, na qual a “dissociação en-
tre os processos de ensino e de 
aprendizagem e as questões do 
cotidiano social deve ser supera-
da” (CARNEIRO et al, 2005, p. 12).

Na Educação Ambiental não se 
deve existir a neutralidade e/
ou a reprodução mecânica, pelo 
contrário, ela tem a finalidade de 
promover a construção de co-
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nhecimentos e práticas que formem ser crítico-transformador sobre 
as premissas da dialogicidade e problematização. 

Compartilhando do ponto de vista de Barba; Pereira (2015), para cum-
prir a sua função, a que visa promover a sustentabilidade, a Educação 
Ambiental deve ter como proposta de ensino novas formas de pensar 
e agir, que envolva todos indivíduos do meio em que atua, suprindo as 
necessidades e processos de relações humanas e o meio ambiente. 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL NA VISÃO DOS ESTUDANTES
 (Respostas dos estudantes)

Como se relacionar e viver em um ambiente.
É aquela que leva o conjunto de pessoas fazerem uma ação 
sustentável.
Aprender os meios de respeitar e portar-se no ambiente.
Consciência da preservação da natureza.
Saber utilizar as coisas a sua volta, sem agredir o meio ambiente.
Educação para conscientizarem as pessoas a terem uma melhor 
saúde e cuidar do meio ambiente em que vivemos.
Algo que conscientize a sociedade.

Conscientização de modo de produção e desperdício.
Práticas e saberes compartilhados referente ao ensino dos pro-
cessos ligados a alimentos, desde o alimento in natura até o prato 
do consumidor.
Aproveitar e fazer o máximo para manter os produtos oferecidos 
pela natureza para perpetuar e completar a interação com o sau-
dável.
Seria o estudo feito para cuidar do meio ambiente e/ou diminuir, 
por exemplo, o desperdício de alimentos.
 Acredito em que se remete a sua maioria a preservação, métodos 
para aprender e aproveitar bem os alimentos, como outras coisas 
oferecidas pelo ambiente.
Educação para conscientizarem as pessoas a terem uma melhor 
saúde e cuidar do meio ambiente em que vivemos.
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A Educação Alimentar e Nutri-
cional são políticas e ações volta-
das para a garantia da segurança 
alimentar, prevenção e controle 
dos problemas alimentares e nu-
tricionais contemporâneos, me-
lhorando a qualidade de vida da 
população. 

PARA REFLETIR...

A segurança alimentar e nu-
tricional consiste na reali-
zação do direito de todos ao 
acesso regular e permanente 
a alimentos de qualidade, em 
quantida¬de suficiente, sem 
comprometer o acesso a ou-
tras necessidades essenciais, 
tendo como base práticas ali-
mentares promotoras de saú-
de que respeitem a diversida-
de cultural e sejam ambiental, 
cultural, econômica e social-
mente sustentáveis (LEI Nº 
11.346, DE 15 DE SETEMBRO 
DE 2006, art. 3º).

O PNAE oferece alimentação 
escolar aos estudantes da edu-
cação básica pública (educação 
infantil, ensino fundamental, en-
sino médio e educação de jovens 
e adultos – EJA) e ações de Edu-
cação Alimentar e Nutricional 
de forma transversal no projeto 
político pedagógico das escolas; 

e a participação de agricultores 
familiares como fornecedores 
de alimentos para as escolas por 
meio da obrigação de que toda 
prefeitura/secretaria estadual 
de educação invista 30% dos re-
cursos federais da alimentação 
escolar à compra de produtos 
diretamente da agricultura fami-
liar, medida que promove a in-
clusão de alimentos produzidos 
perto das escolas, estimulando 
circuitos curtos de comerciali-
zação e o desenvolvimento local 
e sustentável das comunidades.

É necessário fortalecer estra-
tégias para resgatar hábitos ali-
mentares e produzir alimentos 
compatíveis com tais diretrizes, 
além da sensibilização e educa-
ção continuada dos educadores 
e profissionais que atuam na es-
cola, principalmente os que têm 
ligação direta à alimentação, 
como nutricionistas, merendei-
ras, dentre outros, uma vez que 
esses profissionais representam 
o elo entre sociedade e sistema 
alimentar, integrando a alimen-
tação escolar e o meio ambiente, 
promovendo a sustentabilida-
de. Neste caso, faz-se necessá-
rio desenvolver trabalhos com 
os estudantes, de forma inter e 
transdisciplinar com enfoque na 
educação para a sustentabilida-
de, Educação Alimentar e Nu-
tricional e Ambiental, segurança 
alimentar e ambiental e destina-
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ção de resíduos, a agir de forma 
incisiva no processo de mudança 
da configuração desse sistema. 

A Educação Alimentar e Nutri-
cional é defendida por Cunha e 
Melo (2008) por intermédio do 
aproveitamento integral dos ali-
mentos, quando afirmam que 
com EAN é possível construir 
hábitos alimentares saudáveis, 
combater à fome e a carência 
nutricional, introduzir novos há-
bitos econômicos e ecológicos, 
cuja participação e de responsa-
bilidade são necessárias na for-
mação de hábitos saudáveis e 
contribuição na cidadania.

Devido a sua grande importância 
à saúde do indivíduo, na forma-
ção de hábitos alimentares sau-
dáveis, na higiene, na prevenção 
e controle das doenças crônicas 
não transmissíveis, como diabe-
tes, hipertensão, dislipidemias, 
obesidade, e importância ao 
meio ambiente e socioeconômi-
ca, como na redução do desper-
dício de alimentos e a promoção 
do consumo sustentável, o tema 
EAN foi incluído no Currículo 
Escolar, na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. 

A Educação Ambiental e a Edu-
cação Alimentar e Nutricional 
estão inseridas nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais como te-
mas transversais e amparadas 
por leis específicas. Em 2006, na 

DICAS
No escopo das ações do gover-
no brasileiro para a promoção 
da saúde e da segurança alimen-
tar e nutricional, o Ministério da 
Saúde publicou, o Guia Alimen-
tar para a População Brasileira, 
com as primeiras diretrizes ali-
mentares oficiais para a nossa 
população. Está disponível na 
internet, acesse: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/guia_alimentar_po-
pulacao_brasileira_2ed.pdf

Dica de Filme: Muito Além do 
Peso.
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Portaria Interministerial Nº 1.010, 
que institui as diretrizes para a 
Promoção da Alimentação Sau-
dável nas Escolas de educação 
infantil, fundamental e nível mé-
dio das redes públicas e privadas, 
em âmbito nacional, a EAN apa-
recia com o tema de Alimentação 
Saudável, como consta no art. 5 
“Incorporar O Tema Alimentação 
Saudável no Projeto Político Pe-
dagógico da Escola, perpassando 
todas as áreas de estudo e propi-
ciando experiências no cotidiano 
das atividades escolares” (BRA-
SIL, 2006). 

Recentemente, em 2018, a Lei nº 
13.666, de 16 de maio alterou a 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996 (a lei de diretrizes e bases 
da educação nacional, para in-
cluir o tema transversal da Edu-
cação Alimentar e Nutricional 
no currículo escolar. Assim, está 
contextualizada com a Educação 
Ambiental, e da mesma maneira 
a EAN deve ser trabalhada inte-
grada às disciplinas.

Além da Educação Ambiental e a 
Educação Alimentar e Nutricio-
nal terem o reconhecimento da 
sua importância, tornando-se 
temas obrigatórios, trabalhados 
de forma interdisciplinar e trans-
versal no currículo escolar. Ou-
tro ponto, além da complexidade 
que os dois temas possuem, tam-
bém estão interligados e são in-
dissociáveis, relação na qual, em 
síntese, a Educação Ambiental 
depende da Educação Alimen-

tar e Nutricional. Como explicar 
essa relação? Ao refletir o que 
se produz, a forma que produz, 
quem produz, onde produz, o 
motivo pelo que produz, versus, 
quem consome, o que consome, 
onde consome, o quanto conso-
me, o motivo pelo que consome, 
refletirá na identidade do indiví-
duo e seu meio “econômico so-
ciocultural” e no meio ambiente.

Nesse aspecto, é imprescindível 
proporcionar aos estudantes co-
nhecimentos necessários, capaz 
de torná-los críticos, para avaliar 
e realizar suas escolhas de forma 
consciente, gerando autonomia 
nas escolhas que afetam direta-
mente sua saúde e sua relação 
com o meio em que está inseri-
do, que tem por primícias a edu-
cação para a sustentabilidade.

 O desperdício pode ser preve-
nido por meio da Educação Am-
biental na escola, começando 
por um trabalho de conscienti-
zação, prevenção de combate ao 
desperdício e práticas sustentá-
veis. Nesse contexto, a Educação 
Ambiental na legislação brasilei-
ra busca a universalização dessa 
prática educativa por todos, por 
meio dos quais o indivíduo e a 
coletividade constroem valores 
sociais, conhecimentos, habili-
dades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do 
meio ambiente, bem de uso co-
mum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustenta-
bilidade (BRASIL, 1999).
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DA HORTA À MESA: 
NADA SE PERDE, TUDO 

SE CONSOME 

Esta pesquisa abordou uma problemática real no Institu-
to Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 
campus Cacoal: o desperdício nutricional e resíduos que im-
pactam no meio ambiente.  Partiu-se da realidade dos estu-
dantes no sentido de refletir sobre o que se come, quando se 
come, como se come, compreendendo as formas de produ-
ção e escolha dos alimentos. Buscou-se integrar as relações 
da Educação Ambiental e da Educação Alimentar e Nutricio-
nal, e a identificar a forma que a Educação Ambiental está 
inserida nos hábitos alimentares dos estudantes do curso 
técnico integrado ao ensino médio do IFRO campus Cacoal, 
refletindo em seus impactos no ambiente e sociedade.

Diante as discussões sobre os temas Educação Ambiental e 
Educação Alimentar e Nutricional, foram desenvolvidas as 
atividades relacionadas abaixo. 

DICA:  são atividades 
que  podem auxiliar a 

abordagem dos temas 
EA e EAN na escola.

CAPÍTULO 5
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a) Confecção de mural e cartazes: com mensagens sobre o desper-
dício e seu reflexo social e ambiental:

Os estudantes confeccionaram cartazes e se propuseram a entrar nas 
salas de aulas para explicar o projeto desenvolvido e a temática: Edu-
cação Ambiental na Alimentação Escolar.

No Cartaz 01, com o título “Novos Hábitos #contraodesperdício”, co-
locaram dados sobre o desperdício alimentar e uma figura ilustrando 
os impactos do desperdício discutidos: Econômico, Ambiental e So-
cial. Finalizando com a mensagem “A sua atitude faz a DIFERENÇA”. 
Por meio de figuras, o que está envolvido quando desperdiçamos ali-
mentos, que não é o alimento por si só que se perde, mas para a sua 
produção envolve recursos naturais (solo, água, nutrientes), químicos 
(agrotóxicos, insumos), energia, mão de obra de várias pessoas envol-
vidas no processo desde o plantio até o preparo do alimento, o próprio 
dinheiro, enfim, explicando que vai muito além do alimento como nu-
triente em si. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora/2019

b) Informações sobre o aproveitamento integral dos alimentos e o re-
aproveitamento, através de cartazes pelo o refeitório: 

No refeitório criamos um mural, com mensagens sobre o desperdício e 
seu reflexo social e ambiental, disposto na entrada do refeitório. Usan-
do o EVA como material, fizemos desenhos e recortes de alimentos 
e uma lixeira: representando a quantidade do alimento produzido no 
mundo e descartada ou perdida no processo da produção ao consu-
midor. 
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O mural foi uma maneira para chamar a atenção dos estudantes, e foi 
estrategicamente posicionado na porta do refeitório, para que en-
quanto aguardassem sua vez de almoçar, os estudantes conseguissem 
visualizar e ler a mensagem exposta para uma possível reflexão no mo-
mento em que servisse o seu prato no almoço. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora/2019

c) Blitz da Balança:

 Instalação da balança de alimentos próximo ao lixo do refeitório para 
pesagem dos pratos, durante dez dias, de pessoas que não comeram 
tudo e anotação do quanto jogou fora. Os participantes da pesquisa se 
revezaram durante dez dias, realizando a pesagem e anotando o peso 
do alimento descartado, separando por cada turma do ensino médio, 
total 15 turmas, a fim de verificar qual a turma que mais descartou, 
assim como a turma que jogou menor quantidade de comida fora para 
posteriormente, fazer o trabalho de conscientização em cada sala. 
Uma forma dos próprios estudantes cobrarem um do outro para não 
jogar comida fora.
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Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora/2019

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora/2019

Além de realizar o levantamento da quantidade de comida descartada 
por cada turma, foi possível fazer o comparativo da quantidade des-
cartada, conforme Tabela 3:

Tabela 3: Comparativo da quantidade de comida descartada no 
refeitório: antes e durante as ações de intervenção

Período Média KG/DIA
Antes das ações de intervenção 22
Depois das ações de intervenção (KG/ dia) 5,998
TOTAL (média da diferença entre os períodos) 16

Fonte: Coleta de dados da pesquisadora/2019.

Pode-se afirmar que a quantidade de alimento desperdiçado reduziu 
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durante o período das ações de intervenção, obtendo o peso médio de 
16 kg a menos jogados fora por dia. Fica evidente a interferência das 
ações no desperdício alimentar. 

d) Pesquisa de Opinião do desperdício:

Ao lado da balança colocamos uma urna, com o intuito de saber o mo-
tivo que a pessoa descartou a comida. A pesquisa de opinião tem gran-
de valor em uma unidade de produção de alimentos, pois fornece dire-
cionamento na organização e produção, auxiliando o nutricionista ao 
montar o cardápio, calcular quantidades per capita e oferecer alimen-
tos respeitando hábitos e a cultura dos comensais.

e) Encenação - Sensibilização socioambiental:

Dois estudantes participantes da pesquisa, vestidos com roupas velhas 
e desgastadas, sujos, encenaram pedintes de rua, sentados no chão da 
entrada do refeitório próximo ao mural com a mensagem de desper-
dício alimentar, com o intuito de alertar os usuários sobre um grande 
problema social, que, enquanto uns jogam comida fora, outros não têm 
alimento algum para se alimentar, levando-o a pedir, aceitar migalhas 
e até mesmo comer o que encontra no lixo. É possível abordar assun-
tos como segurança alimentar, desperdício alimentar, vulnerabilidade 
socioeconômicas, produção e acúmulo de resíduos orgânicos e res-
peito e solidariedade ao próximo. 

Na hora que eu estava sentado na porta do refei-
tório, uma aluna perguntou se realmente eu estava 
com fome, que se fosse o caso, ela pegava comida pra 
mim. Então expliquei que aquilo era uma encenação, 
um alerta, que enquanto tem gente jogando comida, 
tem outras passando fome, pedindo. E percebi que 
ela ficou com lágrimas nos olhos.

E1: 
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Como foi a reação dos alunos, vendo vocês ves-
tidos assim e sentados na porta do refeitório?

Muita gente deu risada, mas na hora que eu colocava 
a mão na barriga, sinalizando que estava com fome, 
muita gente parou de dar risada. A primeira reação 
era de achar engraçado, mas sei que entenderam a 
mensagem que quisemos passar.

Teve alguém que foi mal educado?

Mal educado não teve não. Alguns até doaram moe-
das, balinhas, chocolate.  

f) Visita à horta: 

Conhecer a horta do campus e o fluxograma dos alimentos até o seu 
preparo na cozinha e distribuição, assim como destino de resíduos 
para compostagem e uso como adubo para horta.

g) Oficinas Culinárias: 

Realização de receitas sugeridas pelos participantes utilizando alimen-
tos na sua forma integral, disponíveis na horta do campus. Durante 
os preparos, era possível observar cada um, conhecer um pouco me-
lhor da pessoa que ali estava, sua realidade, seus sonhos, seus medos, 
suas expectativas, enfim, um momento muito agradável de interação 
e ensino-aprendizagem. Além disso, é surpreendente notar a relação 
e ligação que o alimento e seu preparo tem com o humano e o meio 
em que está inserido, a capacidade de estar interligado a diversos as-
suntos, como constatado por Silva (2015, p. 146) “a perceptível relação 
entre a Ciência e os alimentos desperta o interesse e curiosidade dos 

PESQUISADORA:

E1: 

E1: 

PESQUISADORA:
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alunos, pois trata-se de um tema intrinsecamente relacionado com o 
cotidiano do educando” .

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora/2019

h) Teste de aceitabilidade – Brigadeiro de Mandioca: 

Por meio das Oficinas Culinárias desenvolvidas com os participantes da 
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pesquisa, escolhemos uma receita com o aproveitamento integral do 
alimento para servir no refeitório, explicando os benefícios ambiental 
e nutricional da utilização do alimento num todo. Além disso, verificar 
a aceitação da preparação servida, aplicando o Teste de Aceitabilidade.

O teste contou com a participação de 244 pessoas, usuárias do refeitó-
rio. A preparação foi bem aceita, obtendo aprovação de 206 pessoas, e 
apenas 06 que não gostaram. Quanto aos comentários, em sua maioria 
era elogiando “adorei, muito bom, diferenciado”, dentre outros. 

Com a realização do teste de aceitabilidade, constatou-se que as pes-
soas estão abertas a experimentarem novos sabores, mesmo que este 
seja com produtos considerados pouco atraente, no caso a mandioca. 
Observou-se a receptividade e interesse dos usuários do refeitório às 
ações desenvolvidas. Sendo assim, configuram-se como importante 
público a receber informações, compartilhando ideias e experiências, 
podendo contribuir na formação e/ou mudanças de hábitos de vida. 

i) Placar do desperdício: 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora/2019
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Mural na entrada do refeitório com a quantidade de alimento (kg) des-
perdiçado no dia. É uma ideia legal para os usuários de refeitório visu-
alizarem a quantidade de comida boa que é desperdiçada, contribuin-
do na reflexão. 

DEPOIMENTOS

Conseguimos fazer a associação do meio ambiente e 
alimentação.

Se você não desperdiça alimento ou se dá um destino 
correto pro alimento, vai menos comida para o lixo, 
logo vai gerar menos lixo e poluir menos.

Vejo como um ciclo, não tem fim, tudo está interli-
gado e dependente do outro. Desperdiçando o ali-
mento, a gente joga fora tudo o que está envolvido na 
trajetória dele, principalmente os recursos naturais. 

As escolhas alimentares que fazemos reflete no meio 
ambiente. 

Aquela questão que a gente tem que fazer a nossa 
parte. O nosso papel, fizemos, de tentar conscien-
tizar. Pode parecer insignificante, mas é o que faz a 
diferença. 

E2: 

E1: 

E3: 

E4: 

E2: 
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RECEITAS
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PETISCO SAUDÁVEL COM CASCA DE MANGA

Para o recheio:

1 xícara de requeijão caseiro;

½ xícara de casca de manga;

½ xícara de chá de uva passa escura;

Para a base: 

Pepino com casca fatiado em rodelas. 

Modo de Preparo: 

Lavar e higienizar a casca da manga e o pepino com solução de hipo-
clorito de sódio. Picar as cascas em tiras finas, para a decoração.  Co-
locar o requeijão sobre as rodelas de pepino e decorar com a casca da 
manga e uva passa. 

ESPETINHO DE TOMATE COM QUEIJO E 
MANJERICÃO

Ingredientes:

Tomatinho cereja;

Queijo (da sua preferência) em cubos (aprox. 1 x 1 cm);

Folhas de manjericão

Modo de Preparo: 

Com palitos de dente, espete 1 
tomatinho, 1 folha de manjericão 
e 01 cubo de queijo. Um aperitivo 
simples, saboroso e bonito!
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BOLO DE BANANA E MAÇÃ COM CASCA

Ingredientes:

04 ovos;

02 bananas com casca;

01 maçã com casca; 

½ xícara de óleo;

03 xícaras de farinha de trigo;

1 e ½ xícara de açúcar;

1 colher rasa (sopa) de canela;

1 colher (sopa) fermento em pó. 

Modo de Preparo: 

Descasque a maçã e corte em cubinho e reserve a casca. Bata no li-
quidificador os ovos, óleo, açúcar, a casca da maçã e a banana. Depois 
acrescente a farinha e a canela e misture bem, até homogeneizar a 
massa. Adicione os cubinhos da maçã. Acrescente o fermento em pó, 
misture e leve ao forno pré-aquecido em uma assadeira untada.

BROWNIE DE ABOBRINHA 

Ingredientes

1 abobrinha crua pequena (5 dedos de 
medida);

2 ovos;

3 colheres de sopa de açúcar mascavo; 

3 colheres de coco ralado sem açúcar;
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2 colheres de sopa de cacau em pó; 

1 colher de sopa de óleo de coco ou outro da sua preferência;

1 colher de chá de fermento químico. 

Preparo: 

Bater no liquidificador, colocar em forminhas de silicone e assar por 
20 minutos.

BRIGADEIRO DE MANDIOCA

Ingredientes:

1 1/2 xícara (chá) de mandioca cozida, bem macia – escorra a água;

2 colheres (sopa) de manteiga;

05 colheres (sopa) de açúcar;

1 xícara (chá) de leite em pó;

3 colheres (sopa) de chocolate em pó;

Chocolate granulado

Modo de Preparo: 

Amasse bem a mandioca e vá 
misturando a manteiga, após vi-
rar uma massa homogênea, adi-
cione açúcar e continue mistu-
rando. Acrescente o leite em pó e 
o chocolate em pó. Caso a massa 
ainda não atinja o ponto de en-
rolar, adicione mais um pouco de 
leite em pó. Enrole os brigadei-
ros e passe no chocolate granu-
lado. Está pronto para servir. 
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COQUETEL DE MANGA COM CASCA

Ingredientes: 

1 manga madura com casca;

500 mL de água gelada;

Suco de 1 limão;

5 folhas de manjericão ou um 
punhado de hortelã;

1 lasca de gengibre e açúcar a gosto.

Modo de Preparo: Lavar e higienizar a casca da manga com solução de 
hipoclorito de sódio Bata tudo no liquidificador. Caso deseje, peneire. 

PIZZA À MODA IFRO

Massa 

Ingredientes: 

1kg de farinha de trigo;

560 ml de água morna;

3 colheres de sopa de azeite;

2 colheres de chá de sal 10g de fermento biológico; 

1 colher de chá de açúcar (cerca de 5gramas).

Preparo: Coloque a farinha em um recipiente, faça um buraco no meio 
(estilo vulcão, deixando uma cavidade), acrescente o fermento e em 
seguida o açúcar, despeje um pouco de água (50 ml) na cavidade e 
misture a água, o fermento e açúcar, acrescente mais água e continue 
mexendo o centro. Adicione o azeite, mexa, coloque mais água e vai 
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mexendo o centro juntamente com a farinha da lateral. Acrescente o 
sal, e a última dose de água, incorpore toda a farinha na mistura. Des-
peja em uma bancada, é o momento de sovar (trabalhe a massa com 
movimentos em “X”), até homogeneizar a massa, ficando macia, sem 
grudar nos dedos. Divida a massa em duas partes, coloque em um re-
cipiente, cubra bem com um pano e deixe descansando (para crescer 
a massa, por 2 horas). Abra a massa, e forre a forma para ser a base da 
pizza. Monte o recheio.

Recheio 

Mamão verde com casca refogado com cebola, extrato de tomate e sal;

400 gramas de queijo muçarela ralado;

100 gramas de azeitona  ;

100 gramas de milho ;

6 folhas de Ora-pro-nobis.

Orégano a gosto

Preparo:  cubra a massa com o molho de mamão verde, adicione o 
queijo ralado em toda a massa. Acrescente os outros ingredientes e 
salpique o orégano. Leve ao forno pré-aquecido por 30 minutos, ou até 
a borda da massa dourar. 
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CONSIDERAÇÕES 
FINAIS

Almeja-se uma educação capaz de 
provocar a criticidade a respeito 
dos problemas ambientais, sociais, 
que promovam a formação integral 
do ser humano, que tem por funda-
mento a práxis social em vista a sua 
humanização. Dessa forma, promo-
vendo o diálogo entre as disciplinas 
e a educação formal e informal, de-
senvolvendo a consciência da soli-
dariedade e o respeito à diversida-
de e à multiplicidade; favorecendo a 
inclusão e a troca de experiências, 
promovendo a abordagem colabo-
rativa e crítica das realidades socio-
ambientais. 
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Um dos objetivos realizados ao 
longo do trabalho consistiu em 
partir da temática da alimenta-
ção, perpassando pela gastrono-
mia para compreender os fatores 
envolvidos no processo de esco-
lhas alimentares agregando en-
riquecimento nutricional e am-
biental. Identificou-se com esta 
pesquisa a importância da trans-
versalidade e interdisciplinari-
dade, onde através de atividades 
voltadas, teoricamente, à nutri-
ção, como as Oficinas Culinárias, 
foi possível abordar vários as-
suntos que estão relacionados às 
disciplinas.

É importante encarar cada in-
tervenção como complemen-
tar e, de preferência, integrada 
aos do conjunto do sistema dos 
atores da Educação Ambiental, 
e também às demais dimensões 
associadas, em que as mudan-
ças educacionais dependem da 
interação de múltiplos fatores, 
que atuam de forma sistêmi-
ca. A conscientização é algo que 
não tem como forçar, obrigar a 
pessoa a ter, mas podemos sim 
ajuda-la a construir o senso da 
consciência.

Todo o trabalho desenvolvido 
nesta pesquisa, por mais que ob-

tido êxito nas atividades e inter-
venções, avaliamos que há um 
extenso caminho a ser percorri-
do na construção da conscienti-
zação e efetivação de ações rela-
cionadas à Educação Ambiental 
na Educação Alimentar e Nutri-
cional.

Faz-se necessário aproximar 
nossos conhecimentos, reflexões 
a ações e atitudes mais consis-
tentes e práxis educativas inter-
disciplinar e transformadora, em 
que “A escola aprende quando, 
em vez de investir energia em 
um planejamento detalhado e 
perfeito, investe em um planeja-
mento mais maleável e evolutivo 
(THURLER, 2002, p. 83). 

Portanto, a temática desta pes-
quisa ressalta que ainda há muito 
por se realizar, destacando que 
não há conclusões definitivas, 
pois há esse intenso desafio no 
âmbito escolar de inserir cada 
estudante em práticas pedagó-
gicas que possam respeitar as 
origens e a cultura de cada ser, 
a religião, o linguajar, os hábi-
tos alimentares, dentre outros, 
isto é, buscar a interculturalida-
de crítica como fundamento das 
práticas pedagógicas.



57

OS AUTORES

Fernanda Goelzer Pereira Bini 
Mestre em Educação Escolar (PPGEE/MEPE – UNIR)
Nutricionista - IFRO campus Cacoal 
Pós-graduada em Didática do Ensino Superior 
Pós-graduada em Obesidade e Emagrecimento 

Clarides Henrich de Barba 
Professor e orientador no Programa de Pós-Gradua-
ção em Educação Escolar (PPGEE/UNIR – Mestrado 
e Doutorado) e no Programa de Mestrado Acadêmico 
em Educação (PPGE/ UNIR)
Pesquisador na área de Educação Ambiental
Doutor em Educação Escolar
Mestre em Filosofia
Graduado em Filosofia e em Educação Física

Fonte: Arquivo pessoal/2019



58

PARTICIPAÇÃO

Estudantes do ensino médio do IFRO campus Cacoal

Fonte: Arquivo pessoal/2019

Equipe da cozinha – IFRO campus Cacoal

Fonte: Arquivo pessoal/2019



59

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Elaine de. Alimentação, sociedade e cultura: temas con-
temporâneos. Sociologias. Porto Alegre, ano 19, n. 44, jan/abr 2017, p. 
276-307.

BARBA, Clarides Henrich de; PEREIRA, Suzy Mara Aidar. Educação Am-
biental e o Processo Educativo. Porto Velho, RO: EDUFRO, 2015.

BARBIERI, José Carlos. SILVA, Dirceu da. Desenvolvimento sustentá-
vel e educação ambiental: uma trajetória comum com muitos desa-
fios. Ram, Rev. Adm. Mackenzie, V. 12, N. 3, Edição Especial. São Paulo, 
maio/jun. 2011, p. 51-82.

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia Alimentar para a População Brasi-
leira. Brasília, DF: MDS; Secretaria de Atenção à Saúde; Departamento 
de Atenção Básica. 2ª ed. 2014. Disponível em: <http://189.28.128.100/
dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_alimentar_populacao_bra-
sileira.pdf>. Acesso em 21 de maio de 2018.

______. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa 
do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília, DF: Presidên-
cia da República, 2016. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 4  maio  2019.

______. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendi-
mento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Esco-
la aos alunos da educação básica. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 
17 jun. 2009. 

______. Lei 9.795 de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação 
ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá ou-
tras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/leis/l9795.htm>. Acesso em 21 de maio de 2018. 

CARNEIRO, Henrique. Comida e Sociedade: uma história da alimenta-
ção. Rio de Janeiro: Elsevier, 7 ed. 2003.

CARNEIRO, Rosane. ABAURRE, Nely Wyse. SERRÃO, Mônica Armon, et 



60

al. Transversalidade e inclusão: desafios para o educador. Ed. Senac 
Nacional, Rio de Janeiro, 2005, 208 p.

CARSON, Rachel. Primavera silenciosa. São Paulo: Melhoramentos, 
1969

CARVALHO, Marcos de. O que é natureza. Editora Brasiliense: Coleção 
Primeiros Passos. 2. ed. São Paulo, 2003.

CASSOL, Abel; SCHNEIDER, Sergio. Produção e consumo de alimen-
tos: novas redes e atores. Lua Nova, São Paulo, 95: 143-177, 2015.

COS COSTA, Christian; MALUF, Renato. Diretrizes para uma políti-
ca municipal de segurança alimentar e nutricional. São Paulo, Pólis, 
2001. 60 p. 

CUNHA, Erica Louback da; MELO, Ivomária Zanete de. Aproveitamen-
to integral dos alimentos: contribuições para a reeducação alimentar 
e segurança alimentar em comunidades carentes. Ponto Belo/ES: Fun-
dação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2008.

DROUIN, Jean-Marc. Trad.: Armando Pereira da Silva. Reinventar a 
Natureza. A ecologia e a sua história. Coleção Perspectivas Ecológi-
cas. Instituto Piaget, Lisboa, 1991.

FAO/INCRA. Diretrizes de política agrária e desenvolvimento sus-
tentável. Versão resumida do Relatório Final do Projeto UTF/BRA/036. 
Novembro de 1994.

FELLOWS, Peter. J. Tecnologia do processamento: princípios e práti-
cas. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

FREIRE, Paulo. Educação e Mudança. Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra, 
1983.

GARAPA. José Padilha..Rio de Janeiro, RJ, 2009. Zazen Produções; Es-
túdios Mega e Instituto da Criança.. Disponível em: https://www.you-
tube.com/watch?v=TMQYx546Zb8. Acesso em 26 set 2019. 

GONDIM, Jussara A. Melo; MOURA, Maria de FátimaV.; DANTAS, Aécia 
S.; MEDEIROS, Rina Lourena S.; SANTOS, Klécia M. Composição cen-
tesimal e de minerais em cascas de frutas. Ciência e Tecnologia de 
Alimentos. Campinas, v.25, n.4, p.825- 827, 2005.



61

ILHA das Flores. Furtado, Jorge. Porto Alegre: 1989, dur,00:13:07min. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bVjhNaX57iA . 
Acesso em: 20 set. 2019. 

IPEA. Plano Nacional de Resíduos Sólidos: diagnóstico dos resíduos 
urbanos, agrosilvopastoris e a questão dos catadores. 2012. Disponível 
em www.ipea.gov.br. Acesso em 8 de Ago.de 2018.

KHATOUNIAN, Carlos Armênio. A reconstrução ecológica da agricul-
tura. Botucatu : Agroecológica, 2001.

LAMBERT, Jean Louis. BATALHA, Mário Otávio. SPROESSER, Renato 
Luiz. SILVA Andréa Lago da. LUCCHESE, Thelma. As principais evolu-
ções dos comportamentos alimentares: o caso da França. Revista de 
Nutrição, Campinas, 18(5):577-591, set./out., 2005.

LAYRARGUES, Philipe Pomier. Do risco à oportunidade da crise eco-
lógica: o desafio de uma visão estratégica para a educação ambiental. 
Prefácio: Contribuição da Educação Ambiental à Esperança de Pan-
dora. SANTOS, José Eduardo; SATO, Michèle (Orgs). São Carlos: RiMa, 
2006. 3. Ed.

LEFF, Enrique. Discursos sustentáveis. Tradução Silvana Cobucci Lei-
te. São Paulo: Cortez, 2010.

MASSUKADO, Luciana Miyoko. Compostagem: nada se cria, nada se 
perde; tudo se transforma. Brasília: Editora IFB, 2016.

MENDES, Valdelaine da Rosa. Reflexões sobre os conceitos de homem, 
liberdade e Estado em Marx e as políticas educacionais. In: A Teoria 
de valor em Marx e a educação. Org.: PARO, Vitor Henrique. São Paulo: 
Cortez, 2006, p. 157-188. 

MEZOMO, I. de B. Os serviços de alimentação: planejamento e admi-
nistração. 6 ed. Barueri, SP: Manole, 2015.

MUITO Além do Peso.  Estela Renner. Maria Farinha Filmes. 2012, dur. 
84 min. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8UGe-
5GiHCT4. Acesso em: 11 fev. 2019. 

NIEBLE, Bruna Delchiaro. Sobre Comensalidade. In: . Os serviços de 
alimentação: planejamento e administração. MEZOMO, I. de B. 6 ed. 
Barueri, SP: Manole, 2015.



62

OLIVEIRA, Elisangela Magela. Transformações no mundo do trabalho, 
da revolução industrial aos nossos dias. Revista Caminhos de Geogra-
fia 6 (11), p.84-96, Fev/2004.

ONU. Organização das Nações Unidas. Declaração da Conferência de 
ONU no Ambiente Humano. Estocolmo, 5-16 de junho de 1972. Dispo-
nível em: <https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Desenvol-
vimentoSustentavel/1972_Declaracao_Estocolmo.pdf>. Acesso em: 10 
maio de 2019.

SAVIANI, Dermeval. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e 
históricos. Revista Brasileira de Educação. Universidade Estadual de 
Campinas, Faculdade de Educação, v. 12 n. 34 jan./abr. 2007.

PORPINO, Gustavo; ANTONIOLI, Virgínia. Manual do educador #sem-
desperdício. Transforme pequenos cidadãos em heróis contra o des-
perdício de alimentos. EMBRAPA, WWF- Brasil (parc.). Comida e Cultu-
ra: Brasil, [2019?], p.40. Disponível em: <https://www.semdesperdicio.
org/materiais>. Acesso em: 20 dez 2019. 

PORPINO, G; LOURENÇO, C. E.; ARAÚJO, C.M; BASTOS, A. (2018). In-
tercâmbio Brasil – União Européia sobre desperdício de alimentos. 
Relatório final de pesquisa. Brasília: Diálogos Setoriais União Européia 
– Brasil. Disponível em: <http://www.sectordialogues.org/publica-
cao>. Acesso em: Nov. 2018.

PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. Os (des)caminhos  do meio am-
biente. 14 ed. São Paulo-SP. Ed: Contexto, 2010.

RANGEL, Carolina Netto. SILVA, Elizabete Cristina Ribeiro. GRE-
ENWOOD, Rebecca Louise. FONSECA,  Alexandre Brasil Carvalho da. 
Food and Nutrition in Brazilian Schools: Health and Science Educa-
tion Interactions.9th ESERA Conference - European Science Educa-
tion Research Association, Lyon, 2011.

TURMA DA MÔNICA. Comer sem desperdiçar. Instituto Maurício de 
Souza: Brasil, 2019. Disponível em: <https://www.semdesperdicio.
org/materiais>. Acesso em: 20 dez 2019. 

UNB - Universidade de Brasília. Desperdício o vilão de todos nós. Re-
vista Ideias na Mesa. Brasília, 2013.



63


