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RESUMO GERAL 

 

O perfil alimentar de crianças segue uma tendência mundial para o expressivo 

consumo de alimentos com altas concentrações de açúcar, sal e gordura. Além disso, 

o consumo de frutas e hortaliças normalmente é negligenciado devido à baixa 

aceitação, a falta de conhecimento e ao pouco incentivo. Isso tem refletido em altas 

taxas de sobrepeso e obesidade ainda na infância. Existem muitos esforços a nível 

mundial que visam reverter esse cenário, incluindo programas governamentais de 

alimentação, nutrição e saúde. A indústria alimentícia também vem procurando 

desenvolver produtos mais saudáveis, enriquecendo produtos alimentícios com 

alimentos fonte de nutrientes. Assim, pesquisas interdisciplinares envolvendo as áreas 

da Nutrição, Tecnologia de Alimentos, Engenharia de Alimentos e a Pedagogia podem 

ser uma alternativa para identificar as melhores estratégias de intervenção durante a 

infância. O presente estudo foi realizado em três etapas, a primeira foi composta de 

uma revisão de literatura com a contextualização do tema de estudo. A segunda etapa 

objetivou avaliar o efeito da adição da farinha de berinjela em cookie sobre as 

características físico-químicas e nutricionais e verificar a aceitabilidade sensorial entre 

crianças em idade escolar. Na terceira etapa, foi elaborada uma ação educativa com 

oficinas de culinária para possibilitar a inserção da berinjela na dieta habitual de 

crianças. No estudo de revisão foram abordados os aspectos do desenvolvimento da 

criança em idade escolar, os determinantes associados ao perfil alimentar e nutricional 

de crianças, alternativas para um consumo alimentar saudável, programas 

governamentais de alimentação e nutrição escolar e estratégias de educação 

alimentar e nutricional. Na segunda etapa, o alimento mais nutritivo e saudável que 

apresentou a menor aceitação (berinjela) entre escolares de Guarapuava, PR foi 

utilizado como ingrediente na elaboração de um produto habitualmente consumido por 

crianças - cookie. Foram elaboradas 4 formulações de cookie: padrão, com 0% de 

farinha de berinjela, e as demais adicionadas de 2,5%, 5% e 7,5% de farinha de 

berinjela. As amostras foram avaliadas em relação à aceitabilidade sensorial, 

composição físico-química e nutricional. No desenvolvimento das oficinas de culinária 

(etapa 3), as crianças participaram ativamente do preparo do cookie de berinjela. As 

tarefas estavam relacionadas à higienização, ao corte e à mistura de ingredientes e a 

finalização da receita. Foi possível constatar que maiores teores de farinha de 



 
 

 
 

berinjela (7,5%) no cookie reduziram a aceitabilidade entre as crianças (p<0,05). A 

adição da farinha alterou as características físico-químicas do produto. O perfil 

nutricional do cookie melhorou com a adição da farinha de berinjela, uma vez que 

houve aumento nos teores de cinzas, fibra alimentar, ácido ascórbico, compostos 

fenólicos totais, antocianinas e na atividade antioxidante e redução no conteúdo de 

carboidrato e de energia. O desenvolvimento das oficinas de culinárias constituiu uma 

estratégia facilitadora para aprendizagem infantil, tendo resultados promissores para 

o consumo de um alimento pouco aceito por crianças em idade escolar, bem como 

para a construção de conhecimentos envolvendo hábitos alimentares saudáveis. 

Conclui-se que a utilização da farinha de berinjela em cookie pode ser considerada 

uma alternativa viável para melhorar a maioria das características físico-químicas e 

nutricionais do produto. Além disso, pode ampliar as possiblidades de consumo da 

berinjela, já que o emprego da oficina de culinária como ferramenta de educação 

sensorial garante uma maior disposição das crianças para experimentar o alimento 

posteriormente. 

 

Palavras-chave: alimentação saudável; consumo de hortaliças; educação alimentar e 
nutricional; infância. 

 



 
 

 
 

GENERAL ABSTRACT 

 

The food profile of children follows a worldwide trend towards the expressive 

consumption of foods with high concentrations of sugar, sodium and fat. In addition, 

the consumption of fruits and vegetables is usually neglected due to lack of knowledge, 

low incentive and low acceptance. This has been reflected in high rates of overweight 

and obesity in childhood. There are many efforts worldwide to reverse this scenario, 

including government food, nutrition and health programs. The food industry has also 

been looking to develop healthier products, enriching food products with nutrient-

source foods. Thus, interdisciplinary research involving the areas of Nutrition, Food 

Technology, Food Engineering and Pedagogy can be an alternative to identify the best 

intervention strategies during childhood. The present study was carried out in three 

stages, the first consisting of a literature review with the context of the study theme. 

The second stage aimed to evaluate the effect of adding eggplant flour to cookies on 

the physical-chemical and nutritional characteristics and to verify the sensory 

acceptability among school-aged children. In the third stage, an educational action was 

developed with cooking workshops to enable the inclusion of eggplant in the usual diet 

of children. In the review study, aspects of the development of school-age children, 

the determinants associated with the children's food and nutritional profile, alternatives 

for healthy food consumption, government food and school nutrition programs and 

food and nutrition education strategies were addressed. In the second stage, the most 

nutritious and healthy food that presented the least acceptance (eggplant) among 

schoolchildren in Guarapuava, PR was used as an ingredient in the preparation of a 

product commonly consumed by children - cookie. Four cookie formulations were 

prepared: standard, with 0% eggplant flour, and the others added 2.5%, 5% and 7.5% 

eggplant flour. The samples were evaluated for sensory acceptability, physical-

chemical and nutritional composition. In the development of the cooking workshops 

(step 3), the children actively participated in the preparation of the eggplant cookie. 

The tasks were related to cleaning, cutting and mixing ingredients and finalizing the 

recipe. It was found that higher levels of eggplant flour (7.5%) in the cookie reduced 

acceptability among children (p <0.05). The addition of the flour changed the physico-

chemical characteristics of the product. The nutritional profile of the cookie improved 

with the addition of eggplant flour, since there was an increase in the contents of ash, 



 
 

 
 

dietary fiber, ascorbic acid, total phenolic compounds, anthocyanins and in the 

antioxidant activity and reduction in the carbohydrate and energy content. The 

development of culinary workshops was a facilitating strategy for children's learning, 

with promising results for the consumption of a food of low acceptance by school-age 

children, as well as for the construction of knowledge involving healthy eating habits. 

It is concluded that the use of eggplant flour in cookies can be considered a viable 

alternative to improve most of the physical-chemical and nutritional characteristics of 

the product. In addition, it can increase the possibilities of eggplant consumption, since 

the use of the culinary workshop as a sensory education tool guarantees a greater 

willingness of children to try the food later. 

 

Keywords: healthy eating; vegetable consumption; food and nutrition education; 

childhood.
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1 INTRODUÇÃO  

 As hortaliças compõem o grupo dos alimentos reguladores, sendo uma 

importante fonte de vitaminas, minerais, fibras e compostos bioativos na dieta 

(PHILIPPI, 2018). Diretrizes alimentares incentivam fortemente o consumo de 

hortaliças, incluindo uma ampla variedade de tipos e cores. Sua ingestão é 

considerada fator protetor para o desenvolvimento de doenças crônicas e pode 

prevenir e controlar o excesso de peso (BRASIL, 2014; WHO, 2017). Especialmente 

durante a infância, o consumo de hortaliças é considerado importante para garantir o 

adequado crescimento e desenvolvimento (SPB, 2018). Apesar desses benefícios, 

pesquisas de aquisição, preferência e consumo dietético em grandes grupos 

populacionais mostram que crianças não atendem às recomendações de ingestão de 

vegetais (ABS, 2014; BORRMANN et al., 2015; SILVA; SILVA, 2015). Esse padrão de 

baixa ingestão de hortaliças entre crianças é particularmente preocupante, uma vez 

que comportamentos alimentares aprendidos na infância influenciam a formação de 

hábitos alimentares nas fases subsequentes da vida (HENDRIE et al., 2017; 

MORENO-BLACK; STOCKARD, 2018). 

 A hortaliça preferida ou de maior rejeição entre crianças varia de acordo com 

as características culturais de cada região. Além disso, as escolhas alimentares 

durante os anos escolares envolvem interação gênica, preconceito biológico do 

paladar e experiências sociais, como influências familiares e dos pares, experiências 

anteriores com os alimentos e exposição a publicidade de alimentos (MORENO-

BLACK; STOCKARD, 2018; SCAGLIONI et al., 2018; SPB, 2018). Neste trabalho, a 

berinjela foi identificada como o alimento de menor aceitação pelos escolares. 

Acredita-se que a baixa aceitabilidade se deva aos seus atributos sensoriais 

marcantes, principalmente sabor amargo. Também à falta de familiaridade e ao pouco 

incentivo para o consumo de hortaliças de modo geral.  

 O enriquecimento nutricional de produtos alimentícios surgiu como uma 

estratégia para viabilizar a ingestão de alimentos pouco consumidos. Consiste na 

adição de ingredientes nutritivos em preparações que efetivamente fazem parte da 

rotina de alimentação da população (MARQUES; MARQUES; XAVIER, 2012). Assim, 

é possível ter opções saudáveis e sensorialmente agradáveis para o consumidor.  

Além dessa, outras alternativas foram investigadas buscando melhorar o padrão de 

ingestão de hortaliças entre crianças por meio de intervenções na escola (WOO; LEE, 
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2013; ENSAFF et al., 2015). Atividades interativas com alimentos, como programas 

de culinária impactam positivamente a conscientização alimentar de crianças, 

aumentando a preferência e consumo de vegetais, o prazer de comer e cozinhar, os 

conhecimentos sobre os alimentos e a auto-eficácia culinária (HERSCH et al., 2014; 

ENSAFF et al., 2015;). Quando se associa a educação sensorial no processo, a 

criança tem a oportunidade de se familiarizar com o alimento como um todo, reduzindo 

consideravelmente a neofobia alimentar (WOO; LEE, 2013). Isso porque programas 

práticos e interdisciplinares são mais eficientes comparado às atividades teóricas e 

tradicionais de ensino (DUDLEY; COTTON; PERALTA, 2015; DECOSTA et al., 2017). 

Também há uma maior probabilidade de extensão dos efeitos para o âmbito familiar 

e para a comunidade (TEEMAN et al., 2011; ENSAFF et al., 2015; ZAHR; SIBEKO, 

2017).  

Claramente os aspectos sensoriais de um alimento estão entre os 

determinantes diretos para seu consumo. No entanto, aspectos físicos, tecnológicos, 

químicos e nutricionais também devem ser levadas em consideração para que o 

alimento seja considerado seguro e saudável para o consumo. Na literatura científica 

há poucos estudos que tenham avaliado esses parâmetros em produtos enriquecidos 

com berinjela ou farinha de berinjela (PEREZ; GERMANI, 2007; UTHUMPORN et al., 

2014; OLIVEIRA et al., 2020). Além disso, a busca é mais escassa quando se associa 

o enriquecimento nutricional com berinjela à análise sensorial, físico-

química/nutricional e a aplicação de oficina de culinária pensando na melhora do 

consumo de berinjela pelo público infantil. Um estudo direcionado para crianças 

utilizou somente a casca da berinjela e focou apenas em análise sensorial e avaliação 

da composição nutricional (TEIXEIRA et al., 2018). Em outra pesquisa foi 

desenvolvida oficina de culinária entre crianças com chips berinjela (berinjela inteira 

desidratada) e avaliada somente a composição nutricional do alimento (CAIN et al., 

2020).  

Diante disso, a dissertação foi desenvolvida e está estruturada em 5 capítulos. 

O primeiro capítulo refere-se a introdução, sendo aqui descrita. O segundo capítulo 

traz os objetivos gerais e específicos da dissertação. O terceiro capítulo consiste no 

referencial teórico que embasa o estudo, iniciando-se com questões e aspectos do 

desenvolvimento da criança em idade escolar, determinantes associados ao perfil 

alimentar e nutricional de crianças, alternativas para um consumo alimentar saudável, 
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programas governamentais de alimentação e nutrição escolar e finaliza com 

estratégias de educação alimentar e nutricional. No quarto capítulo é apresentado um 

artigo científico, no qual foi elaborado e aplicado um questionário para verificar qual 

alimento nutritivo e saudável apresentava a menor aceitação por crianças em idade 

escolar. Após identificar a berinjela, foi desenvolvido um produto alimentício com sua 

adição e o objetivo do artigo foi avaliar o efeito da adição da farinha de berinjela em 

cookie sobre as características físico-químicas e nutricionais e verificar a 

aceitabilidade sensorial entre crianças em idade escolar. Por fim, no quinto capítulo é 

descrito a ação educativa realizada. O intuito foi desenvolver oficinas de culinária para 

possibilitar a inserção da berinjela na dieta habitual das crianças. 
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo do estudo foi realizar uma intervenção para aumentar o consumo de 

berinjela entre crianças em idade escolar.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar uma revisão narrativa de literatura sobre a formação do hábito 

alimentar durante a idade escolar, os impactos sob o estado nutricional e os 

programas/estratégias educativas atuais; 

 Elaborar cookie enriquecido com farinha de berinjela para crianças; 

 Avaliar o produto desenvolvido em relação à aceitabilidade sensorial e à 

composição físico-química e nutricional; 

 Desenvolver oficina de culinária para possibilitar a inserção da berinjela na 

dieta habitual das crianças. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA EM IDADE ESCOLAR  

 A idade escolar caracteriza crianças na faixa etária de 7 a 10 anos (SBP, 2018). 

Nessa fase, o crescimento e o desenvolvimento são marcados por uma sequência de 

eventos complexos que acontecem de forma interligada. Para entender questões 

relacionadas a alimentação e a nutrição torna-se necessário compreender todos os 

domínios do desenvolvimento infantil: físico, cognitivo e psicossocial (BROWN, 2016; 

MCSS, 2017). 

 

3.1.1 Aspectos físicos 

 Durante a fase escolar, as proporções corporais começam a mudar e as 

habilidades motoras são aprimoradas. O padrão de crescimento nesse período é 

variável, mas constante. A média anual para o aumento de peso é de 3 a 3,5 kg e para 

estatura é de 6 cm. As crianças que estão em um ritmo de crescimento mais 

acelerado, apresentam aumento do apetite e da ingestão alimentar. Entretanto 

durante os períodos de crescimento mais lento, o apetite e a ingestão diminuem 

(BROWN, 2016; MAHAN; RAYMOND, 2017). Normalmente os percentuais de gordura 

são de 16% para meninas e 13% para meninos. Conforme os anos passam, essa 

porcentagem tende a aumentar em preparação para o surto de crescimento da 

adolescência. A quantidade de massa magra por centímetro de estatura tende a ser 

maior em meninos, porém essas diferenças tornam-se mais pronunciadas durante a 

adolescência. A força muscular, a resistência e a coordenação aumentam 

progressivamente de acordo com as características do desenvolvimento motor grosso 

e fino (BROWN, 2016; MAHAN; RAYMOND, 2017; MCSS, 2017). 

O desenvolvimento motor grosso é marcado pela capacidade das crianças em 

realizar atividades como correr, saltar, flexionar, chutar e arremessar. Gradualmente, 

as crianças aprendem a combinar distintos exercícios, o que possibilita a prática de 

atividades de recreação e de esportes (LU; LOWEWYK, 2016; MCSS, 2017). Da 

mesma forma, o aperfeiçoamento das habilidades motoras finas tornam as crianças 

mais adeptas a realizar tarefas de autocuidado e exploração artística. O uso de 

pequenos músculos dos braços e das mãos permite vestir-se de forma independente 

e ter cuidados de higiene. Além disso, a facilidade para manipular ferramentas e 
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materiais desperta o interesse para tocar instrumentos, desenhar, colorir, recortar e 

desenvolver habilidades culinárias (LU; LOWEWYK, 2016; MCSS, 2017). Com o 

aumento da coordenação motora, as crianças passam a dominar o uso de utensílios 

de cozinha, podem envolver-se na preparação de alguns pratos e auxiliar nas tarefas 

relacionadas ao horário das refeições (BROWN, 2016; CORKINS et al., 2016). 

 

3.1.2 Aspectos cognitivos 

 Com o amadurecimento, diferentes partes do processamento do cérebro 

passam a ser aprimoradas. Dentre elas, estão as regiões que afetam as atividades 

sensoriais e perceptivas da criança, áreas relacionadas à memória e à linguagem e 

regiões que integram e processam informações (BROWN, 2016; JETHA; 

SEGALOWITZ, 2016; MCSS, 2017). Com isso, as crianças começam a desenvolver 

habilidades de interpretação, de criatividade e de raciocínio crítico. A leitura e a escrita 

se tornam mais claras, possibilitando uma melhor compreensão da estrutura das 

frases, do uso de figuras de linguagem e das formas de comunicação.  As habilidades 

de linguagem evoluem, permitindo que as crianças iniciem conversas, sejam capazes 

de ouvir, compreender e responder de forma adequada. Nesse estágio, possuem 

competência para expressar ideias, questionar opiniões e persuadir, apresentando 

argumentos convincentes a favor ou contra um problema. As preferências alimentares 

começam a se manifestar, modificando-se conforme características biológicas e 

circunstâncias ambientais (DAVIES, 2011; RIVERS, 2016; MCSS, 2017). 

 

3.1.3 Aspectos psicossociais 

 As crianças se tornam mais independentes e são direcionadas a novos mundos 

sociais. Conforme os anos passam, adquirem uma percepção crescente de si mesmas 

e estão aprendendo a compartilhar responsabilidades sociais (BROWN, 2016; SBP, 

2018). São capazes de se adaptar a situações, uma vez que passam a identificar, 

expressar e regular as emoções, além de desenvolverem uma maior consciência das 

emoções dos outros indivíduos. Ocorre uma diminuição do egocentrismo e os direitos 

e deveres na família, na escola e na comunidade começam a ser entendidos. 

Diferentes tipos de relacionamentos e influências fora do âmbito familiar se tornam 

cada vez mais frequentes, tornando as crianças vulneráveis à influências externas. 

No campo da nutrição, este fenômeno funciona como molde para a formação da 
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identidade alimentar, pois “o que, quando, com quem e como” comer passam a ter 

diferentes significados com base nas características culturais carregadas por cada 

criança (BROWN, 2016; CÔTÉ, 2016; MCSS, 2017).  

 

3.2 DETERMINANTES ASSOCIADOS À ALIMENTAÇÃO INFANTIL 

 Comer é uma atividade essencial para todos os seres humanos. Do ponto de 

vista biológico, relaciona-se diretamente à necessidade de ingerir constantemente 

nutrientes para manter o organismo em funcionamento (LIMA; FERREIRA NETO; 

FARIAS, 2015). No entanto, muito além de uma atitude fisiológica, a alimentação 

também carrega valores culturais, sociais, afetivos e sensoriais. Assim, as pessoas, 

diferentemente dos demais seres vivos, não se alimentam de nutrientes, mas de 

alimentos e preparações, de seus significados e dos seus aspectos simbólicos 

(BRASIL, 2012a; LIMA; FERREIRA NETO; FARIAS, 2015). Durante a infância, a 

comida assume diferente importância e há alguns determinantes envolvidos até o 

efetivo ato de comer ou não um alimento. 

 

3.2.1 Ambiente familiar 

 A família é precursora na construção da cultura alimentar. No ambiente familiar 

a criança tem as primeiras percepções sensoriais, o que dá início a formação de suas 

preferências e comportamentos alimentares. De acordo com Scaglioni et al. (2018), 

crianças possuem capacidade de imitar as ações dos outros e aprendem 

particularmente com a observação dos pais e dos cuidadores.  

 O nível de educação e status socioeconômico familiar exerce grande influência 

sobre os hábitos alimentares. No caso de famílias com menor instrução, as 

oportunidades de trabalho são menores. A baixa renda resulta em um orçamento 

mensal que, geralmente, não é suficiente para garantir a aquisição de alimentos de 

boa qualidade (RAVENSBERGEN et al., 2016). Isso favorece a compra de alimentos 

menos nutritivos e com maior densidade energética, uma vez que são comercializados 

com um menor preço (PECHEY; MONSIVAIS, 2016). Por outro lado, famílias com um 

maior poder aquisitivo adquirem em maior proporção alimentos e bebidas 

considerados saudáveis (PECHEY et al., 2013). No entanto, é importante considerar 

que famílias com maior renda possuem maior acesso e poder de escolha, o que nem 

sempre garante bons hábitos. A última Pesquisa de Orçamentos Familiares do Brasil 
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(BRASIL, 2011) mostrou que a prevalência de consumo de marcadores negativos da 

qualidade da dieta (doces, refrigerantes, refrescos, pizzas, embutidos e salgados fritos 

e assados) aumentava de acordo com o rendimento familiar.  

Além da renda, o tempo necessário para o preparo e para o consumo de 

alimentos é outro fator limitante envolvendo escolhas saudáveis (VENN; STRAZDINS, 

2017). No caso das crianças, quando as refeições são realizadas em conjunto com os 

pais, observa-se um maior consumo de frutas, hortaliças, fibras e micronutrientes e 

menor ingestão de refrigerantes, frituras, gordura saturada e trans (SKAFIDA, 2013; 

FINK et al., 2014). Isso porque as refeições são realizadas em um ambiente em que 

os pais ou responsáveis geralmente administram os comportamentos das crianças, 

impõem regras e expectativas e há interação com os filhos (SCAGLIONI et al., 2018). 

No entanto, a intensa rotina de trabalho dos familiares, além da sobrecarga de 

atividades escolares e/ou de lazer da criança reduz consideravelmente o número de 

refeições familiares realizadas no lar (BROWN, 2016; AGRAWAL et al., 2018). 

 

3.2.2 Ambiente escolar 

 A escola é um ambiente de grande influência na formação das crianças, sendo 

considerada um lócus privilegiado para o monitoramento dos hábitos de saúde 

(BRASIL, 2016). O tempo de permanência no local varia de acordo com cada país. 

No Brasil, por exemplo, as crianças passam em média 4,5 horas/dia na escola 

(BRASIL, 2018a). Durante esse período convivem com diferentes pessoas e opiniões, 

o que favorece o surgimento de novas preferências e aversões alimentares (NAPIER; 

HLAMBELO, 2014; BROWN, 2016). Ações desenvolvidas por outros indivíduos no 

espaço escolar são vistas como modelo pelos alunos (CERVATO-MANCUSO et al., 

2013). Steeves et al. (2016) ao estudarem os efeitos das relações sociais no 

comportamento alimentar e de atividade física, verificaram que crianças e 

adolescentes eram influenciados por colegas, professores e funcionários no espaço 

escolar. Os amigos promoviam comportamentos saudáveis de atividade física, uma 

vez que sempre encontravam-se dispostos a praticar exercícios. Em contrapartida, 

também despertavam comportamentos alimentares errôneos, influenciando a compra, 

o compartilhamento e o consumo de itens não saudáveis (batatas fritas, biscoitos, 

doces, refrigerantes e outras bebidas açucaradas). Os professores e os outros 

funcionários escolares foram identificados pelos alunos como agentes responsáveis 
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pela transmissão de informações sobre hábitos saudáveis. No entanto, apenas 5% 

dos professores e funcionários apresentavam motivação para mudar o 

comportamento alimentar e de atividade física em conjunto com os alunos. 

 

3.2.3 Influência do marketing 

Quando as crianças estão em casa é comum que passem grande parte do 

tempo fazendo uso de aparelhos eletrônicos (EMOND et al., 2019; MAGRIPLIS et al., 

2019). O acesso facilitado à internet, às redes de entretenimento e a permanência em 

frente à televisão (TV) caracterizam o cenário ideal para a disseminação da 

publicidade infantil. O uso de personagens simpáticos já conhecidos pelas crianças 

ajuda a despertar impulsos para o consumo e faz com que desejem frequentar 

serviços de fast-food devido ao status social inter-relacionado (KILCAST; ANGUS, 

2011; BROWN, 2016). Schor (2009) explica que o hábito de assistir TV durante muitas 

horas resulta em uma exposição sem precedentes aos comerciais. Jovens entre 8 e 

os 13 anos assistem diariamente três horas e meia ou mais de TV. Como resultado, 

são expostos a um conteúdo aproximado de 40 mil anúncios diversos. No setor 

alimentício, Batada et al. (2008) examinaram as técnicas de marketing usadas na 

publicidade durante a programação televisiva infantil de sábado de manhã e 

verificaram que 49% de todas as propagandas exibidas eram direcionados a 

alimentos. Mais de 90% dos anúncios eram para alimentos ou bebidas com elevados 

teores de gorduras, sódio e açúcares. Desses, 74% utilizavam personagens animados 

e 26% tinham brinquedos ou brindes atrelados. Em outro estudo (VILARO et al., 2017), 

54,6% dos itens apresentados nas propagandas representavam produtos não 

saudáveis, sendo que mais de 95% continham técnicas persuasivas. Além disso, os 

anúncios de alimentos direcionados às crianças utilizavam mais efeitos especiais 

(recursos sonoros, imagens enfatizando diversão, brindes, personagens de desenhos 

animados e celebridades) para atrair a atenção do que aqueles voltados para adultos 

(VILARO et al., 2017).  

 

3.3 PERFIL ALIMENTAR E NUTRICIONAL INFANTIL 

 

3.3.1 Consumo alimentar  

Com o avanço da industrialização, as bebidas açucaradas se disseminaram por 
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todo o mundo. A produção de óleo vegetal se tornou mais barata e o padrão de dietas 

mundial passou a depender de uma maior quantidade de alimentos processados e 

refeições prontas para o consumo que, geralmente, apresentam altas concentrações 

de sódio e gordura. Empresas multinacionais e redes de fast-food se tornaram cada 

vez mais populares, atingindo todos os seguimentos da população (POPKIN, 2011, 

2015; POPKIN; ADAIR; NG, 2012). 

As crianças começaram a ter maior poder de compra e influência direta sobre 

os gastos familiares. Gradualmente passaram a ser consideradas epicentro da cultura 

de consumo, direcionando as tendências de mercado (SCHOR 2009; KILCAST; 

ANGUS, 2011; BOYLAND; HALFORD, 2013). Estima-se que crianças entre 6 e 12 

anos visitem lojas duas a três vezes por semana e coloquem no carrinho de compras 

seis itens em cada visita (SCHOR, 2009). Com isso, a indústria alimentícia procurou 

criar novos produtos para atender as expectativas desse público (SCHOR 2009; 

KILCAST; ANGUS, 2011; BOYLAND; HALFORD, 2013). O desenvolvimento de 

produtos com boa aparência, aromas artificiais que se assemelham aos naturais e uso 

de embalagens coloridas desperta o interesse sensorial infantil (KILCAST; ANGUS, 

2011; BOYLAND; HALFORD, 2013). No entanto, o uso indiscriminado de ingredientes 

palatáveis de alta densidade energética (MENNELLA et al., 2014; MENNELLA; 

BOBOWSKI, 2015) tem refletido na ingestão acima dos níveis recomendados para 

açúcar (5-10% em relação à ingestão total de energia/dia) e para sódio (< 2.000 

mg/dia) (WHO, 2012, 2015). Em geral, 95% das crianças excedem os limites tolerados 

para o consumo diário de açúcar (SLUIK et al., 2016), e 100% ultrapassam a 

quantidade recomendada de sódio (GRIMES et al., 2013).  

Crianças, geralmente, não estão plenamente conscientes de todas as 

implicações que suas escolhas alimentares têm para a saúde. Estudos realizados em 

diferentes países já demonstraram que durante a infância existe uma baixa aceitação 

de alimentos de origem vegetal, principalmente as hortaliças (ABS, 2014; 

BORRMANN et al., 2015; SILVA; SILVA, 2015; MORENO-BLACK; STOCKARD, 

2018). A World Health Organization (WHO) recomenda um consumo diário de pelo 

menos 5 porções ou 400 g de frutas e hortaliças (WHO, 2018). No entanto, pesquisas 

realizadas na Alemanha (BORRMANN et al., 2015), na Austrália (ABS, 2014) e no 

Brasil (SILVA; SILVA, 2015) mostraram que mais de 90% das crianças não atendem 

à recomendação.  
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O sabor e a textura são determinantes diretos na aceitabilidade de hortaliças 

entre crianças, uma vez que a maior parte dos alimentos desse grupo apresenta gosto 

amargo e sensação de adstringência (DREWNOWSKI; GOMEZ-CARNEROS, 2000; 

VECCHIO et al., 2019). A aversão a essas características se deve a preconceitos 

biológicos do paladar, ou seja, respostas inatas que surgem como medida protetiva 

contra a ingestão de substâncias potencialmente tóxicas (MENNELLA; BOBOWSKI, 

2015; BOESVELDT et al., 2018). Outro ponto está relacionado às fibras alimentares, 

que tornam os alimentos difíceis de serem mastigados (principalmente no início dos 

anos escolares devido à dentição prematura e o incompleto desenvolvimento da 

mandíbula). Chung, Fong e Chung (2016) constataram que a forma de apresentação 

das hortaliças se correlacionava fortemente com a aceitação entre crianças. Um 

estudo realizado na Holanda mostrou que hortaliças de aparência uniforme, textura 

facilmente mastigável e de sabor conhecido eram mais aceitas entre crianças 

(ZEINSTRA et al., 2010). Além disso, Zeinstra, Vrijhof e Kremer (2018) verificaram 

que a exposição a diferentes formas de preparo melhorava a ingestão de hortaliças 

desconhecidas pelas crianças. Em outra pesquisa realizada com escolares de Hong 

Kong comparou-se a aceitabilidade de berinjela preparada de forma convencional e 

outra com alteração na forma de apresentação e com o acréscimo de outros 

ingredientes. Essa última obteve maior preferência (p<0,05) entre as crianças 

(CHUNG; FONG, 2018). 

A berinjela está entre as hortaliças com altos percentuais de rejeição entre 

crianças. Cain et al. (2020) ao estudarem a aceitação dos alimentos por escolares 

brasileiros verificaram que 78% das crianças não gostavam de berinjela. De forma 

similar, pais de crianças residentes nos Países Baixos relataram que 90% dos seus 

filhos não tinham o hábito de consumir berinjela frequentemente (DECKERS; MOOR; 

BURG, 2011). Um outro estudo feito com pais de escolares de Montevidéu mostrou 

que seus filhos consumiam berinjela menos de uma vez por mês (RAGGIO; 

GÁMBARO, 2018). Isso acontece porque o sabor da berinjela é naturalmente amargo 

devido à presença de alcalóides nicotinóides em sua composição (GÜRBÜZ et al., 

2018). Particularmente durante a infância, esses compostos são percebidos com 

maior facilidade, uma vez que as crianças são mais sensíveis ao sabor amargo 

quando comparadas com adultos (MENNELLA et al., 2010). De acordo com Song e 

Lee (2013), para aumentar a familiaridade com novos vegetais torna-se necessário 
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expor às crianças ao menos entre 5 a 10 vezes ao mesmo alimento. Também, 

envolver crianças durante o preparo das refeições tem sido eficiente para aumentar a 

ingestão e a preferência de hortaliças (HORST; FERRAGE; RYTZ, 2014), como 

observado após a elaboração de chips de berinjela em oficinas de culinária por 

crianças brasileiras em que se verificou um aceitação de 84,2% (CAIN et al., 2020).  

 

3.3.2 Estado nutricional atual e perspectivas futuras 

 O estado nutricional adequado durante a infância resulta do equilíbrio entre a 

ingestão de nutrientes e o gasto metabólico do organismo. Quando o consumo de 

calorias ultrapassa as necessidades da criança e não há atividade física associada, 

aquilo que foi consumido em excesso é armazenado como reserva de energia. Com 

o passar do tempo e sob a influência de fatores biológicos e ambientais, os estoques 

corporais podem aumentar ainda mais, desencadeando o sobrepeso e a obesidade 

desde à infância (FRUHSTORFER et al., 2016; HEYMSFIEL; WADDEN, 2017).  

 Dados da WHO mostram que o excesso de peso na infância tem crescido de 

forma substancial nos últimos anos, afetando todos os países e configurando um 

importante problema de saúde pública. Em 1975, 4,3% das crianças com idade entre 

5 e 9 anos apresentavam sobrepeso e apenas 1% obesidade. Em contrapartida, em 

2016, verificou-se que 20,6% das crianças estavam com sobrepeso e 9% com 

obesidade (WHO, 2016a, 2016b). No Brasil, 15,79% das crianças apresentam 

sobrepeso (15,09% meninos e 16,44% meninas) e 14,71% obesidade (15,89% 

meninos e 13,59% meninas). As regiões Norte e Nordeste do país são aquelas com 

os menores níveis de sobrepeso (14,07% e 14,96%, respectivamente) e obesidade 

(9,11% e 12,70%, respectivamente), enquanto as regiões Sul, Sudeste e Centro-

Oeste são os locais com maiores registros de sobrepeso (17,46%, 15,96% e 15,92%, 

respectivamente) e obesidade (17,35%, 16,18% e 13,92%, respectivamente) 

(BRASIL, 2019). 

 O excesso de peso durante a infância tende a permanecer nas fases 

subsequentes da vida (WARD et al., 2017). Simmonds et al. (2016) verificaram que 

crianças e adolescentes obesos tinham cerca de 5 vezes mais chances de 

permanecerem obesos na idade adulta comparados àqueles com o estado nutricional 

adequado. Em média, 55% das crianças obesas se tornam adolescentes obesos, e 

destes, 80% permanecem com obesidade na vida adulta. A trajetória de ganho de 
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peso acelerado na infância colabora com o desenvolvimento de agravos futuros 

(BALANTEKIN et al., 2018), como diabetes (YINGBIN; QINGYING; YU, 2018), 

hipertensão arterial (MA et al., 2016), doenças cardiovasculares (FURTADO et al., 

2018), doenças hepáticas (MENG; LUO; MI, 2011), doenças respiratórias (KANG et 

al., 2013), alterações musculoesqueléticas (PINTO et al., 2006) e distúrbios hormonais 

(WHO, 2019a). Esse cenário acarreta um aumento considerável na demanda por 

serviços de saúde e, consequentemente, aumento nos gastos públicos. Estima-se que 

os USA gastem US$ 14,1 bilhões/ano para tratar doenças relacionadas ao excesso 

de peso de crianças e adolescentes. Além disso, esse público apresenta mais gastos 

particulares com consultas ambulatoriais (32,2%), com medicamentos prescritos 

(35%) e com serviços de emergência (9,6%) comparados às crianças eutróficas 

(TRASANDE; CHATTERJEE, 2012). 

 Estimativas realizadas em nível mundial demonstraram que em 2025 cerca de 

268 milhões de crianças podem estar acima do peso, incluindo 91 milhões com 

obesidade. O Brasil está entre os 5 países com as maiores projeções, sendo que 11,4 

milhões de crianças podem ser atingidas pelo excesso de peso em 5 anos. Em relação 

às doenças associadas, 4 milhões de crianças no mundo e 150 mil no Brasil 

desenvolverão diabetes tipo 2; 12,7 milhões no mundo e 472 mil no Brasil terão baixa 

tolerância à glicose; 27,5 milhões no mundo e 1 milhão no Brasil apresentarão 

hipertensão arterial; e 38 milhões no mundo e 1,4 milhões no Brasil terão esteatose 

hepática (LOBSTEIN; JACKSON-LEACH, 2016).  

Visando reverter esse cenário, em 2016 a WHO apresentou uma série de 

recomendações que deveriam ser adotadas em nível global. O objetivo é fortalecer as 

diretrizes para a prevenção de doenças não transmissíveis; implementar programas 

abrangentes que promovam ambientes escolares saudáveis, incluindo alfabetização 

em saúde, nutrição e atividade física; e fornecer serviços de gerenciamento de peso 

e de estilo de vida (WHO, 2016c). Com isso, espera-se que até o ano de 2025 as 

taxas de sobrepeso e obesidade na infância permaneçam inalteradas (WHO, 2014a, 

2014b). No Brasil, algumas metas foram propostas em 2017 para melhorar o estado 

nutricional e o consumo alimentar de crianças em idade escolar. Exemplos incluem o 

fornecimento de refeições saudáveis, desenvolvimento de ações educativas e maior 

aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar. Além disso, busca-se 

elaborar e distribuir materiais educativos sobre alimentação saudável para população, 
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professores e profissionais de saúde. Em relação aos produtos alimentícios, a 

proposta é reduzir a quantidade de sal e açúcares na composição e revisar os 

regulamentos sobre rotulagem. Também restringir as vendas e a propaganda de 

alimentos processados em estabelecimentos de saúde, de educação e em órgãos 

públicos (WHO, 2017). O programa “Criança e Consumo”, vinculado ao Instituo 

ALANA, desde 2006 busca promover a conscientização e a defesa dos direitos da 

criança frente à comunicação mercadológica. A iniciativa é multidisciplinar e atua em 

diferentes esferas para promover o tema e fomentar o diálogo. Recebe denúncias de 

publicidade abusiva dirigida às crianças (indivíduos até 12 anos de idade) e atua por 

meio de ações jurídicas, pesquisa, educação e advocacy, influenciando a formulação 

de políticas públicas e o amplo debate na sociedade civil (ALANA, 2020). Já a 

Resolução RDC n° 24/2010 estabelece que quando houver a divulgação e a promoção 

comercial de alimentos e bebidas para crianças considerados com quantidades 

elevadas de açúcar, gordura saturada, gordura trans, sódio e baixo teor nutricional 

torna-se obrigatório alertar as respectivas quantidades contidas na porção, além dos 

possíveis perigos do consumo excessivo (BRASIL, 2010).   

 

3.4 ALTERNATIVA ALIMENTAR SAUDÁVEL PARA CRIANÇAS 

 

3.4.1 Enriquecimento nutricional de produtos alimentícios 

A crescente necessidade de produtos mais saudáveis tem desafiado o setor 

alimentício, que constantemente vem desenvolvendo novos produtos visando 

conciliar a relação entre dieta e saúde (LIMA et al., 2016). O enriquecimento nutricional 

de produtos alimentícios é uma estratégia muito discutida na literatura científica. 

Consiste na adição de um ou mais ingredientes e/ou nutrientes em preparações 

habitualmente consumidas (KILCAST; ANGUS, 2011; LIMA et al., 2016; BIS-SOUZA 

et al., 2019). Essa técnica permite ampliar as possibilidades de consumo de alimentos 

com baixa aceitação (como frutas e hortaliças), além de aumentar os teores de fibra 

alimentar, vitaminas, minerais, compostos antioxidantes, entre outros, no produto 

(BERTAGNOLLI et al., 2014; UTHUMPORN et al., 2014). Oliveira et al. (2020) ao 

desenvolverem cookie enriquecido com farinha de berinjela (25%) verificaram boa 

aceitação sensorial entre adultos quando comparado ao biscoito padrão (0% de 

farinha de berinjela). Além disso, Perez e Germani (2007) ao elaborarem biscoito 
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salgado verificaram que a utilização de farinha de berinjela (10, 15 e 20%) promovia 

um aumento nos teores de cinzas, proteína, extrato etéreo e fibra alimentar total da 

preparação. 

O enriquecimento de alimentos vem sendo utilizado como um alternativa de 

baixo custo na prevenção de deficiências nutricionais em muitos países desenvolvidos 

e em desenvolvimento. Além disso, diversos alimentos apresentam potencial para 

adição de novos ingredientes, mostrando-se bem aceitos (MARQUES; MARQUES; 

XAVIER, 2012). No Brasil, a regulamentação sobre o enriquecimento de alimentos é 

feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A Portaria n° 31, de 13 

de janeiro de 1998 fixa identidade e características mínimas de qualidade para 

alimentos adicionados de nutrientes essenciais. Alimento fortificado/ 

enriquecido/adicionado de nutrientes é definido como “todo alimento ao qual for 

adicionado um ou mais nutrientes essenciais contidos naturalmente ou não no 

alimento, com o objetivo de reforçar o seu valor nutritivo e/ou prevenir ou corrigir 

deficiência(s)” (BRASIL, 1998, p. 2). A Portaria determina, ainda, requisitos de 

qualidade, características sensoriais e físico-químicas, de acordo com padrões de 

identidade e qualidade. Os critérios fixados para adição de nutrientes levam em conta 

aspectos de segurança de consumo, biodisponibilidade e níveis de adição. O nutriente 

deve estar em concentrações que não impliquem ingestão excessiva ou insignificante 

do nutriente adicionado, consideradas as quantidades derivadas de outros alimentos 

da dieta e as necessidades do consumidor a que se destina. Já as Resoluções nº 259 

(BRASIL, 2002), nº 359 (BRASIL, 2003a) e nº 360 (BRASIL, 2003b) fixam 

regulamentos técnicos para rotulagem nutricional, com objetivo de padronizar a 

declaração de nutrientes. Quando há necessidade de apresentação de Informação 

Nutricional Complementar (INC) torna-se necessário atentar-se aos critérios 

estabelecidos pela Resolução RDC nº 54, de 12 de novembro de 2012 (BRASIL, 

2012b). INC é  

 

qualquer representação que afirme, sugira ou implique que um alimento 
possui propriedades nutricionais particulares, especialmente, mas não 
somente, em relação ao seu valor energético e/ou ao seu conteúdo de 
proteínas, gorduras, carboidratos e fibra alimentar, assim como ao seu 
conteúdo de vitaminas e minerais. (BRASIL, 2012b, p. 4). 

 

Entre os objetivos da INC está o de facilitar o entendimento do consumidor 

sobre as características nutricionais dos alimentos e produtos alimentícios, 
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contribuindo para a seleção adequada dos mesmos (BRASIL, 2012b). 

 

3.5 PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

ESCOLAR 

 

3.5.1 Programas internacionais 

 A Nutrition-Friendly Schools Initiative (NFSI) é a principal estratégia global de 

assistência alimentar estabelecida pela WHO. Tem como objetivo criar mecanismos 

para a concepção de programas de intervenção baseados na escola, cuja abordagem 

trate a coexistência da desnutrição e do excesso de peso. Para isso, espera-se 

interligar o trabalho de várias agências e parceiros internacionais, como a Food 

Reform for Sustainability and Health Initiative (WBCSD), a Essential Package 

(UNICEF/WFP), a Child-Friendly Schools (UNICEF), a Health Promoting Schools 

(WHO) e a School Food and Nutrition Education Programmes (FAO) (WHO, 2019b). 

 O World Food Programme (WFP) é uma das organizações pioneiras voltadas 

à promoção do bem-estar nutricional. Quando se fala em crianças, há mais de 50 anos 

o programa atua em conjunto com governos de 71 países para elaboração, 

implementação e manutenção de programas de alimentação escolar. De acordo com 

as necessidades de cada local, o WFP trabalha para garantir que a alimentação 

escolar seja fornecida adequadamente e que intervenções educativas sejam 

continuamente realizadas em prol da adoção de hábitos saudáveis (WFP, 2013; 

2018). 

 Nos Estados Unidos, as escolas são contempladas com os programas federeis 

National School Lunch Program (NSLP) e School Breakfast Program (SBP), que 

fornecem refeições regularmente durante o ano letivo. O United States Department of 

Agriculture (USDA) também oferece o Afterschool Snacks (AS). O Summer Food 

Service Program (SFSP) serve refeições e lanches saudáveis gratuitos para crianças 

e adolescentes de baixa renda durante o período de férias escolares e o Special Milk 

Program (SMP) é destinado para crianças que não estão participando do NSLP. Além 

desses, outras iniciativas incluem o Fresh Fruit and Vegetable Program (FFVP), 

voltado para capacitar crianças do ensino fundamental a fazer escolhas saudáveis e; 

o Team Nutrition, que trata-se de uma iniciativa do USDA Food and Nutrition Service 

para promover treinamento e assistência técnica em serviços de alimentação; e 
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educação nutricional para crianças por meio de múltiplos canais de comunicação. 

Também, criar apoio em ambientes escolares e de cuidados infantis para incentivar 

escolhas de alimentos nutritivos e de estilos de vida fisicamente ativos (USDA, 2019).  

 Em países asiáticos, como o Japão, o School Lunch Act (SLA) é o programa 

destinado ao fornecimento refeições equilibradas para o desenvolvimento escolar 

saudável. O objetivo central desta estratégia é ensinar crianças a terem hábitos 

alimentares saudáveis de forma permanente (prática conhecida como Shokuiku no 

país). Por meio de regulamentação, as máquinas de venda automática não podem 

existir nas escolas e as crianças não podem levar comida de casa.  Além disso, desde 

de 2005, o SLA conta com profissionais nutricionistas para atuação como professores 

de dieta e nutrição em escolas públicas do país. Com a ampla qualificação e 

experiência, os professores nutricionistas supervisionam as atividades de merenda 

escolar e garantem padrões de higiene. Em cooperação com o corpo docente escolar 

também realizam rotineiramente extensas ações educativas sobre produção, 

distribuição e consumo de alimentos e trabalham as características culturais da 

comida (TANAKA; MYOSHI, 2012; JAPÃO, 2017).  

Em países africanos, os programas de nutrição escolar representam 

importantes fontes de alimentação diária, sendo indispensáveis para diminuir a 

vulnerabilidade infantil devido à pobreza e à desigualdade de renda (HOCHFELD, 

2016). Dentro do National School Nutrition Programme (NSNP), as ações educativas 

são realizadas visando aumentar o conhecimento nutricional e a conscientização das 

crianças; promover práticas alimentares apropriadas aos recursos 

disponíveis; fornecer informações sobre métodos para melhorar a produção, o 

armazenamento, o processamento, a conservação de nutrientes e a prevenção do 

desperdício de alimentos (SOUTH AFRICA, 2019).  

Em vários países europeus, a oferta de refeições balanceadas e nutritivas pelos 

respectivos programas nacionais de alimentação escolar é gratuita para estudantes 

de famílias de baixa condição socioeconômica. Os demais alunos também recebem 

alimentação escolar, porém costumam pagar pela aquisição. Esse tipo de modelo é 

adotado por países como a Finlândia e a Suécia, que buscam garantir a utilização dos 

recursos disponíveis para melhorar a nutrição das crianças que fora da escola 

possuem poucas oportunidades de acesso à alimentação saudável (WFP, 2017).  
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3.5.2 Programas nacionais 

O Brasil é um dos poucos países do mundo com um programa universal de 

alimentação escolar. Através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

vinculado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da 

Educação (FNDE/MEC), todas as crianças matriculadas em escolas públicas tem a 

possibilidade de receber refeições nutricionalmente completas (BRASIL, 2013). 

Atualmente, essa iniciativa atende 97,6% de todas as escolas públicas do país, o que 

pode contribuir para a adoção de hábitos saudáveis (BRASIL, 2016). Locatelli, Canella 

e Bandoni (2018) verificaram que o consumo da alimentação escolar estava 

positivamente associada à ingestão moderada (3-4 dias/semana) e regular (≥ 5 

dias/semana) de feijão, hortaliças e frutas. Além disso, àqueles que faziam o consumo 

da merenda ingeriram uma menor quantidade de salgadinhos fritos, carne processada 

e biscoitos. Em contrapartida, o consumo alimentar das crianças pode ser influenciado 

negativamente pela comercialização de produtos na cantina das escolas (RAMIREZ 

et al., 2018). A última Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) (BRASIL, 

2016) do Brasil mostrou que 63,7% dos escolares tem a possibilidade de adquirir 

salgadinhos industrializados, 58,5% refrigerantes e 49,7% guloseimas. Considerando 

este cenário, a escola torna-se propícia para a aplicação de programas de educação 

em nutrição (HINOJOSA et al., 2018; ØVREBØ et al., 2019). Como exemplo, há o 

Programa Saúde na Escola (PSE), outra iniciativa brasileira que visa garantir a saúde 

integral de crianças de todo o país por meio da articulação entre a escola e a rede 

básica de saúde municipal. Em suas diretrizes, diversas ações intersetoriais são 

estabelecidas, incluindo a promoção da alimentação saudável e prevenção da 

obesidade infantil (BRASIL, 2011). 

 

3.6 EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA INFÂNCIA 

 Dentre as medidas intervencionistas atuais, a Educação Alimentar e Nutricional 

(EAN) constitui um componente decisivo para a promoção da saúde. Representa a 

combinação de estratégias educacionais e apoios ambientais, utilizada para facilitar a 

adoção autônoma e voluntária de hábitos alimentares conducentes à saúde e ao bem-

estar (PISCOPO, 2019). 

 Diversas instituições internacionais como a Food and Agriculture Organization 

of the United Nations (FAO), a American Dietetic Association (ADA), a Society for 



34 
 

 
 

Nutrition Education and Behavior (BNEB) e a American School Food Service 

Association (ASFSA) têm ressaltado a importância da escola para a formação de 

hábitos de vida saudáveis (BRIGGS, 2010; PISCOPO, 2019). Intervenções escolares 

baseadas na EAN parecem ser eficazes para tornar as crianças mais conscientes e 

responsáveis e em melhorar seus conhecimentos, habilidades e atitudes. Isso porque 

a maioria das escolas possuem boa infraestrutura para a implementação de 

intervenções e suporte para tornar às atividades permanentes (JONES et al., 2014; 

ROSI et al., 2016). Geralmente o ambiente é composto por currículo e instalações 

necessárias para promover a alimentação saudável. Além do mais, os professores 

normalmente apoiam ações para melhorar os comportamentos de saúde das crianças 

(JONES et al., 2014).  

 No Brasil, por exemplo, dentro do PNAE recomenda-se o desenvolvimento de 

atividades contínuas de EAN. Com base nisso, o FNDE lançou em 2017 a Jornada de 

Educação Alimentar e Nutricional. O evento acontece anualmente e tem por objetivo 

incentivar o debate e a prática das ações de educação alimentar e nutricional no 

ambiente escolar. Também, dar visibilidade àquelas já desenvolvidas nas escolas 

públicas, tendo como tema norteador a promoção da alimentação saudável e a 

prevenção da obesidade infantil no ambiente escolar (BRASIL, 2018b). O 

desenvolvimento de parcerias entre o PNAE e as Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES) promove a formação de Centros Colaboradores em Alimentação e 

Nutrição do Escolar (CECANE). Nesses locais, profissionais de diversas áreas do 

conhecimento podem desenvolver ações de pesquisa, ensino e extensão e disseminar 

a troca de experiências por todo o país (WFP, 2019).  

 

3.6.1 Estratégia interdisciplinar 

 Para que a educação alimentar e nutricional seja eficiente são necessárias 

diferentes abordagens. As intervenções interdisciplinares são aquelas que 

apresentam melhores resultados, uma vez que permitem a utilização de atividades 

lúdicas e interativas para tornar o consumo alimentar mais saudável e garantir um 

estado nutricional adequado ao longo do tempo (DUDLEY; COTTON; PERALTA, 

2015; ROSI et al., 2016; PISCOPO, 2019).  

 De acordo com o Natural Sciences and Engineering Research Council of 

Canada (NSERC, 2004), a interdisciplinaridade envolve a interação entre duas ou 
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mais disciplinas diferentes e ocorre na interface entre as mesmas. Isso pode variar do 

compartilhamento de ideias à total integração de conceitos, procedimentos, 

treinamentos e realização de pesquisas. Além disso, Flinterman et al. (2001) indicam 

que o conhecimento explicitamente trocado e conectado resulta em um 

enriquecimento mútuo. Giacomini (2004) sugere ainda que abordagens 

interdisciplinares podem produzir conhecimento mais criativo, acessível e aplicável do 

que as abordagens disciplinares tradicionais. 

 Estudos que analisaram a eficácia das intervenções realizadas no ambiente 

escolar mostraram que programas práticos e que integram diferentes componentes 

são mais eficientes comparadas às atividades teóricas (DUDLEY; COTTON; 

PERALTA, 2015; MEIKLEJOHN; RYAN; PALERMO, 2016; DECOSTA et al., 2017). 

Cunningham-Sabo e Lohse (2013) avaliaram a eficácia de atividades de culinária 

associadas à prática de degustação alimentar em 4 escolas públicas de um distrito do 

Colorado (USA). Após 10 semanas, a intervenção melhorou significativamente as 

preferências por hortaliças. Em outro trabalho realizado por Evans et al. (2012), o 

objetivo foi medir os efeitos de diferentes intervenções baseada em hortas de 5 

escolas de Austin (USA). As atividades propostas foram: aulas teóricas, programa de 

jardinagem, consumo de alimentos da agricultura, testes de aceitabilidade, interação 

com agricultores nas escolas e visitas a fazendas locais. Após 5 meses, os estudantes 

expostos a duas ou mais ações tiveram uma pontuação maior (p<0,05) na ingestão 

de frutas e hortaliças, maior conhecimento em nutrição e menor preferência por 

alimentos não saudáveis comparados ao grupo controle. Em contrapartida, um estudo 

realizado em Wageningen (NL) para avaliar a eficácia de um programa educativo na 

aceitabilidade das crianças por hortaliças desconhecidas, não obteve resultados 

positivos significativos (p>0,05). Esse efeito foi atribuído ao pouco tempo destinado à 

intervenção, que foi de apenas 5 encontros (BATTJES-FRIES et al., 2017). 

 

3.7 ANÁLISE SENSORIAL COM CRIANÇAS 

Os atributos sensoriais estão entre os principais determinantes envolvidos na 

consumo de alimentos entre o público infantil (CHUNG; FONG; CHUNG, 2016; 

MURIMI et al., 2016). Em geral, crianças na faixa etária escolar apresentam neofobia 

alimentar, que significa “medo de novos alimentos”. É comum que rejeitem alimentos 

ou produtos alimentícios desconhecidos oferecidos em casa ou em escolas julgando 
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pela aparência. A educação sensorial pode ter efeitos positivos nas dietas infantis, 

pois permite que as crianças se familiarizem com sabores de distintos alimentos e 

explorem a diversidade culinária (WOO; LEE, 2013). Reverdy et al. (2008) ao 

estudarem crianças francesas de 8 a 10 anos observaram que a educação sensorial 

reduziu a neofobia alimentar e aumentou a conscientização sobre várias 

características sensoriais da comida. De acordo com Hoppu et al. (2015), a educação 

sensorial oferece atividades que estimulam o processo de aprendizado. Através dos 

sentidos, as crianças cheiram, tocam, ouvem, veem e provam os alimentos. Além 

disso, desenvolvem memórias sensoriais (HOPPU et al., 2015). Portanto, implementar 

a educação sensorial pode ser um método eficaz para auxiliar a modificar os 

comportamentos alimentares de crianças (WOO; LEE, 2013). 

Dentro do campo da análise sensorial, numerosos métodos são conhecidos e 

têm sua aplicabilidade determinada para diferentes situações (ZHI et al., 2018). Entre 

eles, os métodos sensoriais afetivos são utilizados para determinar a preferência ou a 

aceitabilidade de um alimento por um grande número de avaliadores. A escala 

hedônica de 9 pontos é tida como referência para avaliar a preferência entre indivíduos 

adultos, uma vez que se aplica a diferentes segmentos da população e não requer 

treinamento prévio (MEILGAARD; CIVILLE; CARR, 2015; PIMENTEL et al., 2015). O 

instrumento contêm diferentes categorias de gostar/desgostar ancoradas 

sequencialmente, sendo que o consumidor pode avaliar a sua percepção quanto aos 

atributos sensoriais dando uma nota, que varia de 1 “desgostei muitíssimo” a 9 “gostei 

muitíssimo” (MEILGAARD; CIVILLE; CARR, 2015). Entretanto, para avaliação com 

crianças deve-se utilizar uma metodologia lúdica e de fácil compreensão para inspirar 

mais atenção e tornar a tarefa mais atrativa. Em geral, entre os 5-10 anos de idade, 

utiliza-se uma escala hedônica com menor graduação (7 pontos), de linguagem 

simples (as âncoras verbais variam de “super ruim” a “super bom”) e com figuras 

faciais (POPPER; KROL, 2005; PIMENTEL et al., 2015). Além disso, também deve 

ser levado em consideração um ambiente em que a criança se sinta confortável para 

a pesquisa. O ambiente laboratorial e o âmbito doméstico estão entre as possibilidade. 

No entanto, esses locais apresentam algumas desvantagens como maior tempo e 

custos para a realização da pesquisa. Assim, o Central Location Testing (CLT) se 

torna o mais adequado para estudos com crianças. É um teste amplamente utilizado, 

pois permite testar alimentos e produtos alimentícios em locais onde um grande 
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número de indivíduos encontram-se reunidos. Nesse sentido, as escolas são 

consideradas ambientes favoráveis, uma vez que é possível realizar o estudo sob 

condições controladas, alcançar um grande número de crianças e dar seguimento 

quando necessário (HERSLETH et al., 2005; BIROL et al., 2015).  
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UTILIZAÇÃO DA FARINHA DE BERINJELA EM COOKIE: ALTERNATIVA DE 

ENRIQUECIMENTO NUTRICIONAL PARA CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR 

 

USE OF EGGPLANT FLOUR IN COOKIE: AN ALTERNATIVE FOR NUTRITIONAL 

ENRICHMENT FOR SCHOOL-AGE CHILDREN 

 

Resumo:  O objetivo da pesquisa foi avaliar o efeito da adição de farinha de berinjela 

em cookie sobre as características físico-químicas e nutricionais e verificar a 

aceitabilidade sensorial entre crianças. Foram elaboradas 4 formulações de cookie: 

padrão, com 0% de farinha de berinjela, e as demais adicionadas de 2,5%, 5% e 7,5% 

de farinha de berinjela. As amostras foram avaliadas em relação à aceitabilidade 

sensorial, composição físico-química e composição nutricional. A adição de 7,5% de 

farinha de berinjela no cookie reduziu a aceitabilidade (p<0,05). Maior diâmetro, fator 

de expansão e fator térmico foram verificados nas amostras com 5 e 7,5% de farinha 

de berinjela. As formulações padrão e com 2,5% de farinha de berinjela tiveram maior 

espessura (p<0,05). A adição da farinha aumentou a dureza, a atividade de água, a 

acidez titulável e os sólidos solúveis no cookie, contudo reduziu os valores de L* a* e 

b*, pH e relação sólidos solúveis/acidez titulável (p<0,05). Maiores teores de cinzas, 

fibra alimentar, ácido ascórbico, compostos fenólicos totais, antocianinas e de 

atividade antioxidante foram verificados após a adição de farinha de berinjela no 

cookie. No entanto, ocorreu uma redução de carboidrato e de energia. Conclui-se que 

a adição de até 5% de farinha de berinjela em cookie mantém a aceitabilidade 

sensorial similar ao produto padrão. Além disso, pode ser considerada uma alternativa 

viável para melhorar a maioria das características físico-químicas e nutricionais do 

produto. 

Palavras-chave: desenvolvimento de produto; Solanum melongena L.; 

saudabilidade; infância. 

 

Abstract: The objective of the research was to evaluate the effect of adding eggplant 

flour to cookies on the physical-chemical and nutritional characteristics and verify 

sensory acceptability among children. Four cookie formulations were prepared: 

standard, with 0% eggplant flour, and the rest added 2.5%, 5% and 7.5% eggplant 

flour. The samples were evaluated for sensory acceptability, physical-chemical and 



 

 
 

nutritional composition. The addition of 7.5% eggplant flour to the cookie reduced 

acceptability (p<0.05). Larger diameter, expansion factor and thermal factor were 

verified in the samples with 5 and 7.5% of eggplant flour. The formulations with 0% 

and 2.5% of eggplant flour had a greater thickness (p <0.05). The addition of flour 

increased the hardness, water activity, titratable acidity and soluble solids in the 

cookie. However, it reduced the values of L*, a* and b*, pH and soluble solids/titratable 

acidity ratio in all formulations (p<0.05). Higher levels of ash, dietary fiber, ascorbic 

acid, total phenolic compounds, anthocyanins and antioxidant activity were verified 

after the addition of eggplant flour to the cookie. However, there was a reduction in 

carbohydrate and energy. It is concluded that the addition of up to 5% of eggplant flour 

in cookies maintains sensory acceptability similar to the standard product. In addition, 

it can be considered a viable alternative to improve most of the physical, chemical and 

nutritional characteristics of the product. 

Keywords: product development; Solanum melongena L.; healthiness; childhood. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 A berinjela, botanicamente classificada como Solanum melongena L. é uma 

espécie não tuberosa de grande importância agronômica e econômica para a família 

Solanaceae (NIÑO-MEDINA et al., 2017; GÜRBÜZ et al., 2018). Seu cultivo teve início 

há mais de 4.000 anos no sudeste asiático (GÜRBÜZ et al., 2018). Atualmente 

encontra-se disseminada por todo o mundo, com produção anual aproximada de 50 

milhões de toneladas (FAO, 2017). No Brasil há mais de 11 mil estabelecimentos 

agropecuários produtores de berinjela. Em média, 70 mil toneladas são cultivadas 

todo ano, com destaque para as regiões sudeste e sul do país, que são as que detêm 

maior parte da produção (BRASIL, 2017).  

Embora existam distintas variedades de berinjela, a mais comumente cultivada 

apresenta formato oblongo, coloração roxo-escuro brilhante e pedúnculo verde. O 

fruto possui característica de baga e contém numerosas sementes moles comestíveis 

(UTHUMPORN et al., 2014; GÜRBÜZ et al., 2018).  Em sua composição contêm 

elevados teores de fibras, vitamina A, folato, vitamina K e vitamina C, além de 

potássio, fósforo, magnésio e cálcio (USDA, 2019a). Além disso, a berinjela é uma 

boa fonte de compostos antioxidantes, que são benéficos para a saúde humana. Os 

compostos fenólicos, por exemplo, diminuem a absorção intestinal de 



 

 
 

monossacarídeos, o que ajuda a regular os níveis de glicose circulantes em indivíduos 

com diabetes mellitus. As antocianinas auxiliam no tratamento das hiperlipidemias e 

na prevenção de doenças cardiovasculares aterogênicas pela inibição da peroxidação 

lipídica. A berinjela também apresenta baixo teor calórico, podendo ser utilizada em 

dietas para redução de peso (UTHUMPORN et al., 2014; SCORSATTO et al., 2017; 

GÜRBÜZ et al., 2018; BARROS et al., 2019).  

O consumo per capita de berinjela ainda é pequeno e gira em torno de 0,41 

kg/ano (USDA, 2018). A baixa aceitabilidade se deve à presença de alcalóides 

nicotinóides que conferem um sabor amargo a hortaliça (GÜRBÜZ et al., 2018). 

Particularmente na infância, esses compostos são percebidos com maior intensidade, 

uma vez que as crianças são mais sensíveis ao sabor amargo quando comparadas 

com adultos (MENNELLA et al., 2010). Geralmente crianças em idade escolar (7 a 10 

anos) apresentam baixa aceitabilidade por hortaliças, sendo que 78% não gostam de 

berinjela (CAIN et al., 2020). Além disso, o consumo geral de hortaliças entre crianças 

é de aproximadamente 150 g/dia (ROSSI et al., 2018), quantidade abaixo do 

recomendado pela World Health Organization (WHO), que é de 400 g para frutas e 

hortaliças (WHO, 2018).  

Algumas alternativas tecnológicas têm sido utilizadas visando introduzir a 

berinjela na dieta habitual, como por exemplo o uso da farinha (BARROS et al., 2019) 

em biscoitos (UTHUMPORN et al., 2014), pães (TEIXEIRA et al., 2018), bolos 

(SCORSATTO et al., 2017) e massas em geral (ROSA et al., 2016). A farinha pode 

ser obtida por meio de um processo de liofilização, que consiste na retirada da água 

do alimento por sublimação a alto vácuo, porém possui um custo elevado de produção. 

Assim, a desidratação de frutos em estufa ou forno convencional parece ser uma 

estratégia mais acessível. Além disso, quando comparada a liofilização pode 

aumentar a capacidade antioxidante, reter maior quantidade de compostos fenólicos 

(MBONDO et al., 2018; RODRIGUEZ-JIMENEZ et al., 2018), flavonoides e 

antocianinas (RODRIGUEZ-JIMENEZ et al., 2018) em berinjela. 

 Produtos de panificação como biscoitos, pães, bolos e massas alimentícias 

apresentam ampla aceitabilidade pela população mundial. No Brasil, os biscoitos 

representam a categoria mais rentável para o mercado, com um consumo per capita 

de 5,5 kg/ano. Estima-se que 1.157.051 toneladas foram produzidas em 2018, com 

faturamento de 14.332 bilhões de reais (BRASIL, 2019). Biscoitos do tipo cookie são 



 

 
 

frequentemente consumidos por todas as faixas etárias devido à praticidade, 

facilidade para conservação e shelf life prolongado (MARTINS et al., 2013). No caso 

específico de crianças, os cookies se destacam devido aos seus atributos atrativos, 

como boa aparência, textura crocante, sabor e aroma adocicado (CHAVAN et al., 

2016). Contudo, podem apresentar elevados teores de gordura e açúcar e baixos 

teores de fibras, vitaminas e minerais, sendo pouco indicados para o consumo infantil. 

Nesse aspecto, a adição de farinhas de frutas e hortaliças pode ser uma estratégia 

para melhorar o aporte nutricional de cookies (UTHUMPORN et al., 2014; 

SCORSATTO et al., 2017; ABOSHORA et al., 2019; BARROS et al., 2019). Porém, 

existem níveis aceitáveis de adição da farinha em produtos alimentícios, uma vez que 

altas concentrações podem acarretar prejuízos sensoriais e tecnológicos. A adição de 

10% de farinha de berinjela em cookie reduziu a aceitabilidade para os atributos de 

sabor e aparência (BARROS et al., 2019), aumentou a dureza e promoveu uma cor 

escura (UTHUMPORN et al., 2014) no produto. Nesse contexto, o objetivo da 

pesquisa foi avaliar o efeito da adição de farinha de berinjela em cookie sobre as 

características físico-químicas e nutricionais e verificar a aceitabilidade sensorial entre 

crianças. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo descritivo, prospectivo, transversal, realizado em 2019-

2020, no município de Guarapuava, PR, Brasil.   

 

2.2 QUESTÕES ÉTICAS 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COMEP) da 

UNICENTRO, sob parecer nº 3.089.447/2018 (ANEXO 1). Ressalta-se que todos os 

preceitos éticos de pesquisa com seres humanos foram adotados, conforme 

recomenda a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

(BRASIL, 2013). 

 

 

 



 

 
 

2.3 DETERMINAÇÃO DA AMOSTRA 

A determinação da amostra foi realizada em dois estágios: 1) 10 escolas 

públicas foram selecionadas por meio de amostragem não-probabilística, de modo a 

abranger toda a extensão urbana (regiões norte, sul, leste, oeste e central) do 

município; 2) As crianças foram escolhidas por meio de amostragem aleatória simples, 

matriculadas entre o 2º e o 5º ano, com 7 a 10 anos de idade.  

Os critérios de inclusão para a participação foram: crianças em idade escolar 

regularmente matriculadas nos 2º, 3º, 4º e 5º ano das escolas municipais urbanas de 

Guarapuava, PR; participação em todas as etapas da pesquisa e assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1) pelos responsáveis e do 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) (Apêndice 2) pelo escolar. Os 

critérios de exclusão foram: idade abaixo ou acima do estabelecido; crianças não 

matriculadas nas escolas e nas séries selecionadas; faltar em alguma das etapas da 

pesquisa; preenchimento incompleto dos instrumentos avaliativos; não apresentar o 

TCLE ou TALE assinado; e possuir alergia a algum dos ingredientes utilizados na 

elaboração do produto.  

 

2.4 AVALIAÇÃO DA ACEITAÇÃO DOS ALIMENTOS 

 Para avaliar a aceitação dos alimentos foi elaborado um questionário (Apêndice 

3) contendo desenhos de alimentos pertencentes a todos os grupos alimentares: 

cereais; frutas; hortaliças; laticínios; carnes e ovos; leguminosas e oleaginosas; óleos 

e gorduras e; açúcares e doces (UNITED STATES, 2017). Os alimentos inseridos 

nesse questionário eram comercializados na região de Guarapuava, PR, de baixo 

custo e acessíveis às crianças, além de serem oferecidos habitualmente na merenda 

escolar. As crianças receberam o instrumento impresso, sendo solicitado que 

marcassem com um “x” se gostavam ou não dos alimentos descritos. O alimento mais 

nutritivo e saudável que apresentou a menor aceitação (berinjela) foi utilizado como 

ingrediente na elaboração de um produto habitualmente consumido por crianças - 

cookie. A adição de subproduto, como cascas, também foi considerada. Essa 

proposta pretendeu incentivar o consumo de partes não convencionais, 

proporcionando o aproveitamento integral dos alimentos. 

 



 

 
 

2.5 ELABORAÇÃO DA FARINHA DE BERINJELA 

 Foram escolhidas berinjelas (Solanum melongena L.) com melhor aspecto 

visual, superfície lisa, sem imperfeições e de coloração roxo brilhante, 

comercializadas na região de Guarapuava, PR. As berinjelas (20 kg) foram lavadas 

em água corrente potável, sanitizadas em solução de hipoclorito de sódio (200 ppm) 

por 15 minutos e enxaguadas em água corrente novamente (BRASIL, 2015). As 

berinjelas foram fatiadas inteiras (espessura aproximada de 5 mm) e submetidas à 

secagem em desidratador com circulação de ar (Pardal®, Brasil) a 65 °C por 24 horas. 

Depois de secas permaneceram em temperatura ambiente (22 °C) até total 

resfriamento. As berinjelas foram trituradas em moinho (Tecnal®, modelo TE-631/4, 

Brasil) e passadas em peneira com abertura de 32 Mesh/Tyler (Bertel®, Brasil) para 

obtenção da farinha (rendimento de 1,5 kg). 

 

2.6 ELABORAÇÃO DO COOKIE 

Os ingredientes utilizados para a elaboração do cookie foram adquiridos em 

supermercados do município de Guarapuava, PR. Foram elaboradas 4 formulações: 

padrão, com 0% de farinha de berinjela, e as demais adicionadas de 2,5%, 5% e 7,5% 

de farinha de berinjela (Figura 1). Essas porcentagens foram definidas por meio de 

testes sensoriais preliminares realizados com o produto. Além da farinha de berinjela, 

os ingredientes utilizados nas formulações foram: farinha de trigo (F1: 48,0%, F2: 

45,5%, F3: 43,0%, F4: 40,5%), ovos (16,6%), manteiga (13,8%), gotas de chocolate 

(11,0%), açúcar mascavo (9,7%), essência de baunilha (0,5%) e fermento químico 

(0,4%). 

 

Figura 1 - Formulações de cookie adicionadas de diferentes níveis de farinha de 

berinjela. 

      

Fonte: A autora. 

 

Para o preparo das formulações misturou-se a manteiga, o açúcar mascavo e 

a essência de baunilha em batedeira doméstica (Arno®, Brasil). Os ovos foram 



 

 
 

adicionados à massa e misturados até a homogeneização. Em seguida, a farinha de 

trigo e a farinha de berinjela foram acrescidas e misturadas. O fermento químico e as 

gotas de chocolate foram acrescidos à massa e misturados manualmente no final da 

preparação. Os cookies foram moldados em formato circular (aproximadamente 4 cm 

de diâmetro), distribuídos em assadeira antiaderente e assados a 180 ºC por 12 

minutos em forno elétrico (Fischer®, Brasil) pré-aquecido. Posteriormente 

permaneceram em repouso até atingirem temperatura ambiente (22 ºC), sendo 

acondicionados em recipientes plásticos hermeticamente fechados até o momento 

das análises. 

 

2.7 ANÁLISE SENSORIAL 

 A análise sensorial foi realizada em salas disponibilizadas pelas escolas. Cada 

prova foi feita individualmente, sendo que cada criança foi orientada pela 

pesquisadora para o preenchimento das respostas. Foram avaliados os atributos de 

aparência, aroma, sabor, textura e cor, por meio de uma escala hedônica facial 

estruturada mista de 7 pontos variando de 1 (super ruim) a 7 (super bom), adaptada 

de Kroll (1990) (Apêndice 4). Também foram aplicadas questões de aceitação global 

e intenção de compra analisadas com uma escala estruturada de 5 pontos (1 - 

desgostei muito/não compraria a 5 - gostei muito/com certeza compraria). Os 

avaliadores receberam uma porção de cada amostra (aproximadamente 10 g) em 

pratos brancos codificados com números de três dígitos, de forma casualizada e 

balanceada, acompanhadas de um copo de água para limpeza do palato. As 

formulações foram oferecidas aos julgadores na forma monádica sequencial. O Índice 

de Aceitabilidade (IA) foi calculado conforme a fórmula: IA (%) = A x 100/B (onde: A = 

nota média obtida para o produto e B = nota máxima dada ao produto) (GUIMARÃES 

et al., 2013). O IA também foi analisado conforme a metodologia descrita no manual 

para aplicação de testes de aceitabilidade do PNAE (BRASIL, 2017), uma vez que a 

preparação poderia ser considerada em futuros estudos de inclusão na merenda 

escolar regional.  

 

2.8 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E NUTRICIONAL 

 Para avaliação das características físicas, cookies provenientes do mesmo lote 

(n=10) foram escolhidos de forma aleatória. Foram determinados os parâmetros de 



 

 
 

massa, diâmetro e espessura segundo os preceitos 10-50D descritos pela American 

Association of Cereal Chemists (AACC, 2000). O diâmetro e a espessura foram 

medidos com o auxílio de um paquímetro analógico (Mitutoyo®, Japão, modelo 530-

104BR). O fator de expansão foi obtido pela razão entre os valores de diâmetro e 

espessura dos cookies. O fator térmico foi obtido pela razão entre os valores de massa 

pós cocção e massa pré-cocção. Cada unidade de cookie foi considerada como uma 

repetição experimental. 

 A dureza (N) foi medida com cinco repetições de cada formulação dentro de 24 

horas após a cocção. Foi utilizado um texturômetro (TA.XT Plus®, Reino Unido, 

modelo Stable Micro Systems) interligado a um computador contendo o Software 

Exponet Lite (version 4.0.8.0) equipado com uma célula de carga de 25 kg, utilizando-

se um probe tipo faca HDP/BSK. Cada cookie (aproximadamente 1 cm de espessura 

e 4 cm de diâmetro) foi comprimido até a sua ruptura e a força obtida foi definida como 

a força de corte. As condições de medida foram mantidas a uma velocidade de pré-

teste de 1 mm/s, velocidade de teste de 3 mm/s, velocidade de pós-teste de 10 mm/s e 

força de detecção de gatilho de 0,1N. 

A análise de cor foi realizada em quintuplicata na farinha de berinjela e nos 

cookies. Foi utilizado o sistema da Comission Internatinale de L'éclairage CIELAB (L*, 

a*, b*), com leitura em colorímetro (Konica Minolta®, Japão, modelo Chroma Meter CR 

4400), iluminante D65 e ângulo 10º, previamente calibrado. Os parâmetros analisados 

foram: L* (luminosidade), a* (vermelho-verde) e b* (amarelo-azul) (KONICA 

MINOLTA, 2007). 

 As determinações químicas foram realizadas em triplicada na farinha de 

berinjela e nas formulações desenvolvidas. As avaliações foram: Atividade de água 

(Aw) utilizando analisador de Aw (Novasina®, Suiça, modelo Labswift) a 22 ºC; pH por 

meio de leitura direta em medidor de pH de bancada (Tecnopon®, Brasil, modelo  

mPA-210), calibrado com tampões de pH 4,0 e 7,0; Acidez Titulável (AT) avaliada 

conforme Association of Official Analytical Chemistry (AOAC, 2016) por meio de 

titulação com hidróxido de sódio 0,1 mol L-1 até pH 8,1 e expressa em gramas de ácido 

cítrico 100 g-1 amostra; Sólidos Solúveis (SS) mensurados em refratômetro de 

bancada ABBE (Bel®, Itália, modelo RTA-100) à temperatura ambiente (22 ºC) e 

expressos em ºBrix (escala de 0 a 95 ˚Brix, contagem mínima de 0,25 °Brix); relação 



 

 
 

Sólidos Solúveis/Acidez Titulável (SS/AT) por meio da divisão entre os valores de SS 

e AT. 

 Na avaliação da composição nutricional (realizada em triplicada) foram 

determinados os teores de umidade (g 100 g -1); cinzas (g 100 g-1); proteína (g 100 g-

1) (AOAC, 2016); lipídio (g 100 g-1) (BLIGH; DYER, 1959); carboidrato (g 100 g-1) por 

diferença (% Carboidrato = 100 - (% umidade + % cinzas + % proteína + % lipídio + 

% fibra alimentar); valor energético total (kcal 100 g-1) utilizando-se os valores 

recomendados por Atwater e Woods (1986) para lipídio (9 kcal g-1), proteína (4 kcal g-

1) e carboidrato (4 kcal g-1); fibra alimentar total e insolúvel: determinadas por método 

enzimático (AOAC, 2016) e fibra alimentar solúvel calculada pela diferença dos 

resultados de fibra alimentar total e insolúvel. O Valor Diário Recomendado (VDR) 

para fibras foi calculado em relação a 30 g da amostra (3 unidades de cookie), com 

base nos valores médios diários preconizados para crianças (7 a 10 anos) 

(INSTITUTE OF MEDICINE, 2005), resultando em 26,8 g dia-1.  

 Os compostos bioativos e atividade antioxidante foram avaliados em triplicada 

na farinha de berinjela e nas formulações desenvolvidas. O conteúdo de ácido 

ascórbico foi avaliado por titulação com 2,6 diclorofenolindofenol (AOAC, 2016) e os 

resultados expressos em mg 100 g-1. A quantificação de antocianinas foi realizada 

pelo método diferencial de pH (LEE et al., 2005), com leitura em espectrofotômetro 

(Agillent Technologies®, Malásia, modelo Cary 60 UV) nas medidas de absorbância 

de 510 nm e 700 nm. Os resultados foram expressos em mg de cianidina-3-glicosídeo 

(C3GE) 100 g-1. Os compostos fenólicos totais foram mensurados pelo método de 

Follin-Ciocalteu (BUCIĆ-KOJIĆ et al., 2007), com leitura em espectrofotômetro 

(Agillent Technologies®, Malásia, modelo Cary 60 UV) a 765 nm. Os resultados foram 

expressos em mg de equivalente ácido gálico (GAE) 100 g-1. A atividade antioxidante 

foi avaliada pelo método ABTS (2,2 azinobis-[3-etil-benzotiazolin-6- ácido sulfônico]) 

nas versões hidrofílica e lipofílica (MILLER et al., 1996) e os resultados foram 

expressos em µmol de equivalentes ao Trolox por g de amostra.  

 

2.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 O software R, versão 3.5.3 foi utilizado neste estudo (R CORE TEAM, 2019). 

Os dados foram avaliados quanto à normalidade (Shapiro-Wilk) e homogeneidade de 

variância (Box-Cox). Em seguida foram submetidos à análise de variância (ANOVA). 



 

 
 

A comparação das médias foi realizada pelo teste de Tukey considerando um nível de 

5% de significância. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Participaram do estudo 214 crianças (54,7% do sexo feminino; 45,3% sexo 

masculino) com média de idade de 8,6±0,8 anos. 

 

3.1 ACEITAÇÃO DOS ALIMENTOS 

 Os alimentos que os escolares não gostaram com maior frequência foram: 

berinjela (80,8%; n=173), acelga (76,2%; n=163), agrião (75,5%; n=162), rabanete 

(65,0%; n=139) e chuchu (64,0%; n=137). Hanson et al. (2019) e Cain et al. (2020) 

encontraram resultados semelhantes ao estudarem a preferência alimentar de 

escolares dos Estados Unidos e do Brasil, respectivamente. A baixa aceitação de 

hortaliças entre crianças está associada à elevada presença de compostos 

antioxidantes, como fenólicos, flavonoides, isoflavonas, terpenos e glicosinolatos 

nesses alimentos, os quais promovem um sabor amargo e/ou adstringente (VECCHIO 

et al., 2019). Em geral, crianças também não consideram atraente a aparência e a 

textura das hortaliças, o que reduz sua aceitação (HANSON et al., 2019).  

 

3.2 ANÁLISE SENSORIAL 

 Na Tabela 1 estão apresentados os resultados da avaliação sensorial do 

cookie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabela 1 – Escores sensoriais (média±desvio padrão) e Índice de Aceitabilidade (IA) 

das formulações de cookie adicionadas de diferentes níveis de farinha de berinjela 

Parâmetro 0% 2,5% 5% 7,5% 

Aparência 6,1±1,08a 5,9±1,30a 5,7±1,32a 5,2±1,78b 

IA (%)* 87,8 84,4 81,2 74,7 

Aroma 6,1±1,23a 6,0±1,27a 5,7±1,41a 5,2±1,87b 

IA (%)* 87,3 85,9 81,1 74,0 

Sabor 6,4±1,13ª 6,1±1,33a 5,9±1,44a 5,4±1,83b 

IA (%)* 90,7 87,8 84,6 77,6 

Textura 6,0±1,18a 5,9±1,28a 5,7±1,31a 5,3±1,69b 

IA (%)* 86,1 84,4 81,4 75,2 

Cor 6,2±1,09a 6,0±1,30a 5,7±1,32a 5,2±1,67b 

IA (%)* 88,2 86,0 82,0 74,0 

Aceitação global 4,6±0,69a 4,4±0,86a 4,3±0,84a 4,0±1,26b 

IA (%)* 92,0 88,4 86,4 79,7 

IA (%)** 94,3 88,7 85,0 76,6 

Intenção de compra 4,6±0,72a 4,5±0,95a 4,2±0,95a 3,9±1,30b 
Fonte: A autora. 
Letras diferentes na linha indicam diferença significativa pelo teste de Tukey (p<0,05); *Cálculo teórico (GUIMARÃES et al., 
2019); **Cálculo teórico (BRASIL, 2017). 

 

A adição de 7,5% de farinha de berinjela no cookie reduziu a aceitabilidade 

(p<0,05) entre as crianças. Resultados similares foram verificados por Brasil et al. 

(2014) avaliando a adição de farinha de berinjela (10%) em pão entre indivíduos 

adultos. O elevado teor de compostos fenólicos na farinha de berinjela (1.540 mg GAE 

100g-1) (SCORSATTO et al., 2017) promove esse efeito devido ao aroma 

característico e sabor residual amargo que confere ao produto (DREWNOWSKI; 

GOMEZ-CARNEROS, 2000). Além do mais, a alteração da aparência do cookie, 

devido a adição da farinha de berinjela, também pode ter impactado na aceitação. 

Chung, Fong e Chung (2016) explicam que a aparência de um produto ou alimento é 

considerada um fator determinante para sua aceitação ou rejeição entre crianças, pois 

é a base inicial do julgamento e afeta outras percepções sensoriais. Durante o preparo 

do cookie verificou-se que a adição de maiores teores de farinha de berinjela promovia 

uma coloração mais escura ao produto. Esse efeito se deve à presença de 

antocianinas na berinjela, que apresenta uma coloração arroxeada. Além disso, a 

adição da farinha da hortaliça também promoveu maior dureza à massa devido ao seu 

alto teor de fibras e baixo conteúdo de glúten (UTHUMPORN et al., 2014).   

Apesar dos escores sensoriais terem reduzido após a adição de 7,5% de 

farinha de berinjela no cookie, todas as formulações apresentaram IA ≥ 70% 

(GUIMARÃES et al., 2013), indicando boa aceitação sensorial. Além disso, a adição 



 

 
 

de até 5% de farinha de berinjela no produto pode ser considerada como uma opção 

no cardápio da merenda escolar, já que apresentou um IA ≥ 85% (BRASIL, 2017).  

 
  

3.3 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E NUTRICIONAL 

As formulações com 5% e 7,5% de farinha de berinjela apresentaram maior 

diâmetro, fator de expansão e fator térmico, enquanto as formulações contendo 0% e 

2,5% de farinha de berinjela tiveram maior espessura (p<0,05), como expresso na 

Tabela 2. A adição de farinha de berinjela aumentou a dureza proporcionalmente em 

todas as formulações (p<0,05).  

 

Tabela 2 – Características físicas (média±desvio padrão) das formulações de cookie 

adicionadas de diferentes níveis de farinha de berinjela 

Parâmetro 0% 2,5% 5% 7,5% 

Diâmetro (cm) 3,7±0,07b 3,8±0,08b 4,0±0,09a 4,0±0,05a 

Espessura (cm) 1,1±0,04a 1,1±0,05a 0,9±0,03b 0,9±0,02b 

Fator de expansão 3,4±0,19b 3,6±0,22b 4,3±0,20a 4,4±0,09a 

Fator térmico 0,9±0,00b 0,9±0,00b 1,0±0,03a 1,0±0,00a 

Dureza (N) 32,4±2,54d 46,9±2,73c 64,1±1,96b 87,2±3,02a 

L 60,5±0,38a 54,1±0,58b 54,0±0,53b 51,6±0,85c 

a* 6,5±0,34a 5,6±0,29b 5,5±0,33b 5,1±0,30c 

b* 24,5±0,37a 20,9±0,67b 20,4±0,64b 18,9±0,59c 
Fonte: A autora. 
Letras diferentes na linha indicam diferença significativa pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

Biscoitos elaborados com farinha de berinjela possuem alta concentração de 

fibras, o que aumenta a absorção de água e consequentemente o rendimento, já que 

apresentam um menor encolhimento (MAURO; SILVA; FREITAS, 2010; 

UTHUMPORN et al., 2014). No entanto, as fibras também tornam a massa mais 

quebradiça e rígida após o forneamento, aumentando a dureza do produto (NODA et 

al., 2000; VALERGA, 2019). Particularmente entre crianças, o aumento da dureza 

pode ser um fator limitante, uma vez que durante a idade escolar ocorre a transição 

de dentições (SBP, 2018). Além disso, mudanças na textura podem afetar outras 

características sensoriais, como a aparência e o sabor do produto (CHUNG, FONG; 

CHUNG, 2016). O glúten também é um fator que interfere nas características físicas 

de biscoitos. É um complexo proteico insolúvel responsável por conferir 

extensibilidade e elasticidade à massa durante a mistura das proteínas gliadina e 

glutenina do trigo com água e força mecânica (SAUERESSIG; KAMINSKI; ESCOBAR, 

2016). Assim, a substituição de farinha de trigo por farinha de berinjela reduziu a 



 

 
 

espessura do cookie após a cocção, como verificado em outros estudos (PEREZ; 

GERMANI, 2007; UTHUMPORN et al., 2014). 

A adição de farinha de berinjela reduziu os valores de L* a* e b* no cookie, 

especialmente após a adição de 7,5% (p<0,05). A menor luminosidade ocorre devido 

à farinha de trigo apresentar valores mais altos de L* (94,2±1,5) (KUREK et al., 2015) 

quando comparada à farinha de berinjela (67,7±0,92, avaliado pela autora). Além 

disso, a oxidação enzimática de compostos fenólicos da farinha provoca um 

escurecimento no produto (GÜRBÜZ et al., 2018). O elevado teor de antocianinas da 

farinha de berinjela (7,5 mg 100-1) (KOPONEN et al., 2007) também reduz os valores 

de vermelho e de amarelo.  

Os resultados das características químicas da farinha de berinjela e dos 

cookies estão descritos na Tabela 3.  

 
Tabela 3 – Determinações químicas (média±desvio padrão) da farinha de berinjela e 

das formulações de cookie adicionadas de diferentes níveis de farinha de berinjela 

Parâmetro FB 0% 2,5% 5% 7,5% 

Aw 0,3±0,01 0,6±0,01c 0,7±0,00b 0,7±0,00b 0,8±0,00a 

pH 4,9±0,01 6,8±0,01a 6,4±0,01b 6,1±0,01c 5,9±0,01d 

AT (g 100 g-1) 4,1±0,04 0,1±0,01d 0,2±0,00c 0,3±0,02b 0,4±0,02a 

SS (º Brix) 5,0±0,06 1,9±0,03c 2,3±0,03b 2,5±0,06a 2,6±0,03a 

Relação SS/AT 1,2±0,01 15,3±0,28a 11,7±0,09b 7,7±0,19c 6,6±0,09d 
Fonte: A autora. 
Letras diferentes na linha indicam diferença significativa pelo teste de Tukey (p<0,05); Aw: Atividade de Água; AT: Acidez titulável; 
SS: Sólidos Solúveis; SS/AT: Relação Sólidos Solúveis/Acidez Titulável. 

 

A Aw, a AT e o SS aumentaram proporcionalmente com a adição de farinha de 

berinjela no cookie, enquanto o pH e a relação SS/AT diminuíram (p<0,05). Para 

biscoitos, o nível ideal de Aw deve ser inferior a 0,6 (CLERICI; OLIVEIRA; 

NABESHIMA, 2013). Dessa forma, o aumento da Aw após a adição da farinha de 

berinjela pode reduzir a crocância do cookie. Além disso, farinhas de frutas e 

hortaliças, geralmente apresentam um nível mais alto de atividade de água, o que 

pode aumentar a perecibilidade e diminuir a estabilidade microbiológica do produto.  

A presença de fenólicos na farinha de berinjela, como os ácidos clorogênico 

(1,73 mg g-1), cafeico (0,19 mg g-1) e ferúlico (0,04 mg g-1) (SCORSATTO et al., 2017) 

elevam a acidez da farinha e consequentemente do produto. Esse efeito promove um 

sabor amargo aos alimentos (DREWNOWSKI; GOMEZ-CARNEROS, 2000; 

SCORSATTO et al., 2017), o que pode reduzir a aceitabilidade sensorial, como 

observado no cookie contendo maior teor de farinha de berinjela (7,5%). Em 



 

 
 

contrapartida, relações SS/AT mais elevadas podem indicar um produto com sabor 

mais agradável ao consumidor, já que os açúcares e os ácidos encontram-se em 

equilíbrio (SIMMONDS; PREEDY, 2015). 

Na Tabela 4 está apresentada a composição nutricional e a atividade 

antioxidante da farinha de berinjela e das formulações de cookie adicionadas de 

diferentes níveis de farinha de berinjela. 
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Tabela 4 – Composição nutricional e atividade antioxidante (média±desvio padrão) da farinha de berinjela e das formulações de 

cookie adicionadas de diferentes níveis de farinha de berinjela (FB) 

Parâmetro FB 0% 2,5% 5% 7,5% 

Umidade (g 100 g-1) 5,5±0,05 7,7±0,08c 9,7±0,04b 9,5±0,09b 10,5±0,08a 

Cinzas (g 100 g-1) 7,4±0,08 0,8±0,01d 1,0±0,01c 1,2±0,01b 1,4±0,02a 

Proteína (g 100 g-1) 11,4±0,56 10,1±0,03a 10,4±0,63a 10,4±0,01a 11,0±0,22a 

Lipídio (g 100 g-1) 2,1±0,53 19,2±0,58a 19,3±0,22a 19,4±0,32a 19,2±0,34a 

Carboidrato (g 100 g-1)** 39,1±0,00 60,8±0,00a 57,4±0,00ab 56,5±0,00b 54,1±0,00b 

Valor calórico total (kcal 100 g-1) 221,3±0,00 456,1±0,00a 444,8±0,00ab 442,0±0,00b 433,0±0,00b 

Fibra solúvel (g 100 g-1)*** 7,2±0,18 0,3±0,00d 0,4±0,00c 0,6±0,00b 0,8±0,00a 

Fibra insolúvel (g 100 g-1)*** 27,3±0,13 1,1±0,00d 1,8±0,00c 2,4±0,00b 3,0±0,00a 

Fibra total (g 100 g-1)*** 34,5±0,05 1,4±0,00d 2,2±0,00c 3,0±0,00b 3,8±0,00a 

Ácido ascórbico (mg 100 g-1) 64,0±0,37 0,3±0,00d 2,7±0,33c 4,2±0,19b 5,3±0,10a 

Antocianinas (mg C3GE 100 g-1) 105,7±0,04 2,55±0,01d 24,0±0,04c 26,9±0,08b 29,6±0,06a 

Compostos fenólicos totais (mg GAE 100 g-1) 276,4±0,08 9,6±0,06d 14,8±0,01c 22,7±0,04b 32,2±0,05a 

Atividade antioxidante hidrofílica (µmol Trolox 100 g-1) 19.117,1±0,00 1.786,3±0,26d 1.900,6±0,26c 1.9158±0,26b 2.144,3±0,53a 

Atividade antioxidante lipofílica (µmol Trolox 100 g-1) 19.288,9±0,00 1.874,8±0,26d 1.992,5±0,00c 1.996,3±0,26b 2028,0±0,53a 

Fonte: A autora. 
Letras distintas na linha indicam diferença significativa pelo teste de Tukey (p<0,05); Valores apresentados em base seca **Inclui fibra alimentar; ***Fibra alimentar. 
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A secagem em estufa permite a concentração dos nutrientes em produtos 

alimentícios, como ocorreu para a farinha de berinjela no presente estudo. Resultados 

similares foram observados por outras pesquisas (PEREZ; GERMANI, 2004; 

UTHUMPORN et al., 2016; SCORSATTO et al., 2017; RODRIGUEZ-JIMENEZ et al., 

2018). No entanto, pequenas diferenças podem ocorrer, uma vez que a composição 

pode ser influenciada pela variedade de planta e por condições de cultivo, colheita e 

processamento empregadas (SOUZA et al., 2012). 

O teor de umidade da farinha de berinjela está de acordo com a legislação 

brasileira (15%) (BRASIL, 2005) e de outros países como México (15%) (MÉXICO, 

2008) e Estados Unidos (14%) (USDA, 2017). Além disso, situa-se dentro da faixa 

normalmente observada para esse produto (1,5% a 8,5%) (RODRIGUEZ-JIMENEZ et 

al., 2018). A adição de farinha de berinjela no cookie promoveu um aumento nos 

teores de umidade (p<0,05). De acordo Uthumporn et al. (2014), a incorporação de 

farinha de berinjela em biscoitos pode aumentar o teor de umidade devido à grande 

quantidade de fibras do ingrediente. Os grupos hidroxila das fibras são capazes de se 

ligar a moléculas de água livres através da ligação de hidrogênio (ROSELL; ROJAS; 

BARBER, 2001) e, consequentemente, reter mais água. 

O elevado teor de cinzas observado na farinha de berinjela indica uma 

concentração considerável de minerais, como potássio (2.396,0 mg 100 g-1), 

magnésio (158,1 mg 100 g-1), cálcio (130,9 mg 100 g-1), sódio (68,1 mg 100 g-1), ferro 

(2,9 mg 100 g-1), manganês (2,5 mg 100 g-1), zinco (2,1 mg 100 g-1) e cobre (1,0 mg 

100 g-1) (RODRIGUEZ-JIMENEZ et al., 2018). Isso explica o aumento na 

concentração de cinzas nas formulações de cookie. Durante a idade escolar, um maior 

consumo desses micronutrientes pode ser benéfico, já que estão associados ao 

crescimento saudável e ao adequado desenvolvimento físico, cognitivo e emocional 

das crianças (MERKIEL; CHALCARZ, 2014; BUNDY et al., 2017). 

As quantidades de proteína e de lipídio da farinha de berinjela assemelham-se 

àquelas da farinha de trigo (12,0 g 100 g-1 e 1,7 g 100 g-1, respectivamente) (USDA, 

2019b). Logo, não houve alteração no teor desses nutrientes no cookie (p>0,05). O 

oposto foi verificado no conteúdo de carboidrato e energia, já que a farinha de berinjela 

apresenta menores quantidades quando comparada à farinha de trigo (72,5 g 100 g-1 

e 361 kcal 100 g-1, respectivamente). Com isso, houve redução (p<0,05) dos teores 

de carboidrato e de energia das formulações com 5% e 7,5% farinha de berinjela.  
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 Houve um aumento no teor de fibra alimentar total das formulações com 2,5% 

(157,1%), 5% (214,3%) e 7,5% (271,4%) em relação a formulação padrão, já que a 

farinha de berinjela possui elevado teor de fibras (34,5 g 100 g-1). Resultados 

semelhantes foram observados na literatura (PEREZ; GERMANI, 2007; 

UTHUMPORN et al., 2014). A formulação com 5% de farinha de berinjela pode ser 

considerada um produto fonte de fibra alimentar, já que possui mais que 3% de fibras 

na porção (BRASIL, 2012). Dessa forma, o consumo de 30 g de cookie (3 unidades) 

com adição de 5% de farinha da hortaliça atinge 3,4% do VDR de fibras para crianças 

(INSTITUTE OF MEDICINE, 2005).  

A adição de farinha de berinjela no cookie aumentou proporcionalmente os 

teores de ácido ascórbico, antocianinas, fenólicos totais e atividade antioxidante hidro 

e lipofílica (p<0,05). Efeito similar foi relatado por Uthumporn et al. (2014) analisando 

cookie contendo farinha de berinjela (0, 10 e 15%). Substâncias como ácido ascórbico, 

antocianinas e fenólicos são considerados fitoquímicos por apresentarem benefícios 

à saúde. Esses compostos correlacionam-se positivamente com a atividade 

antioxidante (FROND et al., 2019), podendo eliminar radicais livres devido a sua 

estrutura química (RODRIGUEZ-JIMENEZ et al., 2018). Gürbüz et al. (2018) 

mostraram que os compostos bioativos da berinjela apresentam propriedades anti-

inflamatória, antiangiogênica, antiobesidade, antidiabética, anticarcinogênica e 

antiviral. Isso demonstra a viabilidade da utilização da farinha de berinjela para a 

elaboração de produtos alimentícios com melhor perfil nutricional, especialmente para 

o público infantil, que cada vez mais consome alimentos com baixos teores 

nutricionais. 

 

4 CONCLUSÃO 

 A farinha de berinjela é uma alternativa viável como ingrediente em cookie. Um 

nível de adição de até 5% dessa farinha no produto é bem aceito por crianças em 

idade escolar, obtendo-se aceitabilidade similar ao produto padrão e boas 

expectativas de comercialização. Entretanto, o uso da farinha de berinjela prejudica 

algumas das características físico-químicas do cookie, como atividade de água, 

acidez, dureza, espessura e cor instrumental. Maiores teores de cinzas, fibra 

alimentar, ácido ascórbico, compostos fenólicos totais, antocianinas e atividade 

antioxidante são observados após a adição da farinha de berinjela, o que melhora o 
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perfil nutricional do produto. Dessa forma, produtos adicionados de farinha de berinjela 

podem ser uma alternativa viável para promover uma alimentação mais saudável 

entre crianças em idade escolar. 

 Para próximos estudos sugere-se a inclusão de outras farinhas de hortaliças e 

seus subprodutos em cookie e produtos similares. O desenvolvimento de blends de 

farinhas também é incentivado, uma vez que contribui com os aspectos nutricionais 

do alimento e podem ser uma opção inovadora para a indústria e para o consumidor. 
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OFICINAS DE CULINÁRIA COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL NA INFÂNCIA 

 

Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar a aceitabilidade de alimentos entre 

crianças em idade escolar, identificar o alimento saudável com menor aceitação e 

desenvolver oficinas de culinária para possibilitar a inserção do alimento na dieta 

habitual de crianças. Participaram do estudo 214 crianças de 10 escolas municipais 

de Guarapuava, PR. Foi elaborado e aplicado um questionário para avaliar a 

aceitação dos alimentos pelas crianças. Os alimentos que apresentaram menor 

aceitabilidade entre os escolares foram: berinjela, acelga, agrião, rabanete e chuchu. 

A berinjela foi utilizado como ingrediente na elaboração de cookies em oficinas de 

culinária com as crianças. Todos os alunos participaram do preparo, realizando tarefas 

como higienização, corte e mistura de ingredientes e finalização da receita. Ao final 

da atividade, as crianças provaram o alimento e avaliaram atributos de aparência, 

aroma, sabor, textura, cor e aceitação global. Os resultados indicaram notas acima de 

6 (muito bom) para aparência, aroma e sabor, acima de 5 (bom) para textura e cor e 

acima de 4 (gostei) para aceitação global. Conclui-se que crianças em idade escolar 

apresentam baixam aceitabilidade por hortaliças, sendo a berinjela a menos aceita. O 

desenvolvimento de oficinas de culinária com a elaboração de cookie de berinjela em 

conjunto com as crianças aumenta a disposição de consumo infantil e garante uma 

boa aceitabilidade do alimento.  

Palavras-chave: berinjela; culinária; análise sensorial; crianças. 

 

Abstract: The objective of this study was to assess the acceptability of food among 

school-age children, to identify the least accepted healthy food and to develop cooking 

workshops to enable the inclusion of food in the usual diet of children. 214 children 

from 10 municipal schools in Guarapuava, PR participated in the study. A 

questionnaire was designed and applied to assess the acceptance of food by children. 

Foods that showed less acceptability among school-age children were: eggplant, 

chard, watercress, radish and chayote. Eggplant was used as an ingredient in the 

preparation of cookies in cooking workshops with children. All pupils participated in the 

preparation, performing tasks such as cleaning, cutting and mixing ingredients and 

finalizing the recipe. At the end of the activity, the children try the food and evaluated 
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attributes of appearance, aroma, flavor, texture, color and global acceptance. The 

results indicated scores higher than 6 (very good) for appearance, aroma and flavor, 

higher than 5 (good) for texture and color and higher than 4 (liked it) for global 

acceptance. It was concluded that school-age children have low acceptability for 

vegetables, with eggplant being the least accepted. The development of cooking 

workshops with the preparation of eggplant cookies together with children increases 

the willingness of children to consume and ensures good food acceptability. 

Keywords: eggplant; cooking; sensory analysis; children. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 Nos últimos 50 anos, o perfil alimentar da população mundial passou por 

alterações devido ao fenômeno de transição nutricional (POPKIN; ADAIR; NG, 2012; 

POPKIN, 2019). Os brasileiros, em especial, reduziram consideravelmente o tempo 

destinado para o preparo de alimentos e aumentaram o percentual de refeições 

realizadas fora de casa (BEZERRA et al., 2013). As extensas jornadas de trabalho, a 

disponibilidade de produtos ultraprocessados prontos para consumo, o acesso aos 

meios de comunicação e as tendências sociais estão entre os principais 

determinantes (BEZERRA et al., 2013). No entanto, a falta de habilidades básicas de 

culinária e de conhecimentos sobre alimentação saudável podem favorecer famílias 

e, por sua vez, crianças a fazerem escolhas alimentares errôneas (HERSCH et al., 

2014).  

 Crianças em idade escolar (7 a 10 anos) apresentam crescente independência. 

Durante essa fase manifestam preferências e aversões devido a formação de novos 

laços sociais e a contínua exposição midiática (SBP, 2018). No campo da 

alimentação, a escolha alimentar é moldada principalmente pelas características 

palatáveis dos alimentos, que geralmente superam os aspectos nutricionais (CHUNG; 

FONG; CHUNG, 2016; SBP, 2018). Crianças, comumente, não consideram todas as 

implicações que suas escolhas acarretam para a saúde. Estudos já demonstraram 

que durante a idade escolar 95% das crianças excedem os limites tolerados pela WHO 

para o consumo diário de açúcar (SLUIK et al., 2016), 100% ultrapassam a quantidade 

recomendada de sódio (GRIMES et al., 2013) e 100% superam o percentual aceitável 

para gordura totais (ZHANG et al., 2005) e gordura saturada (ZHANG et al., 2005; 

KOSTECKA, 2015). Além disso, mais de 90% das crianças não atendem à 

recomendação para a ingestão diária de frutas e hortaliças (BORRMANN et al., 2015; 
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SILVA; SILVA, 2015), uma vez que não consideram seus atributos sensoriais atrativos 

(CHUNG; FONG; CHUNG, 2016). O tipo de hortaliça preferido ou de maior rejeição 

entre crianças é variado. No entanto, estudos anteriores já demonstraram que a 

berinjela é pouco aceita e pouco consumida entre crianças (DECKERS; MOOR; 

BURG, 2011; RAGGIO; GÁMBARO, 2018; CAIN et al., 2020). Os motivos da rejeição 

estão relacionados a aspectos sensoriais, principalmente sabor amargo e sensação 

tátil (CHANG; CHANG, 2015; GÜRBÜZ et al., 2018; RAGGIO; GÁMBARO, 2018) 

 Na literatura, uma série de intervenções foram propostas com intuito de 

aumentar o consumo e as preferências por frutas e hortaliças entre crianças. Também 

influenciar o desenvolvimento de novas atitudes e comportamentos relacionados a 

alimentação. Alguns exemplos de intervenções que mostraram-se eficientes são os 

testes sensoriais de exposição repetida, educação em rotulagem, criação de hortas e 

treinamento com professores (DECOSTA et al., 2017; MICHA et al., 2018). Destaca-

se que a inclusão da educação alimentar e nutricional é considerada um componente 

decisivo para promoção de hábitos alimentares adequados desde a infância. Essa 

estratégia permite fortalecer os conhecimentos sobre nutrição, pode favorecer a 

adoção de uma alimentação saudável e adequada e auxilia na prevenção do 

aparecimento de doenças nas fases seguintes da vida (ARAÚJO et al., 2013; 

REZENDE; NEGRI, 2015). Oficinas e programas de culinária têm ganhado destaque 

na literatura, apresentando resultados promissores no consumo de frutas e hortaliças, 

consumo de nutrientes, auto-eficácia para cozinhar e melhora do estado nutricional 

entre crianças (HERSCH et al., 2014). Conhecendo esses efeitos, no Brasil dois 

documentos oficiais abordam a temática. O Marco de Referência de Educação 

Alimentar e Nutricional para Políticas Públicas traz como um de seus princípios a 

valorização da culinária como prática emancipatória, sendo destinado a toda a 

população (BRASIL, 2012). No atual Guia Alimentar para a População Brasileira é 

apresentado em suas recomendações a necessidade de desenvolver e partilhar 

habilidades culinárias, principalmente com crianças, e se possível, como parte do 

currículo das escolas (BRASIL, 2014). Isso porque o ambiente escolar é considerado 

como um espaço propício para a aplicação de ações educativas em saúde. No local 

é possível atingir um grande número de alunos e garantir um aprendizado contínuo 

(JONES et al., 2014; ROSI et al., 2016; GRAZIOSE et al., 2017; MICHA et al., 2018).  

 O objetivo deste estudo foi avaliar a aceitabilidade de alimentos entre crianças 
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em idade escolar, identificar o alimento saudável com menor aceitação e desenvolver 

oficinas de culinária para possibilitar a inserção do alimento na dieta habitual de 

crianças. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 QUESTÕES ÉTICAS 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COMEP) da 

UNICENTRO, sob parecer nº 3.089.447/2018 (ANEXO 1). Ressalta-se que todos os 

preceitos éticos de pesquisa com seres humanos foram adotados, conforme 

recomenda a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

(BRASIL, 2013). 

 

2.2 AMOSTRA 

Participaram do estudo 214 crianças matriculadas em 10 escolas municipais de 

Guarapuava, PR. Os critérios de inclusão para a participação foram: crianças em 

idade escolar (7 a 10 anos) regularmente matriculadas nos 2º, 3º, 4º e 5º ano das 

escolas selecionadas; participação em todas as etapas da pesquisa e assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1) pelos responsáveis 

e do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) (Apêndice 2) pelo escolar. 

Os critérios de exclusão foram: idade abaixo ou acima do estabelecido; crianças não 

matriculadas nas escolas e nas séries selecionadas; faltar em alguma das etapas da 

pesquisa; preenchimento incompleto dos instrumentos avaliativos; não apresentar o 

TCLE ou TALE assinado; e possuir alergia a algum dos ingredientes utilizados na 

elaboração do produto.  

 

2.3 AVALIAÇÃO DA ACEITAÇÃO DOS ALIMENTOS 

 Para avaliar a aceitação dos alimentos foi elaborado um questionário (Apêndice 

3) contendo desenhos de alimentos pertencentes a todos os grupos alimentares: 

cereais; frutas; hortaliças; laticínios; carnes e ovos; leguminosas e oleaginosas; óleos 

e gorduras e; açúcares e doces (PHILIPPI, 2018). Os alimentos inseridos nesse 

questionário eram comercializados na região de Guarapuava, PR, de baixo custo e 

acessíveis às crianças, além de serem oferecidos habitualmente na merenda escolar. 

As crianças receberam o instrumento impresso, sendo solicitado que marcassem com 
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um “x” se gostavam ou não dos alimentos descritos.  

 

2.4 OFICINAS DE CULINÁRIA 

 O alimento mais nutritivo e saudável que apresentou a menor aceitação entre 

as crianças (berinjela) foi utilizado como ingrediente na elaboração de uma nova 

preparação. O cookie de berinjela foi escolhido para ser desenvolvido nas oficinas de 

culinária, já que sua versão tradicional é altamente consumida pelas crianças e 

apresenta elevado potencial para adição de ingredientes mais saudáveis. O uso de 

subproduto, como as cascas da berinjela, também foi considerado. Essa proposta 

buscou incentivar o consumo de partes não convencionais, proporcionando o 

aproveitamento integral dos alimentos. A transformação da berinjela em farinha foi 

considerada devido a maior concentração de nutrientes, maior prolongamento da vida 

útil da hortaliça e a possibilidade de proporcionar a adição da farinha em outras 

preparações posteriormente. 

A farinha de berinjela foi previamente obtida por meio da secagem de berinjelas 

inteiras em desidratador com circulação de ar (Pardal®, Brasil) em temperatura de 65 

°C por 24 horas. Depois de secas, as berinjelas permaneceram em temperatura 

ambiente (22 °C) até total resfriamento, foram trituradas em moinho (Tecnal®, modelo 

TE-631/4, Brasil) e passadas em peneira com abertura de 32 Mesh/Tyler (Bertel®, 

Brasil) até a obtenção da farinha. No entanto, na oficina de culinária as crianças foram 

instruídas sobre como poderiam preparar a farinha de berinjela em casa. A atividade 

iniciou-se pela lavagem das berinjelas (uma a uma) em água corrente potável, 

sanitização em solução de hipoclorito de sódio (200 ppm) por 15 minutos e enxague 

em água corrente novamente (BRASIL, 2015). As próximas etapas não foram 

realizadas durante a oficina, entretanto, as crianças receberam instruções para dar 

continuidade ao processo em casa: fatiar as berinjelas inteiras (espessura aproximada 

de 2 mm), colocar em assadeira forrada com papel manteiga (sem sobreposição) e 

dispor em forno convencional a 180 ºC até que as berinjelas apresentem característica 

de desidratação (bordas encolhidas e superfície seca). Aguardar até o resfriamento e 

triturar em liquidificador doméstico. Em seguida peneirar para obter a farinha. 

Ressalta-se que esse tipo de orientação pretendeu aumentar as possibilidades de 

reprodução do produto. 

A oficina de culinária iniciou-se com uma intervenção educativa dinâmica com 
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intuito de explicar a importância nutricional da berinjela para a saúde e as diferentes 

formas de preparo e consumo. Na sequência, as crianças receberam informações 

referente aos ingredientes do produto. O cookie era composto por: farinha de trigo 

(43,0%), farinha de berinjela (5,0%), ovos (16,6%), manteiga (13,8%), gotas de 

chocolate (11,0%), açúcar mascavo (9,7%), essência de baunilha (0,5%) e fermento 

químico (0,4%). Essas porcentagens foram definidas por meio de testes preliminares 

realizados com o produto.  Para o preparo houve a mistura manual da manteiga, do 

açúcar mascavo, da essência de baunilha e do ovo até homogeneização. 

Acrescentou-se a farinha de trigo, a farinha de berinjela e o fermento misturando-se 

novamente. Para finalizar, as gotas de chocolate foram adicionadas e misturadas 

manualmente. Os cookies foram moldados em formato circular (aproximadamente 4 

cm de diâmetro), distribuídos em assadeira antiaderente e assados a 180 ºC por 12 

minutos em forno pré-aquecido. 

A atividade foi realizada na cozinha e/ou refeitório das escolas com grupos 

compostos por uma média de 20 crianças. Cada oficina teve duração aproximada de 

1 hora. Todas as crianças participaram individualmente em alguma das tarefas, em 

sua maioria relacionadas à higienização, ao corte, à mistura de ingredientes e a 

finalização da preparação. Instruções verbais foram fornecidas pela pesquisadora 

durante a realização da oficina visando aumentar a compreensão da criança em cada 

etapa da elaboração da receita.  

 

2.5 ANÁLISE SENSORIAL 

Ao final da oficina de culinária, as crianças provaram o produto e avaliaram 

atributos de aparência, aroma, sabor, textura e cor por meio de uma escala hedônica 

facial estruturada mista de 7 pontos, e a aceitação global que foi analisada com uma 

escala estruturada de 5 pontos (KROLL, 1990). Ao final da atividade, as crianças 

receberam um manual impresso com a receita elaborada juntamente com a ficha 

nutricional do produto (Apêndice 5). 

 

2.6 ANÁLISE DE DADOS 

Os dados foram analisados no Microsoft Excel® 2013 por meio de estatística 

descritiva. Foram calculados frequência percentual, média e desvio-padrão. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 ACEITAÇÃO DOS ALIMENTOS 

Os alimentos que apresentaram menor aceitabilidade entre os escolares estão 

representados por maior percentual na Figura 2. 

 

Figura 2 - Alimentos com baixa aceitabilidade entre crianças em idade escolar. 

 

 

Fonte: A autora. 

 

Crianças não gostam de hortaliças devido a diversos fatores, mas 

principalmente devido ao sabor amargo, ácido ou adstringente provocado pela 

presença de fitoquímicos (DREWNOWSKI; GOMEZ-CARNEROS, 2000; TURNBULL 

MATISOO-SMITH, 2002). Além disso, sabe-se que a falta de familiaridade e a 

incapacidade ou falta de confiança para preparar alimentos são consideradas 

obstáculos para o consumo de hortaliças durante a infância (ZAHR; SIBEKO, 2017). 

Na escola, as crianças são influenciadas e influenciam outras crianças, o que 

repercute nas preferências alimentares. Assim, oferecer oportunidades para uma 

maior exposição e contato com alimentos pouco consumidos ou desconhecidos tem 

um importante papel na promoção de uma dieta saudável para as crianças (ENSAFF 

et al., 2015). 
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3.2 OFICINAS DE CULINÁRIA 

Na Figura 3 estão apresentados os resultados do teste sensorial aplicado ao 

final da oficina de culinária do cookie de berinjela.  

 

Figura 3 - Escores sensoriais do cookie desenvolvido nas oficinas de culinária. 

 
Fonte: A autora. 

 

Para os atributos de aparência, aroma e sabor foram observados notas médias 

acima de 6 (o que indica “muito bom” na escala de 1 a 7), para textura e cor notas 

médias acima de 5 (o que indica “bom” na escala de 1 a 7) e para aceitação global 

acima de 4 (o que indica “gostei” na escala de 1 a 5). Cain et al. (2020) encontraram 

resultados semelhantes (notas acima de 5 para atributos e acima de 4 para aceitação 

global) ao desenvolverem chips de berinjela em oficinas de culinária com escolares. 

Além disso, na literatura também foi verificado um aumento na preferência por outros 

alimentos após intervenções de programas práticos de culinária (CARAHER et al., 

2013; CHEN et al., 2014; ENSAFF et al., 2015; JARPE-RATNER et al., 2016; ZAHR; 

SIBEKO, 2017).  

O cookie de berinjela teve boa aceitação entre os escolares. Isso indica que a 

berinjela foi bem aceita quando modificada sua forma de apresentação, mesmo que 

anteriormente tenha sido evidenciada como o alimento com o maior percentual de 

notas para “não gosto” entre as crianças. Esse resultado demonstra que a aceitação 

dos alimentos pelas crianças é influenciada por uma mistura de características, que 

com estímulo correto pode ser facilmente modificável. A adição de alimentos com 

baixa aceitação em preparações que já são habitualmente consumidas aumenta a 
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possibilidade de consumo, mas também melhora o perfil nutricional do produto final. 

A berinjela é conhecida pelo seu alto conteúdo de compostos antioxidantes advindos 

principalmente de antocianinas e fenólicos, mas também contém em sua composição 

nutrientes importantes como fibras, vitaminas e minerais que colaboram para uma 

dieta mais saudável (GÜRBÜZ et al., 2018; USDA, 2019).   

Durante a realização das oficinas verificou-se que as crianças tinham 

participação ativa na elaboração do cookie e grande expectativa para o resultado final. 

A intervenção proporcionou as crianças a oportunidade de consumir a berinjela de 

forma diferenciada. Também durante a atividade, os escolares puderam praticar 

habilidades de culinária e aprender cuidados necessários com a higiene e com a 

segurança do preparo. Efeito semelhante foi observado por Caraher et al. (2013) e 

Ensaff et al. (2015) ao desenvolverem estudos envolvendo culinária com escolares da 

Inglaterra. As crianças que participaram das intervenções mostravam-se engajadas e 

ansiosas para aprender novas habilidades culinárias e provar novos alimentos 

(CARAHER et al., 2013; ENSAFF et al., 2015). Também apresentaram maior 

consciência sobre o papel da alimentação para evitar o desperdício (ENSAFF et al., 

2015). 

Do ponto de vista escolar, o desenvolvimento das oficinas de culinária 

constituiu uma estratégia facilitadora para aprendizagem infantil, pois permitiu 

trabalhar de forma interdisciplinar distintos conteúdos (CUNNINGHAM-SABO; 

LOHSE, 2013), como português (tipologia do gênero textual da receita), matemática 

(frações de proporções), química (transformações/reações que acontecem durante o 

preparo), física (mudanças de estrutura/estados físicos e condução de calor), história 

(contexto e cultura da alimentação), biologia (reinos dos seres vivos), geografia 

(produção de receitas típicas e não típicas), educação física (uso da energia contida 

nos alimentos durante os exercícios) e arte (modelagem e criação de novas formas 

de preparo) (ALMEIDA, 1997; SILVA et al., 2014; LIMA; VASCO; BARBOSA, 2017). 

Cunningham-Sabo e Lohse (2014) ao desenvolverem um programa de culinária para 

escolares dos USA também modelaram o aprendizado de forma interdisciplinar. 

Foram utilizadas atividades práticas com alimentos frescos e acessíveis, baseados 

em diversas tradições culturais. Além disso, as crianças trabalharam outras disciplinas 

escolares: matemática, ciências, linguagem, estudos sociais, música e arte. No estudo 

de Ensaff et al. (2015), essa abordagem também foi adotada, sendo que os alunos 
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conseguiram estabelecer conexões entre o que estavam praticando na cozinha e o 

aprendizado em sala de aula, uma vez que os professores criavam links diretos entre 

conteúdos trabalhados nas oficinas de culinária e tópicos da sala de aula.  

A oficina de culinária capacita crianças para atuar como agentes de mudança 

em casa e na comunidade (TEEMAN et al., 2011; ENSAFF et al., 2015). O 

desenvolvimento da atividade de forma prática, integrando diversos sentidos 

corpóreos desperta um maior interesse infantil e contribui com uma maior captação 

de informações úteis para o cotidiano dos alunos (WOO; LEE, 2013). As aulas de 

culinária proporcionam um meio tangível para aquisição e disseminação do 

conhecimento, podendo direcionar esses efeitos para além da escola, não apenas 

para dar continuidade no processo de aprendizagem pelo aprimoramento de 

habilidades culinárias em casa, mas também para atingir outros indivíduos da 

comunidade (ENSAFF et al., 2015). Alguns exemplos desses efeitos incluem auto-

eficácia culinária, escolhas alimentares mais saudáveis entre o grupo de colegas e 

entre os familiares e introdução de alimentos/preparações antes desconhecidas no 

âmbito doméstico (TEEMAN et al., 2011; ENSAFF et al., 2015).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Crianças em idade escolar apresentam baixam aceitabilidade por hortaliças, 

sendo a berinjela a menos aceita. O desenvolvimento de oficinas de culinária com a 

elaboração de cookie de berinjela em conjunto com as crianças aumenta a disposição 

de consumo infantil e garante uma boa aceitabilidade do alimento.  

 A prática de culinária proporciona um contato mais próximo com os alimentos 

e uma maior oportunidade de conhecer novas formas de consumir alimentos e 

nutrientes importantes para o organismo. As crianças se envolvem diretamente 

durante a elaboração da receita, cooperam com os colegas, podem usar a criatividade 

e tem autonomia durante todo o processo. Além disso, é uma atividade que não se 

restringe ao local desenvolvido, pois os alunos podem se tornar propagadores de 

novos hábitos para a família e para a comunidade.  

A escola, como ambiente de aprendizagem necessita dar continuidade na 

busca de ações educativas cujo foco seja inovação. O estímulo para atividades 

interdisciplinares deve acontecer constantemente para que bons hábitos possam 

passar da infância para a adolescência e perdurar na vida adulta.  
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CONCLUSÃO GERAL 

Este trabalho mostrou que as crianças apresentam uma baixa aceitação por 

hortaliças quando avaliadas de forma individual. Atividades como o enriquecimento 

de produtos alimentícios permitem ampliar as possibilidades de consumo de 

alimentos. 

A utilização da farinha de berinjela é uma alternativa viável como ingrediente 

em cookie, especialmente pela melhora na composição nutricional e na aceitabilidade 

sensorial entre crianças. Assim, pode ser considerada em futuros estudos de inclusão 

na merenda escolar regional. Além disso, a transformação da berinjela em farinha 

também pode fortalecer a comercialização da hortaliça pela agricultura familiar. 

Representa uma estratégia de aproveitamento integral do alimento e aumenta sua 

durabilidade em períodos de entre safras.  

Em suma, intervenções escolares interdisciplinares baseadas na educação 

alimentar e nutricional são eficazes para promover a alimentação saudável entre 

crianças. A utilização de ações educativas onde ocorre a participação ativa durante o 

preparo do alimento, como nas atividades de culinária, garante uma maior disposição 

das crianças para experimentar o alimento posteriormente. 

Este trabalho apresenta algumas limitações como a utilização de um 

questionário não validado para a avalição da aceitação dos alimentos e a aplicação 

de sessões únicas de intervenções. Para próximos estudos sugere-se que exposições 

repetidas sejam feitas, uma vez que programas mais longos podem incorporar mais 

habilidades culinárias e fornecer educação nutricional aprofundada. Além disso, um 

grupo controle também deve ser estudado para que seja possível determinar e 

comparar os efeitos da intervenção.  
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APÊNDICE 1 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
                      
Prezado(a) Colaborador(a),  
 

Seu(sua) filho(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Programa de 

apoio à prevenção da obesidade para crianças da rede pública de ensino: uma 

abordagem multi e interdisciplinar”, sob a responsabilidade de Jaqueline Machado 

Soares, que irá realizar ações relacionadas à nutrição infantil, voltadas à avaliação e 

orientação para um consumo alimentar saudável e prevenção da obesidade. A 

justificativa do estudo deve-se as profundas mudanças no padrão alimentar e de 

atividade física que ocorrem entre as crianças, favorecendo o ganho de peso. 

 O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO.  

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO  

emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

Número do parecer: 3.089.447 

Data da relatoria: 28/11/2018 
 

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa, será necessário que 

seu filho(a), disponibilize alguns minutos na escola para que possamos avaliar como 

está seu estado nutricional. Para isso, utilizaremos uma fita métrica e uma balança 

portátil. Também será necessário que ele responda questionários relacionados à 

alimentação e à prática de atividade física. Em outros dias, nós iremos realizar palestras 

e orientações para grupos de crianças para que eles(as) saibam se alimentar de uma 

forma saudável e também realizar atividades físicas adequadas à idade deles(as). Nós 

também faremos oficinas de culinária, que são atividades práticas para as crianças. 

Essa atividade acontecerá em dias alternativos combinados com a escola para não 

atrapalhar as matérias oferecidas normalmente. Seu filho(a) participará na elaboração 

de cookie feito com acréscimo de farinha de berinjela. O intuito dessa atividade é fazer 

com que a criança participe de forma ativa do preparo da alimentação e, no final, prove 

a receita feita. Isso, provavelmente despertará na criança a vontade de experimentar 

novos alimentos, especialmente aqueles que são saudáveis. Em um último momento, 

entraremos em contato com vocês, pais ou responsáveis, por telefone ou enviando um 

questionário pelo seu filho(a) para preencher rápidas perguntas sobre as condições 
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socioeconômicas da família.  

Lembramos que sua a participação e a do seu filho(a) é voluntária, você tem a 

liberdade de não autorizar a participação, e pode desistir, em qualquer momento, 

mesmo após ter iniciado as atividades propostas sem nenhum prejuízo para você ou 

para seu filho(a).  

 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: O(s) procedimento(s) utilizado(s) para avaliação do 

estado nutricional e dos hábitos de atividade física; e durante as oficinas de culinária, 

poderá(ão) trazer algum desconforto como constrangimento pessoal. O tipo de 

procedimento apresenta um risco mínimo de seu filho(a) ficar envergonhado ao ser 

pesado e medido; e de não gostar ou ter alergia aos alimentos oferecidos durante as 

oficinas de culinária. No entanto, esses riscos serão reduzidos pela pesquisadora, que 

fará a avaliação nutricional de forma individual. Além disso, os questionários não serão 

respondidos em voz alta e seu filho(a) poderá não responder se não quiser. Da mesma 

forma, poderá não consumir os alimentos feitos nas oficinas de culinária, se não quiser. 

Caso seu filho(a) tenha alguma alergia ou intolerância alimentar de algum dos 

ingredientes listados no item 1 “Participação na Pesquisa” favor nos avisar e, dessa 

forma, não ofereceremos nenhum alimento a ele(a). Se seu filho(a) precisar de algum 

tratamento, orientação, encaminhamento etc, por se sentir prejudicado por causa da 

pesquisa, ou sofrer algum dano decorrente da mesma, a pesquisadora se responsabiliza 

por prestar assistência integral, imediata e gratuita.  

 

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de reduzir as 

chances para o desenvolvimento de doenças futuras, como a obesidade em crianças. 

São pesquisas como esta que nos ajudam a educar as crianças para uma alimentação 

mais adequada e, também, aumentar a prática de atividade física, o que será muito bom 

para a saúde do seu filho(a). 

 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que você ou seu filho(a) nos fornecer 

ou que sejam conseguidas através das atividades serão utilizadas somente para esta 

pesquisa. Seus dados e de seu filho(a) ficarão em segredo e o seu nome ou do seu(sua) 

filho(a) não aparecerá em lugar nenhum dos(das) avaliações ou questionários, nem 

quando os resultados forem apresentados.  
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5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos 

métodos utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento a pesquisadora 

responsável.  

Nome do pesquisador responsável: Jaqueline Machado Soares. 

Endereço: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03, Vila Carli, CEP: 85040-080, 

Guarapuava-PR. 

Telefone para contato: (42) 99993-0139 

Horário de atendimento: Segundas às sextas-feiras, das 08h00min às 18h00min. 
 

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) autorize a participação de 

seu(sua) filho(a) nesta pesquisa, ele(a) não receberá nenhuma compensação 

financeira.   

 

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo e autorizar 

a participação de seu(sua) filho(a) deverá preencher e assinar o Termo de 

Consentimento Pós-esclarecido que se segue, em duas vias, sendo que uma via ficará 

com você.     

================================================================== 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

       Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 

Sr.(a)__________________________, portador(a) da cédula de identidade 

_____________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, teve 

oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas 

pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais seu filho(a) será 

submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO para que seu filho(a) participe 

voluntariamente desta pesquisa.  E, por estar de acordo, assina o presente termo.  

Guarapuava, _______ de ________________ de _____. 

 

 
______________________________ 

Assinatura do participante / ou Representante legal 
      

 
______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE 2 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA CRIANÇA E 

ADOLESCENTE (maiores de 6 anos e menores de 18 anos) 

 

 Você está sendo convidado para participar da pesquisa “Programa de apoio à 

prevenção da obesidade para crianças da rede pública de ensino: uma abordagem multi 

e interdisciplinar”. Seus pais permitiram que você participe. Queremos saber como você 

se alimenta, qual seu conhecimento sobre alimentação e se você pratica atividade física. 

 As crianças que irão participar desta pesquisa têm de 7 a 10 anos de idade.  

 Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e não 

terá nenhum problema se desistir. 

 A pesquisa será feita em uma sala de aula, na sua escola. Para participar você 

irá precisar responder algumas perguntas sobre quanto você come alguns alimentos e 

quais atividades e brincadeiras você faz durante o dia. Além disso, vamos ver o seu 

peso e a sua altura, por meio de alguns materiais, como uma balança e uma fita métrica. 

Em dias alternados, você receberá orientações sobre alimentação saudável e prática de 

atividade física e participará de oficinas de culinária, onde aprenderá a preparar receitas 

saudáveis, como cookie com adição de farinha de berinjela. As atividades são 

seguras, mas é possível que você se sinta envergonhado ou não goste de algum dos 

alimentos preparados. Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelo telefone 

(42) 9 9993-0139 da pesquisadora Jaqueline Machado Soares.  

 Mas há coisas boas que podem acontecer como aprender a se alimentar e se 

exercitam de forma certa para prevenir o aparecimento de doenças.  

 Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras 

pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da 

pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar as crianças que participaram.  Quando 

terminarmos a pesquisa vamos divulgar os resultados em revistas e reuniões, sem citar 

o seu nome. Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Eu escrevi os 

telefones na parte de cima deste texto.  
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================================================================== 

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa “Programa 

de apoio à prevenção da obesidade para crianças da rede pública de ensino: uma 

abordagem multi e interdisciplinar”.  

 Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  

 Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso 

dizer “não” e desistir e que ninguém vai ficar furioso.  

 Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus 

responsáveis.  

 Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da 

pesquisa.  

 

 

Guarapuava, ____de _________de __________. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do menor  

_____________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 
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APÊNDICE 3 

INSTRUMENTO AVALIATIVO DE ACEITAÇÃO DOS ALIMENTOS 
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APÊNDICE 4 

FICHA PARA ANÁLISE SENSORIAL 
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APÊNDICE 5 

MANUAL DE RECEITA 
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