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Introdução

As mudanças dos hábitos alimentares dos (as) 
consumidores (as) e a crescente procura por produtos 
de qualidade exigem um conhecimento mais detalhado
destes (as) consumidores (as), em relação à leitura dos 
rótulos, fazendo com que os mesmos tenham mais 
condições de escolha e adquiram alimentos mais 
seguros. De acordo com a ANVISA (2002) toda 
inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva 
ou gráfica, escrita, impressa, estampada, gravada, 
gravada em relevo ou litografada ou colada sobre a 
embalagem do alimento é denominado de rótulo. Os 
rótulos são elementos essenciais de comunicação entre 
empresas produtoras de alimentos e consumidores, os 
quais desejam melhores informações a respeito dos 
produtos que compram (ALBUQUERQUE, 2005). 
Os(as) consumidores (as), cada vez mais conscientes e 
responsáveis, têm interesse em saber as informações da 
composição dos alimentos ou ingredientes que 
compõem o produto o qual vão adquirir. A rotulagem 
dos alimentos, ao orientar o consumidor sobre a 
qualidade e a quantidade dos constituintes nutricionais 
dos produtos, pode promover escolhas alimentares 
apropriadas, sendo indispensável a confiabilidade das 
informações. Tem sido observado que as falhas na 
legislação vigente no Brasil propiciam o repasse de 
informações incorretas, que podem gerar confusão, 
principalmente no que tange à informação nutricional 
complementar (INC) e às normas sobre alimentos para 
fins especiais. Entretanto, o acesso à informação 
correta sobre o conteúdo dos alimentos, por ser um 
elemento que dificulta a adoção de práticas alimentares 
e estilos de vida saudáveis, configura-se, em seu 
conjunto, uma questão de segurança alimentar e 
nutricional (CAMARA et al., 2008). Desta forma, é
importante que estas informações sejam claras e 
possam ser utilizadas para orientar a escolha adequada 
dos alimentos (ANVISA, 2005). Mediante esta 
realidade e sabendo da importância do entendimento 
das informações contidas nos rótulos, este projeto teve
como objetivo orientar os estudantes do oitavo ano do 
ensino fundamental de escolas públicas, em relação à 

leitura dos rótulos, para que compreendam as 
informações passadas pelas empresas e assim tenham 
condições de repassar para as suas famílias, além de
poderem escolher alimentos mais seguros e adequados 
às suas necessidades.

Material e métodos

A. Materias
Os recursos didáticos utilizados foram: cartazes, 

folders, banner, rótulos de diversos produtos 
alimentícios e data show, visando uma melhor 
apresentação e compreensão do tema proposto.

B. Métodos

Para a realização do presente trabalho, inicialmente 
aplicou-se um questionário com sete perguntas semi-
estruturadas sobre a percepção que os alunos tinham 
dos rótulos de alimentos. No segundo encontro, 
realizou-se uma palestra abordando a questão da 
importância da leitura, das informações indispensáveis
nos rótulos de produtos alimentícios e de como 
compreendê-las. No terceiro encontro, oficina com 
técnicas práticas utilizando diversos rótulos de 
alimentos foi realizada, visando um melhor 
entendimento e fixação do tema apresentado no 
segundo encontro. No quarto encontro, mais uma
palestra, desta vez, abordando a importância da 
informação nutricional contida no rótulo. No quinto 
encontro, mais uma oficina prática de entendimento das 
informações nutricionais. E por último, aplicação de 
questionário de avaliação com quatro questões.

Resultados e Discussão
Vinte e três alunos do oitavo ano (7ª série do ensino 

fundamental) responderam o questionário. Quando 
questionados sobre “o que é rótulo”, de acordo com o 
gráfico 1, as respostas obtidas foram: em primeiro lugar 
com 78,26% (18), “o rótulo é o local onde contem as 
informações do produto”, para 8,69% (2), “o rótulo é 
onde encontramos as informações dos nutrientes dos 
alimentos”, para 4,35% (1), “o rotulo é o papel que 
envolve o produto”, de acordo com 4,35% (1),”é o que 



indica a quantidade do produto”, e 4,35% (1) deixaram 
a questão em branco. Na segunda pergunta quando 
questionados se eles lêem os rótulos na hora da 
compra, conforme o gráfico 2, 47,82% (11) alunos 
responderam que sim, 30,43% (7) alunos responderam 
que às vezes e 21,74% (5) alunos responderam que não 
lêem os rótulos na hora da compra. Na terceira questão, 
perguntamos aos alunos quais as informações que 
contem nos rótulos dos alimentos, 78,26% (18) 
responderam que as informações contidas nos rótulos 
são os nutrientes, 8,69% (2) responderam que as 
informações contidas são os ingredientes e a origem do 
alimento, 8,69% (2) disseram que as informações são 
as datas de fabricação e validade, e apenas 4,35% (1) 
deixou a questão em branco, como podemos observar 
no gráfico 3. Na quarta questão questionamos o que 
eles observam na hora da compra, de acordo com as 
respostas vimos que 73,91% (17) observam a data de 
validade e o preço dos produtos, já 13,04% (3) 
observam o rótulo do alimento na hora da compra, 
8,69% (2) observam os nutrientes contidos nos 
alimentos e apenas 4,35% (1) observam a marca do 
produto, como mostra o gráfico 4.  Em seguida 
perguntamos o que os faz decidir na escolha do produto 
e 56,52% (13) responderam que a qualidade e o preço é 
o que os faz decidir qual alimento comprar, já 17,39% 
(4) decidem pelo gosto do produto, 13,04% (3) 
procuram ver se o alimento vai lhe fazer bem, 8,69% 
(2) decidem de acordo com a marca e conteúdo do
produto, e 4,35% (1) decide qual alimento comprar de 
acordo com a data de validade (gráfico 5). Na sexta 
questão, perguntamos se os alunos compreendem as 
informações contidas nos rótulos, de acordo com o 
gráfico 6, 78,26% (18) dos alunos responderam que 
sim, 13,04% (3) disseram que às vezes, 4,35% (1) 
responderam que compreendem um pouco, também 
4,35% (1) deixaram à questão em branco. Por ultimo, 
perguntamos o que os alunos achavam sobre a 
importância de ler os rótulos dos alimentos, como 
mostra o gráfico 7, 39,13% (9) responderam que a 
leitura é importante para saber as características do 
produto, 26,09% (6) acham que a leitura importante 
para observar a validade do alimento, 17,39% (4) 
acham que devem saber a importância dos alimentos, 
13,04% (3) acham que é importante saber os tipos de 
nutrientes oferecidos, e 3,35% (1) responderam que é 
importante ler os rótulos porque é um dever do 
consumidor.

No último encontro, vinte e quatro alunos 
responderam o questionário de avaliação com quatro 
questões, na primeira questão perguntamos o que eles 
acharam das oficinas realizadas, de acordo com gráfico 
8, 54,17% (13) acharam as oficinas boas e bem 
apresentadas, 25% (6) acharam as oficinas ótimas, 
12,5% (3), responderam que as oficinas foram 
interessantes, e 8,3% (2), acharam as oficinas
importantes. Na segunda questão, perguntamos se eles 
acharam que as oficinas foram importantes, e 100% 
(24) responderam que sim. Em seguida, perguntamos 
se eles achavam que algo deveria ser melhorado, e 
conforme gráfico 9, 62,5% (15) acharam que não há 

nada para ser melhorado, 33,33% (8) responderam que 
deveríamos ter sempre encontros para falar sobre o 
assunto e 4,17% (1) deixaram a questão em branco. Na 
última questão, quando questionamos o que eles 
acharam mais importante nas oficinas, de acordo com 
gráfico 10, 58,33% (14) disseram que tudo foi 
importante, 25% (6) acharam mais importante a parte 
nutricional, 8,33% (2) acharam a importância dos 
rótulos e também 8,33% (2) acharam importante a 
comunicação entre as facilitadoras e os alunos.

Portanto, fica claro que para tais alunos, as 
informações mais observadas nos rótulos dos alimentos 
na hora da compra são a validade, o preço e as 
informações nutricionais dos produtos alimentícios, 
porém, o fator determinante na escolha do produto é o 
valor da mercadoria, visto que a população trabalhada é 
de classe média-baixa e muitas vezes não dispõem de 
muitos recursos para escolher os alimentos mais 
saudáveis para sua alimentação. Além disso, vimos que 
foi muito interessante e de grande importância para 
esses alunos o contato com as facilitadoras que 
puderam lhes trazer maiores informações sobre a 
rotulagem de produtos alimentícios, uma vez que esse 
assunto não é visto por eles em sala de aula.
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Gráfico 1: O que é rótulo de alimentos?
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Gráfico 2: Você lê o rótulo na hora da compra?
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Gráfico 3: Quais as informações que contem nos rótulos dos
alimentos?
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Gráfico 4: O que você observa quando vai comprar um produto
alimentício?
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Gráfico 5: O que faz você decidir na escolha do produto?
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Gráfico 6: Você compreende as informações contidas nos 
rótulos?
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Gráfico 7: O que você acha sobre a importância de ler os rótulos 
dos alimentos?
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Gráfico 8: O que você achou das oficinas?
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Gráfico 9: Você acha que algo podia ser melhorado?
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Gráfico 10: O que você achou mais importante nas oficinas?
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