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RESUMO 
 
 

Atualmente, consta-se que os jovens já não tem a mesma alimentação como antigamente, já 
que o mundo vem sempre evoluindo. Um problema dessa mudança, segundo Abreu (2001), 
são as adaptações que o ser humano sofre para preservar seus alimentos, como às ligadas ao 
clima, por exemplo. Segundo especialistas no tema, as adaptações sofridas pelos alimentos 
podem causar sérios problemas no futuro dos jovens. A OMS (Organização Mundial da Saúde) 
declarou que este ano (2014) será o ano da Segurança Alimentar. Desse modo, partiu-se 
desse ponto para ptomover uma reflexão que contribuísse para as discussões sobre a 
temática. Esse foi o ponto de partida que nos impulsionou a investigar, de modo breve, se as 
pessoas têm consciência sobre os efeitos do uso de agrotóxicos em alimentos com vistas a 
uma alimentação saudável. Essa pesquisa é do tipo quantitativa, e participaram 16 alunos do 
Ensino Fundamental de uma escola particular de uma cidade do médio Vale do Paraíba. Foi 
aplicado um questionário contendo 05 questões objetivas sobre o tema Segurança Alimentar 
com foco no uso dos Agrotóxicos. Após autorização da instituição escolar e da população 
pesquisada, foram coletados os dados e, posteriormente, o resultado foi tabulado e comparado 
com o referencial teórico, com vistas a uma breve reflexão acerca do tema. Quando 
perguntados sobre o que são agrotóxicos, 81% das pessoas entrevistadas conhece o que são, 
enquanto outros 19% não conhecem ou não souberam responder. Quando perguntados sobre 
onde são utilizados, mais de 93% das pessoas sabem onde são utilizados os agrotóxicos, 
sendo os outros 7% para os que não sabem. Não houve quem não soubesse responder 
(N.S.R.). Na pergunta seguinte: (Você conhece os efeitos do agrotóxico no corpo humano?), 
houve mais de 63% de pessoas que não souberam responder e 6% das pessoas responderam 
que sabem os efeitos no corpo humano. A respeito do consumo diário de alimentos com 
agrotóxicos, mais de 68% dos pesquisados responderam que sabem que consomem 
agrotóxicos todos os dias por meio dos alimentos desde que mal preparados, enquanto uma 
pequena parcela de 25% não sabia e os outros 6% não souberam responder. Na última 
pergunta (Você verifica o produto antes de consumir?), 81% não verifica o produto antes de 
consumir, enquanto uma parcela de um pouco mais de 12% verifica o produto. Com esta 
pesquisa, percebeu-se que a produção de alimentos com agrotóxicos pode não só degradar a 
saúde, mas também tirá-la, dependendo da gravidade do consumo. Alguns dos participantes 
ainda não sabem o que é o agrotóxico e ingerem sem saber e não estão conscientes acerca do 
seu risco. Nessa pesquisa, também se procurou atingir o público infanto-juvenil, a partir dos 
dados obtidos, com informações que promovessem reflexão acerca do que podem estar 
ingerindo em suas casas, em suas refeições, correndo, desse modo, o risco de ter 
consequências dramáticas na fase da vida em que se encontram (adolescência). Portanto, 
considerou-se imprescindível despertar nos participantes mais atenção sobre o produto, como 
este foi armazenado e o seu estado antes de consumí-lo. Palavras-chave: Agrotóxicos. 
Alimentação saudável. Segurança Alimentar. 


