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A EJA NA PERSPECTIVA DO MUNDO DO TRABALHO 

 

Relato de experiência – apresentação banner 

1. INTRODUÇÃO 

No contexto socioeconômico capitalista, no qual estamos inseridos, as pessoas são 

levadas cada vez mais a buscar alento no consumo. Nessa busca desenfreada pelo ter, a 

sociedade perde a noção e a referência do que realmente é importante e desvia a atenção 

para coisas que não deveriam ser prioridade em suas vidas. 

Como uma das consequências deste processo, percebemos que os indivíduos na 

sociedade, acabam priorizando um estilo de vida pouco saudável e atendendo aos apelos 

comerciais na compra de produtos industrializados para alimentação pessoal e da própria 

família, que além de possuírem elevados custos, contém elementos que prejudicam a 

saúde e degradam o meio ambiente. 

No processo alimentar se pode observar de forma clara os impactos de uma sociedade 

movida pelos impulsos ao consumo, onde as escolhas não são feitas baseadas em critérios 

referentes a nutrição e saúde, mas sim, associadas a aquisição de marcas e produtos. 

Nas camadas populares, onde está a maior parte do público alvo da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), se verifica o maior impacto dessa inversão no consumo de 

alimentos: alimentos naturais são substituídos por produtos industrializados, que além de 

possuírem elevado custo, possuem elevados teores de sódio, gordura, conservantes e 

estabilizantes que fazem mal à saúde e são pobres em nutrientes. Esses alimentos ainda 

prejudicam o meio ambiente, pois de uma forma em geral, são envolvidos em embalagens 

de difícil reciclagem. 

O consumo continuo de “salgadinhos”, refrigerantes, biscoitos recheados, temperos 

prontos, embutidos (presunto, mortadela e chouriças) e alimentos industrializados 

(hambúrguer, empanados para fritar (nuggets)) que possuem altos teores de gordura, sal 

e açúcar, aliado ao abuso de bebidas alcoólicas, prática do tabagismo e sedentarismo, 

provoca doenças como a obesidade, aumento da pressão arterial e diabetes. 

Uma outra questão importante é o desperdício de alimentos no Brasil. Quase sessenta 

e quatro por cento do que é plantado termina no lixo, o que alcança, segundo os dados, 

até 70.000 toneladas de alimentos por ano. Estes alimentos poderiam ser utilizados de 

outra forma e acabam desperdiçados, gerando uma situação de grave insegurança 

alimentar pela qual passamos. 

 Observando este quadro geral, surge a necessidade de uma educação que ofereça 

alternativas de alimentação mais saudável, onde os estudantes possam aprender a  

aproveitar os alimentos em sua integralidade, evitando desperdícios e custos 

desnecessários. Desta maneira, estas pessoas estarão aliando saúde com escolhas 
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alimentares mais positivas e preservação do meio ambiente, realizando o aproveitamento 

de cascas e talos, por exemplo, gerando economia e sustentabilidade para o planeta. 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Refletir a respeito da relação das escolhas dos alimentos com a proteção da saúde das 
pessoas, da preservação do meio ambiente e relações de consumo positivas. 

Objetivos específicos 

 Identificar a funcionalidade de alguns alimentos e formas de aproveitamento total 

(talos, cascas, sementes), evitando o desperdício; 

 Refletir como o desperdício acarreta danos para o meio ambiente e para economia 

familiar e planetária; 

 Estimular associações  de produção, compra e consumo. 

 

3. PÚBLICO ALVO: 

Alunos da EJA  - Educação de Jovens e Adultos, da disciplina Economia 

Solidária, noturno da Escola Municipal Nova do Bairro da Paz. 

 

Os discentes integram a Comunidade do Bairro da Paz que, apesar de não situar-

se em zona periférica da cidade é extremamente carente e heterogênea. Em sua 

maioria, é formada por trabalhadores domésticos ou da construção civil. 

 

3. METODOLOGIA  

O projeto parte dos princípios da Economia Solidária, que busca na educação uma 

ferramenta para promover uma sociedade mais humana e comprometida com uma prática 

emancipatória e com uma proposta democrática de sociedade, preservando o meio 

ambiente e a saúde do trabalhador. 

 

O trabalho começa com a sensibilização dos discentes para que apurem o seu olhar 

para as questões econômicas, sociais e ambientais em que estamos inseridos, despertando 

neles a vontade de fazer diferente, de criar o novo. Neste momento, começamos a 

trabalhar com eles os princípios da Economia Solidária: autogestão, cooperativismo, 

trabalho decente, democracia, justo preço, cuidado com o homem e preservação da 

natureza; fizemos então um comparativo com o modelo atual que se apresenta. 

Na segunda fase do trabalho, apresentamos aos alunos os números do desperdício 

de alimentos no Brasil e as formas que temos para evitá-los, quer seja através do consumo 

responsável, quer seja por técnicas de aproveitamento total das frutas e verduras. Neste 

momento ainda, foi trabalhado com eles técnicas de segurança alimentar para evitar 

infecções e garantir a higiene dos alimentos que vão para mesa e, principalmente, para o 

comércio. 

Passamos para a fase prática, onde produzimos juntos alguns alimentos que foram 

degustados pelo grupo como, o bolo com casca de banana, o bife da casca de banana, a 
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geleia da casca de maracujá, o brigadeiro de mandioca e o hambúrguer de soja. Outros 

ainda foram para demonstração, como a farinha da casca de ovo, rica em cálcio.  

Todo trabalho foi desenvolvido em conjunto e utilizando os utensílios da escola 

em área externa devidamente higienizada. Como não dispomos de verbas para a aquisição 

da matéria prima para estas aulas, este material foi comprado pelo próprio professor que 

foi ressarcido com o lucro de um produto fabricado e comercializado pelo grupo: o 

TEMPERO DA PAZ.  Trata-se de um tempero pronto a base de sal, alho, corante e ervas, 

sem aditivos ou conservantes, que é vendido à comunidade a um preço justo. 

 

4. RESULTADO  

Percebemos o quanto foi importante esse trabalho para os alunos que mostraram-se 

curiosos e surpresos com as informações coletadas e apresentadas. Apesar de entender 

que os apelos de consumo são imperativos e possuem maior poder de influência sobre 

aquele público notamos que existe espaço para promover uma mudança gradual dos 

hábitos alimentares e despertar a percepção do lixo como um dano grave ao meio 

ambiente; 

Outro resultado perceptível está na questão econômica que se apresenta com a 

prevenção do desperdício e da possibilidade de renda extra com associações para 

comercialização de insumos caseiros sem aditivos químicos. 

 

. 
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