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RESUMO 
 
 

Nos dias de hoje o desperdício anual de alimento é um dos fatores mais preocupantes para a 
sociedade. O mundo produz uma quantidade de alimento diariamente suficiente para alimentar 
o planeta todo, mas cerca de 1,3 bilhões de toneladas de alimento são desperdiçados, os 
mesmos que poderiam alimentar 30 milhões de pessoas carentes. A fome mata cerca de uma 
pessoa a cada 3,5 segundos no mundo, em compensação, cerca de 1 bilhão de pessoas está 
no estágio de sobrepeso e 500 milhões no estágio de obesidade. Assim, vemos tamanho 
desperdício e desigualdade, já que nem todo mundo pensa na necessidade do próximo, que 
precisa se alimentar. O combate ao desperdício de alimento é preciso ser feito por todos. 
Pensando nisso, e analisando nosso meio escolar e o meio em que vivemos, elaboramos e 
resolvemos contribuir com a nossa parte, começando por autoanálise e realização de um 
projeto, aplicando em nossas casas, influenciando nossas famílias e agora elaborando o 
projeto em nosso ambiente escolar, para que seja aplicado e, se tiver sucesso, ser aplicado em 
outras escolas. Percebemos que o alimento desperdiçado diariamente após o almoço em 
nossa escola faz falta aos últimos que almoçam. Nosso objetivo é conscientizar os outros 
alunos, para que façam a sua autoanálise, que pensem no próximo e que, principalmente, 
vejam que cada um fazendo a sua parte, um grande resultado se constrói. Os métodos usados 
para o nosso projeto consistem em ministrarmos uma palestra, dando uma introdução sobre o 
assunto e explicando como chegamos è conclusão do projeto, mostrando quais são os 
benefícios que podemos trazer ao meio em que vivemos. Durante a palestra, mostramos a 
quantidade de alimento desperdiçado durante um dia pelos nossos colegas, pesando todo o 
alimento e, com base no primeiro peso, buscamos conscientizá-los por meio de dados e 
gráficos. Durante o período de uma semana, foi colocada uma balança de baixo do lixo, para 
que no caso de um desperdício, o individuo perceba sua parte nisso e comece a pensar 
alguma forma de diminuir o desperdício por sua parte. Ao final da semana, foi apresentado um 
gráfico de como foi o desperdício durante todos os dias da semana e como podemos mudar 
essa situação. Espera-se que esse projeto seja uma ótima maneira de fazer com que as 
pessoas pensem mais no próximo e parem de desperdiçar com tanta frequência os alimentos 
que poderiam alimentar mais de 30% da população carente, que realmente necessita desse 
alimento para o seu sustento e, com tudo isso, ajudar o meio em que vivemos. Esperamos que 
nosso projeto seja aplicado com sucesso não só em escolas, mas em outros ambientes que 
possam mudar o pensamento das pessoas. 


