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É com um sentimento pleno de realização e de responsabilidade 

social que compartilho este material didático fruto da pesquisa de 

mestrado intitulada Alimentação escolar e sustentabilidade: 

compostagem como método de (re)aproveitamento dos resíduos 

orgânicos produzidos no refeitório do Campus Batalha – IFAL, 

desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-graduação do Mestrado 

Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT/Ifal), 

sob orientação do Prof. Dr. André Suêldo Tavares de Lima. 

Este material foi produzido a partir de práticas pedagógicas 

dentro de uma perspectiva dialógica e problematizadora com 

compromisso de instrumentalizar ações de Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN) no âmbito do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) entre os/as estudantes e demais segmentos da 

comunidade escolar do IFAL - Campus Batalha, no intuito de contribuir 

para a efetivação da educação integral, politécnica e omnilateral, no 

contexto do Ensino Médio Integrado (EMI). 

Este e-book é o resultado da sistematização das oficinas que 

foram aplicadas entre os/as estudantes do 3° ano do Ensino Médio 

Integrado ao Técnico de Agroindústria em colaboração com docentes 

das disciplinas de Gestão de Resíduos, Matemática, Biologia e Química, 

com vistas a promover a inserção de temas transversais entre as 

diversas disciplinas ofertadas no Campus Batalha na finalidade de 

abordar o sistema alimentar na sua integralidade, transcendendo para 

debates plurais sobre a necessidade urgente de sensibilizar toda a 

comunidade acadêmica para formas sustentáveis em toda a cadeia 

produtiva de alimentos. 

 

Apresentação1
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 O trabalho, em tela, representa um ato de resistência ao sistema 

agroalimentar moderno, que se apresenta como um dos maiores 

responsáveis pelo desequilíbrio ambiental do planeta. E destina-se, 

fundamentalmente, a promover diálogos  e  busca de alternativas para 

a promoção de um sistema agrícola mais sustentável na produção, na 

distribuição, no consumo e na destinação final dos alimentos, alçando 

todas as pessoas envolvidas neste processo a patamares de mudanças 

para hábitos de vida saudáveis nos contextos ambientais e 

socioculturais. 

 Desse modo, na contracorrente da visão pragmatista e alienada 

de uma educação alicerçada na ideologia neoliberal, as oficinas se 

materializaram dentro de um projeto educativo emancipatório a partir 

de ações baseadas no desenvolvimento ecológico e socialmente 

sustentável. As ações se cristalizaram entre o público-alvo da pesquisa 

por meio de diálogos voltados para a importância da redução do 

desperdício de alimentos produzidos no refeitório do IFAL-Campus 

Batalha e seu (re)aproveitamento com práticas de compostagem em 

escalas doméstica e institucional. Além disso, ansiamos lançar 

sementes de reflexão em toda a comunidade acadêmica para que 

possamos espalhar essas narrativas para além dos “muros” do IFAL 

com vistas ao desenvolvimento local e regional, no intuito de 

potencializar o processo de transformação social de forma 

significativa. 

 Boas e frutíferas reflexões a todos, todas e todes! 

 Thaísa Martins Porto Souza de Melo 

 Nutricionista (Ifal) 
 Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT/Ifal) 

 André Suêldo Tavares de Lima 

 Professor Efetivo (Ifal) 
 Professor do Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT/Ifal) 
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O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é o mais 

antigo programa do governo brasileiro na área de alimentação escolar 

e de segurança alimentar e nutricional (SAN), sendo considerado um 

dos maiores e mais abrangentes do mundo no que se refere ao 

atendimento universal aos escolares e de garantia do direito humano à 

alimentação adequada e saudável. Iniciado em 1955, pela assinatura do 

Decreto n° 37.106, criou-se a Campanha de Merenda Escolar (CME) do 

Ministério da Educação, que tinha como principal objetivo reduzir a 

deficiência nutricional de estudantes carentes do Brasil. 

Os anos de 1955 até 1970 foram marcados pela nítida 

participação de organismos internacionais no PNAE. Apesar de seu 

caráter de abrangência nacional, o programa apresentava-se pouco 

efetivo na cobertura e na regularidade do fornecimento. Além disso, 

não havia a preocupação com a aceitabilidade dos alimentos 

oferecidos e com os hábitos alimentares regionais. Em 1988, a 

constituição brasileira, no inciso VII do artigo 208, passou a assegurar o 

direito universalizado à alimentação escolar a todos/as os/as 

estudantes da educação básica pública e também de escolas 

filantrópicas  e comunitárias, conveniadas com o poder público, a ser 

garantido pelos governos federal, estaduais e municipais. 

Um breve histórico  
sobre o PNAE

Você sabia que o PNAE é um dos maiores 
programas do mundo na área da alimentação 

escolar? E que, em 1988, a constituição 
brasileira assegurou o direito à alimentação 

escolar para todos/as alunos/as matriculados 
na educação básica pública? 

2
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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Alagoas, atualmente, dispõe de 16 campi, localizados em Maceió, 

Palmeira dos Índios, Satuba, Marechal Deodoro, Arapiraca, Piranhas, 

Penedo, Maragogi, Murici, São Miguel dos Campos, Santana do 

Ipanema, Rio Largo, Coruripe, Batalha, Viçosa e um Campus Avançado 

no bairro Benedito Bentes, em Maceió, o mais populoso da capital 

alagoana, como ilustra o mapa a seguir. 

 Dentre os 16 campi, o Campus Batalha foi pioneiro na 

implantação do PNAE e passou a garantir uma alimentação saudável e 

adequada a todos/as os/as discentes matriculados na instituição. Nesse 

sentido, o corpo discente tem acesso de forma igualitária a 

alimentos variados, seguros, que respeitam a cultura, as tradições da 

região e os hábitos alimentares saudáveis. Além do importante papel 

que o PNAE representa na garantia da segurança alimentar e 

nutricional (SAN) desses/as estudantes, contribui, também, para o 

crescimento e o desenvolvimento deles/as e para a melhoria do 

rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu 

estado de saúde, inclusive dos/das que necessitam de atenção 

específica. 

A cidade de Batalha está localizada no centro da chamada Bacia 
Leiteira de Alagoas. O Campus deste município funciona nos turnos 
matutino e vespertino com os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino 
Médio, nas áreas de Agroindústria e Biotecnologia. Seu principal 
objetivo é formar profissionais- cidadãos, a partir de uma sólida base 
humanística, científica e tecnológica, visando à sustentabilidade do 
desenvolvimento da região como forma de possibilitar a melhoria 
qualitativa do padrão alimentar  e da vida da população.

Experiências exitosas na implantação 
do PNAE no Campus Batalha  - Ifal

Sobre o lócus da pesquisa: 
BATALHA, EM ALAGOAS
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  O cardápio do Campus Batalha é 

c o m p o s t o p o r g ê n e r o s a l i m e n t í c i o s 

diversificados, produzidos em âmbito local e 

provenientes de agricultores familiares e 

empreendedores familiares rurais da região. 

Nesse sentido, o PNAE torna-se essencial no 

fomento às ações de contratendência aos 

domínios do sistema agroalimentar, que, 

historicamente, se ampara na produção de 

commodities, por meio da monocultura, do uso 

intensivo de agrotóxicos, uso extensivo de terras, 

que ameaça a sustentabilidade pelo gasto de 

energia e água, emissão de poluentes, uso 

e x c e s s i v o d e e m b a l a g e n s , p e r d a d a 

agrobiodiversidade, mudanças de hábitos 

alimentares da população e na marginalização 

dos pequenos produtores. Desse modo, 

dinâmicas de abastecimento que valorizam a 

aquisição de alimentos da agricultura familiar, 

com atenção especial para assentamentos, 

c o m u n i d a d e s i n d í g e n a s e q u i l o m b o l a s , 

a p r e s e n t a m u m a l ó g i c a q u e d i f e r e d a 

m e n t a l i d a d e n e o l i b e r a l e b u s c a m s e r 

economicamente viáveis para os agricultores, 

além do fornecimento de alimentos saudáveis e 1

sustentáveis. A seguir, serão ilustradas fotos dos 

gêneros alimentícios que compõem o cardápio 

do IFAL-Campus Batalha.   2

 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CDUs1CXHy60/?utm_source=ig_web_copy_link. Acesso em: 28 jul. 2021. 1

 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CObXtKynZxV/?utm_source=ig_web_copy_link. Acesso em: 28 jul. 2021. 2

Um breve histórico  
sobre o PNAE

Questão central do PNAE em Batalha:  
a quinta diretriz!

Foto 1: Elaine Azevedo1

Foto 2: Daiara2
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Gêneros alimentícios ofertados no refeitório do Campus Batalha.  

 A agricultura familiar apresenta o potencial de contribuir para a 

promoção da alimentação saudável e, com ela, para a garantia de 

segurança alimentar e nutricional, que derivará de sistemas alimentares 

mais justos social e ambientalmente sustentáveis. Na maioria dos casos, 

ela é desenvolvida em pequenas áreas e atendem ao mercado local. 

Diversos estudos vêm direcionando os benefícios da aproximação entre 

mercado da alimentação escolar e agricultura familiar local. A Resolução 

no 6/2020 estabelece que seja priorizada a compra dos agricultores 

familiares do município executor do PNAE. Em não sendo possível, ela 

deve ser realizada no âmbito das regiões geográficas imediatas, 

intermediárias, estadual ou nacional, nessa ordem, conforme estabelece 

a resolução supramencionada. 

 Desse modo, no IFAL – Campus Batalha, os gêneros alimentícios 

são provenientes de agricultores locais, oriundos do município de 

Batalha e das regiões imediatas e intermediárias: Pão de Açúcar e Major 

Izidoro, respectivamente, ilustradas no mapa, logo abaixo. Tais 

prerrogativas dinamizam a economia local, respeitam a diversidade 

agrícola da região e fomentam o desenvolvimento sustentável.  
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Fonte:: IBGE  3
 

 

 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/apps/regiões_geograficas/. Acesso em: 10 jul. 2021.. Elaborado pelos autores.3

Região Geográfica Imediatas e Intermediárias de Alagoas  
Pão de Açúcar - Major Izidoro 

O último Censo Agropecuário ( 2020 ) 
aponta que no Brasil a agricultura familiar 

ainda produz 70% do feijão nacional, 34% do 
arroz, 87% da mandioca, 46% do milho, 38% 

do café e 21% do trigo. O setor também é 
responsável por 60% da produção do leite e 

por 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 
30% dos bovinos. Por sua vez, o sistema 
agroindustrial entrega apenas 30% dos 

alimentos, mas usa 80% da terra arável e 70% 
da água para uso agrícola. Da colheita aos 

lares, 50% da cadeia industrial vão para o lixo. 
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  No Campus Batalha, os dados socioeconômicos analisados 

pelo setor de serviço social do IFAL revelam que mais de 80% dos/as 

estudantes que recebem auxílio permanência possuem renda per 

capita de até um quarto (1/4) de salário mínimo. Diante das dimensões 

econômicas e sociais desses/as estudantes, o PNAE, como estratégia 

de segurança alimentar e nutricional fundamentada no direito humano 

à alimentação adequada, apresenta-se, também, como um programa 

responsável pela melhoria das condições de permanência dos/as 

alunos/asno campus. 

        Tal prerrogativa é endossada a partir dos depoimentos dos/as 

estudantes colaboradores da pesquisa que 

resultou neste material, quando, por exemplo, A1 

afirma que o PNAE: “Garante que todos os alunos 

tenham acesso a uma alimentação no intervalo, já 

que nem todos têm condições de comprar lanche 

todos os dias [...]”. Para A3, o referido programa é 

importante: “Por conta das condições de diversos 

alunos que enfrentam muitas dificuldades para se 

manter estudando, incluindo a não alimentação 

por conta dos horários”.  4

  O discente A4 observa a necessidade do 

programa na permanência dos alunos na 

instituição, afirmando que: “[...] Considerando as 

l i m i t a ç õ e s f i n a n c e i r a s d o s d i s c e n t e s , 

principalmente, chega-se à conclusão de que a 

oferta de alimentos contribui para a permanência de pessoas na instituição”. E A5 acrescenta: 

“[...] grande parte dos alunos do campus vem de cidades vizinhas e devido a diversos fatores, 

como horário de saída dos transportes, renda familiar e etc., não conseguem se alimentar 

adequadamente e consequentemente prestar atenção às aulas, interferindo na aprendizagem”.  

 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/apps/regiões_geograficas/. Acesso em: 10 jul. 2021.4

O PNAE como instrumento de 
proteção social dos/as estudantes do 
Ifal - Campus Batalha

Foto: Acervo Cepagro (2021)4
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  Por fim, A33 conclui que:“Outra coisa também é que a gente 

começa a criar o hábito de se alimentar todos os dias com alimentos 

saudáveis, então a gente cria hábitos saudáveis. Quem comia muita 

besteira, começaram a aprender a se alimentar melhor. Além de criar o 

hábito de comer todos os dias de manhã”. 

  Portanto, constata-se a potencialidade do PNAE como um 

dos principais programas do país na garantia da segurança alimentar e 

nutricional dos/as alunos/as na formação de práticas alimentares 

saudáveis, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e 

da oferta de refeições que cubram as necessidades nutricionais dos/as 

estudantes durante o período em que permanecem na escola. 

  Desse modo, a inclusão de ações de educação alimentar e 

nutricional no currículo escolar deve prever mudanças e, ou, ações não 

de indivíduos para os indivíduos por meio de práticas particularizadas, e 

sim por estímulo de construção de hábitos de consumo conscientes. 

Para Freire (1992), esse processo se dá na inter-relação entre os sujeitos 

que, numa perspectiva dialógica, aprofundam o conhecimento da 

realidade vivida e de sua própria condição. Em vista disso, p a r a 

o a u t o r ( 1 9 9 2 ) , u m a e d u c a ç ã o 

libertadora é uma alternativa política à 

educação tradicional, por questionar as 

relações dos homens entre si e deles 

com o mundo, desvelando-o no 

i n t u i t o d e t r a n s f o r m á - l o s 

socialmente.  5

 

 Recuperado de  <a href='https://.pngtree.com/so/personagem'>personagem png de .pngtree.com/</a>5

Fonte: Pngtree 5

  Promovendo o protagonismo 
estudantil  
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  A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) compõe uma das 

seis diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e 

tem como um dos principais objetivos estimular a adoção autônoma e 

voluntária de práticas alimentares saudáveis a partir de ações 

educativas pautadas na crítica, no diálogo, na problematização da 

realidade pessoal e social do indivíduo. Esta prática visa promover a 

formação crítica do ser humano, principalmente em relação às 

dimensões indispensáveis de sua existência, que fazem parte da cultura 

material, como é o caso da alimentação. 

  As ações de EAN, na perspectiva de uma educação 

emancipatória, contemplam uma “abordagem do sistema alimentar na 

sua integralidade”, contribuindo para que o ser humano, de forma 

individual ou coletiva, opte por escolhas conscientes de consumo e 

que tais escolhas interfiram nas outras etapas do sistema alimentar, 

definido no marco referencial de educação alimentar como um:  

Processo que abrange desde o acesso à terra, à água, 
aos meios de produção, as formas de processamento, 
d e a b a s te c i m e n to, d e co m e rc i a l i z a ç ã o e d e 
distribuição; a escolha e consumo de alimentos, 
incluindo as práticas alimentares individuais e coletivas, 
até a geração e a destinação de resíduos (BRASIL, 2012, 
p. 25). 

   

Educação Alimentar e 
Nutricional e a articulação 
de saberes3

“
“
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 A abordagem integral do sistema alimentar versa sobre uma 

condição sustentável que transcende o aspecto ambiental e 

contempla “[...] as relações humanas, sociais e econômicas 

estabelecidas em todas as etapas do sistema alimentar”. Tais relações 

devem se pautar por “[...] parâmetros da ética, da justiça, da equidade e 

da soberania” (BRASIL, 2012, p. 24). 

 Adicionalmente, as ações de EAN visam promover a autonomia 

d o s a l u n o s , b a s e a d a s n a i n t e r d i s c i p l i n a r i d a d e e n a 

transdisciplinaridade. Para atingir essa meta, é necessário que os/as 

professores/as e demais profissionais da escola promovam atividades 

integradoras que ampliem a percepção e a leitura desse tema por parte 

dos/das estudantes. Ações com essa abordagem exigem o uso de 

recursos educacionais que favoreçam a reflexão e o diálogo entre os 

alunos sobre prática relacionada ao seu comportamento alimentar. 

 A inserção da EAN 

como temas transversais 

nos currículos escolares 

p e r m i t e t r a b a l h a r a 

integralidade, desde que 

f u n d a m e n t a d a e m 

metodologias pedagógicas 

que favoreçam o diálogo, 

que tenham sentido para o 

a l u n o , q u e s e j a m 

problematizadoras e que 

cultivem a construção da 

cidadania. Para tanto, há a 

necessidade de tratamento 

inter e transdisciplinar das ações 

de promoção à alimentação saudável, retirando da condição de 

conduta rotineira e transformando-a em um ato educativo. As ações 

relativas ao tema devem compor o projeto pedagógico das escolas 

direcionadas para toda a comunidade escolar, o que destaca a  

Foto: Cartilha II da Agricultura Familiar, FNDE (2018) 
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necessidade de trazer a temática para o debate, no qual a sociedade 

deve ser convocada a tomar parte. 

  Isso aponta que a transdisciplinaridade pode ser apreendida 

como um processo aberto, pessoal e coletivo, de construção do 

conhecimento social pelo diálogo, que permita a compreensão da 

totalidade social que o sujeito está inserido, ou seja, instituir a 

transdisciplinaridade não significa defender um pluralismo sem 

criticidade e sim um caráter dialético da realidade social e da natureza. 

  A práxis transdisciplinar não se define exclusivamente no 

trabalho de equipe ou no projeto em parceria. É preciso considerar a 

dimensão política dos sujeitos envolvidos no processo de 

compreensão do conhecimento e das questões materiais nas relações 

capitalistas de produção existente, analisando, assim, os componentes 

ontológicos e históricos de intervenção humana no ambiente. 

 Foto: Cartilha II da Agricultura Familiar, FNDE (2018) 
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 Para um enfrentamento mais efetivo sobre as questões que 

envolvem a saúde planetária, exige-se uma articulação entre diferentes 

disciplinas e práticas educativas no sentido de apreender as múltiplas 

interfaces dos problemas 

ocasionados pelo sistema 

agroalimentar moderno e a 

busca de soluções. Assim, a 

EAN apresenta-se como 

uma área que fecunda novos 

campos e realiza sínteses 

dialéticas. Nesse sentido, a 

EAN pode conectar de 

forma profícua diversos 

c o n h e c i m e n t o s , q u e , 

baseada numa perspectiva 

d i a l ó g i c a e 

problematizadora, torna-se 

i n d i s p e n s á v e l p a r a u m a 

interpretação mais profunda 

da realidade. 

 Nesse sentido, este produto educacional almeja promover 

diálogos que sensibilizem as pessoas para a necessidade de promover 

mudanças profundas em nosso modo de produzir alimentos e de nos 

relacionarmos com a natureza. Para tanto, este material se apresenta 

como um recurso didático a ser trabalhado em atividades transversais 

e transdisciplinares que sejam capazes de promover, em toda a 

comunidade acadêmica, debates macropolíticos que envolvam os 

distintos sistemas agroalimentares e suas relações nos contextos 

sociais, ambientais e culturais e a importância de se fomentar  

O diálogo entre a sustentabilidade e os  
diversos campos de saber

Foto: Cartilha II da Agricultura Familiar, FNDE (2018) 
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programas institucionais que promovam segurança e soberania 

alimentar dentro de uma perspectiva que contemple todos os níveis 

de sustentabilidade. 

 Na perspectiva da micropolítica, a aplicação das oficinas implica em 

fortalecer mudanças de comportamento entre os/as discentes e 

demais servidores/as do IFAL Campus Batalha sobre questões que 

perpassam pelo cuidar da natureza, pela importância de se 

(re)aproveitar resíduos orgânicos para geração de adubos, de comprar 

comida local e culturalmente ajustada, de estimular a responsabilidade 

ecológica e a participação cidadã como partes indissociáveis para o 

desenvolvimento de uma sociedade mais justa, digna e solidária. 

 

Foto: Cartilha II da Agricultura Familiar, FNDE (2018) 
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Este e-book é fruto da sistematização das oficinas 

desenvolvidas entre os/as discentes do 3° ano do Ensino Médio 

Integrado e docentes das disciplinas Gestão de Resíduos, Matemática, 

Biologia e Química do IFAL - Campus Batalha e servirá como um 

material didático-pedagógico a ser aplicado em toda a comunidade 

acadêmica. Assim, este produto educacional (PE) se apresenta como 

um instrumento transdisciplinar que tem a intenção evidente de inserir 

no currículo e nas práticas educativas do EMI narrativas que abordem a 

sustentabilidade em todas as suas dimensões, contribuindo para a 

promoção de debates plurais entre os/as alunos/as e toda a 

comunidade acadêmica sobre a necessidade de adoção de um 

desenvolvimento que seja economicamente eficiente, socialmente 

includente e ecologicamente equilibrado.  6

 Disponível em: https://www.instagram.com/p/COApZa_nxBB/?utm_source=ig_web_copy_link. Acesso em: 28 jul. 2021. 6

A sistematização 
das oficinas4

Foto: Felipe Abreu (2021)
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Nesta seção, propomo-nos a oferecer uma contribuição aos/as 

docentes que irão trazer para sua prática educativa a utilização deste 

material como um instrumento capaz de promover a autonomia e a 

construção da cidadania entre os/as alunos/as do IFAL – Campus 

Batalha. Tais sugestões partem da premissa de que a prática docente, 

quando pautada na concepção construtivista do ensino e da 

aprendizagem, aproxima o/a aluno/a dos objetos da sua cultura e lhe 

permite construir uma interpretação pessoal e subjetiva do que é 

tratado. 

Nesse sentido, Zabala (1998) justifica que as sequências 

didáticas se apresentam como critério que permite uma primeira 

classificação entre os diversos métodos nas formas de ensinar, levando 

em consideração a importância capital das intenções educacionais na 

definição dos conteúdos de aprendizagem. Para esse mesmo autor 

(1998), as sequências didáticas determinam as características 

diferenciais de uma prática educativa, indicando a função de cada 

atividade na construção do conhecimento de diferentes conteúdos. 

Assim, com base no autor (1998), o controle das variáveis 

metodológicas, apesar de não garantir, aproxima a atuação docente a 

práticas educativas que fomentam uma educação emancipatória. Para 

tanto, as variáveis metodológicas utilizadas nas oficinas foram: 

conteúdos de aprendizagem, relações interativas em sala de aula, 

organização social da classe, materiais curriculares e recursos 

didáticos e avaliação. 

Planejando a prática educativa: 
oficina como espaço de diálogo
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São diferenciados de acordo com as seguintes tipologias: conceituais,  

procedimentais e atitudinais. São todos os conteúdos que possibilitem o 

desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas, de relação interpessoal e de 

inserção social da pessoa. 

1 Conteúdos de Aprendizagem

2 Relações Interativas em sala de aula

As relações entre docentes e alunos/as devem ser na base do diálogo,  
por entender que o diálogo é uma relação não hierárquica entre pessoas e que é uma 

comunicação democrática que combate a dominação e afirma a liberdade dos 
participantes na elaboração de sua cultura.

3 Organização Social da Classe

Para aplicação das oficinas, sugere-se a organização em equipes flexíveis.  
Nesse tipo de organização, o principal motivo foi atender às características diferenciais 

da aprendizagem dos alunos. A organização social nesse formato possibilitou que os 
trabalhos fossem bem definidos e que os alunos pudessem trabalhar autonomamente, 

sendo possível favorecer a atenção personalizada por parte da pesquisadora.

4 Organização Social da Classe

Na aplicação das oficinas, os recursos utilizados foram: projeções de slides, vídeos, 
leituras de materiais estruturados e recursos midiáticos ao disponibilizar a plataforma 

Mentimeter, Kahoot e Wordwall. Esses recursos são meios que abrem possibilidades para 
o debate, a tomada de posição, sistematização do conhecimento, visando intencionar 

uma prática educativa promotora da aprendizagem autônoma..
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Nas oficinas aplicadas, foram levados em consideração os conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais em todas as etapas da pesquisa que promoveram as 

capacidades motoras, de equilíbrio, de autonomia pessoal, relações interpessoais e a 

inserção social do público-alvo. O importante, ao fim das atividades, é a aprendizagem 

significativa do/a aluno/a. Importante ressaltar que, a avaliação, quando parte da 

concepção construtivista, como é o caso da pesquisa que resultou neste material, o 

sujeito avaliado não centra apenas nos alunos, mas em toda a equipe que intervém no 

processo.

5 Avaliação

Caro/a docente, para ampliar o conhecimento de 

referenciais que lhes permitam interrogar sua prática 

educativa e a tomar decisões adequadas aos problemas 

que a prática gera, indicamos a leitura do livro de 

Antoni Zabala: A prática educativa: como ensinar 

(1998).

SUGESTÃO DE LEITURA
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Esta seção apresenta e discute a execução e os resultados das 

oficinas que foram aplicadas entre os/as participantes da pesquisa de 

mestrado intitulada Alimentação escolar e sustentabilidade: 

compostagem como método de (re)aproveitamento dos resíduos 

orgânicos produzidos no refeitório do Campus Batalha – IFAL, 

desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-graduação do Mestrado 

Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), ao 

passo que sugere o procedimento metodológico a ser aplicado em 

comunhão com os/as docentes e a pesquisadora deste estudo em toda 

a comunidade acadêmica. 

A aplicação das oficinas

E, de repente, em razão da Covid-19, toda a organização física da escola se 
desmoronou dando lugar a novos espaços e tempos de ensinar e de aprender. E, 
toda a comunidade acadêmica, em seu lar, se viu obrigada a destinar um espaço 
para desenvolver seus trabalhos e transformá-lo em sala de aula. Para a realização 
do ensino remoto virtual, os/as docentes e demais profissionais desenvolveram 
atividades interativas a partir de metodologias ativas de aprendizagem ao ensino 
remoto emergencial, mas a utilização dessas metodologias também é 
imprescindível nos espaços de aprendizagem no modelo presencial.
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 Nesta oficina, inicialmente, houve a integração com os 

participantes da pesquisa por meio do acolhimento pela pesquisadora e 

demais professores/as. Em seguida, a pesquisadora esclareceu os 

objetivos do tema investigado e a importância de realizá-lo em formato 

de oficina. Esta se apresenta como um procedimento metodológico que 

permite a construção de um espaço de diálogo e possibilita aos 

participantes  expressarem seus conhecimentos prévios. Em razão da 

pandemia do novo coronavírus - Covid-19, a pesquisa precisou de uma 

readaptação pedagógica e de um replanejamento didático para a 

concretização das oficinas, que foram realizadas via plataforma Google 

Meet. 

As metodologias ativas são processos que buscam o 

protagonismo do/da estudante na construção do conhecimento com 

base numa educação crítico-reflexiva que incentive a motivação e sua 

autonomia no processo de ensino/aprendizagem. O uso de 

metodologias ativas na produção deste material, numa perspectiva 

dialógica e problematizadora, partiu da ideia de situar o/a 

educando/a no centro do processo educativo 

que lhe permita se apropriar de uma 

c o m p e t ê n c i a b a s e a d a n a  

compreensão dos problemas sociais, 

culturais e ecológicos, sendo capaz 

de produzir mudanças de hábitos e 

gerar reflexões acerca das questões 

r e l a c i o n a d a s à s u s t e n t a b i l i d a d e 

ambiental, social e econômica. 

Para Ferrarini (2019), as metodologias 

ativas, quando associadas às Tecnologias  

Oficina ①: 
caracterização dos conhecimentos prévios e 
democratização dos saberes

ATENÇÃO ⚠  
Não existem regras fixas. Esses 

indicativos são apenas 
balizadores para que você possa 

se orientar. 
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Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), potencializam o papel 

do protagonismo do/a aluno/a e seu envolvimento reflexivo em todas 

as etapas do processo ensino/aprendizagem. Assim, para a pesquisa, 

foram utilizadas as seguintes metodologias ativas associadas às TDIC:  

 

 Dando prosseguimento às atividades da primeira oficina, foi 

realizado um momento de reflexão a partir da dinâmica nuvem de 

palavras utilizando a plataforma Mentimeter, no intuito de explorar os 

conhecimentos prévios dos/as participantes da pesquisa sobre a 

seguinte pergunta: “Qual a importância da alimentação escolar para 

você?”. 

  Observa-se que os/as alunos/as relacionaram o PNAE aos 

r e s p e c t i v o s t e r m o s : m e l h o r r e n d i m e n t o e s c o l a r, m e l h o r 

aprendizagem, melhor desempenho, saúde, desenvolvimento, 

inclusão, educação, bem-estar, prevenção, concentração na aula, 

energia, imunidade, potencialidade, melhores condições de 

permanência, igualdade, alimentação rica em nutrientes, aluno de 

baixa renda, orçamento, dentre outros. Ressalta-se que para cada 

participante era permitido responder entre uma e três palavras. Após 

essa dinâmica, iniciou-se a problematização do tema investigado pela 

pesquisadora sobre a importância do PNAE. De forma dialógica e 

reflexiva, os/as participantes perceberam a importância da 

alimentação escolar, como ilustrado a seguir: 
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 Viu-se, com efeito, que o grupo dos/as estudantes abordou 

algumas das diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, à 

medida que os/as participantes relataram sua importância na formação 

de hábitos alimentares e práticas de vida saudáveis, na melhoria do 

rendimento escolar, no fomento ao acesso de forma igualitária e na 

garantia da segurança alimentar e nutricional, principalmente entre 

aqueles que se encontram em vulnerabilidade social.  

 Observou-se que em nenhum dos comentários entre os/as 

estudantes foi relatada a essencialidade do PNAE no fomento às ações 

de contratendência aos domínios do sistema agroalimentar 

hegemônico que ameaça a sustentabilidade do planeta. Do mesmo 

modo que não houve relação sobre a importância da valorização dos 

produtores locais ao incentivar a aquisição de gêneros alimentícios 

diversificados e produzidos pela agricultura familiar. 

Desse modo, a pesquisadora deu início a uma aula expositiva dialogada e 

problematizadora a fim de explorar os conteúdos discutidos na etapa 

anterior. Percebeu-se que, nessa etapa, as atividades iniciais 

apresentaram como uma das funções prioritárias evidenciar os saberes 

prévios dos educandos. Portanto, na  etapa inicial, buscou-se que o 

conhecimento prévio aflorasse, para posteriormente alcançar a  

Tínhamos muitos 
lanches 

industrializados 
antes do PNAE. 

Antes do PNAE sempre 
tinha gente passando 
mal, por chegar muito 

cedo sem comer e aí 
tinha energia zero para 

a aula.

Acima de tudo, 
o PNAE oferece 

oportunidade 
para quem não 

pode ter uma 
refeição.

Outra coisa também é que 
a gente começa a criar o 

hábito de se alimentar todos 
os dias com alimentos 

saudáveis. [...] Quem comia 
muita besteira começou a 

aprender a se alimentar 
melhor. 
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a aprendizagem significativa pela aplicação dos conhecimentos 

científicos. 

  Ao longo da apresentação sobre PNAE e sustentabilidade, a 

pesquisadora, também mediadora de todo o processo, incentivou a 

participação dos/as alunos/as e dos/as docentes participantes da 

pesquisa, partindo da concepção construtivista da aprendizagem, que 

aponta para um ensino que atenda à diversidade do/a aluno em 

p ro c e s s o s a u t ô n o m o s d e c o n s t r u ç ã o d o c o n h e c i m e n t o. 

Adicionalmente, a mediadora retratou a importância da inserção de 

temas transversais, como, por exemplo, a sustentabilidade, como eixos 

condutores que relacionam à vida cotidiana da comunidade, à vida das 

pessoas, suas necessidades e seus interesses. Tais temas devem ser 

trabalhados de forma transdisciplinar e ser pontos de ligação entre 

economia, ciência, sociedade e cultura. Dessa maneira, os temas 

transversais se apresentam como um conjunto de conteúdos 

educativos que contribuem para a formação integrada no contexto da 

EPT. 

  Desse modo, a mediadora fomentou a importância da 

integração entre teoria e prática com os/as professores/as 

participantes da pesquisa e discentes com o objetivo de promover 

atividades escolares que não estejam ligadas apenas a determinadas 

disciplinas, mas sim a um currículo integrado que possibilite a 

construção coletiva do conhecimento. Em seguida, cada participante 

sinalizou uma palavra sobre o termo sustentabilidade, para a formação 

de uma segunda nuvem de palavras.  

 Após a dinâmica, deu-se início à problematização sobre as 

sustentabilidades ambiental, social e econômica na perspectiva de 

construção das novas estruturas teóricas. Assim, elencamos alguns 

dos depoimentos dos participantes da pesquisa, ilustrados a seguir. 
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 Em seguida, buscamos abordar o termo sustentabilidade e suas 

múltiplas causas e inter-relações. Enfatizou-se o sistema produtivo 

hegemônico e suas implicações diante das alterações sociais, ambientais 

e econômicas. Durante todo o diálogo, foi problematizado o sistema 

agroalimentar convencional que apresenta como foco alta 

produtividade baseada em monoculturas e no uso de agrotóxicos em 

larga escala.  Tal sistema sufoca e subordina os pequenos agricultores a 

empresas detentoras de tecnologia agrícola. Diante dessas discussões 

levantadas sobre o sistema alimentar e o capitalismo, percebeu-se os/as 

discentes atentos/as e participativos/as, correlacionando a agricultura e 

a produção de alimentos moldados ao regime econômico que estão 

inseridos. 

 Assim, em termos mais objetivos, durante a mediação da oficina, 

fez-se associação da alimentação sustentável como aquela que inclui 

alimentos de base agroecológica, relacionando uma alimentação 

sustentável com alimentos de base agroecológica, com o mínimo de 

processamento e refinamento dos alimentos, com reduzido consumo 

de animais, com priorização de cadeias curtas de produção, que resgate 

a cultura familiar e local e que utilize de forma adequada as tecnologias 

O capitalismo tem 
que caminhar para 

um mundo mais 
sustentável. Para 

que tanto dinheiro 
se não há mundo 

para usar nele? 

A palestra demonstrou 
que a alimentação 
escolar auxilia na 

geração de renda, bem 
como na reorganização 

de monopólios 
produtivos 

e monocultores.

Sustentabilidade é 
preservar o futuro 

das próximas 
gerações. Plante 
um bom futuro 

agora para colher 
mais tarde. 

É importante 
lembrar que nossos 

recursos não são 
renováveis, então a 

importância de 
preservar eles. 
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agrícolas, além de promover a educação alimentar e nutricional. 

  Ao término da primeira oficina, os participantes da pesquisa 

entenderam a importância do PNAE como um programa essencial 

para a promoção das sustentabilidades e para o fomento às ações de 

contratendência aos domínios do sistema agroalimentar hegemônico, 

à medida que o programa valoriza dinâmicas de abastecimento 

alimentar provenientes do produtor local, além do fornecimento de 

alimentos saudáveis e sustentáveis que contribuem para a mitigação 

das desigualdades sociais, para a equidade e melhoria da qualidade de 

vida dessas populações. Por fim, foi levantado ao longo da oficina que a 

sustentabilidade ainda envolve outros aspectos, tais como: a prática de 

separação e tratamento de resíduos orgânicos, a redução do 

desperdício de alimentos e a minimização do uso de embalagens 

plásticas, dentre outros aspectos que foram dialogados e 

problematizados na segunda oficina. 

 

1⃣  O negócio da comida: quem controla nossa 

alimentação, da autora Esther Vivas. Disponível em: 
o-negocio-da-comida.pdf 
(expressaopopular.com.br); 

2⃣ Promoção do consumo alimentar sustentável no 

contexto da alimentação escolar, de autoria da 
Rozeane Triches. Disponível em: 
04_artigo_elizabeth.qxd (scielo.br); 

3⃣  Desperdício de alimentos: fator de insegurança 

alimentar e nutricional, da pesquisadora Sílvia 
Nascimento. Disponível em: http://dx.doi.org/
10.20396/san.v25i1.8649917.

SUGESTÃO DE LEITURA
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  UMA BREVE SÍNTESE DA OFICINA 1: CARACTERIZAÇÃO DOS          
CONHECIMENTOS PRÉVIOS E DEMOCRATIZAÇÃO DOS SABERES  

OBJETIVOS:  
apresentar a temática da alimentação escolar e sustentabilidade por 
meio de oficinas;  
promover as primeiras reflexões sobre o tema investigado a partir dos 
conhecimentos prévios das/dos estudantes;  
endossar a importância do PNAE na promoção das sustentabilidades 
ambiental, social e econômica. .   

DURAÇÃO:  
1 hora e 30 minutos.. 

 

 

MATERIAIS:  
google Meet, Projetor multimídia, plataforma Mentimeter. 

  

PÚBLICO-ALVO:  
estudantes da 3ª série do Ensino Médio Integrado e docentes das 
disciplinas de Biologia, Química, Matemática e Gestão de Resíduos.  

 

TIPOLOGIA DE CONTEÚDOS:  

nesta etapa, foram levados em consideração os conteúdos de 
aprendizagem conceituais e atitudinais. Os conteúdos conceituais foram 
desenvolvidos a partir dos diálogos e problematizações suscitados em 
torno do tema investigado. Já os atitudinais foram alcançados em 
decorrência das relações interpessoais alcançadas pela interação entre 
as/os alunas/os e demais participantes da pesquisa (ZABALA, 1998). 
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 A segunda oficina focalizou as narrativas trazidas pelos 

conhecimentos científicos dos autores dos livros e artigos Negócio da 

comida: quem controla nossa alimentação, Promoção do consumo 

alimentar sustentável no contexto da alimentação escolar e Desperdício 

de alimentos: fator de insegurança alimentar e nutricional. Vale ressaltar 

que a mediadora dividiu a turma em três grupos, cada um ficou 

responsável por um texto, com uma previsão total de 10 minutos para a 

realização dos diálogos e problematizações e 10 minutos para as 

atividades das dinâmicas e utilização de plataformas digitais como 

mecanismos de metodologias ativas. Destaca-se que na oficina houve a 

participação dos/das quatro docentes colaboradores/as da pesquisa. 

Em seguida, o grupo 1 iniciou as reflexões do livro que trata sobre 

o negócio da comida. A autora Esther Vivas propõe desvendar as 

entranhas do sistema agroalimentar capitalista e inicia seu texto 

afirmando que o que comemos é mercadoria e que comer é um ato 

político. Nesse sentido, o aluno A2 iniciou as discussões afirmando que:  

Oficina ②: 
o processo de construção da  
aprendizagem significativa 

Achei o texto bem legal, o mesmo descreve a padronização 
da comida e como é um negócio milionário. Porque ele 

também discute que os alimentos andam quilômetros até 
chegar para nós. E no meio de tudo isso, existe a plantação 

com agrotóxicos e as doenças produtoras. [...]e também ela 
discute sobre o papel do pequeno agricultor que sai 

prejudicado em toda essa cadeia e que é a agricultura 
familiar que sustenta a produção interna do país, já 
que as grandes empresas estão para a exportação. 
Então esse exemplo eu achei bem real do que está 
acontecendo no Brasil, porque é só olhar o preço 

dos alimentos que sobem cada vez mais.

33



  O aluno A29 complementou o debate quando disse que: 

“Comer é um ato complexo, não é só a ingestão de alimentos. Percebi 

no texto problemas extrajudiciais com as grandes empresas de 

alimentos”. Diante dessa afirmação do A29, foi trazido nas discussões 

que as grandes empresas de alimentos diminuem a autonomia dos 

agricultores e os subordinam às grandes transnacionais. Nesse 

segundo encontro, tivemos a participação da professora P3, que 

trouxe ao debate a seguinte afirmação: “Comer é um ato político e 

cultural”. 

  A aluna A22 trouxe ao debate a problemática:uns dos 

depoimentos dos participantes da pesquisa, ilustrados a seguir. 

 

  A partir dessa reflexão trazida pela aluna A22, 

foi suscitada pela turma a influência do sistema capitalista 

no controle da nossa alimentação. E que tal sistema nos 

impõe uma alimentação cada vez mais homogeneizada. 

   A professora P4 ressaltou a fala do aluno A2 

quando trouxe ao debate: “Que muitas propagandas nessa parte de 

padronizar são associadas a essas grandes empresas, como, por 

exemplo, a McDonald’s, que está no país inteiro, então comer um 

McDonald’s no Brasil é basicamente comer um McDonald’s em outro 

país, então existe uma padronização e que comer esse McDonald’s dá 

uma sensação de poder. E comer a frutinha da feira orgânica talvez não 

dê essa mesma sensação”. 

[...] da padronização que as indústrias vêm fazendo com a 
nossa alimentação. Basicamente, ela controla o que a gente 

come dispondo de alimentos cada vez mais, digamos, 
rotulados, como o próprio texto falou, padronizando o que 

comemos.
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A reflexão da professora P4 trouxe ao debate que a 

homogeneização alimentar provoca prejuízos não só ambientais, mas 

também sociais e nutricionais, uma vez que se perde a diversidade 

agrícola, com consequências ecológicas e culturais, diálogos que foram 

fundamentados pela leitura do livro O negócio da comida (VIVAS, 2017). 

De modo suplementar, a professora P4 promoveu uma importante 

reflexão sobre a“mcdonaldização” das nossas sociedades que afeta 

nossas culturas alimentares genuínas, as quais passam a ser vistas como 

algo desinteressante, principalmente entre os jovens, e a consequência é 

o desejo de consumir esses alimentos ultraprocessados para que 

tenham a sensação de pertencerem a uma cultura moderna e superior.  

O aluno A2 contribuiu mais uma vez para nossos diálogos 

trazendo o seguinte questionamento: 

 

A problematização trazida pelo aluno A2 gerou 

debates em torno da permanência dos impérios da 

junkfood e dialoga com Vivas (2017, p. 11), quando esta 

diz que: 

[...] Esbanjando dinheiro em campanhas de 
marketing de milhões de dólares, a Coca-Cola 
vende algo tão precioso como “felicidade”, 
“centelha de vida” ou “um sorriso”. No 
entanto, como ilustra Esther Vivas, ainda hoje 
o currículo de abusos sociais e trabalhistas da 
empresa percorre todo o planeta, assim 
como seus refrigerantes. As más práticas da 
empresa são tão globais quanto a sua marca. 
A trilha de abusos da Coca-Cola é encontrada 
em praticamente todos os cantos do mundo. 
Mas não é só isso. Tem também o impacto 
social e ecológico de suas práticas”. 

 

[...] um copo de Coca-Cola tem uma porcentagem de 
açúcar muito maior do que a própria OMS indica por 

semana para cada pessoa, mas nas mensagens da Coca-
Cola sempre têm pessoas felizes, jovens, atletas, 

praticando algum esporte...

“
“
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  Concluídas as discussões em torno do texto sobre o negócio 

da comida, a mediadora prosseguiu com a apresentação do vídeo 

Agroecologia é vida , com duração média de seis minutos. Sob a ótica 7

de Móran (2015), tais recursos potencializam o rompimento do 

conservadorismo das práticas pedagógicas repetitivas e acríticas e são 

fundamentais para a abertura da escola para o mundo e para trazer o 

mundo para dentro da escola. Para esse mesmo autor (2015), o uso de 

metodologias ativas prioriza um maior envolvimento do/a aluno/a e são 

pontos de partida para desenvolver processos mais avançados de 

reflexão, de integração cognitiva e de reelaboração de novas práticas. 

Em seguida, foi apresentada aos/as alunos/as e demais participantes da 

pesquisa a plataforma Wordwall como uma técnica de metodologia 

ativa. Essa plataforma é disponibilizada gratuitamente e permite a 

criação de quiz, jogos de palavras, palavras cruzadas, dentre outras 

possibilidades. Os/as participantes responderam a um quiz com dez 

perguntas que foram elaboradas pela pesquisadora sobre as reflexões 

suscitadas durante o diálogo referente ao primeiro texto. Ressalte-se 

que todos/as participantes da pesquisa tiveram a oportunidade de 

participar de referido momento. 

  Para Móran (2015), alguns componentes são fundamentais 

para o sucesso da aprendizagem, a exemplo de atividades que 

envolvem jogos. Estes se apresentam como uma linguagem de 

desafios, recompensas, de competição, cooperação para as gerações 

acostumadas a jogar, tornando-se uma ferramenta atraente e de fácil 

percepção. O uso dessas tecnologias torna-se um suporte de 

comunicação que aproxima o/a educador/a com o/a educando/a e 

dinamiza seu aprendizado. Tais tecnologias estão cada vez mais 

presentes nas salas de aulas estimulando a criatividade, a participação, 

o interesse e a motivação dos/as alunos/as, permitindo uma 

interligação simbiótica, profunda, constante entre o que chamamos 

mundo físico e mundo digital. 

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8vpcabxKGt0. Acesso em: 16 abr. 2021.7
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A seguir, o segundo texto contou com as reflexões dos/as 

participantes da pesquisa sobre a Promoção do consumo alimentar 

sustentável no contexto da alimentação escolar, e, a partir disso, 

observou-se que o grupo de pesquisa estabeleceu uma conexão 

interessante entre o PNAE e a sustentabilidade. Quando, por exemplo, 

A1 relatou que: 

Essas reflexões levantadas por A1 trazem as experiências do 

município de Dois Irmãos, que integra a Região Metropolitana de Porto 

Alegre-RS. 

 O artigo em questão relata o papel da alimentação escolar na 

promoção do consumo alimentar sustentável nesse município. Triches 

(2015) compartilha em seu artigo, de forma clara e didática, as 

experiências que foram desenvolvidas na região e de que forma isso 

implicou a mudança não só no consumo e na saúde da população, mas 

também na produção e nos modelos de desenvolvimento. 

[...] achei o artigo bem legal; Eu achei que os 
pesquisadores fizeram um projeto para renovar a 

comunidade...
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  A introdução de alimentos locais oriundos da agricultura 

familiar, a implantação de horta municipal e de hortas escolares com a 

introdução de hortaliças e frutas de produção orgânica e de produtos 

integrais no cardápio, além da construção de mercados para 

agricultores familiares locais, o incentivo à organização, à cooperação e 

à formalização; a garantia da venda dos gêneros produzidos, com 

consequente aumento na renda e redução do êxodo rural são algumas 

das experiências exitosas do município de Dois Irmãos (TRICHES, 

2015). 

  O aluno A31 fez um relato sobre sua experiência enquanto 

participante de um projeto de extensão promovido pela disciplina de 

Geografia do IFAL Campus Batalha ao discorrer que:  

 

Em 2019, o professor de Geografia passou um trabalho sobre os transgênicos e, durante 
as pesquisas, a gente percebeu que todos que levam as pessoas a optarem pelos 
transgênicos, ao invés dos orgânicos é a questão financeira, porque os transgênicos 
acabam sendo muito mais baratos. O texto, ele fala exatamente isso, que um dos 
problemas atuais não é a questão de orgânicos que você está produzindo, mas sim a 
condição dessas pessoas em comprar esses produtos. Então eles falam que não vai 
adiantar você produzir duas vezes mais orgânicos ou quatro ou cinco ou dez, se as 
pessoas não têm condições de comprar, porém o texto não deixa que isso seja o único 
problema, ele ainda fala que produzir não seja a solução; a partir do momento que você 
corrige esse problema e façam com que essas pessoas tenham condição, você aí vai 
precisar produzir mais orgânicos de qualquer forma no futuro. Então eu gostei porque o 
texto fala do problema atual só que visando o futuro. Quando corrigir esse problema, 
qual será o próximo? Será a quantidade, porque se tem mais pessoas buscando esse tipo 
de alimento, consumir esse tipo de produto, vai faltar oferta.
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  A partir do relato de A31, a mediadora contextualizou que 

muitas vezes é comum associarmos o “comer orgânico” com comer 

caro. Porém, quando compramos alimentos sazonais, locais, 

diretamente dos agricultores, de grupos, associações ou de 

cooperativas, são alternativas que nos permitem comer bem e a preços 

acessíveis. Ao comprar nas proximidades, estaremos reduzindo o 

impacto ecológico de um modelo de alimentação quilométrica que está 

subvencionada ao agronegócio, posta no mercado abaixo do preço de 

custo e competindo deslealmente com os camponeses nativos. Ou seja, 

comprar diretamente do agricultor, sem intermediários, é uma escolha 

adequada tanto para obter um produto de qualidade a um preço 

acessível como para a promoção de justiça social e ecológica. 

 Seguindo a dinâmica, a mediadora fez uma breve síntese do 

artigo de Triches (2015) e trouxe em sua fala a importância do PNAE na 

promoção do consumo alimentar saudável no contexto da escola e no 

fomento ao consumo sustentável. A mediadora também destacou o 

papel do consumo e do consumidor como peças-chave na 

transformação desse cenário, que é dominado pela lógica do capital. A 

pesquisadora pontuou a relevância de trazer eixos transversais para o 

debate, diálogo e reflexões no espaço escolar. É como Triches diz: “[...] é 

necessário transformar essa força dos consumidores de ‘epistemologia 

da cegueira’ para ‘epistemologia da visão’” (TRICHES, 2015, p. 758). 

 Nesse momento, A1 pediu o espaço de fala e complementou: 

[...] achei interessante o que você acabou de falar, que 
não se deve só ensinar a pessoa, fazer uma palestra 
como algo parado, mas que tem que mostrar como 

funciona na prática; não deve ser só uma 
intervenção, algo que só joga no tempo.
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  Considerando a indagação de A1, a pesquisadora trouxe o 

exemplo do município de Dois Irmãos, onde os/as alunos/as 

desenvolviam aulas práticas em propriedades rurais do município no 

intuito de promover estilos de vida sustentáveis, de integrar o homem 

à natureza e desenvolver práticas pedagógicas que articulem teoria e 

prática. Assim, os/as estudantes aprendiam na prática vários conceitos, 

cálculos, linguagens que eram vistos na sala de aula. Como, por 

exemplo, participavam desde o preparo da terra (compostagem, 

minhocário) até a preparação culinária com o alimento produzido e a 

sua degustação (TRICHES, 2015). 

  Finalizados os diálogos e as problematizações do artigo 

Promoção do consumo alimentar sustentável no contexto da 

alimentação escolar, a pesquisadora deu prosseguimento à oficina 

com a exibição do vídeo: Programa Nacional de Alimentação escolar , 8

de autoria do FNDE. O material apresenta uma duração média de seis 

minutos e trata da história do programa, de seus objetivos e das 

diretrizes.  

  Dando continuidade à pluralização dos saberes, a mediadora 

iniciou as discussões sobre o terceiro texto, cujo título é Desperdício 

de alimentos: fator de insegurança alimentar e nutricional. A pesquisa 

mostrou que o desperdício de alimentos ocasiona elevadas perdas 

econômicas e compromete os recursos naturais. Nascimento (2018), 

autora do texto debatido, examina as causas dos desperdícios e conclui 

que o principal fator é ocasionado por problemas de ordem 

socioeconômica causados pela má distribuição das riquezas. 

 O estudo definiu que os sistemas produtivos contemporâneos 

contribuem para uma intensa deterioração ambiental por serem 

embasados no consumismo e na exploração predatória da natureza. 

Tais práticas se reverberam no uso indiscriminado de agrotóxicos, de 

insumos químicos, na erosão do solo, na qualidade e abastecimento de 

água, na poluição do ar, na produção e destino final de resíduos sólidos, 

na redução da biodiversidade, e consequentemente na saúde humana. 

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OGNvyi2CWoI. Acesso em: 16 abr. 2021.8
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  A partir da construção participativa do conhecimento, 

A20 incorporou em sua fala elementos que dialogam bem com o texto 

ao relatar que:“Achou o texto bem interessante, de fácil análise e que 

traz uma visão bastante ampla sobre o desperdício. Já de início, o texto 

fala sobre no aumento da produção de alimentos para atender uma 

população de 9 bilhões de pessoas em 2050. Ele [o texto] vai abordar 

como o desperdício afeta diretamente a disponibilidade dos recursos 

naturais para atender a esse crescimento na produção de alimentos, 

porém constitui-se um extremo desafio; sabemos que na realidade há 

uma grande despreocupação de muita gente com relação a isso, 

inclusive chega a se tornar uma questão de ética, existe um elevado 

padrão de perda, como foi discutido anteriormente no início das 

discussões, que são desperdiçados por ano 1,3 bilhões de toneladas de 

alimentos, que, além de causarem grandes perdas econômicas, também 

comprometem os recursos naturais”. 

A professora P3 fez uma análise da temática, concluindo que:  

[...] acho que, dos textos trabalhados até agora, nenhum 
casou tanto com a Biologia quanto esse. O texto dialoga com 
o meio ambiente e foi muito interessante porque eu havia 
trabalhado com os meninos do 3º ano uma coisa chamada 
“efeito cobra”, que eu não sei se o pessoal da nutrição lida 
com isso; é quando, para você atingir uma meta, os meios 
não são justificáveis e às vezes o resultado chega a ser até 
pior. Nessa questão da grande produção de alimento, o texto 
deixa muito claro que isso demanda maior desgaste do solo, 
embora conte com o emprego de tecnologia de ponta, só 
que essas tecnologias de ponta diminuem uma coisa 
chamada biodiversidade, e aí eu já perco uma coisa 
importantíssima, como o controle biológico de pragas, um 
e c o s s i s t e m a s i m p l i f i c a d o é u m e c o s s i s t e m a e m 
desequilíbrio. Eu tenho que observar que quem quer montar 
uma roça, digamos assim, se eu quero montar uma roça de 
milho e naquele terreno havia um monte de palma forrageira, 
e eu já retiro a palma, eu já alterei o ecossistema, e se aquela 
roça for uma roça trimestral, e não tiver, como ele fala, uma 
coisa chamada rotação de cultura, que é uma prática antiga, 
que caiu naquela coisa de ficar obsoleta, mas não é, porque 
eu devolvo ao solo de forma natural os nutrientes dos quais 
ele necessita, só que quem trabalha com hiper e larga escala 
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não pode esperar, eu não posso esperar que, depois 
de eu arrancar a cana, eu tenha que plantar milho, 
feijão-verde. Ao contrário, quem arranca a cana já vai 
fazendo a adubação química pra plantar de novo, 
então a visão mercadológica acaba excluindo a visão 
ambiental. E outra coisa que achei interessante no 
texto foi a diferença que a autora traz em relação à 
diferença entre perda e desperdício; desperdício 
passa por valores de ética” (P3, dados da pesquisa, 
2021). 

  O relato de P3 provocou significativas reflexões à medida que 

trouxe em seu discurso que práticas ambientalmente sustentáveis têm 

sido consideras obsoletas, a exemplo da rotação de culturas. Segundo 

Azevedo (2004), o maior equívoco das práticas agrícolas da 

contemporaneidade foi marginalizar os métodos tradicionais de 

manejo ecológico de fertilidade e controle de pragas, a exemplo da 

adubação verde, rotação de culturas e compostagem. Desse modo, 

segundo essa mesma autora (2004), o padrão tecnológico moderno 

da agricultura ignorou a heterogeneidade local e tornou os sistemas 

complexos e locais ineficientes para acompanhar a adaptabilidade dos 

pacotes modernos.    

  Porém, na outra 

ponta da mesa, a agricultura 

camponesa e ecológica tem 

demonstrado que não só 

pode alimentar o mundo de 

forma sustentável, como é a 

única capaz de fazê-lo. Tal 

prática não se configura 

u m a i d e i a b u c ó l i c a d o 

c a m p o , m a s a 

d e m o c r a t i z a ç ã o d e 

tecnologias que possibilitem 

c o n f l u i r o s m é t o d o s  

camponeses de ontem com 

os saberes de amanhã.  9

  Disponível em: https://www.instagram.com/p/CBmBhx0j6LF/?utm_source=ig_web_copy_link. Acesso em: 28 jul. 2021.9

Foto: Yamashita (2020)9
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  Nessa linha, o discurso de A5 diz que:. 

[...] o artigo traz um dado que daqui para 2050 será necessária uma produção 
de mais ou menos mais 60% dentro do que a gente já produz hoje.Então seria 
um aumento na produtividade de mais da metade que a gente já produz hoje, 
mas ele [o texto] chama a atenção a uma coisa que você [a mediadora] acabou 
de falar: a gente tem recursos tecnológicos para produzir, a gente só não tem a 
capacidade dos nossos recursos naturais, que vai ser a questão da falta de água, 
da questão da erosão do solo; e ela [a autora] traz outro ponto importante que 
eu achei no texto: é quando fala na questão na Declaração dos Direitos 
Universais que a ONU deu, falando que o direito à alimentação é um direito de 
todos e que todo mundo deveria ter esse acesso; mas, na verdade, ele [o texto] 
também traz outro ponto da questão que mostra que a fome não se resolveria 
se a gente diminuísse o desperdício, porque são problemas políticos. Na 
verdade, a elite nesse poder e a questão dessa má distribuição e de que a fome 
está ligada diretamente a sua classe social e o texto trata bastante sobre essa 
questão da educação alimentar e nutricional que a gente deveria ter para 
reduzir nessa questão do desperdício, que é grande, mas mesmo que isso se 
resolvesse, não resolveria o problema da fome. E a gente viu no bimestre 
passado, na disciplina de Biologia, que a professora passou um seminário, que 
inclusive foi o meu tema, de como isso está relacionado, de que, se a gente não 
tiver recursos ou não cuidar direito desse problema agora, nem os sistemas 
sustentáveis vão conseguir manter
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  Em seguida, no sentido de ampliar a construção do 

conhecimento e instigar ainda mais debates plurais entre os/as 

participantes da pesquisa, a mediadora exibiu o vídeo Desperdício de 

Alimentos , que aborda a necessidade de evitar o desperdício em toda 10

a cadeia agroalimentar.    

  De acordo com o material exibido e com o texto dialogado, 

cerca de 54% de desperdício ocorrem na produção agrícola e pós-

colheita, enquanto as etapas de processamento, distribuição e 

consumo respondem por 46%, gerando impactos ambientais. Além 

disso, o vídeo enfatiza que a prática de compostagem, considerada 

uma das tecnologias sociais mais efetivas na gestão de resíduos 

orgânicos, revitaliza os solos e produz alimentos de melhor qualidade. 

 Disponível em:https://www.youtube.com/watch?v=eLq3GzSDnZc. Acesso em: 16 abr. 2021.10

Vídeo: Desperdício de alimentos. Recuperado do YouTube.10
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  Ao delinear os eixos temáticos que foram discutidos na 

oficina, observa-se que tais temáticas dialogam e permitem um 

entrelaçamento entre políticas públicas, a exemplo do PNAE, com 

princípios pautados no direito humano à alimentação adequada e 

saudável, no uso e manejo sustentável dos recursos naturais. A partir do 

incentivo a sistemas agroecológicos, da redução do desperdício de 

alimentos e estímulo a técnicas efetivas no controle de resíduos 

orgânicos, tais práticas fomentam a segurança e soberania alimentar e 

os sistemas agroalimentares sustentáveis. 

  Apesar de tais ações coexistirem com políticas que 

apoiam o agronegócio de exportação, os transgênicos e consumo de 

agrotóxicos, foi visto que a educação alimentar e nutricional representa 

uma importante diretriz na inserção de temas transversais nos 

currículos escolares, na medida em que oportunizam diálogos em torno 

das problemáticas relacionadas aos sistemas agroalimentares.  11

. 

 Disponível em:https://gamarevista.uol.com.br/semana/quem-faz-seu-prato/qual-a-comida-do-futuro/. Acesso em: 4 11

ago. 2020.

Foto: Autumn Sonnichsen(2020)11

45

https://gamarevista.uol.com.br/semana/quem-faz-seu-prato/qual-a-comida-do-futuro/


  UMA BREVE SÍNTESE DA OFICINA 2: O PROCESSO DE 
CONSTRUÇÃO DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA  

OBJETIVOS:  
problematizar a cultura do desperdício e o sistema produtivo 

hegemônico; 

apresentar a efetividade da compostagem no (re)aproveitamento dos 

resíduos orgânicos..   

DURAÇÃO:  
1 hora e 30 minutos.. 

 

 

MATERIAIS:  
google Meet, Projetor multimídia, plataforma Wordwall. 

  

PÚBLICO-ALVO:  
estudantes da 3ª série do Ensino Médio Integrado e docentes das 
disciplinas de Biologia, Química, Matemática e Gestão de Resíduos.  

 

TIPOLOGIA DE CONTEÚDOS:  

nesta etapa, foram levados em consideração os conteúdos de 
aprendizagem conceituais e atitudinais. Os conteúdos conceituais foram 
desenvolvidos a partir das reflexões suscitadas em torno das bibliografias 
sugeridas na oficina anterior. Já os atitudinais foram ainda mais aguçados 
em decorrência das problematizações levantadas pelas/os estudantes e 
demais colaboradores, que, a partir de suas narrativas, ressignificaram 
suas percepções perante o problema posto no sentido de transformá-
las(ZABALA, 1998). 
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 Nesta oficina, a mediadora problematizou com os/as demais 

participantes da pesquisa que a abordagem linear de “extrair-consumir-

descartar” é uma característica peculiar do sistema econômico vigente, 

que torna-se responsável pelo aumento da geração de resíduos sólidos 

derivados de um consumismo em massa que, aliado à má gestão desses 

resíduos, tornam-se responsáveis por muitos dos impactos ambientais 

do planeta. Nessa contradição, o incentivo ao consumo de alimentos 

que utilizam sistemas que promovem o uso sustentável dos recursos 

naturais apresenta-se como alternativa na proteção à biodiversidade. 

Associados a esse manejo, práticas de (re)aproveitamento de resíduos 

orgânicos, a exemplo da compostagem, demonstram-se como uma 

importante alternativa para os desenvolvimentos sustentáveis social, 

econômico e ambiental. 

Em seguida, a professora enalteceu a forma didática como a 

cartilha da UFSC aborda o sistema de compostagem. Essa cartilha foi 

disponibilizada para os/as estudantes da pesquisa e traz um sistema de 

compostagem termofílica em leiras estáticas com aeração passiva, que 

vem sendo implantado com êxito em instituições de pequeno a grande 

portes. Depois, baseada nesse método de compostagem, a mediadora 

explicou como se realiza uma composteira termofílica fundamentada no 

método UFSC.  

Oficina ③: 
articulação entre teoria e prática

A compostagem é o processo de degradação controlada de resíduos 
orgânicos sob condições ideais de umidade, oxigênio e de nutrientes, 
tendo como resultado final o composto orgânico. Esse composto 
pode ser utilizado na agricultura ou na recuperação de solos.

Para  
SABER+
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  Porém, antes dessa explanação detalhada, a professora 

pediu para que um/a dos/das estudantes que realizaram a leitura prévia 

do material acima citado fizesse uma breve descrição sobre os passos 

necessários para a montagem da leiras de compostagem. A1 se 

prontificou e descreveu da seguinte forma: “Pega uma camada, como 

folha e serragem, depois coloca os resíduos orgânicos e vai cobrindo 

com serragem para que absorva a umidade. Quando terminar tudo, 

cobre com palha para que na evaporação não perca muita água e, se eu 

não me engano, serve também para reter um pouco da temperatura. O 

ar circula de baixo pra cima em forma de convecção”. 

  A professora parabenizou a participação efetiva do aluno A1 

e reconheceu a ressignificação dos conhecimentos prévios que foram 

apresentados em um momento anterior ocorrido tanto nas oficinas da 

pesquisa como em sala de aula em torno da respectiva temática. 

Aproveitando o engajamento do A1, a facilitadora realizou mais uma 

pergunta:“Qual tipo de vantagem a compostagem traz para a gente?”. 

A1 prontamente respondeu: “Não vai precisar gastar com fertilizantes 

sintéticos, além de ser uma boa alternativa para não descartar resíduos 

orgânicos de qualquer jeito, não atrair vetores e pragas e poder ser 

usada para a produção de alimentos”. 

  Logo após, a professora iniciou a explanação do método de 

compostagem termofílica, descrevendo suas principais características 

e argumentando que tal modelo pode ser implantado com êxito no 

IFAL-Campus Batalha. Os principais aspectos do método UFSC são 

definidos, inicialmente, por quatro fases: fase inicial, fase termofílica, 

fase mesofílica e fase de maturação, ilustradas na figura a seguir. 
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 Nesta oficina, a mediadora problematizou com os/as demais 

participantes da pesquisa que a abordagem linear de “extrair-consumir-
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que torna-se responsável pelo aumento da geração de resíduos sólidos 
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naturais apresenta-se como alternativa na proteção à biodiversidade. 
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Em seguida, a professora enalteceu a forma didática como a 
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disponibilizada para os/as estudantes da pesquisa e traz um sistema de 
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método UFSC.  
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 O método UFSC de compostagem de resíduos orgânicos é um 
trabalho de pesquisa de mais de 20 anos do professor Paul 
Richard Momsen Miller, do departamento de Engenharia Rural 
da  Universidade Federal de Santa Catarina. Consiste na 
adaptação do método de compostagem termofílica em leiras 
estáticas com aeração passiva à realidade brasileira, de forma a 
otimizar o processo de transformação da matéria orgânica 
em fertilizante natural. 

Fonte: Portal Natureza e Conservação.
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SABER+



   

  

  Por fim, a professora destacou a importância dos materiais e 

insumos necessários para a elaboração da composteira. Há a 

necessidade de planejamento e articulação com os fornecedores 

próximos do campus para o fornecimento da matéria seca, como 

serragem, palha, aparas de grama, folhas, podas de galho, cama de 

animais, entre outros. Além do planejamento quanto à destinação do 

composto, no caso do Campus Batalha, a destinação será para o cultivo 

de hortas com objetivo de fechar o ciclo de gestão de resíduos 

orgânicos e inseri-las nos cardápios da alimentação fornecidas aos/às 

alunos/as, além de aproveitar ao máximo seu potencial pedagógico.    

  O adubo orgânico pode, também, ser utilizado em jardins ou 

em outras áreas verdes da comunidade no entorno do IFAL -Campus 

Batalha. Nesse sentido, foi desenvolvido um projeto piloto de 

(re)aproveitamento dos resíduos orgânicos produzidos no refeitório 

destinados para a elaboração da composteira e o adubo produzido foi 

utilizado para jardinagem, como ilustra o fluxograma abaixo.  

  À guisa de conclusão, a professora condutora da oficina e a 

pesquisadora dialogaram com os/as demais participantes da pesquisa 

sobre a importância de se entender que a teoria e a prática são 

indissociáveis na construção da aprendizagem significativa. Na 

articulação entre teoria e prática, foi sugerida, aos três grupos 

formados desde o início das oficinas, uma atividade prática sobre a 

elaboração de uma minicomposteira de escala doméstica para ser 

apresentada, dialogada e problematizada na oficina seguinte com base 

na cartilha da UFSC disponibilizada pela pesquisadora. 
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Fluxograma cíclico do projeto piloto de compostagem 
 do IFAL– Campus Batalha

Fonte: elaborado pelos autores, 2021.



  UMA BREVE SÍNTESE DA OFICINA 3: ARTICULAÇÃO ENTRE TEORIA 
E PRÁTICA  

OBJETIVOS:  
orientar a confecção de uma composteira em escalas doméstica e 

institucional; 

explorar o potencial pedagógico integrador de composteiras e hortas 

escolares, fomentando práticas transdisciplinares; 

 

DURAÇÃO:  
1 hora e 30 minutos.. 

 

 

MATERIAIS:  
google Meet, Projetor multimídia, plataforma Kahoot e vídeos 
educativos.. 

  

PÚBLICO-ALVO:  
estudantes da 3ª série do Ensino Médio Integrado e docentes das 
disciplinas de Biologia, Química, Matemática e Gestão de Resíduos.  

 

TIPOLOGIA DE CONTEÚDOS: 

nesta etapa, foram levados em consideração todos os conteúdos que 
possibilitem o desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas, de 
relação interpessoal e de inserção social das/dos participantes. Nesse 
sentido, as/os participantes da pesquisa tiveram contato com os 
conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais (ZABALA, 
1998). 
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 A aplicação das oficinas que culminou neste material partiu dos 

conhecimentos prévios considerando a realidade de cada participante, 

no sentido de ressignificar tais conhecimentos em busca da 

aprendizagem significativa e alcançar o ponto de chegada - o concreto 

pensado. 

 Desse modo, a pesquisa apresentou enquanto práxis (articulação 

entre teoria e prática), a confecção de minicomposteiras, em escala 

doméstica, pelos/as participantes do estudo com o  objetivo de 

tencionar a partir da prática o conhecimento acumulado. Nesse sentido, 

a composteira realizada pelos/as partícipes assume o papel de fortalecer 

a importância do (re)aproveitamento da porção orgânica na redução de 

impactos ambientais, da articulação entre teoria e prática, do manejo 

mais sustentável de recursos naturais e a busca por novos padrões de 

consumo que transpassam por valores éticos, justos e solidários. 

Assim, os três grupos formados desde o início das oficinas 

realizaram as minicomposteiras utilizando didáticas, metodologias e 

materiais diversos. Todos os grupos produziram um vídeo explicando o 

passo a passo para a elaboração da atividade. O grupo 1 utilizou dois 

recipientes transparentes do tipo garrafa pet com capacidade de 2 litros 

a fim de proporcionar aos/às demais participantes da pesquisa a 

visualização das camadas e do processo de decomposição dos resíduos 

orgânicos. Um recipiente foi utilizado para confeccionar a 

minicomposteira e o outro cedeu uma parte do material que serviu para 

vedar a região superior da composteira. O grupo em questão realizou 

um corte na base do recipiente que foi utilizado para a produção do 

composto, que serviu como armazenamento do chorume. Tal 

biofertilizante é o produto líquido do processo de decomposição do 

material orgânico que foi coletado em virtude de pequenos furos 

realizados na tampa da garrafa.  

Oficina ④: 
O concreto pensado

53



   

  

   

  Em seguida, iniciou-se a montagem das camadas da 

minicomposteira utilizando os seguintes materiais: cascas de frutas e 

hortaliças como resíduos orgânicos (fontes de nitrogênio) e folhas 

(fontes de carbono) como matéria seca; ambos foram cortados pela 

equipe em pedaços menores no intuito de acelerar o processo de 

decomposição.  

  Após duas horas, deu-se prosseguimento à composição da 

composteira alternando as camadas entre os resíduos de alimentos e o 

material seco, respeitando a relação C/N. Ao passarem-se 48 horas, 

observou-se as mudanças nos materiais em função da ação de 

bactérias mesófilas e intensa ação de decomposição. 

   No dia 4, a equipe relatou que, provavelmente, iniciou-se a 

fase termofílica que ocorre quando a temperatura ultrapassa 45ºC. 

Essa percepção se deu em torno da intensa decomposição de material, 

liberação de calor e de vapor de água observada pela equipe. Nota-se, 

também, que no quarto dia, começou a aparecer, na base da 

composteira, a produção de um líquido escuro, conhecido por 

chorume. Tal material produzido é rico em nutrientes, portanto, pode 

ser recolhido e utilizado como fertilizante. Esse processo se dá, 

principalmente, pelo excesso de umidade na pilha. 

Para a realização das composteiras, os/as 

participantes da pesquisa utilizaram o Manual de 

Orientação: Compostagem Doméstica, 

Comunitária e Institucional de Resíduos Orgânicos 

do Ministério. Brasília, DF, 2017. Disponível em: 

www.mma.gov.br. 

SUGESTÃO DE LEITURA
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 No sexto dia, observou-se que a decomposição dos materiais 

presentes na pilha apresentou tempos diferentes, visualizando-se nessa 

fase que os materiais orgânicos mais resistentes no interior da 

composteira ainda se encontravam praticamente em seu estado 

original. De acordo com Brasil (2017), tal decomposição só ocorre na 

fase mesofílica, caracterizada pela redução gradativa da temperatura 

em função da menor atividade de micro-organismos termófilos e da 

ação de fungos mesófilos e actinomicetos, observados por volta do 40º 

dia. Foi possível, ainda nessa fase, visualizar o aumento do chorume na 

base. 

 Por fim, o início da fase de maturação responsável pela formação 

do húmus só pôde ser observada pela equipe após 90 dias da fase inicial 

da compostagem. Essa fase final ocorreu nos últimos 30 dias da fase 

ativa e foi responsável pela degradação de partículas maiores, mais 

resistentes e pelo aumento da capacidade de troca catiônica, ou seja, da 

disposição do solo ou composto orgânico responsável por viabilizar 

cátions para as plantas (BRASIL, 2017). 

Para assistir ao vídeo produzido pelo grupo 1 e compreender os 

passos descritos nesse processo , assista ao vídeo abaixo: 

55

https://www.youtube.com/watch?v=j9Uoj1KvT-E


   

  O grupo 2 adotou uma metodologia bastante similar em 

relação ao grupo 1. As diferenças observadas foram encontradas em 

alguns materiais utilizados pelo grupo 2 que não foram consideradas na 

composteira da equipe anterior, tais como: brita, material utilizado 

com a função de filtragem e o inoculante com o objetivo de reduzir o 

tempo necessário para atingir a fase termofílica, evitando, portanto, a 

atração de vetores e pragas urbanas. Essas diferenças processuais 

podem ser percebidas no vídeo produzido pelo grupo 2. A seguir, 

acesse o vídeo e confira: 

  Já o grupo 3 optou por reciclar dois recipientes de plástico 

destinados para armazenar bolo, utilizando-os para a confecção da 

minicomposteira. O primeiro passo da equipe foi realizar a marcação 

em formato de círculo na base de um dos recipientes com auxílio de 

um pincel. Logo em seguida, o grupo utilizou um material cortante para 

a b r i r a b a s e d e s s e re c i p i e n te , d e i x a n d o u m a b o rd a d e , 

aproximadamente, 2 centímetros para servir de apoio para o outro 

objeto, que foi posicionado em cima para recebimento dos materiais 

úmidos e secos da composteira. 
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 O passo seguinte foi realizar vários furos na parte superior do 

outro recipiente e, com o auxílio de uma tinta guache de cor preta, a 

equipe pintou esse compartimento acima mencionado com o objetivo 

de atrair mais calor e acelerar o processo de decomposição. A base 

desse segundo material foi aproveitada para vedar a parte superior da 

minicomposteira, que também continha vários furos com menor 

diâmetro no intuito de favorecer o processo aeróbico pela entrada de 

oxigênio. Em seguida, iniciaram o processo de montagem da 

composteira alternando entre material orgânico (cascas de frutas, 

hortaliças e cascas de ovos) e material seco, como folhas secas. 

Adicionaram ao processo o inoculante também utilizado pelo grupo 2. 

No segundo dia, a equipe relatou que abriu a composteira, 

adicionou borra de café e realizou o revolvimento da pilha, a fim de 

misturar os materiais antigos aos novos, além do oxigênio que foi 

adicionado na composteira com objetivo de potencializar a 

decomposição aeróbia. Esse procedimento foi realizado duas vezes ao 

longo da semana. A equipe, igualmente ao grupo 1, observou a produção 

do chorume, que ficou armazenado na base da minicomposteira. Para 

acompanhar o processo realizado pelo grupo 3, assista ao vídeo tutorial 

a seguir, produzido pela equipe.  
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  A sistematização dessas oficinas se apresenta como uma 

importante ferramenta de ensino-aprendizagem e como um 

importante material pedagógico na materialização da articulação 

entre teoria e prática com foco na transdisciplinaridade. Nesse 

sentido, almeja-se que as reflexões suscitadas nos diálogos 

desenvolvidos na aplicação deste material possam ser permanentes e 

compartilhadas em toda comunidade acadêmica do IFAL Batalha, no 

intuito de contribuir, mesmo que de forma mínima, para redução do 

desperdício de alimentos, para o (re)aproveitamento de resíduos 

orgânicos (em escalas institucional e comunitária), e para a 

s e n s i b i l i z a ç ã o d a s p e s s o a s n a v a l o r i z a ç ã o d e s i s t e m a s 

agrossustentáveis com vistas a possibilitar o desenvolvimento 

sustentável. Nesse sentido, a professora P2 ressaltou a importância 

que a presente pesquisa trouxe com relação à inter e à 

transdisciplinaridade ao afirmar que: 

   

[...] foi possível perceber que, além de questões 
nutricionais, ambientais, econômicas e sociais, a 

agroecologia e a compostagem podem ser utilizadas 
como ferramentas de ensino-aprendizagem

58



 

 Finalizando a etapa de aplicação das oficinas, espera-se que este 

material plante em cada indivíduo da comunidade acadêmica do IFAL 

Campus Batalha, e para além dela, sementes de reflexões que levem a 

um processo de mudança de comportamentos e atitudes acerca da 

necessidade de reduzir e (re)aproveitar os resíduos orgânicos para 

práticas de compostagem, de modo que se perceba a importância do 

material como ferramenta pedagógica para reflexões sobre o meio e o 

ambiente, assim como para a transformação da sociedade. E que todos e 

todas possam colher os frutos, tais como os/as participantes desta 

pesquisa alcançaram após os diálogos e problematizações suscitadas 

nas oficinas. 

 

Foto: FAO (2020)
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  UMA BREVE SÍNTESE DA OFICINA 4: O CONCRETO PENSADO  

OBJETIVOS:  
elaborar uma composteira em escala doméstica; 

analisar a dimensão pedagógica das oficinas no fomento a práticas inter/

transdisciplinares; 

proceder à avaliação na perspectiva formativa, assegurando a atuação 

coletiva e colaborativa das/dos participantes no processo de construção 

das oficinas.  

DURAÇÃO:  
1 hora e 30 minutos.. 

 

 

MATERIAIS:  
google Meet, Projetor multimídia, vídeos tutoriais com a elaboração da 
composteira. 

PÚBLICO-ALVO:  
estudantes da 3ª série do Ensino Médio Integrado e docentes das 
disciplinas de Biologia, Química, Matemática e Gestão de Resíduos.  

 

TIPOLOGIA DE CONTEÚDOS:  

nesta etapa, foram levados em consideração todos os conteúdos que 

possibilitem o desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas, de 

relação interpessoal e de inserção social das/dos participantes. Nesse 

sentido, as/os participantes da pesquisa tiveram contato com os 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais (ZABALA, 

1998). 
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 Este e-book, fruto da materialização do produto educacional 

intitulado Oficinas de educação alimentar e nutricional: a 

sustentabilidade numa perspectiva transdisciplinar, apresenta como 

principal objetivo o desenvolvimento do método de compostagem 

como um potencial instrumento didático no processo de ensino/

aprendizagem, na perspectiva de articular teoria e prática entre 

diferentes componentes curriculares com fim na aprendizagem 

significativa. A aplicação deste material certamente fomentará debates 

plurais entre os/as discentes e demais servidores/as do IFAL Campus-

Batalha sobre o desenvolvimento sustentável entre suas três dimensões: 

meio ambiente, economia e sociedade. 

 Esperamos que os/as discentes e toda a comunidade acadêmica 

atentem para a necessidade urgente de colaborar com o 

desenvolvimento de um sistema alimentar que seja pautado na 

promoção da sustentabilidade que atenda às reais necessidades dos 

seres humanos. Nesse sentido, almejamos que este material contribua 

para o (re)planejamento de práticas pedagógicas que promovam a 

inserção de temas transversais nos currículos, dialogando com 

temáticas de desenvolvimento sustentável no contexto da Educação 

Profissional e Tecnológica. 

Palavras finais5
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Foto: FAO (2018)
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