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RESUMO 

 
Brandão Veiga, E. O.   Comer ou não comer, eis a questão: Um estudo sobre a 

alimentação saudável na adolescência - Campos dos Goytacazes, RJ: 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2018. 

  

A presente pesquisa teve por objetivo geral analisar o conhecimento dos 

adolescentes no ambiente escolar sobre alimentação saudável. Este estudo foi 

desenvolvido a partir de uma visão interdisciplinar. Caracterizou-se ainda como 

exploratória e descritiva a partir dos objetivos apresentados. Trabalhou-se com 

a hipótese de que com um conhecimento sobre a alimentação, o aluno poderá 

se alimentar de forma mais saudável. A metodologia foi bibliográfica e de 

pesquisa de campo, quanto aos procedimentos e levantamento. Os 

instrumentos metodológicos utilizados no primeiro momento foram as 

observações feitas do comportamento dos alunos na hora do intervalo. Como 

principal instrumento foi utilizado dois questionários aplicados aos discentes, e 

a realização de uma oficina e uma entrevista com as gestoras (diretoras) do 

colégio. Os dados coletados no questionários foram tabulados por meio de 

gráficos, e analisados e interpretados à luz do referencial teórico construído. Os 

resultados obtidos revelaram que alguns alunos possuem conhecimento sobre 

alimentação, e que a realização da pesquisa foi fundamental para a 

consolidação desse saber. Portanto a pesquisa foi de suma valia para os 

alunos, contribuindo para sua trajetória nessa fase de transição. 

 

Palavras-Chave: Adolescentes, alimentação saudável, qualidade de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 
Brandão Veiga, E. O.   To eat or not to eat, that is the question: A study on 

healthy eating in adolescence - Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, 2018. 

 

The present research aimed to analyze the knowledge of adolescents in the 

school environment about healthy eating. This study was developed from an 

interdisciplinary view. It was also characterized as exploratory and descriptive 

from the presented objectives. We worked with the hypothesis that with a 

knowledge about nutrition, the student could eat healthier. The methodology 

was bibliographical and field research, regarding the procedures and survey. 

The methodological tools used in the first moment were the observations made 

of the behavior of the students at the time of the interval. The main instrument 

used two questionnaires applied to the students, and the realization of a 

workshop and an interview with the managers (directors) of the college. The 

data collected in the questionnaires were tabulated by means of graphs, and 

analyzed and interpreted in the light of the theoretical framework. The results 

showed that some students have knowledge about food, and that the research 

was fundamental for the consolidation of this knowledge. Therefore the 

research was of great value for the students, contributing to their trajectory in 

this phase of transition. 

 
 
Key words: Adolescents, healthy eating, quality of life. 
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INTRODUÇÃO  
 

A adolescência é associada a um período do desenvolvimento humano 

marcado por transformações biológicas e psíquicas geradoras de inquietudes e 

sofrimento, sendo a emergência da sexualidade e a dificuldade em estabelecer 

a própria identidade. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1995) esta 

fase é compreendida por tempo cronológico de 10 a 19 anos de idade, sendo 

dividida em duas fases: de 10 a 14 anos e de 15 a 19. A fase de 10 a 14 anos é 

caracterizada por um período de elevada demanda nutricional já que é nesta 

fase que se iniciam as mudanças puberais. 

A adolescência é atualmente entendida como uma etapa de 

desenvolvimento marcada por drásticas mudanças, tanto a nível físico, como a 

nível cognitivo e social. Considera-se que se inicia por volta dos 10 anos de 

idade e termina por volta dos 19 anos (Shaffer, 2005). 

A alimentação possui um papel fundamental na vida da humanidade. 

Tanto do ponto de vista fisiológico, sendo combustível mantenedor da vida, 

como social, exercendo fascínio, sociabilidade e dependência entre os 

humanos (BRASIL, 2005a).  

A alimentação não pode ser pensada como um ato isolado, mas sim 

acompanhado de hábitos, podendo ser fator de caracterização das condições 

sociais de um grupo, percebida, pelos próprios agentes sociais, como forma de 

equalização ou dissociação social (MELLO; NOVAIS, 1998). Percebe-se que 

no atual mundo globalizado, fruto do intenso capitalismo, as preferências 

alimentares são expostas a pressões de consumo de tal forma que podem se 

posicionar como melhores ou piores do ponto de vista nutricional de acordo 

com o valor de mercado. 

 Sendo assim, a presente pesquisa se baseou nas referências 

bibliográficas existentes e no trabalho de campo realizado, para analisar o 

conhecimento dos adolescentes no ambiente escolar sobre alimentação 

saudável. 
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Problema  
 

Quais são os conhecimentos dos adolescentes no ambiente escolar 

sobre alimentação saudável? 

 

Hipótese  

  

Acredita-se que, com um conhecimento sobre a alimentação, o aluno 

poderá se alimentar de forma mais saudável.  

 

Objetivos  

 

Geral  

 

Analisar o conhecimento dos adolescentes no ambiente escolar sobre 

alimentação saudável. 

 

 

Específicos  

 

1. Identificar o conhecimento prévio dos alunos sobre alimentação 

saudável; 

2. Analisar os hábitos alimentares dos alunos no ambiente escolar; 

3. Identificar quais os programas e projetos desenvolvidos na escola 

sobre alimentação. 

 

 

Justificativa  

 

Tendo em vista as mudanças de paradigmas no cenário educativo e na 

saciedade, fez-se necessário investigar sobre a importância da alimentação 

saudável na adolescência no ambiente escolar, procurando compreender e 

verificar o conhecimento prévio dos alunos, assim como, a percepção deles 

sobre a alimentação saudável. É nesse período que o corpo do adolescente 
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começa a se modificar refletindo em sua vida adulta. Dessa forma, a 

conscientização e informações nesse período são fundamentais. Nesse sentido 

a ênfase dada à realização desta pesquisa com alunos do nono ano do ensino 

fundamental, com faixa etária entre 14 e 15 anos de idade, justifica-se por se 

tratar de uma fase na qual os alunos passam por muitas pressões emocionais, 

tais como cobranças da família, da escola e da sociedade de modo geral.  

Como aponta Paulo Freire (1996), o ensino deve abranger ensinamentos 

para a vida, que contribua para o cidadão refletir sobre a sua existência 

buscando melhores alternativas para a mesma. Em 1998, foram estabelecidos 

pelo Ministério da Educação (MEC), os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) que propõe Temas Transversais a serem trabalhados em todas as 

séries do Ensino Fundamental (BRASIL, 1998). Os temas transversais são: 

Saúde, Meio Ambiente, Ética e Cidadania, Trabalho e Consumo, Orientação 

Sexual e Pluralidade Cultural. A Educação Alimentar e Nutricional, de acordo 

com os PCN, envolve os temas Saúde e Consumo e, apresenta um vasto 

espaço de ações educativas para o Ensino Fundamental, tais como: a 

interpretação das tabelas nutricionais nos rótulos dos alimentos 

comercializados; o papel dos diferentes nutrientes no organismo (construtores, 

energéticos ou reguladores); auxiliar os estudantes no sentido de se tornarem 

consumidores mais atentos; a influência da mídia no incentivo ao consumo de 

alimentos industrializados e desvinculados das necessidades nutricionais 

diárias, entre outros. Um ponto importante é focar os hábitos alimentares dos 

próprios alunos, para que possam identificá-los e avaliá-los, atribuindo um 

maior significado ao tema alimentação saudável. A Educação Alimentar 

trabalhada nas séries iniciais do Ensino Fundamental, geralmente na disciplina 

de Ciências, pode habilitar os alunos a tomarem decisões sobre alimentação 

de acordo com conhecimentos científicos, promovendo a formação de hábitos 

saudáveis. Dessa forma, pode contribuir para que tenham uma vida mais 

saudável, levando em consideração os próprios objetivos, valores e estilos de 

vida dos alunos e de sua comunidade (MAINARDI, 2005). A escola passa a ser 

um dos locais prioritários para promoção de hábitos alimentares saudáveis. 
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A alimentação saudável deve ser entendida enquanto um direito humano 

que compreende um padrão alimentar adequado às necessidades biológicas e 

sociais dos indivíduos, de acordo com as fases do curso da vida. As principais 

características de uma alimentação saudável devem ser: o respeito e a 

valorização às práticas alimentares culturalmente identificadas; a garantia de 

acesso, sabor e custo acessível; a variedade; a cor; a harmonia e a segurança 

do ponto de vista de contaminação (BRASIL, 2005a). Sendo assim 

compreendida, a educação é uma prática extremamente humana e, portanto, é 

impossível não concebê-la através dos sentimentos e ensinamentos 

transmitidos. 

Portanto essa pesquisa se justifica pela importância e necessidade cada 

vez mais manifesta no contexto escolar e na vida em geral, de adolescente 

com alto índice de massa corporal acarretando problemas físicos e emocionais. 

O aumento da incidência de obesidade no Brasil é ainda mais 

preocupante quando se admite que este problema, frequentemente não se 

apresenta de forma isolada, mas como uma condição favorável para a 

ocorrência de morbidades associadas (EBBELING e PAWLAK; 2002); (MUST; 

et al, 1999). 

Feijó et al. (1997), chamam a atenção para a importância da 

consolidação de hábitos alimentares e de estilo de vida saudáveis na 

adolescência. Segundo os autores, é nessa fase que esses hábitos são 

estabelecidos e muitas vezes mantidos na vida adulta. 

Do ponto de vista científico, tal postura, poderá conduzir um olhar sobre 

a importância da conscientização sobre a alimentação saudável na 

adolescência. Do ponto de vista acadêmico, poderá servir de base para 

orientar outras pesquisas de forma a ampliar o conceito e difundir o 

conhecimento.  
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1. REFLEXÕES SOBRE ALIMENTAÇÃO  
 

Através da evolução histórica da humanidade, percebemos que o ser 

humano sempre lutou por sua sobrevivência, criando e recriando possibilidades 

que garantissem sua adaptação ao meio físico e social. Dessa forma, foi 

construída a cultura de cada povo para satisfazer suas necessidades e 

carências (BRUNETTI, 2014). 

Existe uma relação direta entre nutrição, saúde, bem-estar físico e 

mental do indivíduo. A boa alimentação tem um papel fundamental na 

prevenção e no tratamento de doenças. Há milhares de anos, Hipócrates já 

afirmava: “que teu alimento seja teu remédio e que teu remédio seja teu 

alimento” (RECINE; RADAELLI; 2008). 

A forma como se ingere os alimentos se constitui numa maneira como 

se cuida da saúde. Fica evidenciado que o ato de alimentar-se de maneira 

saudável e com qualidade, se constitui uma regra básica para que o indivíduo 

tenha saúde. A saúde está intrinsecamente relacionada com a forma de 

alimentar do ser humano, desde a infância, portanto a ingestão 

dos alimentos é importante, e pode trazer benefícios ou malefícios de acordo 

com os hábitos que a pessoa vai adquirindo ao longo da vida (FREITAS; et al., 

2017). 

Uma vez que a alimentação influi diretamente na saúde dos indivíduos, 

algumas doenças se encontram intrinsecamente relacionadas com a forma 

como o individuo se alimenta. Uma delas diz respeito à obesidade, a qual 

relacionada diretamente com a alimentação, que precisa ser revista a partir da 

infância quando os hábitos alimentares são formados (FREITAS; et al., 2017). 

Nesta seção fizemos um estudo sobre alguns aspectos relacionados à 

alimentação saudável. Iniciamos com uma discussão sobre alimentação: 

funções dos alimentos, grupos alimentares e pirâmide alimentar. Na sequência, 

considerações sobre saúde e alimentação. Para finalizar, o direito humano à 

alimentação adequada. 

 

 



 

18 

 

 

 

 

 1.1 Alimentação: funções dos alimentos, grupos alimentares e 
pirâmide alimentar 

 

A sociedade contemporânea mostra um interesse na alimentação. Este 

interesse refere se a dois campos bastante diferentes entre si: o da nutrição e o 

da tecnologia da produção dos alimentos (CONTRERAS, 1995). Assim como 

as ciências interferem no entendimento do alimento natural e do alimento 

industrializado, é necessário, estudar as formas como esses conhecimentos 

são difundidos na sociedade.  

As necessidades humanas descrita por Maslow estão arranjadas numa 

hierarquia que ele denominou de hierarquia dos motivos humanos. Conforme o 

seu conceito de premência relativa, uma necessidade é substituída pela 

seguinte mais forte na hierarquia, na medida em que começa a ser satisfeita. 

Assim, por ordem decrescente de premência, as necessidades estão 

classificadas em: fisiológicas, segurança, afiliação, auto-estima e auto-

realização. A necessidade fisiológica é, portanto, a mais forte, a mais básica e 

essencial, enquanto a necessidade de auto-realização é a mais fraca na 

hierarquia de premência (HESKETH e COSTA, 1980). 

 

Figura 01 - Teoria das necessidades de Maslon 

Fonte: Maslow (1980). 
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A partir do conceito de Maslow observamos a importância da 

alimentação para a manutenção da vida e desenvolvimento em todos os 

aspectos físicos, psicológicos e sociais do individuo. Dessa forma, a 

alimentação e seus hábitos se tornam um fator fundamental para o sociedade 

em geral. 

A alimentação deve ser analisada sob várias perspectivas, que são ao 

mesmo tempo complementares e independentes. E, a partir do agrupamento 

destas perspectivas, observa-se a relevância dos fatores antropológicos, 

econômicos, psicológicos, sociais e culturais ao se determinar o tipo de 

consumo alimentar da população (OLIVEIRA, THÉBAUD-MONY, 1997). 

Pela perspectiva acadêmica, tem-se o conceito técnico de alimento 

natural, como estabelecem Rozin e colaboradores (2004, p. 151):  

 

“por item natural quer-se dizer aquele que não foi mudado de nenhuma forma 

significativa pelo contato com humanos. Ele pode ser colhido e transportado, 

mas tem sua essência quimicamente idêntica ao mesmo item em seu lugar 

natural”.  

 

A partir da legislação brasileira pode-se observar a definição de alimento 

in natura “todo alimento de origem vegetal ou animal, para cujo consumo 

imediato se exija apenas, a remoção da parte não comestível e os tratamentos 

indicados para a sua perfeita higienização e conservação” (BRASIL, 1969, p. 

2). Os alimentos têm um significado cultural expressivo e polivalente, desde 

psicológico até emocional, e abrangente, estendendo-se da comida da mamãe 

até doenças como a anorexia nervosa, entre outras (WARDE, 1997).   

Segundo Canesqui e Diez Garcia (2005), é a cultura que molda a 

seleção alimentar em seu sentido mais amplo, pois entre as escolhas 

alimentares não estão somente os alimentos mais nutritivos, classificados de 

acordo com a moderna nutrição. O uso do café, por exemplo, está menos 

atrelado ao seu efeito estimulante do que à sociabilidade que proporciona ao 

individuo (CONTRERAS, 1995).  

O organismo humano se encarrega de transformar os alimentos 

ingeridos em nutrientes pelo processo conhecido como digestão. Esse 
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processo se inicia a partir do momento em que o alimento é colocado na boca 

e vai até a eliminação de partes não aproveitáveis pelo organismo. Para que 

possamos realizar nossas atividades diárias, nosso corpo precisa de energia, 

proveniente dos carboidratos, lipídios, e proteínas. Caminhar, correr, carregar 

objetos, conversar e até mesmo atividades que não percebemos como respirar, 

consomem energia. Sendo assim, o processo de digestão permite a utilização 

da energia contida nos nutrientes. Todos os alimentos que comemos são 

transformados em nutrientes, mas nem todos os nutrientes se transformam em 

energia, assim como a altura é medida em metros ou centímetros, a energia 

também possui uma medida. Essa medida de energia pode ser chamada de 

caloria, abreviada por cal ou kcal. Ela é o combustível utilizado pelo corpo 

humano para realizar atividades. (DUTRA et al., 2007).  

A definição de alimento compreende, além do termo nutriente, outro de 

grande importância: o sensorial. O valor sensorial de um alimento é mais difícil 

de conceituar porque sua definição deve levar em conta todas as propriedades 

dos alimentos (atrativo visual, odor, sabor e textura) que interagem com os 

sentidos. Essas propriedades são moduladas por grande número de 

compostos que, em parte, ainda não foram identificados e dependem 

estreitamente das peculiaridades físico-químicas do alimento e psíquicas do 

organismo (ORDÓÑEZ, 2005). Muitas vezes o consumo deste ou daquele 

alimento está relacionado às crenças que foram construídas ou criadas por 

uma sociedade ao longo de sua história, as quais nem sempre se utilizam da 

ciência ou da razão (BLEIL, 1998). 

Não é raro utilizar os termos alimentos e nutrientes como sinônimos, 

quando, na realidade, são conceitos que, embora intimamente ligados, diferem 

em muitos aspectos. Pode-se definir alimentos como produtos de composição 

complexa que, em estado natural, processados ou cozidos, são consumidos 

pelo homem para satisfazer suas necessidades nutritivas e saciar as 

sensoriais. Os nutrientes são certas substâncias contidas nos alimentos que o 

organismo utiliza, transforma e incorpora a seus próprios tecidos para cumprir 

três finalidades básicas: proporcionar energia necessária para que se 

mantenham a integridade e o perfeito funcionamento das estruturas corporais, 
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prover materiais necessários para a formação dessas estruturas e, por último, 

suprir as substâncias necessárias diária para regular o metabolismo. 

(ORDÓÑEZ, 2005) 

Os nutrientes são compostos químicos que estão presentes 

nos alimentos e que podem ser aproveitados pelo nosso organismo para sua 

manutenção ou desenvolvimento. Existem vários tipos de nutrientes, mas em 

geral eles podem ser divididos da seguinte maneira: a) Nutrientes não-

essenciais: são aqueles que podem ser produzidos pelo corpo humano a partir 

de outros compostos. b) nutrientes essenciais: são aqueles que o organismo 

humano não é capaz de produzi, sendo necessário obtê-los por meio da 

alimentação. (DUTRA et al., 2007). 

Segundo Ordóñez (2005), os alimentos, são compostos pelos seguintes 

nutrientes:  

Carboidratos: sua principal função é prover energia ao organismo, podem 

converter-se em gordura corporal. b) Gorduras ou lipídios: proporcionam 

maior aporte energético que os carboidratos e também podem formar 

gordura corporal. c) Proteínas: são compostas por aminoácidos que 

constituem os materiais necessários para o crescimento e a reparação dos 

tecidos. O organismo pode utilizá-las também como fonte energética. d) 

Minerais: são utilizados para o crescimento e a reparação dos tecidos, 

participando da regulação de certos processos biológicos do organismo. e) 

Vitaminas: também intervêm na regulação de processos biológicos do 

organismo (ORDÓÑEZ, 2005, p. 32). 

 

O autor citado também diz que: embora a água e o oxigênio do ar sejam 

essenciais para a vida, normalmente não são considerados nutrientes. Quase 

nenhum alimento é constituído por um único nutriente. A maioria dos alimentos 

consiste em misturas complexas, compostas majoritariamente por carboidratos, 

gordura e proteínas. As vitaminas e os minerais estão presentes em pequenas 

quantidades. 

Os grupos de alimentos são divididos em construtores, energéticos e 

reguladores. Os construtores são formados pelas proteínas, tem a função de 

produzir os tecidos que estão em constante renovação como o cabelo, a pele, 

as unhas, os músculos, etc. Os construtores também produzem anticorpos, 
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transportam oxigênio e nutrientes para o sangue, regulam o equilíbrio da água, 

sendo os principais as proteínas encontradas nas carnes, aves, peixes, ovos, 

leite e derivados, nozes, feijão, soja, ervilhas, etc.  

Os energéticos são encontrados nos carboidratos e lipídeos ou gorduras 

(saturadas ou trans), são os que dão energia ao organismo. Fazem parte deste 

grupo os carboidratos, presentes nos pães, massas, arroz, batatas, entre 

outros. Já os reguladores são ricos em vitaminas, minerais e fibras. As 

vitaminas são divididas em dois grupos: as hidrossolúveis como, por exemplo, 

vitamina C e as vitaminas do complexo B, que precisam ser consumidas 

diariamente, uma vez que o corpo não consegue estocá-las; já as lipossolúveis 

(vitaminas A,D,E, e K), de que o organismo tem um verdadeiro arsenal. Cada 

uma destas vitaminas é encontrada num grupo específico de alimentos, que 

em uma dieta equilibrada, pode-se obter todas elas nas quantidades 

necessárias (EVANGELISTA, 2005). 

A pirâmide alimentar é um guia para orientar e ajudar na escolha dos 

alimentos, ela apresenta a seleção de todos os grupos de alimentos. Auxilia as 

pessoas a planejarem suas refeições diárias de maneira adequada e variada, 

visando promover saúde e hábitos alimentares saudáveis (PHILIPPI, 2008). 

A pirâmide alimentar defende os princípios básicos de uma alimentação 

saudável, com as seguintes características: variedade, equilíbrio e moderação. 

Variedade em fornecer uma ampla seleção de alimentos diariamente. Não há 

um alimento completo, que forneça todos os nutrientes necessários a uma boa 

nutrição e conseqüente manutenção da saúde. Uma alimentação variada inclui 

alimentos de todos os grupos da pirâmide, que juntos atenderão as 

recomendações nutricionais.  Em relação ao equilíbrio, entende-se que uma 

alimentação equilibrada incorpora diariamente, quantidade adequada e 

indicação do número de porções recomendadas, dos diferentes grupos 

alimentares, provendo calorias e nutrientes necessários. Por última, a 

moderação, com o controle no consumo dos alimentos, principlamente do 

grupo das gorduras e açúcares, sal e quantidade de calorias (USDA, 1992; 

PHILIPPI, 2000; CUPPARI, 2005; BRASIL, 2014). 
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Figura 02 - Pirâmide alimentar 

Fonte: Brasil (2014). 

 

Os alimentos estão distribuídos na pirâmide alimentar em oito grupos e 

em quatro níveis. Cada grupo possui a quantidade de porções de alimentos a 

serem consumidas diariamente, que varia de acordo com a necessidade 

individual. Os alimentos que estão na base da pirâmide devem ser consumidos 

em maior quantidade e, os que estão no topo, em menor quantidade (GOMES; 

TEIXEIRA, 2016).  

A pirâmide alimentar contribui bastante para o desenvolvimento de 

hábitos alimentares saudáveis e manutenção da saúde como um todo no 

individuo.  
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1.2 Considerações sobre Saúde e Alimentação 

 

Para se entender o quanto a alimentação saudável é importante para 

que se tenha uma boa saúde, é preciso compreender algumas considerações 

com relação à saúde. A saúde engloba a capacidade física, mental, emocional 

e social que o indivíduo possui de interagir com o seu ambiente. O conceito de 

saúde se torna maior que o condicionamento físico, já que implica também 

bem-estar mental e emocional. Uma pessoa revoltada, frustrada, 

emocionalmente instável, mas em excelente condição física pode ser 

considerada doente porque não está em perfeita harmonia com o seu 

ambiente. Neste contexto, Tambellini (2001, p. 44) define saúde como:  

 

Um bem coletivo que é compartido individualmente por todos os cidadãos. 
Comporta duas dimensões essenciais – a dimensão do indivíduo e a dimensão 
da coletividade. Essas dimensões devem ser respeitadas em suas 
contradições e preservadas enquanto formas de expressão das maneiras de 
viver possíveis num dado momento (TAMBELLINI, 2001, p. 44). 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), “saúde é o estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença” 

(OMS, apud DEJOURS, 2006, p. 67). 

Assumindo o conceito da OMS, nenhum ser humano ou população será 

totalmente saudável ou totalmente doente. Ao longo de sua existência, viverá 

condições de saúde/doença, de acordo com suas potencialidades, suas 

condições de vida e sua interação com elas. Percebe-se, com isso, que o 

conceito moderno de saúde está intimamente ligado ao direito à cidadania, e 

esta significa a qualificação de um indivíduo como cidadão, como alguém que 

pode decidir sobre sua vida. Ressalta-se que faz parte do processo de 

cidadania a busca pela coletividade, pois a força geradora da cidadania é a 

soma de inúmeros esforços para uma determinada ação e esta ação se faz 

cidadã quando a pretensão é um mundo melhor, mais igualitário e mais salutar. 

A saúde na visão de Tambellini (2001, p. 46): 

 

“Como completo bem-estar físico, psíquico e social determina, em última 
análise, o exercício da cidadania plena, onde todos tenham seus direitos 
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respeitados e que o poder público reconheça, através de uma política social 
justa e democrática, o direito à vida com qualidade, independente de raça, 
religião, cor ou preferência partidária. O respeito ao meio ambiente, também 
deve está incluído como fator de cidadania e de qualidade de saúde prestada à 
população (TAMBELLINI, 2001, p. 46).” 

 

Para isso, é preciso que a Educação para Saúde seja entendida como 

fator de promoção e proteção à saúde e, estratégia para a conquista dos 

direitos de cidadania, sendo a prática da saúde fundamentada na vivência que 

a população desenvolve ao longo da vida, através de informações e 

experiências, que analisadas e comparadas, vão refletir em mudanças no 

comportamento. Promover a saúde é lidar com as condições socioeconômicas 

dos segmentos populacionais mais carentes (MEIRA, 2006).  

Segundo Conceição (2004, p. 35), “os conceitos de saúde e vida 

mantêm uma interligação de tal ordem que, as ações que visam a melhoria da 

saúde são, ao mesmo tempo, as que melhoram as condições de vida”. 

Nesse contexto, a promoção da saúde pode contribuir capacitando as 

comunidades, compartilhando saber técnico que, confrontado com o saber 

popular, possa criar condições para a tomada de consciência das situações de 

saúde das comunidades envolvidas e possibilitar a construção de estratégias 

de enfrentamento de seus problemas (ANDRADE, 2001). 

Logo, para que a assistência a saúde aconteça, é necessário a 

unificação de serviços preventivos e curativos, que devem ser vistos como um 

processo contínuo, em lugar de abordagens independentes, tendo como 

objetivo assistir de forma integral ao indivíduo, à família e à comunidade. Deve 

também zelar pela qualidade da vida em sociedade, voltando-se para a 

promoção da saúde, através do desenvolvimento de ações, que diretamente 

influenciem o modo coletivo de vida e de trabalho. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 também conhecida como 

Constituição Cidadã, é a lei que organiza e rege todo o Estado, conferindo uma 

série de garantias aos cidadãos e enunciando, logo em sua introdução que: 

 

O país é um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos 
direitos sociais e individuais: liberdade, segurança, bem-estar, 
desenvolvimento, igualdade e a justiça como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos...” (BRASIL, 1988, p. 01). 
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Entre todos os seus artigos, um dos mais inovadores, trata da saúde, 

descrita no Título VIII – Da Ordem Social -, Capítulo II. Isto porque, 

diferentemente de outras ordens jurídicas contemporâneas, esta Constituição 

inovou ao estabelecer o dever do Estado e o direito de todos à saúde, cujas 

ações e serviços nesse setor declara de relevância pública. A saber: 

 

Art. 197 – São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao 
Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através 
de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado 
(BRASIL, 1998, p. 01). 

 

Por se constituir tão importante, a saúde se interliga diretamente com a 

forma como o individuo se alimenta, ou seja, como o ato de alimentar é 

historicamente importante para a sociedade e como o mesmo influi diretamente 

na saúde da população. A alimentação é uma das maiores preocupações de 

pais e responsáveis por crianças de todas as faixas etárias. Informações com 

relação à qualidade e quantidade de alimento tem sido uma procura constante 

pelas famílias. De acordo com Pinheiro et al. (apud Barbosa, 2004, p. 87): 

 

“A mídia tem exposto constantemente informações, muitas das vezes 
controversas, sobre a alimentação, sendo geralmente veiculadas por 
fabricantes ou mesmo anunciantes, que nem sempre tem uma preocupação 
com a veracidade das informações (PINHEIRO et al.; 2005 apud BARBOSA, 
2004, p.87).” 

 

Tudo começa pela formação de hábitos alimentares que devem ser 

saudável, gerando nas pessoas o entendimento do que seja nutrição humana, 

seus componentes e que os mesmos são vitais para o organismo, sendo sua 

ausência prejudicial (PINHEIRO et al., 2005 apud BARBOSA, 2004). De acordo 

com a ANVISA (2009), alimento é toda substância ou mistura de substâncias, 

no estado sólido, líquido, pastoso ou qualquer outra forma adequada, 

destinadas a fornecer ao organismo humano os elementos normais à sua 

formação, manutenção e desenvolvimento. O homem tem entendido, há muitos 

séculos, que a alimentação tem grande influência sobre a saúde e que 
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alimentar-se faz parte da sua sobrevivência.  Assim, como no preparo, 

tornando a comida mais atrativa (RAMOS et al., 2000). 

O desenvolvimento industrial, após a Revolução Industrial modificou os 

hábitos alimentares, pois inúmeros alimentos fabricados foram colocados a 

disposição do homem. A mulher também, a partir desse período, passa a 

trabalhar fora do lar e a vida doméstica se modifica. Existe um aumento na 

aquisição de eletrodomésticos e o homem passa a comer 

em restaurantes e outros lugares alternativos, fora do ambiente doméstico 

(RAMOS et al., 2000). 

Os avanços no século XX, principalmente nas ciências, modificaram as 

questões que envolvem a nutrição humana. Neste contexto de revoluções e 

mudanças surgiram problemas de saúde que estão ligados a falta ou ao 

excesso de alguns nutrientes, provenientes da alimentação inadequada. Desta 

forma, este século ficou marcado pela uniformização da alimentação, onde 

houve uma substituição da comida caseira por produtos industrializados. É 

notório que diante dos problemas surgidos pela alimentação ineficiente, a 

educação deve ser usada como um dos instrumentos mais importantes para 

solucionar os problemas de saúde envolvendo a alimentação (BARBOSA et al., 

2006). 

A alimentação é um direito que se concretiza quando cada indivíduo tem 

acesso a meios econômicos e físicos para uma alimentação adequada sem 

interrupção. Este direito está interligado a dignidade do ser humano e se torna 

fundamental para que os outros direitos expressos na Carta dos Direitos 

Humanos sejam consolidados (BRASIL, 2002). 

Nesse contexto, o Guia Alimentar para a População Brasileira contem as 

diretrizes oficiais com relação à alimentação da população. Evidencia-se que 

há um impacto de uma alimentação saudável na prevenção de mortes 

prematuras, causadas por doenças cardíacas e câncer. Este Guia ainda faz 

alertas sobre a forma adequada de prevenir diabetes, hipertensão e a 

obesidade (BRASIL, 2005). 

Portanto, a alimentação enquanto fator de direito, deve ser ofertado a 

toda a população, haja vista que todo o tipo de alimentação acaba por 
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influenciar de maneira decisiva na saúde da população, contribuindo de 

maneira significativa para que os indivíduos venham a se desenvolver e se 

manter saudáveis podendo assim atuar na sociedade exercendo sua cidadania 

plena. 

 

 

1.3 O Direito Humano à Alimentação Adequada 

 

Conforme Maluf e Menezes (2007), o conceito de Segurança Alimentar 

originou-se no contexto da Primeira Guerra Mundial, compreendido no sentido 

de Segurança Nacional, e referia-se à capacidade dos Estados manterem 

estoques estratégicos como forma de garantir a soberania nacional. Até a 

década 70, inclusive na 1ª Conferência Mundial de Segurança Alimentar (FAO, 

1974), a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) esteve associada 

primordialmente à concepção de que o problema da fome e da desnutrição 

estava relacionado à baixa produção de alimentos, visão exposta inclusive 

pelos defensores do modelo da Revolução Verde, cujo argumento principal era 

o de que este flagelo desapareceria com o aumento da produção agrícola.  

O segundo conceito também foi fortemente influenciado pelos eventos e 

conseqüências das guerras, nesse caso da Segunda Guerra Mundial, quando 

lideranças dos países vencedores decidiram pela elaboração de uma 

Declaração Universal de Direitos do Homem (1948), com vistas a incentivar, ou 

pelo menos, manifestar sua esperança de que a humanidade não mais fosse 

vitimada pelas atrocidades descobertas após a abertura dos campos de 

concentração. Consta nessa Declaração que: 

 

1.Toda pessoa tem direito a um nível de vida adequado que lhe assegure, 
assim como à sua família, saúde e bem-estar, especialmente alimentação, 
vestuário, habitação, assistência médica e os serviços sociais necessários; [...] 
(Art. 25). 

 
Dois documentos complementares se seguiram: o Pacto Internacional 

sobre os Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos 
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Econômicos, Sociais e Culturais que, especialmente no Artigo 11.1, reafirma a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, acrescentando que: 

 

11.2 Os Estados Partes no presente Pacto, reconhecendo o direito 
fundamental de qualquer pessoa a estar protegida contra a fome, adotarão, 3 
individualmente e mediante a cooperação internacional, as medidas, incluídos 
os programas concretos necessários para: a) melhorar os métodos de 
produção, conservação e distribuição de alimentos mediante a plena utilização 
dos conhecimentos técnicos e científicos, a divulgação de princípios sobre 
nutrição e aperfeiçoamento ou a reforma dos regimes agrários de forma a 
alcançar uma exploração e utilização mais eficazes das riquezas naturais; b) 
assegurar uma distribuição eqüitativa dos alimentos mundiais em relação às 
necessidades, tendo em conta os problemas existentes tanto nos países que 
importam produtos alimentícios, quanto os que os exportam. Há ainda outros 
documentos internacionais de grande importância para a promoção e garantia 
do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), tais como a Declaração 
de Roma sobre a Segurança Alimentar Mundial, resultante da Cúpula Mundial 
sobre Alimentação (ROMA, 1996). 

 
Em uma perspectiva individual e na escala coletiva, sobreditos atributos 

estão, de maneira expressa, consignados na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, os quais foram posteriormente reafirmados no Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos e Sociais e incorporados à legislação 

nacional em 1992. Historicamente, a inter-relação entre a segurança alimentar 

e nutricional e o direito humano à alimentação adequada (DHAA) começa a ser 

delineada a partir do entendimento existente acerca dos direitos humanos na 

Declaração Universal de 1948. 

É possível frisar que a concretização dos direitos humanos, sobretudo o 

DHAA, abarca responsabilidade por parte tanto do Estado quanto da sociedade 

e dos indivíduos. Assim, nas três últimas décadas, denota-se que a segurança 

alimentar e nutricional passou a ser considerada como requisito fundamental 

para afirmação plena do potencial de desenvolvimento físico, mental e social 

de todo o ser humano. A Cúpula de Roma de 1996 estabeleceu, em órbita 

internacional, que existe segurança alimentar quando as pessoas têm, a todo o 

momento, acesso físico e econômico a alimentos seguros, nutritivos e 

suficientes para satisfazer as suas necessidades dietéticas e preferências 

alimentares, com o objetivo de levarem uma vida ativa e sã. Afirma Podestá 

(2011, p. 50), que “ao Estado cabe respeitar, proteger e facilitar a ação de 

indivíduos e comunidades em busca da capacidade de alimentar-se de forma 
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digna, colaborando para que todos possam ter uma vida saudável, ativa, 

participativa e de qualidade”. 

Josué de Castro, médico e escritor que dedicou sua vida no combate a 

fome, já destacava que a ingestão de alimentos, para ser considerada 

saudável, deveria ser compatível com as necessidades de cada ser humano, 

por isso sublinhava a relevância do Estado cuidar não apenas dos acometidos 

pela fome crônica, mas também zelar em relação aos atingidos pela fome 

aguda (CASTRO, 2003). Nas próprias palavras de Josué de Castro: 

 

(...) É que existem duas maneiras de morrer de fome: não comer nada e 
definhar de maneira vertiginosa até o fim, ou comer de maneira inadequada e 
entrar em um regime de carências ou deficiências específicas, capaz de 
provocar um estado que também pode conduzir à morte. Mais grave ainda que 
a fome aguda e total, devido às suas repercussões sociais e econômicas, é o 
fenômeno da fome crônica ou parcial, que corrói silenciosamente inúmeras 
populações do mundo (CASTRO, 2003, p 21).  

 

Quer se fazer entender que, tanto a falta quanto o excesso de alimentos 

são prejudiciais à saúde e privam os cidadãos de um direito que é fundamental 

à vida. Mais uma vez aqui se destaca a importância de ações do Estado em 

garantir uma alimentação adequada a todos os cidadãos, visto que o efetivo 

cumprimento do DHAA combina a adequação entre a quantidade de calorias e 

a qualidade dos nutrientes ingeridos. 

Dessa maneira, nas situações em que seja inviabilizado ao indivíduo o 

acesso a condições adequadas de alimentação e nutrição, tal como ocorre em 

desastres naturais (enchentes, secas, etc.) ou em circunstâncias estruturais de 

penúria, incumbe ao Estado, sempre que possível, em parceria com a 

sociedade civil, assegurar ao indivíduo a concretização desse direito, o qual é 

considerado fundamental à sua sobrevivência. A atuação do Estado, em tais 

situações, deve estar atrelada a medidas que objetivem prover as condições 

para que indivíduos, familiares e comunidade logrem êxito em se recuperar, 

dentro do mais breve ínterim, a capacidade de produzir e adquirir sua própria 

alimentação. “Os riscos nutricionais, de diferentes categorias e magnitudes, 

permeiam todo o ciclo da vida humana, desde a concepção até a senectude, 
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assumindo diversas configurações epidemiológicas em função do processo 

saúde/doença de cada população” (BRASIL, 2008, p. 11). 

Destaca Ribeiro (2013, p. 38) que o “direito humano à alimentação 

adequada não consiste simplesmente em um direito a uma ração mínima de 

calorias, proteínas e outros elementos nutritivos concretos, mas se trata de um 

direito inclusivo, porquanto deve conter todos os elementos nutritivos que uma 

pessoa necessita para viver uma vida saudável e ativa, tal como os meios para 

ter acesso”. 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) são necessárias mudanças nos 

processos, nas formas de fazer  e, fundamentalmente, na cultura institucional 

do Estado, de seus servidores e da população em geral (VALENTE; BEGHIN, 

2006; VALENTE et al., 2007). 

A partir da Lei Orgânica da Segurança Alimentar (LOSAN), a segurança 

alimentar e nutricional passou a abranger a ampliação das condições de 

acesso aos alimentos por meio de produção, em especial da agricultura 

tradicional e familiar, do processamento, da industrialização, da 

comercialização, incluindo-se os acordos internacionais, do abastecimento e da 

distribuição dos alimentos, compreendendo a água, bem como a geração de 

emprego e da redistribuição de renda. De igual forma, a locução 

supramencionada compreende, ainda, a conservação da biodiversidade e a 

utilização sustentável dos recursos, bem como a promoção da saúde, da 

nutrição e da alimentação da população, incluindo-se os grupos populacionais 

específicos e populações em situação de vulnerabilidade sociais. A LOSAN 

abrange, ainda, a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e 

tecnológica dos alimentos, bem como seu aproveitamento, estimulando 

práticas alimentares e estilos de vida saudáveis que respeitem a diversidade 

étnica e racial e cultural da população (RANGEL, 2015). 

É fato que “alimentação e nutrição são requisitos básicos para a 

promoção e a proteção da saúde, viabilizando a afirmação plena do potencial 

de crescimento e desenvolvimento humano, com qualidade de vida e 

cidadania, tal como estruturação de condições sociais mais próximas das 

ideais” (PODESTÁ, 2011, p. 27-28). 
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Na prática, não se pode falar em Direitos Humanos sem falar em 

exigibilidade. A efetiva realização dos Direitos Humanos inclui o direito dos 

titulares de exigir o cumprimento dos mesmos. Para tal, cada Estado tem a 

obrigação de criar e disponibilizar de maneira acessível os mecanismos 

necessários para que todos os habitantes do seu território tenham a 

possibilidade de exigir e reclamar os seus direitos (VALENTE et al., 2007). No 

conceito de exigibilidade está incluído, além do direito de reclamar, o direito de 

ter uma resposta e ação em tempo oportuno para a reparação da violação por 

parte do poder público. 

Os seres humanos necessitam de muito mais do que ter uma 

alimentação nutricionalmente equilibrada. Na realidade, o DHAA não deve e 

não pode ser interpretado em um sentido estrito ou restritivo: a alimentação 

para o ser humano é retrato de sua cultura e sua relação com o mundo e deve 

ser entendida como processo de transformação da natureza em gente 

saudável e cidadã (VALENTE, 2002).  

Portanto, o direito a alimentação adequada é real e cabe a cada cidadão 

exigir e conhecer os seus direitos e deveres para que ambos possam ser 

cumpridos e elevar a saúde da população como um todo. 
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2.  ALIMENTAÇÃO À LUZ DO ÂMBITO ESCOLAR 
 

As diretrizes para a promoção de alimentação saudável nas escolas 

foram recentemente instituídas como um elemento a ser contemplado no 

projeto político pedagógico das unidades escolares (BRASIL, 2006).  

Promover uma alimentação saudável é considerado um eixo prioritário 

de ação para promoção da saúde e, neste contexto, o ambiente escolar é 

apontado como espaço fundamental para a criação de documentos nacionais e 

legislações (BRASIL, 1999; CONSEA, 2004).  

A escola é o espaço de promoção da saúde, pelo papel destacado na 

formação cidadã, estimulando a autonomia, o exercício dos direitos e deveres, 

o controle das condições de saúde e qualidade de vida, bem como na obtenção 

de comportamentos e atitudes considerados como saudáveis (CENTER FOR 

DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2011; BRASIL, 2014). A educação 

para a saúde deve se iniciar nas séries iniciais devido a sua maior 

receptividade e capacidade de adoção de novos hábitos e, ainda, porque as 

crianças se tornam excelentes replicadores em seu meio (GOUVÊA, 1999).  

Nesse contexto, o Programa de Alimentação Escolar se revela, como um 

espaço propício para desenvolver atividades de promoção da saúde, produção 

de conhecimentos e de aprendizagem na escola. O programa de alimentação 

escolar promove a saúde da comunidade escolar e de seus familiares. O 

nutricionista tem a oportunidade de desenvolver outros papéis além daquele de 

administrador de refeições que suavizam o efeito da pobreza sobre a 

população carente, como se fosse essa a única função dos programas de 

suplementação alimentar (COSTA; RIBEIRO; RIBEIRO, 2001). 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece 

alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes 

de todas as etapas da educação básica pública. O governo federal repassa, a 

estados, municípios e escolas federais, valores financeiros de caráter 

suplementar efetuados em 10 parcelas mensais (de fevereiro a novembro) para 

a cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de matriculados em cada 

rede de ensino. 
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Na escola, onde crianças e jovens passam grande parte de seu dia, as 

ações de orientação de promoção da saúde constituem importante meio de 

informação. A escola, local onde vivem, aprendem e trabalham muitas 

pessoas, é um espaço no qual programas de educação e saúde podem ter 

grande repercussão, atingindo os estudantes nas etapas influenciáveis de sua 

vida, quais sejam, a infância e adolescência (BRASIL, 2002). É também na 

escola que muitos alunos fazem suas refeições, realizando escolhas que 

revelam suas preferências e hábitos alimentares. 

Nesta seção abordaremos questões sobre a alimentação à luz do âmbito 

escolar. Iniciamos com uma discussão sobre a escola e a educação nutricional. 

Na sequência, traçamos o Programa Nacional de alimentação escolar. Por 

último, os alimentos permitidos ou não, alimentos consumidos no ambiente 

escolar e influências das mídias 

 

 

 2.1 A Escola e a Educação Nutricional  

 

As atividades educativas promotoras de saúde na escola, em particular a 

promoção da alimentação saudável (PAS), representam possibilidade concreta 

de produção de impacto sobre a saúde, a autoestima, os comportamentos e o 

desenvolvimento de habilidades para a vida de todos os membros da 

comunidade escolar (CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 

2011; PEREZ e ARANCETA, 2001). Tais atividades devem ser implementadas 

por meio de ações intersetoriais e transversais, com inclusão do tema no 

projeto pedagógico das escolas (CENTER FOR DISEASE CONTROL AND 

PREVENTION, 2011; BRASIL, 2006). 

Nesse contexto, a alimentação escolar, que nas escolas públicas tem 

interface com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), além de 

proporcionar assistência alimentar suplementar aos escolares, deve promover 

a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino-

aprendizagem, estimulando, dessa forma, o envolvimento da comunidade 

escolar nesse processo (BRASIL, 2013). 
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Agregado a isso, a alimentação no espaço escolar pode ser importante 

para a promoção da saúde em função da prevalência cada vez maior da 

obesidade infantil. Estudos são realizados para identificar as estratégias mais 

eficazes para a prevenção e controle da obesidade, verificando-se que as que 

incluíam atividades regulares na escola, introdução da educação nutricional no 

currículo de forma regular e o próprio fornecimento de frutas e hortaliças pelos 

serviços escolares eram as mais efetivas (SILVEIRA et al., 2011). 

Adotar uma alimentação saudável é considerado um item prioritário na 

promoção da saúde e, neste enredo, o ambiente escolar é apontado como um 

local importante para a criação de documentos nacionais e legislações 

(BRASIL, 1999; CONSEA, 2004).  

A educação voltada para a saúde deve começar nas faixas de pré-

escolar e escolar, pois há maior receptividade e capacidade de adoção de 

novos hábitos e, ainda, porque os alunos se tornam excelentes mensageiros e 

ativistas de suas famílias e localidade (GOUVÊA, 1999).  

Segundo Danelon et al. (2006), o ambiente escolar influencia na 

formação da personalidade e nas preferências alimentares das crianças 

envolvidas no processo de ensino e aprendizagem. 

A conscientização sobre alimentação contribui para uma melhor 

qualidade de vida, sendo necessário um incentivo à promoção da saúde por 

meio da educação nutricional se tornando, portanto, uma necessidade atual e 

real na sociedade pós-moderna.  A sociedade não precisa de modismos, e sim 

da verdadeira conscientização da importância dos hábitos alimentares corretos, 

isto é, fornecimento de alimentos necessários, nas quantidades adequadas, 

nos momentos certos, e alcançar os benefícios satisfatórios para a saúde 

(AMARAL, 2008).  

Consea (2004), afirma que: 

 

A alimentação e nutrição adequadas constituem direitos fundamentais do ser 
humano. São condições básicas para que se alcance um desenvolvimento 
físico, emocional e intelectual satisfatório, fator determinante para a qualidade 
de vida e o exercício da cidadania. Se for verdade que, muitas vezes, a falta de 
recursos financeiros é o maior obstáculo a uma alimentação correta, também é 
fato que ações de orientação e educativas têm um papel importante no 
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combate a males como a desnutrição e a obesidade. Ao chamar a atenção de 
crianças e adolescentes para os benefícios de uma alimentação equilibrada, a 
escola dá a sua contribuição para tornar mais saudável a comunidade em que 
se insere (CONSEA, 2004, p. 81). 
 

A escola é um espaço social onde muitas pessoas passam a maior parte 

do seu tempo, convivem, aprendem e trabalham. Dessa forma, torna-se um 

ambiente propicio para o desenvolvimento de ações para a promoção da 

saúde, bem como formação de hábitos alimentares saudáveis, atingindo os 

alunos das etapas mais influenciáveis da sua vida, seja na infância ou na 

adolescência (FERNANDES, 2006). 

A construção desse processo implica na participação dos profissionais 

da educação e da comunidade escolar e local, visando à articulação entre 

escola e comunidade para uma gestão democrática (SILVEIRA et al., 2011). 

Nesse sentido, o Ministério da Saúde e o da Educação são corresponsáveis 

por assegurar a implantação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição e, 

consequentemente, de parte da Política Nacional de Promoção de Saúde nas 

escolas, em consonância com os critérios de execução do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE). Este último, por sua vez, tem como objetivos 

atender as necessidades nutricionais do aluno no período escolar e, nesse 

contexto, promover hábitos alimentares saudáveis. Ademais, a Alimentação 

Escolar regulamentada pela lei nº 11.947/2009 inclui a educação alimentar e 

nutricional no processo de ensino e aprendizagem que perpassa pelo currículo 

escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de 

práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança alimentar e nutricional 

(BRASIL, 2012).  

As diretrizes para a promoção de alimentação saudável nas escolas 

foram recentemente instituídas como um elemento a ser contemplado no 

projeto político pedagógico das unidades escolares (BRASIL, 2006).  

Considerando-se a gestão descentralizada da educação, os municípios 

passam a elaborar planos e projetos governamentais para traduzir em ações as 

normatizações que ainda são centralizadas (AZEVEDO, 2009).  

Nesse processo, são muitos os mediadores que conduzem as ações até 

que estas cheguem aos espaços escolares e, considerando-se a complexidade 
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dessas ações, muitos atores ainda não usam plenamente as possibilidades e 

oportunidades (ZANCUL, 2004).  

Os educadores e a escola devem auxiliar os alunos a reconhecer suas 

necessidades e identificar suas preferências alimentares, conduzindo-as de 

forma prazerosa para a conquista da autonomia, estimulando-as em suas 

iniciativas, para promover a conscientização da prática de uma boa 

alimentação. O processo de construção, com ajuda da escola, será 

fundamental na vida das crianças. Este aprendizado alimentar será à base das 

escolhas futuras, sobretudo na adolescência, quando se inicia o processo de 

maior independência.  

Segundo Franques (2007, p. 01): 

 

a escola deve ser trabalhada no sentido educacional e vivencional, pois depois 
da família é a grande “formadora” na vida da criança e onde geralmente ela 
passa a maior parte de seu dia. O papel da escola na prevenção e combate a 
obesidade é fundamental. A ela é dada a oportunidade de colocar a criança 
frente a uma reeducação alimentar, atividades físicas e mudanças 
comportamentais, em ambiente otimista, acolhedor e com possibilidade de 
cumplicidade entre todos os envolvidos (FRANQUES, 2007, p. 01). 
  

 

Portanto, o tema em questão é de suma importância para ser trabalhado 

nas escolas, visto que a mesma representa um ambiente favorável e 

privilegiado para o estímulo à formação dos saberes. Buscando atingir as 

metas do milênio para a Educação e a Saúde, o Governo Federal, por meio da 

Portaria Interministerial nº 1010, de 08 de maio de 2006, instituiu as diretrizes 

para a promoção da alimentação saudável nas escolas das redes pública e 

privada, em âmbito nacional, favorecendo o desenvolvimento de ações que 

promovam e garantam a adoção de práticas alimentares mais saudáveis no 

ambiente escolar.  

Segundo Gouvêa (1999), a alimentação e o sono são questões 

polêmicas. Deste modo, os momentos de alimentação são, para muitas 

crianças e professores, momentos de stress e tortura, na tentativa de 

proporcionar à criança uma alimentação variada, rica em proteínas, etc.; muitos 
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adultos acabam obrigando a criança a comer, mesmo que não goste ou não 

tenha vontade. 

Em consequência ao citado no parágrafo anterior, segundo Halpern 

(2003), a obesidade infantil é um sério problema de saúde pública que vem 

aumentando em todas as camadas sociais da população brasileira. Preveni-la 

significa reduzir a incidência de doenças crônico-degenerativas, como o 

diabetes e as doenças cardiovasculares, e um local favorável para a realização 

deste trabalho é a escola, que pode possibilitar a educação nutricional, 

juntamente com a família. Dessa forma, a alimentação saudável é hoje um 

conteúdo educativo e a incorporação desses hábitos de alimentação saudável 

pode dar-se na infância. É justamente por isso que pais e educadores vêm, ao 

longo de anos, concordando com a necessidade de a escola assumir um papel 

de protagonismo nesse trabalho. 

As crianças em idade escolar precisam de uma dieta saudável, pois esta 

favorece níveis ideais de saúde, de crescimento e de desenvolvimento 

intelectual, que influenciam diretamente na melhora do nível educacional, 

reduzindo assim, os transtornos de aprendizagem causados por deficiências 

nutricionais e/ou distúrbios alimentares (BARBOSA, 2004). De acordo com o 

Ministério de Desenvolvimento Social, a alimentação escolar saudável é um 

direito humano e precisa ser garantida às crianças e adolescentes brasileiros 

(BRASIL, 1999). 

De acordo com Lima et al. (2000), a educação em saúde, entendida 

como processo, procura capacitar os indivíduos a agir conscientemente diante 

da realidade cotidiana, com aproveitamento de experiências anteriores formais 

e informais, tendo sempre em vista a integração, continuidade, democratização 

do conhecimento e o progresso no plano social. Visa também à 

autocapacidade dos vários grupos sociais para lidar com problemas 

fundamentais da vida. 

Um indivíduo que tem conhecimento do que consome na sua 

alimentação e pode fazer escolhas que sejam mais conscientes, poderá ser 

alguém mais saudável. Nesse sentido, existe uma relação muito estreita entre 

educação e saúde, sendo que os programas de educação em saúde 
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direcionados para jovens são, em geral, realizados dentro das escolas. Embora 

educar para a saúde seja responsabilidade de diferentes segmentos, a escola 

é instituição privilegiada, que pode se transformar num espaço genuíno de 

promoção da saúde (BRASIL, 1998). 

A concepção da sociedade a respeito de saúde sempre esteve presente, 

de algum modo e em algum grau na sala de aula e no ambiente escolar 

(BRASIL, 1998). Assim, as questões relacionadas à saúde vinham sendo 

tratadas por diferentes disciplinas escolares até que, em 1971, a Lei nº 5692 

introduziu formalmente a temática de saúde no currículo escolar, como 

“Programa de Saúde”. De acordo com essa legislação, Programas de Saúde 

não deveriam ser trabalhados como disciplina, mas por meio de atividades que 

contribuíssem para a formação de condutas e para a aquisição de 

conhecimentos e valores capazes de incentivar comportamentos que levassem 

os alunos a tomar atitudes corretas no campo da saúde (BRASIL, 1998).  

No final da década de 90, época da elaboração dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN): temas transversais (BRASIL, 1998), a avaliação 

da situação do ensino de saúde considerou este tema como ainda 

predominantemente centrado nos seus aspectos biológicos. Os conteúdos de 

saúde foram então prioritariamente trabalhados dentro da disciplina Ciências 

Naturais, com uma abordagem focada na transmissão de informações sobre 

doenças, seus ciclos, sintomas e profilaxias.  

Nos dias atuais, passados mais de dez anos, da elaboração dos PCNs, 

essa situação permanece inalterada. O ensino de saúde na escola ainda é 

centrado nos aspectos biológicos e também ainda é, principalmente, trabalhado 

nos conteúdos de Ciências Naturais. De acordo com os PCNs, os alunos 

vivenciam na escola situações que lhes possibilitam valorizar conhecimentos, 

práticas e comportamentos saudáveis ou não, o que indica que os espaços 

escolares e as atitudes cotidianas praticadas dentro da escola tanto podem 

desenvolver atitudes voltadas para a saúde como podem ignorá-las. 

Na concepção de Ochsenhofer et al. (2006), a escola deve ser o melhor 

espaço de oportunidades para prevenir a má-nutrição por uma série de 

motivos, dentre os quais a possibilidade de, nesse ambiente, ser viável o 
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trabalho relativo à educação nutricional e alimentar e pela possibilidade de a 

criança e do adolescente se tornarem agentes de mudanças na família. 

Quando entram para a escola as crianças trazem concepções e 

comportamentos relacionados à saúde, aprendidos na família, em seus grupos 

de relação direta e com a mídia. Torna-se, então, necessário que esses 

conhecimentos sejam levados em conta quando se trabalha com educação 

alimentar e nutricional, devendo essa prática ter início já na educação infantil, 

podendo a escola proporcionar uma alimentação balanceada e variada, 

introduzindo desde a infância hábitos saudáveis.  

No ensino fundamental, temas de nutrição podem ser trabalhados a 

partir do tema transversal Saúde, conforme apontam os PCNs, principalmente, 

nos anos finais do ensino fundamental, época em que os alunos são pré-

adolescentes e iniciam suas escolhas pessoais tendo maior autonomia em 

relação aos alimentos que consomem.  

Portanto, o ambiente escolar se torna propicio para o aprendizado como 

um todo, formando a criança ou o adolescente em todos os aspectos de sua 

formação pessoal e profissional. 

 

 

 2.2. Programa Nacional de Alimentação Escolar 

 

Em 31 de março de 1955, foi assinado o Decreto n° 37.106, que instituiu 

a Campanha de Merenda Escolar (CME), subordinada ao, então, Ministério da 

Educação e Cultura. Em 1956, com a edição do Decreto n° 39.007, de 11 de 

abril de 1956, ela passou a se denominar Campanha Nacional de Merenda 

Escolar (CNME), com a intenção de promover o atendimento em âmbito 

nacional. Bezerra (2003), destaca que essa mudança de nomenclatura 

intencionava, uma vez que estava longe de ser praticado, abranger todo o 

território nacional e, por outro lado, evidenciava a adesão ao otimismo da 

ideologia desenvolvimentista (MELLO; NOVAIS, 1998), do governo de 

Juscelino Kubitschek (1956-1960).  
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Como se pode ver no decreto de regulamentação da CNME, havia uma 

política de investimentos estrangeiros e interesses de particulares na 

continuidade do programa de merenda escolar, mencionando convênios com 

entidades internacionais, inclusive para obter facilidades cambiais e de 

transporte para sua cessão a preços acessíveis (BRASIL, 1956, p.01): 

 

Art. 1º É instituída, na Divisão de Educação Extra-Escolar do Departamento 
Nacional de Educação, a Campanha Nacional de Merenda Escolar. Art. 2º 
Cabe a Campanha Nacional de Merenda Escolar, dando cumprimento ao que 
dispõe o item 3º, alínea b, do art. 2º do Regimento aprovado pelo Decreto nº 
34.078, de 6 de outubro de 1953: a) incentivar, por todos os meios a seu 
alcance, os empreendimentos públicos ou particulares ou que se destinam a 
proporcionar ou facilitar a alimentação do escolar, dando-lhe assistência técnica 
e financeira. b) estudar e adotar providencias destinadas a melhoria do valor 
nutritivo da merenda escolar e barateamento dos produtos alimentares, 
destinados a seu preparo; c) promover medidas para aquisição dêsses 
produtos nas fontes produtoras ou mediante convênios com entidades 
internacionais, inclusive para obter facilidades cambiais e de transporte para 
sua cessão a preços mais acessíveis. Art. 4º Os encargos da Campanha serão 
atendidos com recursos orçamentários específicos e os provenientes das 
entidades indicadas no artigo anterior, a título de contribuição ou de auxilio 
(BRASIL, 1956, p. 01). 

 
A preocupação com o fornecimento de um aporte energético e protéico 

pela merenda escolar apresenta-se constante desde o início. Ressalta-se que 

este aspecto parece estar ligado ao fato da constância nos objetivos das leis ao 

longo do tempo, em mencionar sempre que a merenda escolar desempenharia 

o papel de contribuir com o crescimento e desenvolvimento infantil. Este 

interesse pode ser observado no objetivo declarado na Lei 11.947/2009: 

 

Art. 4º O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE tem por objetivo 
contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a 
aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares 
saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricionais 
e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante 
o período letivo (BRASIL, 2009, p. 02). 

 

O PNAE, popularmente conhecido como Programa de Merenda, é 

dentre as diversas situações nas quais as atividades educativas em nutrição 

podem ocorrer, uma área importante de atuação visando promover a saúde e 

possibilitando construir novos conhecimentos. De acordo com o documento do 

Conselho Federal de Nutrição sobre o “Panorama da Alimentação Escolar”: 
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“A alimentação escolar tem características de assistência nutricional, desde 
que ofereça alimentos adequados em quantidade e qualidade, para satisfazer 
às necessidades nutricionais do escolar, no período do dia em que permanece 
na escola. (Mas também,) por ser servida na escola, adquire características de 
ferramenta educativa, que pode e deve ser utilizada para os fins maiores da 
educação, (...) habilitando o aluno a intervir na própria realidade” (CONSELHO 
FEDERAL, 1995, p. 95). 

 

Desse modo, o PNAE pode ser considerado também um instrumento 

pedagógico, não apenas por fornecer uma parte dos nutrientes que o aluno 

necessita diariamente, mas também por se constituir em espaço educativo 

melhor utilizado, quando, por exemplo, estimula a integração de temas relativos 

à nutrição ao currículo escolar. 

Os atores envolvidos no desenvolvimento do PNAE, principalmente 

nutricionistas e merendeiras, têm sob sua responsabilidade o compromisso de 

compreender todo o processo de produção da merenda, entendendo que esse 

Programa de Alimentação, faz parte de uma política social inserida em 

determinado contexto político e econômico, sofrendo, portanto, as influências 

do momento histórico em que se encontra. O conhecimento e compreensão 

dessa totalidade contribui para uma postura de vinculação com o trabalho, 

permitindo que se criem novas estratégias para intervenções mais oportunas e 

criativas na resolução dos problemas diários e nas quais se apliquem 

habilidades e experiências em ações interativas com a população escolar. 

Assumindo as atividades promotoras de saúde, o Programa não pode 

permanecer alheio às demais atividades pedagógicas desenvolvidas na escola.  

O PNAE é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por 

meio dos Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), e também pelo FNDE, 

pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pela Controladoria Geral da União 

(CGU) e pelo Ministério Público. O valor repassado pela União a Estados e 

Municípios por dia letivo para cada aluno é definido de acordo com a etapa e 

modalidade de ensino. Segue abaixo as informações disponíveis para consulta 

pública no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação referente 

ao ano de 2018: 

 Creches: R$ 1,07 
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 Pré-escola: R$ 0,53 

 Escolas indígenas e quilombolas: R$ 0,64 

 Ensino fundamental e médio: R$ 0,36 

 Educação de jovens e adultos: R$ 0,32 

 Ensino integral: R$ 1,07 

 Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral: 

R$ 2,00 

 Alunos que frequentam o Atendimento Educacional Especializado no 

contraturno: R$ 0,53 

Com a Lei nº 11.947, de 16/6/2009, 30% do valor repassado pelo PNAE, 

deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida 

que estimula o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades. 

Conclui-se que o Programa Nacional de Alimentação Escolar  tem como 

objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a 

aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares 

saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricionais, 

porém como observado, o programa repassa para as escolas de Ensino 

fundamental e médio o valor de R$ 0,36, por dia para cada aluno. Logo, a 

questão que surge é se esse valor é realmente suficiente para atender ao 

objetivo do programa. 

 

 

2.3 Alimentos Permitidos ou Não: Alimentos Consumidos no Ambiente 

Escolar e Influências das Mídias 

 

A discussão sobre saúde e, mais especificamente, sobre alimentação 

saudável na escola, favorece o exercício proposto pela Política Nacional de 

Promoção da Saúde (BRASIL, 2006c) de deslocar o foco das ações em saúde, 

movendo-se da doença para a qualidade de vida, isto é, pensar as questões de 

saúde de modo integral, pesquisando estratégias para enfrentar os desafios do 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011947&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=NI
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cotidiano de diferentes grupos e os determinantes sociais do processo saúde-

doença.  

A promoção da alimentação saudável vem sendo considerada um eixo 

prioritário de ação para promoção da saúde e, neste contexto, o ambiente 

escolar é apontado como espaço fundamental de ação por documentos 

nacionais e internacionais (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1996; 

GLOBAL, 2004; BRASIL, 1999; ALIMENTAÇÃO, 2004).  

No Brasil, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição elegeu a 

promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis durante todas as 

etapas do curso da vida como uma de suas diretrizes, identificando o papel 

transformador da educação alimentar e nutricional e do ambiente escolar na 

formação e disseminação de uma cultura alimentar que valorize a saúde 

(BRASIL, 1999). 

No âmbito do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação do 

Ministério da Educação, o PNAE tem como fundamento o direito humano à 

alimentação adequada, e como uma de suas premissas, o incentivo a hábitos 

alimentares saudáveis na escola por meio da oferta da alimentação escolar. 

Criado há 50 anos e presente em 200 mil escolas públicas, o programa revela-

se como um espaço propício para desenvolver atividades de promoção da 

saúde, produção de conhecimentos e de aprendizagem na escola, pois permite 

a utilização do espaço educativo para provocar o diálogo com a comunidade 

escolar sobre os fatores que influenciam suas práticas alimentares diárias, 

possibilitando questioná-las e modificá-las (COSTA; RIBEIRO; RIBEIRO, 2001; 

SANTOS, 2005).  

A ação do Estado na promoção da saúde de crianças, no entanto, não 

pode restringir-se a ações de incentivo a práticas alimentares saudáveis no 

ambiente escolar. Envolve ainda medidas de proteção, ou seja, ações de 

caráter regulatório que impeçam a exposição de coletividades e indivíduos a 

fatores e situações estimuladores de práticas não saudáveis. Assim, o fomento 

a práticas alimentares saudáveis nas escolas também se apóia na 

regulamentação da oferta de alimentos, inclusive por parte das cantinas 

escolares. 
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A disponibilidade de alimentos para compra na cantina escolar não 

pressupõe a oferta de alimentos saudáveis, o que contraria a proposta da 

escola como ambiente saudável. A cantina não precisa se limitar à produção e 

fornecimento de lanches de qualidade e inócuos do ponto de vista sanitário, 

mas pode ainda constituir-se num ambiente de estímulo e divulgação de 

informações sobre alimentação, nutrição e saúde, que respeitem o prazer e o 

hábito cultural. 

O eixo deflagrador que culminou com um decreto municipal na Cidade 

do Rio de Janeiro e, conseqüentemente, com as demais legislações do Estado 

do Rio de Janeiro foi a realização de um censo para delinear o perfil das 

cantinas nas unidades escolares da rede municipal de ensino. Este censo 

diagnosticou que 63% das escolas possuíam cantinas e que os produtos mais 

ofertados às crianças eram refrigerantes, biscoitos e doces. Também nesta 

pesquisa, foi constatado que em 25% dos locais de venda havia material de 

propaganda dos fornecedores, com destaque para os refrigerantes e o guaraná 

natural. Já em 2001, esse relatório apontava a necessidade de uma revisão 

dessa prática nas escolas. Então, em 2002, o Prefeito da Cidade do Rio de 

Janeiro publicou o Decreto n.º 21.217, que regulamenta a venda e a 

propaganda de alimentos nas escolas públicas municipais, tendo sido 

assessorado tecnicamente pelo Instituto de Nutrição Annes Dias (Inad), órgão 

da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) responsável pelas ações de 

alimentação e nutrição na cidade.  

O Rio de Janeiro é o único município que possui legislação por iniciativa 

do Poder Executivo. O Decreto no 21.217, de 10 de abril de 2002, proíbe, no 

âmbito das unidades escolares da rede municipal de ensino, adquirir, 

confeccionar, distribuir e consumir balas, doces à base de goma, gomas de 

mascar, pirulitos, caramelos, pó para preparo de refresco, bebidas alcoólicas e 

alimentos ricos em colesterol, sódio e corantes artificiais. E ainda proibiu a 

propaganda desses produtos. 

A Governadora do Estado do Rio de Janeiro sancionou norma jurídica 

similar, Lei nº 4.508, de 11 de janeiro de 2005, que proíbe a comercialização, 

aquisição, confecção e distribuição de produtos que colaborem para a 
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obesidade infantil em bares e cantinas instalados em escolas públicas e 

privadas situadas no Estado. Os alimentos sem rotulagem, composição 

nutricional e prazo de validade estão incluídos no rol dos produtos “não 

permitidos”. A lei veda igualmente a publicidade dos produtos 

No Rio de Janeiro, também aconteceu uma situação muito peculiar: uma 

regulamentação elaborada pelo Poder Judiciário. Baseado no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, em agosto de 2003, a I Vara da Infância e da 

Juventude (IVIJ) do Rio de Janeiro, preocupada em ampliar a regulamentação 

das cantinas para as escolas particulares, desencadeou um processo de 

formulação de uma portaria. Para tal, solicitou a assessoria técnica ao Inad e 

ao Conselho Regional de Nutricionistas – 4.ª região (CRN-4). Esse movimento 

teve por base a experiência bem-sucedida na rede municipal.  

A iniciativa, que englobava uma listagem de alimentos proibidos, foi 

debatida em três encontros com representantes da direção e do corpo docente 

das escolas, pais, responsáveis por cantinas escolares e nutricionistas. Em 

fevereiro de 2004, a Portaria n.º 02/2004 foi publicada, sendo complementada 

por dois anexos: o anexo I, composto pela lista de alimentos proibidos e pelos 

parâmetros técnicos utilizados (estabelecidos a partir das recentes 

recomendações nutricionais estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde 

com vistas ao controle da epidemia mundial da obesidade e de outras doenças 

crônicas ligadas à alimentação) e o anexo II, que apresenta um texto de 

fundamentação dessa iniciativa.  

Após uma série de liminares e recursos, a portaria foi revogada, não 

porque seu conteúdo tivesse sido considerado inadequado, mas alegou-se que 

uma portaria não poderia prever aplicação de sanções. Um dos principais 

avanços dessa iniciativa foi ampliar essa discussão para outros setores da rede 

de ensino, principalmente para as escolas particulares, alertando para a 

dimensão pedagógica da alimentação na escola e para a necessidade de 

criação de ambientes saudáveis.  

O Inad, o CRN-4, o Sinepe e outras entidades, também consideraram 

que o teor dessa lei é muito restritivo, principalmente em se tratando da rede 

privada, que não possui o PNAE.  
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Alguns autores consideram o ambiente escolar como o local adequado 

para realização de levantamentos do estado nutricional dos adolescentes. A 

escola é uma extensão dos comportamentos alimentares dos adolescentes nas 

suas casas com as famílias. A escola também apresenta diferentes opções de 

venda e consumo de alimentos e a partir disso podem-se estudar hábitos e 

escolhas alimentares dos adolescentes (ABRANTES et al., 2002; VAN DER 

HORST et al., 2008; FOX, 2010).  

O ambiente escolar constitui um dos principais grupos-alvo para 

estratégias de controle nutricional, não só devido as suas características como 

grupo de risco para obesidade e sobrepeso, mas também por conta das 

possibilidades de sucesso das ações a serem implementadas na escola 

(AIRES et al., 2009). 

O professor possui um papel importante na construção de hábitos 

alimentares saudáveis, pois além de ter um contato mais próximo com os 

alunos, está envolvido na realidade sociocultural de cada um e exerce 

influência na tomada de decisões por parte dos alunos. Os autores ainda 

afirmam a importância do desenvolvimento de uma educação nutricional dentro 

das salas de aulas para apresentar, na teoria, a consequência do consumo de 

determinados alimentos (VARGAS, 2007; MOREIRA et al., 2006).  

Porém essa opinião é controversa, pois quando professores preenchem 

determinadas lacunas que deveriam ser preenchidas pela família, muitas das 

vezes gera um desgaste físico e mental excessivo para esses educadores 

(GASPARINI et al., 2005). 

A presença de diferentes tipos de serviços (distribuição da merenda 

escolar e comercialização de alimentos através das cantinas), possivelmente 

gera dificuldades para os alunos selecionarem, de maneira adequada, os 

alimentos que devem integrar sua alimentação e as opções dos alunos nem 

sempre recaem sobre os alimentos considerados saudáveis. 

Outro programa do governo para controle da alimentação escolar é 

denominado Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas de Educação 

Infantil, Fundamental e Nível Médio das redes públicas e privadas em todo o 

Brasil.  
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As diretrizes desse Programa foram instituídas pela Portaria 

Interministerial n.º 1.010, promulgada em 2006. Esse Programa baseia-se na: 

 

 “ação de educação alimentar e nutricional, estímulo à produção de hortas nas 

escolas, implantação de boas práticas de manipulação, monitoramento da 

situação nutricional e regulamentação do comércio de alimentos: restrição ao 

comércio no ambiente escolar de alimentos e preparações com altos teores de 

gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal, com incentivo ao consumo 

de frutas e hortaliças” (BRASIL, 2010, p. 2). 

 

No nível federal, tramitam no Congresso Nacional distintos projetos de 

lei sobre esse tema, mas ainda não há um dispositivo de lei de abrangência 

nacional para regulamentação. Nos EUA, por exemplo, existem regulamentos 

que proíbem a venda de alimentos por certo período antes e depois do café da 

manhã e do intervalo do almoço em todo o recinto escolar. Proibições sobre 

bebidas e alimentos permitidos em máquinas de venda também são incluídos 

nas escolas desse país (HAWKES, 2006).  

Os locais que comercializam alimentos e bebidas na escola, como as 

cantinas escolares, têm sido reconhecidos como espaços fundamentais para a 

promoção da alimentação escolar saudável (KANN et al., 2005; SCHMITZ et 

al., 2008). A preocupação com a obesidade infantil e suas consequências 

incentivou, notoriamente a partir de 2001, a instituição de dispositivos legais 

para regulamentar os alimentos comercializados nas unidades escolares em 

diversos municípios e estados brasileiros (BRASIL, 2007, GABRIEL et al., 

2009). 

A Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN), órgão do 

Ministério da Saúde responsável pela condução da Política de Alimentação e 

Nutrição (PNAN) no país, tem implementado ações prioritárias para favorecer a 

alimentação saudável nas escolas, dentre as quais se destaca a restrição à 

comercialização de alimentos e preparações com altos teores de gorduras 

saturada e trans, açúcar livre e sal (BRASIL, 2014).  

Visando auxiliar na promoção de hábitos alimentares no ambiente 

escolar, o Ministério da Saúde lançou em 2007 o material Regulamentação da 
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comercialização de alimentos em escolas do Brasil: experiências estaduais e 

municipais, em que sintetiza as legislações e projetos de leis vigentes na época 

e aborda as dificuldades de implementação das normativas, apresentando 

algumas sugestões que podem ser adotadas em uma possível lei de 

abrangência nacional (BRASIL, 2007).  

Com o objetivo de verificar se a Lei de Regulamentação das Cantinas do 

Estado de Santa Catarina (Lei n. 12.061/2001). Estava sendo cumprida, 

Gabriel et al., realizaram um diagnóstico sobre o funcionamento de 156 

cantinas em oito municípios polos do Estado e verificaram que 68% das 

cantinas não comercializavam salgados fritos, refrigerantes, pipocas 

industrializadas, balas, pirulitos, gomas de mascar e salgadinhos 

industrializados. Os itens que apresentaram maior dificuldade de adequação à 

lei foram os sucos artificiais (comercializados por 67% dos estabelecimentos) e 

a comercialização diária de duas frutas (83% não comercializavam frutas). 

Muitas cantinas disponibilizavam itens considerados de baixo valor nutricional, 

como pizzas (73%), bolos/tortas (65%) e doces (48%) (GABRIEL et al., 2009). 

Tendo em vista a necessidade de diretrizes nacionais para orientar os 

proprietários de cantinas a adequarem a comercialização dos alimentos às 

legislações, o Ministério da Saúde lançou em 2010 o Manual das Cantinas 

Escolares Saudáveis: Promovendo a Alimentação Saudável, em que aborda 

temas relacionados a saúde, alimentação saudável, rotulagem, higienização, 

importância da cantina para a saúde dos alunos e apresenta exemplos e 

receitas de lanches saudáveis (BRASIL, 2010).  

Apesar do efeito que a regulamentação do comércio de alimentos e 

bebidas nas escolas possa representar na qualidade da alimentação escolar, 

são limitados os estudos nacionais destinados a analisar a aplicação dessas 

regulamentações (GABRIEL et al., 2009; TEMPLE et al., 2006; GABRIEL et al., 

2010). 

Nota-se que no Brasil, os termos “publicidade” e “propaganda” são 

geralmente usados com o mesmo sentido, como se fossem sinônimos. E, 

apesar de não representarem a mesma coisa, esta tendência parece ser 
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definitiva, independentemente das tentativas de definição em dicionários ou em 

livros acadêmicos.  

Em alguns aspectos, porém, é possível perceber algumas distinções no 

uso das duas palavras. Em geral, chama-se de propaganda a comunicação 

persuasiva de idéias, incluindo objetivos ideológicos, comerciais, e, 

normalmente, visando gerar adesões, com base no convencimento; já a 

publicidade mostra-se mais abrangente no sentido de divulgação, tornar 

público, informar, sem que isso implique necessariamente persuasão. Mas, 

usualmente, os dois termos acabaram se integrando, e tornando-se 

intercambiáveis.  

Em termos conceituais, a publicidade/propaganda pode ser definida 

como uma técnica de comunicação de massa paga com o intuito de fornecer 

informações, despertar o interesse de compra nos consumidores, desenvolver 

atitudes, estimular a mudança de comportamentos em relação a determinado 

produto e provocar ações benéficas para os anunciantes, geralmente com a 

venda de produtos ou de serviços.  

Na verdade, a função econômica faz com que a publicidade desenvolva 

sua função social, estimulando uma rápida adaptação a uma nova realidade 

(BRASIL, 2008). 

A mediação que se desencadeia ocorre no sentido de tentar resolver os 

problemas que as pessoas enfrentam, sugerindo-lhes soluções a partir dos 

posicionamentos e das idéias que a indústria tem interesse que adotem. A 

publicidade, assim, passa a aconselhar modos de adaptação à complexidade 

da vida urbana e, por expor os cenários sociais, torna-se expositora de 

tendências, mesmo sem falar em regras sociais, transformando-se, assim, em 

referência social (TOALDO, 2005). 

Entretanto, apesar de sua finalidade basicamente econômica, a 

propaganda vai além da venda de bens e serviços, demonstrando ser um 

caminho para o entendimento de modelos de relações, comportamentos e 

expressões ideológicas da sociedade, uma vez que atua tanto nas 

necessidades objetivas quanto nas necessidades psicológicas do consumidor. 

Também possui uma função social, sendo importante fator como esteio do 
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regime democrático, promovendo a liberdade de imprensa, além de auxiliar o 

mercado a conhecer melhor as alternativas de consumo, gerar concorrência de 

preços e maiores exigências de qualidade. Graças a ela, as opiniões mais 

diferentes são emitidas, permitindo o confronto que precede à seleção dos 

melhores (SANT’ANNA, 1998).  

De acordo com Carvalho (2000), a propagada pode se valer de três 

recursos: a ordem, fazendo agir “Beba Coca-Cola”; a persuasão, fazendo crer 

“Só Omo lava mais branco”; ou a sedução, buscando o prazer “Se algum 

desconhecido lhe oferecer flores, isto é Impulse”. (Figura 03). 

 

 

Figura 03 - Propaganda influencia 

Fonte: Site oficial da coca-cola (2018).1  

 

Em sua maioria, as propagandas de alimentos exploram um contexto 

muito próximo a situações cotidianas dos telespectadores, facilitando a 

identificação do consumidor com o produto. Os apelos publicitários priorizam o 

discurso emocional, buscando associar os alimentos a situações agradáveis, e 

o seu consumo a sentimentos de satisfação, prazer e alegria. Outros 

argumentos utilizados são: a diversão, a qualidade, o valor nutricional e a 

praticidade reforçando a intenção da propagada de criar um contexto rico em 

aspectos positivos, associados ao consumo de alimentos (NASCIMENTO, 

2006). (Figura 04). 

                                                
1
 Link www.cocacolabrasil.com.br do site oficial da coca-cola. 
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Figura 04 - Propaganda 

Fonte: Site oficial do Mcdonalds (2018).2 

 

Portando, ocorreu um grande avanço com a criação do decreto que 

direcionava os alimentos que poderiam ou não serem consumidos no ambiente 

escolar, mas com a revogação, o retrocesso alcançou as escolas e 

consequentemente os lares das famílias, com a impulsão das propagandas e 

do marketing em todos os âmbitos. 

Destarte, as escolas retornaram com a venda de produtos indesejáveis 

no ambiente escolar principalmente as privadas, pois as públicas do estado do 

Rio de Janeiro não podem vender estes alimentos. Só pode ser oferecida a 

merenda escolar disponibilizada pelo estado. Dessa forma, algumas escolas 

estão contribuindo para uma formação indevida dos hábitos alimentares 

saudáveis, e confrontando com os ensinamentos passados dentro do contexto 

escolar. 

 

  

 

                                                
2
 Link www.mcdonalds.com.br site oficial do Mcdonalds. 
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3. ADOLESCÊNCIA, PATOLOGIAS E CONQUISTA DE UMA VIDA 
SAUDÁVEL 

 

O processo de adolescer envolve questões complexas de mudanças 

psicológicas e sociais, onde a influência do meio em que se insere o 

adolescente se faz marcante na formação de seu caráter, pensamentos e 

hábitos. Na sociedade contemporânea, a adolescência é considerada uma 

etapa caracterizada pelas dimensões psicobiológica, sociocultural e 

cronológica implicadas no crescimento e no desenvolvimento, as quais 

resultam também de contextos políticos, históricos e econômicos (MARQUES 

et al., 2012). 

Alimentar-se é mais do que simplesmente ingerir um alimento, visto que 

abrange o significado das relações pessoais, sociais e culturais que estão 

envolvidas naquele ato. A cultura alimentar do indivíduo está diretamente 

ligado com a manifestação desta pessoa na sociedade. O alimento é um dos 

requisitos básicos para a existência de um povo e a aquisição deste alimento 

desempenha um papel importante na formação de qualquer cultura. Além 

disso, os métodos de procurar e processar estes alimentos estão intimamente 

ligados à expressão cultural e social de um grupo (LEONARDO, 2009). 

A alimentação é vista como uma atividade social que engloba a relação 

com o outro e com a família, e os fatores a ela associados têm influência na 

educação, na socialização, na prestação de cuidados, na transmissão de 

crenças e valores e, de um modo geral, na saúde e bem-estar dos seus 

elementos (TOMÉ et al., 2011). 

Nesta seção sobre adolescência, patologias e conquista de uma vida 

saudável, inicia-se com uma discussão sobre adolescência característica 

desde ciclo de vida. Na sequência, transtornos alimentares na adolescência 

correlacionadas com a alimentação inadequada. Para finalizar, hábitos 

alimentares, atividade física, padrões de beleza e vida saudável. 
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3.1 Adolescências Característica Desde Ciclo de Vida    

 

As mudanças biológicas, fisiológicas e cognitivas que ocorrem na 

adolescência preparam o indivíduo para a autonomia (FLEMING, 2004). O 

desenvolvimento da autonomia é iniciado desde cedo na infância conhecendo 

a partir daí períodos de intenso crescimento, sendo um desses períodos a 

adolescência (STEPHEN, et al., 1988). 

A adolescência a partir da perspectiva da Psicologia Social Crítica, 

entende o ser humano como um agente histórico-social, isto é, que não se 

“desenvolve”, no sentido evolucionista que a palavra pode trazer, mas que está 

em constante construção ou fabricação. Essa perspectiva, segundo Roso 

(2007), desvincula-se da perspectiva cartesiana e sugere a construção de um 

espaço de intersecção onde o indivíduo e a sociedade são vistos como 

relacionais e interdependentes, resultando que o processo representacional de 

tudo que nos rodeia inclusive como nos representamos é sempre complexo, 

multifacetado e em constante atualização. 

Como afirma Villela e Doreto (2006, p. 2468) a “idéia de que entre a 

infância e a fase adulta existe um período intermediário, com características 

próprias, é recente. Sua emergência está relacionada às transformações 

ocorridas no último século e seus impactos na organização do trabalho e nos 

comportamentos reprodutivos”. As autoras explicam que o crescimento das 

indústrias nos séculos XIX e XX exigiu maior qualificação dos trabalhadores, os 

quais precisaram de um tempo para se capacitar e também postergaram o 

início da vida reprodutiva. Fatores esses que foram demarcando um período de 

aprendizagem e preparação para o futuro e provocando uma lacuna entre a 

vida adulta e a infância, que logo foi ocupada pelas ideias de juventude e, 

posteriormente, de adolescência. 

Schwetter (2006) explica como a sociedade produziu interferências e 

orientações no processo evolutivo da vida humana. A família, uma vez 

detentora do papel de instituir a educação e preparar o indivíduo para viver a 

vida privada, torna-se responsável pelo surgimento dos “primeiros vestígios de 

diferenciação entre o mundo da criança e do jovem e o mundo do adulto, papel 
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este, tomado como modelo de socialização até por volta do início do século 

XIX” (SCHWETTER, 2006, p. 18). 

Sendo assim, pode-se dizer que é somente a partir do século XIX que se 

instaura uma concepção moderna de adolescência, com a criação e 

reconhecimento de necessidades e especificidades pautadas em um jogo de 

saber-poder-verdade que “inventa” tanto os identificados como adolescentes 

como aqueles identificados como crianças (CRUZ, 2007). Além disso, 

Grossman (2010) refere que, a partir do século XX, a ideia de adolescência 

passa a assumir uma concepção retentora de um estatuto legal e social, e a 

ser vista, cada vez mais, como um problema pelos pesquisadores. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a adolescência é 

determinada pelo período de vida dos 10 aos 20 anos de idade, sendo 

marcada por várias mudanças fisiológicas, morfológicas, mentais e emocionais 

que auxiliam no desenvolvimento (MONTEIRO; JÚNIOR, 2007). 

A adolescência é vista como uma fase de rebeldia, atrevimento e 

arborescência. A infância é considerada a melhor fase da vida, já a 

adolescência se caracteriza por uma visão de uma pessoa de convivência 

difícil, chata, cheia de confusões e de crises se tornando uma situação 

complicada para aqueles que convivem com jovens (FROTA, 2007). 

Com o amadurecimento físico, cognitivo e psicossocial há uma procura 

pela identidade, lutando pela sua independência e aceitação social e uma 

grande preocupação com a aparência física (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 

2005). Assim, no processo de mudança do adolescente, conflitos, certezas e 

medos marcam essa fase e se mostram característicos do comportamento 

juvenil (MONTEIRO; CAMELO JÚNIOR, 2007). 

Içami Tiba (1985), outro autor brasileiro de grande repercussão na área, 

define a adolescência como uma fase do desenvolvimento não estabilizada por 

tempo de duração, mas que sempre tem início após a puberdade, e nada mais 

é do que a maturação filogeneticamente programada do aparelho reprodutor. A 

adolescência seria uma fase de reestruturação do “núcleo do eu”, quando as 

estruturas psíquicas e corporais, familiares e comunitárias sofrem mudanças 

conflitantes. Lutos e fragilidades psíquicas afloram neste período em que o 



 

56 

 

 

 

 

adolescente tende a buscar autonomia, liberdade, prazer e status, agindo de 

maneira compulsiva e agressiva. A cultura aparece como reflexo dos aspectos 

corporais e psicológicos (naturais), assim como os modos de produção da vida 

também não são vistos como constitutivos da adolescência. 

Levinsky (1995) conceitua a adolescência como sendo uma fase do 

desenvolvimento evolutivo, em que a criança gradualmente passa para a vida 

adulta de acordo com as condições ambientais e de história pessoal. Levinsky 

entende a adolescência como de natureza psicossocial, no entanto, ao debater 

o surgimento da fase, vincula-a à puberdade e ao desenvolvimento cognitivo. 

Para o autor, a adolescência é caracterizada pelo modo com que a sociedade a 

representa, ou seja, nas sociedades modernas ela é mais lenta e dolorosa e já 

nas primitivas, ela era agilizada e atenuada pelos ritos de passagem e pela 

maior facilidade em participar do mundo adulto. Ao lado desta leitura mais 

social e cultural, Levinsky refe-re-se às crises universais na adolescência 

ligadas ao tabu do incesto. A sociedade e a cultura agravam a crise dos 

adolescentes com sua hipocrisia e paradoxos, introjetando no adolescente 

seus defeitos de forma projetiva. 

Melucci (1997), afirma que a adolescência é a idade da vida em que se 

começa a enfrentar o tempo como uma dimensão significativa e contraditória 

da identidade. Nesta idade, o futuro é visto como um conjunto de 

possibilidades, prevalecendo sua orientação. Essas possibilidades podem se 

tornar fantasmas, por não haver tempo para realizá-las. Bajoit e Franssen 

(1997) relacionam a adolescência à experiência no mercado de trabalho, 

entendo-a como um momento decisivo na definição da identidade do jovem. 

Apontam que, no entanto, a referência ao trabalho tradicional se tornou 

impraticável por sua dificuldade de inserção, sendo esta degradação vivida 

como crise. 

Peralva (1997) conceitua a adolescência como uma fase do 

crescimento, provindo da cristalização das “idades da vida”, sendo que estas 

fases aparecem hierarquizadas. O velho se impõe sobre o novo; o 

passado informa o futuro e esta definição cultural da ordem moderna define as 

relações entre adultos e jovens, estabelecendo o lugar no mundo para cada 
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idade da vida. O jovem é aquele que se integra mal, resiste à socialização, se 

desvia do padrão, sendo a representação do desvio. 

Para Waldman (1997) a adolescência acontece sem que se escolha ou 

saiba. É marcada por características universais e pela busca da independência 

e identidade Antes desta idade, isso não ocorre e nem mesmo a forma de 

relação dos pais com os filhos em nossa sociedade é pensado como tendo 

algo a ver com o que se busca nesta fase. O adolescente é visto de forma 

negativa, como alguém sem controle, que não consegue decidir; as palavras 

utilizadas por Waldman para caracterizá-los são negativas: retalia, agride, 

resiste; malvados, parecem doidos. São vistos como incapazes. 

Este período de transição dura em média dez anos, tem inicio em média 

aos doze ou treze anos e vai até os vinte anos. Uma referencia usada para se 

dizer que a criança entrou na adolescência é a puberdade. Segundo Papalia e 

Olds (2000), a puberdade é o processo que leva a maturidade sexual, ou 

fertilidade a capacidade de reprodução. A partir de certa idade, a criança 

começa a sofrer mudanças físicas, começa a crescer rapidamente em peso e 

altura, as formas do corpo começam a mudar. Essas modificações físicas 

anunciam o inicio da puberdade. Essas mudanças físicas dramáticas são parte 

de um longo processo complexo de maturação que inicia antes mesmo do 

nascimento, e suas ramificações psicológicas continuam até a idade adulta 

(PAPALIA E OLDS, 2004).  

Numa visão mais biológica, afirma-se que a puberdade tem inicio 

quando genes aliciam a glândula pituitária, que fica na base do cérebro, a 

enviar mensagens para as gônadas aumentarem a produção de hormônios 

sexuais. Como conseqüência disso: Nos meninos os testículos aumentam a 

produção de andrógenos, principalmente testosterona, os quais estimulam o 

crescimento dos genitais e dos pêlos corporais masculinos. Nas meninas os 

ovários aumentam abruptamente a produção do hormônio feminino estrogênio, 

o qual estimula o crescimento dos genitais femininos e o desenvolvimento dos 

seios.  
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De acordo com Papalia e Olds (2000) meninos e meninas têm ambos os 

tipos de hormônios, mas as meninas têm níveis mais altos de estrogênio e os 

meninos níveis mais altos de andrógenos.  

Como os hormônios estão associados com agressão nos meninos e agressão 
e depressão nas meninas, alguns pesquisadores atribuem a maior 
emocionalidade e mau humor no início da adolescência às alterações 
hormonais. Entretanto as influências sociais podem se combinar com as 
influências hormonais, podendo até suplantá-las. Embora exista um 
relacionamento entre a produção de hormônios e a sexualidade, os 
adolescentes podem começar sua atividade sexual mais de acordo com o que 
os amigos fazem do que com o que suas glândulas secretam. (BROOKS-
GUNN E REITER Apud PAPALIA E OLDS, 2000, p. 312).  

 

É comum do comportamento adolescente a substituição de refeições 

principais por lanches, na maioria das vezes ricos em carboidratos e lipídeos. 

Ocorre também, principalmente por adolescentes do sexo feminino, a omissão 

das refeições tendo como motivo o medo do aumento de peso. Essas práticas 

acabam levando a desenvolvimento de distúrbios e doenças nutricionais 

(SILVA; CORRADI; ZAMBERLAN, 2006). 

O apetite característico deles é voraz, porém dificilmente eles mantêm 

uma alimentação correta, preferencialmente composta por alimentos que não 

atendem as necessidades nutricionais adequadas para a idade o que 

desencadeiam várias carências e deficiências no desenvolvimento humano 

(SÁ, 1990). 

No Brasil, as mudanças de padrões alimentares se deram pela redução 

da utilização de itens considerados tradicionais na dieta habitual do brasileiro, 

como farinha de mandioca, arroz e feijão. Enquanto nesse mesmo momento, 

se aumentava o uso de alimentos industrializados como refrigerantes, 

biscoitos, embutidos e refeições prontas (MONTICELLI; SOUZA; SOUZA, 

2012). Com as variedades de mudanças, o adolescente traz consigo fatores 

que alteram seu modo de pensar, de ver o mundo e de se ver, e o levam a 

descobrir como viver em sociedade, auxiliando nas relações com a família e 

construindo sua independência emocional, social e econômica (MONTEIRO; 

CAMELO JUNIOR 2007). Para crianças e adolescentes se alimentar também é 

uma forma de se relacionarem com o meio em que vivem (SILVA; CORRADI; 

ZAMBERLAN, 2006).  
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É muito importante nessa fase do crescimento que haja uma atenção 

maior à energia, proteína, ferro, cálcio e vitaminas A e C, que são 

extremamente importantes e necessários ao crescimento (VITOLO, 2008). A 

escolha do alimento, nessa fase da vida, depende de fatores psicológicos, 

socioeconômicos e culturais. Pode-se dizer que, nesse momento, a formação 

de hábitos alimentares é de caráter multifatorial e que devem ser 

acompanhados pela família e em alguns casos pelo nutricionista, os 

adolescentes em especial necessitam desse acompanhamento para que o seu 

desenvolvimento seja completo e de forma sadia. 

 

 

3.2 Transtornos Alimentares na Adolescência Correlacionadas com a 

Alimentação Inadequada  

 

A alimentação é de grande importância para as pessoas, sendo 

promotora de saúde, auxiliando na hora de trabalhar, estudar, nas horas de se 

divertir, na melhoria da sua aparência e na sua expectativa de vida. Quando o 

indivíduo é mal nutrido, tem uma baixa variação alimentar ou um excesso de 

alimentos, ele se torna alguém cansado, ansioso, fraco, desanimado, irritado, 

sem vontade para exercer suas atividades diárias. Cuidar de sua alimentação 

se tornou uma necessidade básica de muita importância na vida de um homem 

(SÁ, 1990).  

As boas práticas alimentares apresentam um impacto positivo na 

qualidade de vida e saúde dos adolescentes. Uma dieta adequada diminui o 

risco de desenvolvimento de doenças agudas e crônicas como: anemia, déficit 

de crescimento, diabetes, hipercolesterolemia, hipertensão arterial, 

dislipidemias e alguns tipos de câncer (MONTEIRO; CAMELO JUNIOR, 2007). 

O comportamento alimentar se define como “respostas comportamentais 

ou sequenciais associadas ao ato de alimentar-se, maneira ou modos de se 

alimentar, padrões rítmicos da alimentação” (KÖSTER, 2009, p.72). Esse tipo 

de comportamento é influenciado por condições sociais, demográficas e 
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culturais, pela percepção individual e dos alimentos, por experiências prévias e 

pelo estado nutricional (KÖSTER, 2009). 

O impacto sociocultural no padrão alimentar e no desenvolvimento de 

transtornos alimentares (TA) tem sido estudado mais frequentemente, 

avaliando-se os costumes familiares (KRUG et al., 2009; ROSSI, MOREIRA, 

RAUEN, 2008) e as informações veiculadas pelos meios de comunicação em 

massa (ANSCHUTZ, ENGELS, LEEUWE, STRIEN, 2009; JACKSON, CHEN, 

2010). 

Estudos têm mostrado a influência do ambiente familiar para determinar 

o comportamento de crianças e adolescentes (KRUG et al., 2009; KIME, 2008) 

e, consequentemente, o desenvolvimento de seus transtornos, pelos quais a 

criança ou o adolescente tem uma preocupação exagerada com o peso e a 

forma do corpo (HERPERTZ, 2009). Esta relação ficou evidente em um estudo 

multicêntrico europeu desenvolvido com 1.664 crianças e adolescentes. Esse 

estudo mostrou associação negativa entre a manutenção de uma alimentação 

saudável e o desenvolvimento posterior de TA, além de uma relação positiva 

entre controle excessivo, aplicação de regras alimentares rigorosas e 

individualização da alimentação com o surgimento dos TA (KRUG et al., 2009;). 

Devido a grande importância que é dada a aparência física, sendo esta 

essencial para aceitação dos adolescentes em seus grupos, existe um elo 

muito forte entre identidade e imagem corporal. No entanto, não são levados 

em consideração os aspectos relacionados à saúde e as diferentes 

constituições físicas da população quando se referem ao modelo idealizado de 

beleza. O resultado deste padrão distorcido é um número de adolescentes, que 

aumenta sucessivamente, e que, em busca do corpo perfeito, se submetem a 

dietas para controle de peso, prática exagerada de exercícios físicos e cirurgias 

plásticas por não se sentirem satisfeitos com sua imagem corporal (BRANCO; 

HILÁRIO; CINTRA, 2006).  

O adolescente define a imagem corporal como a forma com que o 

indivíduo percebe e sente em relação ao seu próprio corpo. Uma idealização 

física e subjetiva, resultante de suas emoções e experiências, funcionam como 

um retrato formado na mente (KANNO et al., 2008).  
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Para McCabe e Ricciardelli (2003), os adolescentes constituem o grupo 

etário mais vulnerável as pressões impostas pelas sociedades no que diz 

respeito ao aspecto de seu corpo. Estudos revelam que entre os sexos existe 

uma distinção no que se refere ao impacto dos ideais de beleza. Diversos 

autores têm confirmado que as jovens do sexo feminino se preocupam em 

obter um corpo muito magro, enquanto que os do sexo masculino visam ganho 

de massa muscular (BRANCO; HILÁRIO; CINTRA, 2006; VILELA et al., 2004).  

Com a finalidade de ganho de massa muscular, os adolescentes do sexo 

masculino são levados ao hábito de praticarem esportes, musculação e 

consumo de suplementos alimentares, enquanto as do sexo feminino são 

induzidas a praticarem atividades físicas que tenham como resultado final a 

perca de peso. Esta diferença que a sociedade impõe aos adolescentes faz 

com que estes comecem a sentirem-se insatisfeitos com sua imagem corporal 

(CONTI; GAMBARDELLA; FRUTUOSO, 2006).  

Estudo relata que a pressão social pela qual os adolescentes passam 

faz com que estes não tenham uma melhor aceitação do seu corpo. Esta 

pressão social ainda contribui para que mesmo as adolescentes eutróficas 

sintam o grau de insatisfação com sua aparência elevado (BRANCO; HILÁRIO; 

CINTRA, 2006). 

Em um estudo realizado por Denize, Rafael e Vera (2010) em Gravataí- 

RS, com o objetivo de descrever a imagem corporal, segundo sexo e faixa 

etária de escolares adolescentes de 5ª a 8ª série, 1.442 adolescentes foram 

entrevistados. De acordo com o resultado, 75% não se mostravam 

preocupados com a aparência, 6,7% demonstravam uma preocupação 

moderada e apenas 2,7% manifestaram extrema preocupação. A amostra foi 

composta por um maior número de adolescentes do sexo masculino (51%), 

sendo que, entre esses, a prevalência de satisfação foi 89,8%, enquanto entre 

as adolescentes do sexo feminino foi de apenas 59,8%. Essa diferença foi 

significante. Não foram verificadas diferenças significativas na percepção da 

imagem corporal segundo as faixas etárias, ainda que se tenha observado uma 

preocupação levemente maior entre 13 e 15 anos e menor entre os mais 

jovens. Principalmente na adolescência, os transtornos alimentares são 



 

62 

 

 

 

 

considerados patologias graves, com alto grau de morbidade e complexidade. 

Os TA iniciados nesta fase de vida afetam de forma severa e amplamente o 

desenvolvimento do indivíduo (PINZON et al., 2004). 

Fatores específicos relacionados com a história de vida de cada pessoa 

também podem favorecer o surgimento de alterações no comportamento 

alimentar, esses fatores envolvem: experiências interpessoais como abuso 

sexual, traumas, comentários depreciativos na infância, etc; características 

individuais como traços de personalidade, temperamento, vulnerabilidade 

psicológica e déficits da auto-estima; e outros fatores que podem estar 

localizados entre o ambiente e o indivíduo (GALVÃO et al., 2006). 

 
Desse modo, pode-se considerar que essas alterações possuem múltiplas 
causas interagindo entre si, configurando-se como transtornos de natureza 
biopsicossocial. Os transtornos alimentares são alterações no comportamento 
alimentar que provocam doença ou incapacidade (...) e ocorrem de maneira 
muito variável em qualquer idade. Os transtornos alimentares são classificados 
com base em seu resultado final visível (magreza ou excesso de gordura) ou 
com base nas variações dos padrões alimentares (jejum, restrição alimentar, 
alimentação compulsiva) (HUSE e LUCAS, 2003, p.1621). 

 

Os transtornos da alimentação existem desde os tempos primitivos na 

civilização ocidental. Relatos de casos bem documentados estão presentes na 

literatura, descrevendo o histórico dos primeiros santos cristãos. São relatadas 

as histórias de Santa Wilgefortis e Santa Catarina de Siena como sendo as 

pioneiras do fenômeno da abstinência alimentar, observados no contexto 

religioso, análogos à anorexia nervosa. No último caso estavam presentes 

episódios de orgia alimentar, comportamento de jejum severo, auto-indução de 

vômitos e utilização de ervas catárticas purgativas (NUNES et al., 1998). 

Os principais TA são: a Anorexia Nervosa (AN), Bulimia Nervosa (BN), 

Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica (TCAP) e a Vigorexia ou 

Transtorno Dismórfico Corporal (TDC), encontrados em adolescentes do sexo 

masculino (ABREU; CANGELLI FILHO, 2004). 

A Anorexia Nervosa (AN) é caracterizada por perda de peso auto 

induzida e distúrbios psicológicos, tais como: crenças irracionais, na qual o 

jejum era praticado como forma de se aproximar espiritualmente de Deus, 

características obsessivo-compulsivas e anormalidades fisiológicas. Há uma 
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preocupação anormal com a forma corporal, com o peso e com a alimentação 

e um medo obsessivo de engordar. Mesmo estando emagrecida gravemente, a 

pessoa considera-se acima do peso devido à ocorrência da distorção da 

imagem corporal (THIEL e MELLO, 2005; SAIKALI, 2004).  

Na AN a perda de peso ocorre de forma intencional e os métodos 

dietéticos utilizados são extremamente radicais e restritivos, geralmente os 

indivíduos iniciam uma dieta restringindo os carboidratos e lipídeos por serem 

considerados calóricos, alimentam-se somente de verduras, diminuem o 

número de refeições e em seguida adotam um jejum prolongado (BOSI et al., 

2006). Segundo Cordás (2004) não ocorre perda real do apetite, mas sim uma 

negação do mesmo. A AN é classificada em dois tipos, restritivo ou purgativo, 

de acordo com o comportamento do indivíduo. Na AN restritiva o paciente faz 

uso de dietas, jejuns e exercícios para perda de peso. Na purgativa o paciente 

faz purgação, como auto-indução de vômito, uso de diuréticos e laxantes de 

forma irregular tendo ou não episódios de ingestão compulsiva 

(APPOLINÁRIO; CLAUDINO, 2000).  

O indivíduo com AN tem preocupação e cautela excessivas, 

sensibilidade exacerbada, medo de mudanças e gosto pela ordem, traços estes 

característicos de personalidade (BAPTISTA, 2005). Outros sintomas comuns 

são amenorreia, perda de peso em curtos intervalos de tempo, sentir-se 

culpado ao ingerir algum alimento, irritabilidade, hipersensibilidade ao frio e 

excesso de exercícios físicos entre outros (OLIVEIRA et al., 2003; CLAUDINO; 

BORGES, 2002). Homens com AN podem desenvolver aparência feminina 

(MELIN e ARAÚJO, 2002).  

Dunker e Philipi (2003) ao avaliarem alunas de 15 a 18 anos de escolas 

públicas de São Paulo observaram que aquelas com sintomas de AN possuíam 

aversão a determinados grupos de alimentos, como balas, chocolates em 

barra, refrigerante, macarrão e batata frita, alimentos considerados 

preferenciais entre o grupo sem sintomas de AN. Quanto ao consumo de 

produtos dietéticos, 26,64% das alunas relataram consumi-los frequentemente 

e 73,36% esporadicamente. Quando questionadas sobre o papel da 

alimentação em suas vidas, 42,01% responderam que sentem que o alimento 
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controla suas vidas em graus diferentes de intensidade. Este estudo é 

semelhante ao de Stracieri e Oliveira (2008) que ao verificarem o 

comportamento alimentar associado à ingestão de carboidratos perceberam 

que os alimentos ricos em carboidratos e açúcares são mais evitados pelas 

pacientes com AN devido ao fato destas pacientes acreditarem que este 

nutriente está associado ao ganho de peso.  

As consequências da AN podem ser divididas em cardiovasculares, 

dermatológicas, digestivas e neuroendócrinas (BAPTISTA, 2005). No aparelho 

cardiovascular ocorre redução da massa cardíaca, associada a diminuição da 

pressão arterial e frequência cardíaca. Uma das causas da internação do 

paciente com AN é a bradicardia que pode ser intensa e chegar a uma parada 

cardíaca. 

No trato gastrointestinal a consequência se dá devido ao retardo do 

esvaziamento gástrico e constipação intestinal podendo ocorrer degeneração 

gordurosa do fígado, alterações das enzimas hepáticas e necrose hepática 

focal (CORDÁS; SEGALL, 2004).  

A chamada disfunção hipotalâmica, com a presença da amenorreia, 

ocorre devido à instalação da AN no período pré puberal, causando a baixa 

estatura e atraso da maturação sexual. A osteopenia também é consequência 

da AN, sendo secundária ao hipogonadismo hipotalâmico, com baixo 

estrogênio, levando nos casos mais graves a compreensão vertebral e fraturas 

patológicas (NERY et al., 2002). Em seu estudo, Santos et al. (2004) 

perceberam que por acometer mais adolescentes que estão passando por um 

período de formação do esqueleto, a redução da massa óssea é uma das 

complicações mais graves. Um terço dos adolescentes acometidos pela AN 

tem osteoporose e a incidência da osteopenia pode chegar a 90%. 

Caracterizada por anormalidades dos fluidos e eletrólitos (principalmente do 

fósforo) a AN pode levar a complicações cardiológicas, hematológicas, 

neurológicas e até a morte súbita. Portanto, deve acontecer um monitoramento 

dos eletrólitos e uma cautelosa alimentação dando ênfase a correção dos 

eletrólitos (APA, 2000). 
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A anorexia nervosa e a bulimia nervosa têm aumentado 

significativamente nos últimos anos e tem despertado maior interesse devido 

ao aumento das taxas de mortalidade e do grau de morbidade dos casos. 

Estes transtornos atingem principalmente o sexo feminino, compreendendo 

cerca de 90% dos casos; no sexo masculino ocorrem somente em 10% dos 

casos. A bulimia nervosa é o transtorno alimentar preponderante no sexo 

masculino, ocorre geralmente entre os 18 e 26 anos (BRASIL e MORAES, 

2007). 

A história da bulimia nervosa pode iniciar-se por uma necessidade real ou 
imaginária de perder peso, decorrente de extrema insatisfação com o corpo. 
Pacientes bulímicos costumam centrar avaliação que fazem de si mesmo 
baseando quase exclusivamente em sua aparência física. Sentimentos de 
baixo auto-estima correm paralelos a constante insatisfação com a forma 
corporal, ou seja, a auto-estima depende da eficiência de seus métodos para 
alcançar o corpo desejado. Tudo funciona como se outros valores pessoais não 
existissem ou fossem secundários, pois só conseguem se sentir socialmente 
aceitas se estiverem fisicamente dentro dos padrões desejáveis 
pela sociedade. Chegam a isolar-se de relações, evitar reuniões sociais ou 
viagens quando não se sentem em condições de preencher tais requisitos 
(NUNES et al., 1998, p.35). 

 

De acordo com Nunes (1998) a bulimia é algo grave e deve ser 

identificado no inicio para evitar danos maiores no individuo que apresenta 

essa patologia, a qual pode comprometer a vida social e física do mesmo. 

O termo Bulimia Nervosa (BN), vem da união dos termos gregos boul 

(boi) ou bol (grande quantidade) com lemos (fome), ou seja, uma fome muito 

intensa ou suficiente para devorar “um boi”. Este termo foi criado por Russel 

em 1979. Os portadores de BN geralmente se apresentam com leve sobrepeso 

ou até se mantém próximo ao peso (VILELA et al., 2004).  

De acordo com Abreu e Cangelli Filho (2004), a ingestão compulsiva de 

grande quantidade de alimentos e sensação de perda de controle ao se 

alimentar são características da BN. Estes episódios são acompanhados de 

métodos inadequados para o controle de peso como uso de medicamentos, 

dietas e exercícios físicos excessivos. Assim como na AN, os bulímicos 

também apresentam percepção alterada da imagem corporal e insatisfação 

com o próprio corpo (ASSUNÇÃO, 2002). 
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O principal sintoma da BN é a compulsão alimentar, estado em que o 

bulímico alterna a exagerada ingestão de alimentos com estratégias para 

eliminação das calorias ingeridas. Dentre estas estratégias pode-se citar: uso 

de diuréticos, laxantes e autoindução de vômitos (ROMARO; ITOKAZU, 2002; 

APPOLINÁRIO; CLAUDINO, 2000).  

Impulsividade, fácil desmotivação, tendências a extroversão e a 

modismo, baixa autoestima, nível de ansiedade elevado e baixo limiar à 

frustração são algumas das outras características psicológicas dos indivíduos 

bulímicos (ROMARO; ITOKAZU, 2002). De fato, os estudos de tais autores 

concordam com as colocações de Abreu e Cangelli Filho (2004) que 

perceberam em seus estudos que dentre os mecanismos para a perda de peso 

utilizada pelos pacientes bulímicos, a autoindução ao vômito é o mais 

prevalente, estando presente em mais de 90% dos casos.  

O bulímico pode apresentar algumas complicações em diferentes níveis, 

a saber: psiquiátricas: isolamento social, depressão e perda de oportunidades 

de convívio e profissionais; metabólicas: hipoglicemia, distúrbios 

hidroeletrolíticos e aumento do colesterol; cardiovasculares: pressão baixa, 

tonturas e problemas cardíacos; neurológicos: neurite e gastroenterológicos: 

lesão do estômago, cáries, constipação e obstrução intestinal (APA, 2000). 

A BN (Bulimia Nervosa), na maioria dos trabalhos, tem como fatores de 

bom prognóstico: sintomatologia leve a moderada, indicação de tratamento 

ambulatorial, duração menor da doença antes do tratamento, idade menor de 

início da doença, motivação para o atendimento e boa rede social de suporte 

(Herzog et al., 1996; Guideline, 2000; Reas et al., 2000).  

Indicam pior evolução da doença: sintomatologia mais severa, 

freqüência aumentada de vômitos no início do quadro, flutuações extremas de 

peso, impulsividade, baixa auto-estima, conduta suicida e transtornos 

comórbidos, como uso de substâncias no início da patologia (Guideline, 2000; 

Herzog et al., 1996; Keel et al., 1999, apud PINZON e NOGUEIRA, 2004, 

p.160). 

No caso da Bulimia Nervosa, os conflitos familiares, o abuso sexual na 

infância, as questões relacionadas ao desenvolvimento da feminilidade e a 
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depressão subjacente podem estar ligados à sua origem. Algumas 

características psicológicas e de personalidade também são associadas a 

pacientes bulímicos, tais como: dificuldades no controle de impulso, depressão 

crônica, sentimentos de culpa, intolerância à frustração e ansiedade recorrente. 

Entretanto, o que distingue este transtorno é o fato de que os 

episódios bulímicos ocorrem como resposta ao jejum e os vômitos ocorrem 

devido ao desejo de não se ganhar peso (CORDÁS et al., 2004). 

 

Embora as pacientes se encontrem solitárias em relação às pessoas, elas 

passam a envolver-se intensa e obsessivamente com suas próprias 

perspectivas, relativas a comida e dietas. Seus afetos, comportamentos, sua 

auto-imagem e auto-estima estão drasticamente conectados com a 

compreensão que tem dos sintomas. Sentem-se felizes e em paz se comeram, 

se praticaram exercícios ou se vomitaram “adequadamente”. Por outro lado, 

deprimem-se ou entram em desespero se cometem um “erro” ou perdem o 

controle da situação. Pessoas com transtorno alimentar parecem desenvolver 

uma relação intrapessoal com seus sintomas que se assemelha, tanto no 

processo como no conteúdo, ao conceito de relação objetal (NUNES et 

al.,1998, p. 64). 

 

Episódios de compulsão alimentar aumentam o pavor de engordar, o 

que leva os pacientes com bulimia nervosa a colocarem um limiar de peso 

cada vez mais baixo do que seria saudável. Esses episódios são geralmente 

desencadeados por estados de humor disfóricos e estados ansiosos, eles 

podem ocasionar distração de pensamentos desagradáveis, diminuírem 

sentimentos de tédio e solidão ou causar alívio do rigor das dietas rígidas. 

Freqüentemente as bulímicas sentem vergonha de mostrar o corpo, usam 

roupas largas, evitam se olhar no espelho e algumas se medem com fita 

métrica compulsivamente (DUCHESNE e APPOLINARIO, 2001). 

Pacientes bulímicos que se encontram em fases mais gordas costumam 

evitar o convívio social, se mostrando retraídos diante de situações 

interpessoais, pois costumam antecipar críticas e rejeições com relação a sua 

aparência. Esses comportamentos podem levar à solidão, ao abandono e 

possivelmente à depressão. Muitos desses pacientes associam esses 
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problemas exclusivamente a sua forma física, quando na verdade são 

consequências de sua ansiedade, sua baixa auto-estima e de seus próprios 

comportamentos muitas vezes inadequados, como por exemplo o isolamento 

autoimposto. Essa distorção dos fatos acaba por reforçar a idéia de que a 

melhor maneira de resolver seus problemas é fazendo dietas (DUCHESNE e 

APPOLINÁRIO, 2001).  

Galvão et al. (2006), afirmam que pacientes com bulimia nervosa 

costumam se mostrar incapazes de controlar impulsos em varias áreas da vida, 

inclusive do comportamento alimentar. Huse e Lucas (2003) também 

comentam que, geralmente, estão presentes dificuldades de controle dos 

impulsos em várias áreas da vida dos pacientes bulímicos, destacando-se 

problemas como furtos, uso de substâncias tóxicas e alcoolismo com mais 

freqüência. Sintomas depressivos estão sendo comumente observados, e 

também a ocorrência de tentativas de suicídio. Os pacientes bulímicos se 

diferenciam dos anoréxicos por serem muito mais críticos em relação a seus 

comportamentos alimentares; de se perceberem como “doentes”; de 

apresentarem distúrbios da imagem corporal em graus menos acentuados; de 

seus comportamentos serem orientados pelo medo de ganhar peso e não pela 

assídua vontade de emagrecer. Por isso, o emagrecimento em pacientes 

bulímicos é menos freqüente e 70% destes apresentam peso normal (BRASIL 

e MORAES, 2007). 

Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica (TCAP) e mais 

recentemente descreve-se um novo quadro, encontrado em adolescentes do 

sexo masculino, conhecido como Vigorexia ou Transtorno Dismórfico Corporal 

(TDC), estes dois últimos em menores proporções. 

O TCPA é um transtorno caracterizado por episódios de ingestão 

exagerada e compulsiva de alimentos, diferindo da BN devido ao fato das 

pessoas afetadas não forçarem a eliminação dos alimentos ingeridos, fazendo 

com que geralmente desenvolvam sobrepeso ou obesidade (ABREU; 

CANGELLI FILHO, 2004).  

Os estudos epidemiológicos descrevem uma prevalência de TCAP em 

2% da população em geral e cerca de 30% nos obesos que procuram 
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tratamento para obesidade em serviços especializados. Apesar de estar 

presente em homens e mulheres, há uma predominância no sexo feminino na 

proporção de 3/2 geralmente tendo início na adolescência (STEFANO; 

BORGES; CLAUDINO, 2002; OLIVEIRA; FONSECA, 2006). 

Os pacientes que sofrem de compulsão alimentar vivem em meio de 

centenas de sentimentos conflituosos, episódios de compulsão alimentar, eles, 

além de possuírem sentimentos de autocondenação, medo e raiva são 

tomados por desconfortos físicos (ESPÍNDOLA; BLAY, 2006).  

As principais causas para este distúrbio são desilusões amorosas, 

fracasso emocional ou perda de alguém querido. Como estratégia, esses 

indivíduos utilizam a comida para preencher tais vazios emocionais. Além 

disso, a comida é para essas pessoas como se fosse um presente, um 

sinônimo de felicidade, trazendo para os mesmos sentimentos de prazer e 

euforia (FONSECA; OLIVEIRA, 2006).  

A orientação para o tratamento do TCAP deve centrar-se inicialmente na 

redução da frequência dos episódios de compulsão alimentar e 

complementada com medicamentos, psicoterapia e dietas enquadradas na 

realidade de cada paciente, além da incorporação de exercícios físicos da 

rotina (APPOLINÁRIO, 2004).  

Fonseca e Oliveira (2006) verificaram em pacientes com TCAP os 

principais sintomas, a saber: baixa autoestima em 25% dos casos, seguido de 

culpa, vergonha e inferioridade com um percentual de 15%, e raiva, medo e 

angústia representaram 10%. Quanto à frequência da percepção do significado 

da comida para os pacientes, 60% comem por prazer e 40% para preencher 

um vazio emocional. A principal consequência do TCAP é o ganho progressivo 

de peso, resultando em obesidade, por vezes mórbidas. A maioria dos 

pacientes com TCPA é obesa e apresenta má resposta aos regimes de 

tratamento, podendo estar associado a obesidade em adolescentes (APA, 

2000).  

Shapira, Goldsmith e McEbroy (2000) relataram que 30% de um grupo 

de adolescentes obesas que procurou tratamento para emagrecer apresentava 

compulsão alimentar.  
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O tratamento do TCPA deve envolver uma orientação dietética 

adequada com refeições regulares, psicoterapia cognitivo comportamental. Os 

maus hábitos alimentares decorrentes do TCAP, principalmente aqueles que 

acarretam a obesidade, produzem problemas de saúde imediatos e também 

em longo prazo, visto que cerca de 60% de adolescentes obesas já sofrem de 

Hipertensão Arterial, hiperlipidemia e/ou hiperinsulinemia (MONTEIRO; 

MONDINI; COSTA, 2000). 

A Vigorexia enquadra-se entre os transtornos dismórficos corporais e é 

conhecida também como Dismorfia Muscular (CHUNG, 2001). O que 

caracteriza uma distorção de imagem corporal nos indivíduos afetados pela 

Vigorexia é a descrição que estes fazem de sua aparência corporal, 

apresentando uma musculatura desenvolvida em níveis acima da média da 

população masculina, julgam-se fracos e pequenos (GRIEVE, 2007). São 

pessoas extremamente preocupadas com sua massa muscular, o que pode 

levar ao excesso de levantamento de peso, prática de dietas hiperglicêmicas, 

hiperprotéicas e hipolipídicas e fazem uso de esteroides anabolizantes e de 

suplementos proteicos (CAFRI, VAN DE BERG e THOMPSON, 2006).  

Estas pessoas são frequentadoras assíduas de academias, praticam 

exercícios físicos em excesso na busca de um corpo perfeito, passando horas 

nas academias, tornando-se obsessivas pelos exercícios e perfeccionistas 

consigo mesmo (BAPTISTA, 2005).  

A vigorexia afeta com mais frequência homens, mas pode também ser 

detectada em mulheres. Os fatores determinantes para o surgimento da 

Vigorexia podem ser: cognitivos, comportamentais, ambientais, emocionais e 

psicológicos. Os pacientes mais frequentemente afetados pertencem à classe 

média baixa (GRIEVE, 2007).  

Assunção (2002), com base em seu estudo, concluiu que para os 

homens o corpo perfeito, representando o ideal de imagem corporal masculina, 

seria aquela que é forte e musculoso. O corpo musculoso tem sido cada vez 

mais desejado, no entanto ainda existem homens que preferiam um corpo 

esguio, o que pode caracterizar mais tarde um quadro de dismorfia muscular 

ou AN (BRANCO; HILARIO; CINTRA, 2006).  
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O uso de anabolizantes em longo prazo pode levar a um quadro de 

dismorfia muscular, assim como à alteração na autoestima e na imagem 

corporal (KANAYAMA, 2006). Na vigorexia, o uso de esteróides e a utilização 

excessiva de peso durante os exercícios, sobrecarrega mecanicamente os 

ossos, músculos, tendões e articulações, principalmente dos membros 

inferiores, além de comprometer fisiologicamente do organismo (CAMARGO et 

al., 2008).  

Sendo assim, os transtornos metabólicos ocasionados aos indivíduos 

com vigorexia são devido à dieta inadequada (rica em carboidratos e proteínas) 

com o consumo exagerado de suplementos proteicos, o que afeta de maneira 

especial os rins, o colesterol e a glicemia dos indivíduos (ALONSO, 2005).  

Associado a uma série de problemas tanto físicos quanto psiquiátricos 

encontra-se o uso de esteroides anabolizantes. Além de causarem alterações 

físicas ainda contribuem para o desenvolvimento da Hipertensão Arterial, 

doenças coronarianas, hipertrofia prostática, tumores hepáticos, problemas de 

ereção, hipogonadismo, atrofia testicular, alteração da voz, atrofia mamária, 

hipertrofia do clitóris e amenorreia em mulheres, aumento dos pelos corporais e 

da incidência de aterosclerose. Sintomas depressivos quando de sua 

abstinência, comportamento agressivo, quadros psicóticos e hipomania estão 

entre alterações psiquiátricas (HARTENGS; KUIPERS, 2004).  

Portanto, transtornos alimentares na adolescência estão correlacionados 

com a alimentação inadequada e, consequentemente, com  o desenvolvimento 

de transtornos alimentares tais como bulimia, anorexia vigorexia entre outros e 

o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis ao longo da vida, 

principalmente na adolescência, auxilia na redução dos índices desses 

transtornos. 
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3.3 Hábitos Alimentares, Atividade Física, Padrões de Beleza e Vida 

Saudável  

 

O ato de alimentar-se não pode se resumir em um simples ato de 

adquirir os produtos, prepará-los e ingerir. Deve estar interligado com um 

entendimento de que os alimentos têm nutrientes que são importantes para o 

organismo e que devem ser consumidos visando suprir as necessidades 

nutricionais do organismo. Nesse tocante, é preciso entender que existe toda 

uma recomendação com relação à nutrição e que precisa ser respeitada no 

momento de consumir, para que o organismo receba tudo o que precisa para 

se manter saudável. Logo, o consumo dos nutrientes é importante para o 

organismo (TUMA et al., 2005). 

Entendendo o processo que envolve a saúde, a alimentação e a 

importância de se ter hábitos de alimentação saudável, principalmente na 

infância e adolescência, compreende-se que uma mudança no comportamento 

alimentar é necessária quando existe um descontrole na alimentação na 

infância para se evitar problemas como a obesidade transtornos alimentares. 

O comportamento alimentar pode ser entendido, “levando-se em 

consideração a inter-relação de vários fatores que influenciam de maneira 

direta ou indireta com a faixa etária de adolescentes. Existem fatores externos, 

constituídos pela família, amigos, pelas normas, valores sociais, culturais, pela 

mídia, fast foods, conhecimentos de nutrição e por manias alimentares. 

Existem os fatores internos, constituídos pelas necessidades e características 

psicológicas, imagem corporal, valores e experiências pessoais, autoestima e 

desenvolvimento psicológico”. Esses fatores estão atrelados ao sistema sócio-

político-econômico, à disponibilidade de alimentos, à produção e ao sistema de 

distribuição que levam a determinado estilo de vida, acarretando o hábito 

alimentar individual (SCHAFER e YETLEY, 1975; STORY, 1984 apud VITOLO, 

2008, p.291) 

A família é a primeira influência nos hábitos alimentares e a mais direta, 

seja pela escolha dos alimentos, ou pelo ambiente que proporcionam durante 

as refeições, Gambardella et al., (1999, p. 292) dizem que “a família é a 
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primeira instituição que tem ação direta sobre os hábitos do indivíduo à medida 

que se responsabiliza pela compra e preparo dos alimentos em casa, 

transmitindo dessa forma seus hábitos alimentares à criança”.  

 

Quando se analisam a relação dinâmica familiar e o comportamento alimentar, 
observa-se quanto as relações podem influenciar positiva ou negativamente o 
hábito alimentar, principalmente na fase complexa da vida que é a 
adolescência. Adolescentes cujo relacionamento familiar é desarmônico, 
baseado na rigidez e no autoritarismo dos pais, frequentemente utilizam o 
alimento como um veículo para expressar sua rebelião conta os mesmos. Com 
isso, desenvolvem-se práticas alimentares erradas, como aversão e recusa 
alimentar, dietas excêntricas, regimes alimentares e omissões de refeições. O 
mesmo acontece quando os pais são muito permissivos, sendo o alimento um 
reflexo da insatisfação interna do adolescente com a falta de limites. Os pais 
deveriam ser aconselhados a permitir a independência dos filhos, mas 
proporcionar um ambiente físico e emocional que facilite o desenvolvimento 
saudável do adolescente e que o adapte às novas escolhas (STORY, 1984 
apud VITOLO, 2008, p. 293). 

 

Os adolescentes enfrentam um processo de independência crescente 

com relação aos hábitos alimentares e por isso as tentativas para auxiliá-los na 

melhoria de seu estado nutricional devem ser cuidadosas. Faz-se necessário, 

primeiramente, verificar a demonstração de interesse do adolescente para a 

mudança. Diante disso, estimular o desejo de mudar deve ser uma atitude 

contínua e requer o desenvolvimento de atividades que oportunizem 

conhecimento, mudança de comportamento e de atitudes aos adolescentes. A 

prole deve ajudar no processo de mudança, adquirindo também bons hábitos 

alimentares e assim atuar como encorajadores desse processo. 

Hábitos alimentares de adolescentes brasileiros têm sido caracterizados 

como de risco para o desenvolvimento de enfermidades crônicas por 

apresentarem elevado consumo de alimentos marcadores de alimentação não 

saudável, tais como alimentos processados, bebidas com adição de açúcar, 

ricos em gorduras saturadas, açúcar de adição e sódio, e baixo consumo de 

alimentos marcadores de alimentação saudável, como frutas, verduras, feijão e 

produtos lácteos (TORAL et al., 2009; LEVY et al., 2010; MALTA et al., 2010; 

IBGE, 2011). Hábitos alimentares inadequados na adolescência constituem 

importante fator de risco para a obesidade e outras doenças crônicas não 

transmissíveis na vida adulta, daí a importância do estímulo precoce ao 
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desenvolvimento de hábitos saudáveis nos indivíduos (ALBERGA et al., 2012; 

MADRUGA et al., 2012). 

Ainda que a formação de hábitos alimentares seja um processo 

dinâmico, desenvolvido ao longo da vida, o registro do primeiro aprendizado, 

ocorrido na infância e adolescência, permanece durante todo o ciclo vital. Esse 

processo envolve desde a escolha dos alimentos consumidos até as 

circunstâncias em que ocorre o ato de se alimentar: compartilhar refeições com 

amigos e familiares, comer sozinho em fast-food ou assistindo televisão. 

(MADRUGA et al., 2012; BRASIL, 2014a).  

Os hábitos das pessoas de todas as partes do mundo têm sido 

influenciados por convicções e valores culturais, religião, clima, localização 

regional, agricultura, tecnologia e situação econômica. Consequentemente, os 

hábitos alimentares variam de país para país e de região para região dentro de 

um mesmo país (MEDVED, 1981 apud ABREU, et. al, 2001).  

Os estudos sobre o comportamento alimentar mobilizam diversas 

disciplinas científicas como a Epidemiologia, a Economia, a Sociologia, a 

Antropologia, a Nutrição, a História e a Psicologia. Cada uma produz, a partir 

de seu ponto de vista e das suas problemáticas principais, uma série de dados 

que permite estudar as grandes tendências de consumo, as ligações entre 

alimentação e saúde, a diferenciação social e cultural das práticas 

alimentares, entre outras possibilidades. Entretanto, todas essas disciplinas 

afirmam a complexa trama de fatores implicados no entendimento do 

comportamento alimentar e em seus agravamentos (TORAL e SLATER, 2007; 

QUAIOTI e ALMEIDA, 2006). 

Em termos fisiológicos, um dos principais fatores responsáveis pelo 

estabelecimento do comportamento alimentar é a psicobiologia do apetite, ou 

seja, a distinção entre os sinais de saciedade de curto prazo, gerados pelas 

repercussões fisiológicas da ingestão de alimentos, e os sinais de longo prazo, 

gerados pelas necessidades metabólicas constantes de energia do corpo. 

Esses dois processos mantêm tanto o fluxo de apetite que uma pessoa 

experimenta quanto o padrão de comportamento alimentar no 

qual ela se envolve no decorrer do dia, pois norteiam as noções de fome e 
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saciedade. Os padrões de ingestão alimentar, por sua vez, desenvolvem-se em 

resposta a demandas fisiológicas e são constantemente modelados por 

influências ambientais e pela experiência subjetiva com o ato de alimentar-se 

(HALFORD, 2006). 

Em suma, os hábitos alimentares precisam ser desenvolvidos ao longo 

da vida em parceria com a família e a escola, sendo a fase do desenvolvimento 

fundamental para a efetivação dos hábitos alimentares. 

A adolescência constitui um período de transição caracterizado por 

grandes transformações biológicas e emocionais, quando o indivíduo é 

submetido a uma extrema valorização da aparência física, e a padrões sociais 

ideais de beleza tais como corpos magros, para as meninas, e fortes, para os 

rapazes, veiculados sobretudo pela mídia, o que pode gerar fortes sentimentos 

de insatisfação e de baixa autoestima em ao próprio corpo. Segundo Del 

Ciampo e Del Ciampo (2010, p. 57), “historicamente, os ícones femininos vêm 

se tornando mais magros [...] até o século XIX a magreza era considerada 

como sinal de saúde ruim, associada à fragilidade e pobreza”. Atualmente ser 

magro é sinônimo de ter boa saúde. 

Freitas (1995, p. 18) argumenta que:  

Na imagem do corpo está implícito não apenas o corpóreo, ou seja, meu corpo 

enquanto objeto de reflexão, com fronteiras bem definidas pela epiderme, mas 

principalmente a corporeidade, o corpo-sujeito que age no mundo e que, nesta 

interrelação, estende-se para ele, perde suas fronteiras anatomicamente 

definidas e tornase marcado pelos símbolos de suas vivências, torna-se 

presença (FREITAS, 1995, p. 18). 

 

O corpo é o lugar de expressão de emoções, afetos, desejos e 

principalmente, de manifestação daquilo que está menos sob o controle dos 

indivíduos sendo considerados como um meio que permite ver o estado interior 

do indivíduo e, portanto, por meio da educação corporal se “educa” os afetos, 

as emoções e demais traços da personalidade (MILSTEIN e MENDES, 2010). 

O mundo contemporâneo lançou seu olhar para o corpo tornando a 

aparência um valor fundamental, a indústria cultural produz comportamentos de 

consumo que vão até o “consumo do sujeito” onde a imagem e a estética 

possuem lugares privilegiados. “A retórica da alma foi substituída pela do corpo 
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sob a égide da moral do consumo e um imperativo de prazer impõe ao ator, à 

revelia, práticas de consumo visando aumentar o hedonismo de acordo com 

um jogo de marcas distintivas ” (LE BRETON, 2011, p.84). 

A Pesquisa nacional de saúde do escolar, o PeNSE 2015, revelou 

alguns dados sobre a importância atribuída à própria imagem corporal. Ao se 

abordar os resultados para o Brasil, observa-se que a maioria (84,1%) dos 

alunos do 9º ano do ensino fundamental considerava que a sua imagem 

corporal era importante ou muito importante.  

Analisando-se por sexo, percebe-se que era maior a parcela de 

estudantes do sexo feminino (86,2%), do que à daqueles do sexo masculino 

(81,9%), que davam importância ou muita importância à própria imagem 

corporal.  

A valorização exagerada da aparência física atinge sobretudo os 

adolescentes, que lidam com a manifestação de mudanças muito rápidas em 

seus corpos. O segundo quesito afere o sentimento que os alunos do 9º ano do 

ensino fundamental tinham em relação ao próprio corpo, isto é, o seu grau de 

satisfação ou de insatisfação com seu corpo. No País, 72,0% deles declarou 

estar satisfeito ou muito satisfeito. Dentre os meninos, esse percentual era de 

77,9% e entre as meninas, de 66,6%.  

O Estado do Maranhão apresentava os maiores percentuais de alunos 

satisfeitos com o próprio corpo (86,3%), entre os alunos do sexo masculino e 

80,8% entre os do sexo feminino.  

A disseminação globalizada de padrões de beleza por meio da mídia, da 

publicidade e da moda afeta sobremaneira as mulheres, e a internalização do 

corpo ideal leva, sobretudo entre as mais jovens, a um sentimento de 

insatisfação corporal. Portanto, enquanto 11,6% dos adolescentes do sexo 

masculino consideravam-se insatisfeitos com o seu corpo; o dobro (23,3%) 

daqueles do sexo feminino relataram este sentimento.  

Assim, a insatisfação corporal era mais acentuada entre as meninas, 

que eram mais propensas a se acharem mais gordas que os meninos. Entre 

estes, é menor o percentual dos que se julgam gordos e maior a proporção 
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daqueles que desejam adquirir massa muscular, em busca de um corpo forte e 

musculoso.  

Os resultados da PeNSE 2015 acerca da percepção que os estudantes 

do 9º ano do ensino fundamental tinham de sua imagem corporal foram obtidos 

com base nas categorias relativas a seu peso: magro ou muito magro, normal, 

gordo ou muito gordo. A análise desses resultados mostra que, no País, 55,9% 

dos escolares do 9º ano incluíam-se em um padrão de normalidade em relação 

a sua autoimagem corporal. Observa-se ainda que 18,3% deles declararam ser 

gordos ou muitos gordos. A proporção de meninas que se achavam gordas 

(21,8%) superava a de meninos (14,6%).  

As Regiões Sul e Sudeste apresentaram os maiores percentuais de 

meninas que tinham essa autoimagem, 27,3 e 24,1%, respectivamente, e a 

Região Nordeste, o mais baixo, 16,9%.  

Nas escolas privadas, 50,7% dos alunos do 9º ano relataram ter peso 

normal enquanto que 56,8% dos escolares das escolas públicas o fizeram. 

Quanto aos escolares que se consideravam gordos ou muito gordos, o 

percentual nas escolas privadas era maior, 24,4%, do que o encontrado para 

as públicas, 17,3%.  

Analisando-se os resultados para os Municípios das Capitais, no período 

de 2009 a 2015, observa-se que há uma redução no percentual dos alunos que 

se viam dentro de um padrão de normalidade. A tendência das meninas em se 

considerar gordas ou muito gordas variou desde 21,3%, em 2009, até 23,8%, 

em 2015.  

O Guia alimentar para a população brasileira, da Secretaria de Atenção 

à Saúde, recomenda, os dez passos para uma alimentação adequada e 

saudável:  

1. Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da 

alimentação;  

2. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao 

temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias;  

3. Limitar o consumo de alimentos processados;  

4. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados;  
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5. Comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e, 

sempre que possível, com companhia;  

6. Fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in 

natura ou minimamente processados;  

7. desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias;  

8. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela 

merece;  

9. Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições 

feitas na hora;  

10. Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre 

alimentação veiculadas em propagandas comerciais (BRASIL, 2014a).  

O guia foi elaborado de acordo com as características e hábitos da 

população brasileira, o mesmo ressalta a importância de uma alimentação 

equilibrada associado a prática de atividade física regulares. 

Segundo a (OMS) a atividade física é definida como sendo qualquer 

movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requeiram 

gasto de energia, incluindo atividades físicas praticadas durante o trabalho, 

jogos, execução de tarefas domésticas, viagens e em atividades de lazer 

(PHYSICAL, 2015). A prática regular de atividade física desde a infância e 

adolescência está associada a benefícios físicos e psicológicos a curto e longo 

prazo.  

Os hábitos de atividade física adquiridos na adolescência podem 

predizer o nível de prática de atividade física na idade adulta. Além de 

representar um componente importante para um estilo de vida saudável e para 

promoção da saúde, a atividade física atua na prevenção de doenças crônicas 

não transmissíveis (HALLAL et al., 2006).  

A intensidade das diferentes formas de atividade física varia entre as 

pessoas. A fim de trazerem benefícios para a saúde cardiorrespiratória, as 

atuais recomendações internacionais sobre a atividade física sugerem que os 

adolescentes pratiquem 60 minutos ou mais por dia de atividades físicas de 

intensidade moderada a vigorosa, na maioria dos dias da semana, devendo 
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incluir atividades de resistência muscular/força e alongamento, pelo menos três 

dias por semana (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010). 

No Brasil, estudos que descrevem o nível de atividade física entre 

adolescentes apontam a inatividade física como sendo um fator fortemente 

associado ao excesso de peso e a alterações no perfil lipídico deste grupo 

(VASCONCELOS et al., 2008). Este fato deve ser levado em consideração, 

uma vez que a inatividade física entre os adolescentes vem sofrendo 

incremento nos últimos anos (FARIAS-JÚNIOR, LOPES, 2004; SJÖSTRÖM et 

al., 2006; HALLAL et al., 2007), variando entre 2 a 80% para os meninos e 14 a 

91% para as meninas (BARUFALDI et al., 2012), sendo considerado o 

resultado de múltiplos fatores de risco, dentre eles, os fatores sócio-ambientais 

(OEHLSCHLAEGER et al., 2004; SEABRA et al., 2008). 

A alimentação, quando adequada e variada, previne as deficiências 

nutricionais e protege contra as doenças infecciosas porque é rica em 

nutrientes que podem melhorar a função imunológica. Uma alimentação 

saudável contribui também para a proteção contra as doenças crônicas não-

transmissíveis (DCNT) como obesidade, diabetes, hipertensão, doenças 

cardíacas e alguns tipos de câncer (BRASIL, 2005b).  

A vida saudável é de suprema importância e deve ser trabalhado logo na 

fase inicial do desenvolvimento da criança, para que desenvolva hábitos e 

responsabilidades que serão padrão norteador para o decorrer do seu 

desenvolvimento. A conquista de uma vida saudável parte da aceitação do 

corpo, compreensão da importância de uma boa alimentação e 

consequentemente a prática regular de atividade física. 

Portanto é possível a conquista de uma vida saudável mesmo com as 

particularidade dessa fase cheia de transformação. Essa conscientização é de 

suma importância para o controle dos transtornos alimentares que podem ser 

desenvolvidos ao longo da vida 
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4. METODOLOGIA E ANÁLISE DE DADOS 
 

Diante do que está sendo proposto como objeto de estudo, 

apresentamos a perspectiva da metodologia da pesquisa que foi adotada, bem 

como os procedimentos que foram necessários para o levantamento dos dados 

para realizar este estudo. A escolha pela abordagem qualitativa baseia-se no 

interesse em compreender o problema na complexidade do fenômeno que não 

se restringe apenas a dados estatísticos, mas busca na análise o subjetivo e o 

objetivo dos sujeitos sociais em seu contexto. 

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa é do tipo qualitativo, pois 

envolve a interpretação de fenômenos atribuindo-lhes significados (KAUARK, 

MANHÃES, SOUZA, 2010). Os métodos qualitativos são semelhantes aos 

procedimentos de interpretação que fazemos no cotidiano dos fatos e 

fenômenos, que são dados simbólicos situados em determinados contexto 

revelando e escondendo simultaneamente esses dados (BRUNETTI, 2014). 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, de acordo com Kauark, 

Manhães e Souza (2010), a pesquisa será também bibliográfica, uma vez que 

será elaborada a partir de literatura especializada sobre o assunto. 

Para Schulz apud Viera e Volquind (2002, p. 54) a oficina caracteriza se 

como  “um sistema de ensino-aprendizagem que abre novas possibilidades 

quanto à troca de relações, funções, papéis entre educadores e educandos”. 

Ribeiro (2008) relata que a entrevista é uma técnica muito utilizada para  

obter informações a respeito do seu objeto, pois permite conhecer atitudes, 

sentimentos e valores implícitos ao comportamento, podendo ir além das 

descrições de ações, incorporando novas fontes para a interpretação dos 

resultados pelos próprios entrevistadores. 

A pesquisa desenvolvida é de natureza aplicada, na qual os alunos do 

Município de Bom Jesus do Itabapoana, Rio de Janeiro, do nono ano do ensino 

fundamental da rede estadual de ensino estão inseridos. Segundo Kauark, 

Manhães e Souza (2010) é fundamental definir o tipo de pesquisa para então 

definir os instrumentos e procedimentos que serão utilizados. De tal modo a 

metodologia da pesquisa em relação aos objetivos, foi exploratória e descritiva. 
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Segundo Gatti (2007, p. 53), “a pesquisa do método não é apenas uma 

questão de rotina de passos e etapas, de receita, mas de vivencia de um 

problema com pertinência e consistência em termos de perspectivas e metas”. 

Portanto, a pesquisa metodológica expressa o caminho a ser percorrido 

durante a execução da pesquisa. 

Em relação aos procedimentos, foi utilizada a pesquisa de campo, 

enfatizando a metodologia bibliográfica e de levantamento, pois por meio da 

revisão, aprofundou-se o conhecimento dos conceitos, ampliando a visão da 

hipótese e por meio de levantamento de dados, coletamos, relatamos e 

analisamos os dados encontrados fundamentando-os com as teorias 

estudadas. 

Para compreender melhor a realização da pesquisa, será apresentado o 

desenvolvimento passo a passo da metodologia utilizada, a amostra apontando 

alguns aspectos observados, caracterizando o contexto. No primeiro momento 

para a realização desses procedimentos foram iniciadas as observações do 

comportamento dos alunos da turma pesquisada durante o intervalo. Após foi 

realizado o questionário demoninado Q1, depois a oficina, e logo depois o 

questionário demoninado Q2.  Foi também realizada uma entrevista com as 

gestoras do colégio.  

Em uma nova etapa os dados foram tabulados a partir das informações 

obtidas. Os questionários que foram tratados de forma qualitativa de modo que 

permitiram que as informações fossem analisadas estabelecendo as relações 

entre as variáveis do problema, a fim de alcançar os objetivos proposto pela 

pesquisa. 

Na primeira seção versamos sobre a alimentação. Na segunda seção 

sobre a alimentação à luz do âmbito escolar. Dando continuidade na terceira 

seção destacaram-se a adolescência, patologias e conquista de uma vida 

saudável. Após dialogar com os autores, na quarta seção apresentamos as 

contribuições da pesquisa e logo após a conclusão.  
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4.1 Caracterização da Pesquisa  
 

 

O universo da pesquisa foi composto por discentes das duas turmas de 

nono ano do ensino fundamental do Instituto de Educação Eber Teixeira de 

Figueiredo, localizado no Município de Bom Jesus do Itabapoana, Rio de 

Janeiro. Participaram da amostra as duas turmas de nono ano com um total de 

77 discentes, sendo uma com 37 alunos e outra com 40 alunos.  

A entrevista foi realizada com as gestoras do colégio, sendo uma 

amostra de 2 gestoras. 

As observações foram sistemáticas porque exigiram do pesquisador 

saber exatamente o que se procurava, foram assim imparciais, precisas, 

demonstrando eficácia nas observações. 

 

 

Colégio 

Para a escolha do colégio, foram utilizados os seguintes critérios: 

localização na zona urbana, colégio com turma de nono ano do ensino 

fundamental, aceitação da gestão para realização da pesquisa, escola com o 

melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica da cidade.  

Deste modo, o Colégio escolhido foi o Instituto de Educação Eber 

Teixeira de Figueiredo, localizado no Município de Bom Jesus do Itabapoana, 

Rio de Janeiro. Esse colégio possui um diretor geral e um adjunto, o quadro de 

docentes é composto por 66 professores regentes e 19 professores 

extraclasses e atende aproximadamente 718 discentes, distribuídos em dois 

turnos e um integral, sendo o primeiro turno o ensino médio regular, o segundo 

turno o fundamental II e o terceiro turno integral com o curso normal a nível 

médio. 

O espaço físico da instituição é adequado para atender a demanda, com 

salas de aulas climatizadas, com cortinas e espaço suficiente para comportar 

os alunos matriculados. 
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Discente 

A turma pesquisada foi escolhida de acordo com os critérios 

estabelecidos, os quais foram: turma que está em fase de transição para o 

ensino médio, em virtude da disponibilidade e compromisso dos alunos com as 

aulas, tempo de permanência e experiências na vida estudantil. As turmas 

apresentam o quantitativo de 37 alunos na turma 901 e 40 alunos na turma 

902. A faixa etária varia de 14 a 16 anos, sendo no turno da tarde.  

 

Observação  

As observações realizadas ocorreram durante o intervalo (recreio). O 

intervalo tem a duração de 20 minutos, começando às 15h e 50 minutos e 

encerrando às 16h e 10 minutos. No total foram 10 observações, durante o 

período de 05 a 30 de novembro de 2018, em diferentes ambiente tais como: 

refeitório e pátio da escola. O refeitório é bastante amplo e comporta os alunos 

de forma satisfatória, com aproximadamente 120 lugares, mas com a 

possibilidade de ampliação.  Durante as observações o clima na cidade estava 

atípico, pois o temperatura é elevada em todas as estações do ano na cidade, 

mas em alguns dias da observação estava frio e com chuva. 

Ao serem observados, no início eles ficaram assustados, mas com o 

passar dos dias, eles foram acostumando com a presença da pesquisadora. 

Alguns se aproximaram para perguntar o que estava fazendo e qual o motivo 

da presença, outros apenas olhavam. Pode-se afirmar que a presença de um 

estranho no grupo, não alterou a dinâmica do intervalo. As observações 

refletiram de forma fidedigna o intervalo, ou seja no universo pesquisado. 

 

Questionários 

De acordo com Parasuraman (1991), um questionário é um conjunto de 

questões, elaboradas para gerar os dados necessários para se atingir os 

objetivos de um projeto de pesquisa, o questionário é muito importante na 

pesquisa científica, a construção de questionários não é considerada uma 

tarefa fácil, não existe uma metodologia padrão para o projeto de questionários, 
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mas sim recomendações de diversos autores com relação a essa importante 

etapa do processo de coleta de dados.  

Foram aplicados dois questionários sendo denominados Q1 e Q2.  

A aplicação do questionário Q1 ocorreu em 08/11/2018 com um total de 

24 presentes na turma 901, sendo 13 do sexo feminino e 11 do sexo 

masculino, já na turma 902, com um total de 33 presentes, sendo 21 do sexo 

feminino e 12 do sexo masculino. O Q2 foi aplicado em 30/11/2018 com um 

total de 37 presentes na turma 901, sendo 21 do sexo feminino e 16 do sexo 

masculino, já na turma 902, com um total de 37 presentes, sendo 24 do sexo 

feminino e 13 do sexo masculino. Segue a Tabela 01 com o quantitativo de 

alunos, onde pode-se observar a participação dos discentes na pesquisa.  

 

Atividades Q1 Q2 Oficina Amostra 

utilizada 

Turmas  901 902 901 902 901 902 901 902 

Quantitativo 24 33 37 37 37 37 24 33 

Sexo (F/M) 13 11 21 12 21 16 24 13 21 16 23 13 13 11 21 12 

Total          57        74        74     57 

            Tabela 01 – Quantitativo da amostra 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O questionário Q1 serviu de base para o direcionamento da pesquisa, a 

partir das demandas levantadas pelos alunos, com base nessas inquietações a 

oficina foi elaborada. O questionário Q1 teve como objetivo a análise do 

diagnostico para norteamento da pesquisa, o instrumento foi composto por 

dados pessoais dividido em 7 perguntas e as específicas com 38 perguntas. 

Já o questionário Q2 serviu para confirmar se houve aprendizado na 

oficina e também no questionário Q1. Em relação ao questionário Q2 que teve 

como objetivo analisar o conhecimento transmitido após a oficina e reforçar as 

perguntas que eles não conseguiram responder no primeiro questionário, o 
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instrumento foi composto por dados pessoais dividido em 3 perguntas e as 

específicas com 20 perguntas. 

 

 

Oficina  

A oficina foi realizada nas turmas do nono ano do ensino fundamental no 

dia 29/11/2018. Abordando as perguntas que eles confeccionaram durante a 

aplicação do questionário Q1 e outros temas relacionados a alimentação que 

eles não conheciam, tais como: pirâmide alimentar, alimentação saudável, 

nutrientes, transtornos alimentares, light, diet,  entre outros. A oficina foi 

apresentada por meio de equipamento de multimídia.  

 

 

Entrevista  

A entrevista foi realizada no dia 21 de novembro de 2018, com as 

gestoras do colégio, diretora geral Fabiana Maria Monteiro da Fonseca Teixeira 

e diretoria adjunta Marta Lúcia Louzada Borges de Oliveira. A entrevista foi 

direcionada por dezesseis perguntas sendo algumas sobre a formação das 

gestoras, as demais sobre merenda escolar, família e programas 

desenvolvidos pelo colégio relacionado à alimentação.  

 

 

 

4.2 Análise e Resultados das Observações Realizadas no Intervalo dos 
Alunos 

 

O cotidiano da escola é uma surpresa. A necessidade de agrupar o que 

nossos olhos viram passa a ser uma necessidade, pois nos lembra que estudar 

o cotidiano escolar é estudar a escola em sua realidade como ela é. Sem 

julgamento a priori de valor e, principalmente, buscando a compreensão de que 

o que nela se faz e se cria, precisa ser visto como uma saída possível. Naquele 
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contexto, encontrada pelos sujeitos que nela trabalham, estudam e vão levar 

seus filhos (ALVES, 2003).  

Estrela (1990) aponta algumas linhas que possibilitam a discriminação 

do campo de observação que se constituem em três meios: a observação 

molar e molecular, a verbal e gestual e a individual e grupal. A pesquisa focou 

nos três pontos acima destacados, procurando entender a rotina da escola no 

horário do intervalo, analisando o comportamento dos alunos no refeitório e no 

pátio, a relação com os outros sujeitos da escola, a estrutura física, entre 

outros. 

As observações realizadas ocorreram durante o intervalo (recreio). No 

total foram 10 observações, durante o período de 05 a 30 de novembro de 

2018, em ambiente tais como: refeitório e pátio da escola, (Figura 05 e 06): 

 

Figura 05 – Refeitório 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 06 – Pátio da escola 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As Figuras 05 e 06 ilustram os espaços explorados para a realização da 

observação de campo. Os alunos utilizam muito o refeitório para a realização 

da refeição, mas observa-se que o período do intervalo é muito rápido, 

comprometendo a alimentação oferecida pela escola. O estado normatiza que 

precisa ser ofertado almoço, mas como o período é muito reduzido, acaba 

comprometendo o processo de mastigação e digestão dos alimentos ingeridos. 

A organização da escola é excelente, pois o refeitório apresenta um 

espaço amplo para os alunos e apresenta uma estrutura adequada. Os 

funcionários são bastante atenciosos e educados com os alunos. Observando 

do ponto de vista higiênico sanitário, as merendeiras apresentam roupa 

adequada e equipamentos de proteção individual para a execução das tarefas. 

Os alunos têm consciência que, após a refeição, precisam colocar o prato no 

local apropriado e descartam as sobras de alimentos. Os alunos, no momento 

da refeição, apresentavam um comportamento bastante agitado, fazendo muito 

barulho. 

Muitos alunos merendam na escola, mas alguns levam o seu próprio 

lanche, podendo-se observar que os que optavam por levar esses alimentos 

geralmente consumiam frutas ou biscoitos.  

Algo que despertou o interesse da pesquisadora foi a forma como uma 

funcionária tratava um aluno com necessidades especiais na hora da refeição, 

sempre com muito zelo e cuidado com o mesmo. 
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O cardápio oferecido conforme citado anteriormente segue as 

normatizações da SEEDUC. As refeições apresentam uma variação 

significativa de alimentos e um prato bastante colorido, acompanhado de uma 

fruta ou uma sobremesa. 

A aceitação dos alunos em relação à merenda é muito perceptível, pois 

eles optam por merendar e caso sobre tempo, brincar.  A quantidade de 

desperdício também era bem reduzida. 

A escola possui um local reservado para expor o cardápio semanal, mas 

mesmo assim, muitos alunos perguntam qual o cardápio será oferecido. A 

Figura 07 ilustra o mural com o cardápio semanal da escola. A figura 08 ilustra 

o cardápio disponibilizado pela secretária de educação na época do trabalho de 

campo. 

 

 

Figura 07 – Mural com o cardápio 

           Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 08 – Cardápio mensal da SEEDUC 

           Fonte: Dados da pesquisa. 
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Durante algumas observações o clima estava atípico na cidade, pois o 

calor é sempre bastante intenso. Durante o período chuvoso os alunos que 

estavam no pátio ficavam mais sentados conversando, já no período em que a 

temperatura estava dentro da normalidade o comportamento dos alunos era 

outro, agitados e brincando. Algo que marcou muito a pesquisadora foi quando 

um aluno pegou comida e doou para outro. Esse fato chamou muito a atenção, 

pois a escola apresenta um publico bastante diversificado, com classes 

econômicas distintas. O aluno em questão não era do nono ano do ensino 

fundamental, pois o recreio se estende aos alunos do segundo ao nono ano. 

Portanto, a observação foi fundamental para o amadurecimento da 

pesquisa, pois por meio da observação pode-se extrair muitas informações que 

contribuíram para a oficina e os questionários. 

 

 

4.3 Análise e Resultados dos Dados Levantados por Meio de 

Questionários com os Discentes 

 

Foram aplicados dois questionários sendo denominados Q1 e Q2. 

Conforme Tabela 01, pode-se observar o quantitativo de participantes nas 

etapas desenvolvidas. Dessa forma, a amostra real que foi utilizada para a 

interpretação do questionário foi baseado no quantitativo de alunos que 

participaram de todas as etapas sendo o questionário 1 e 2 assim como a 

oficina. (APÊNDICE A). 

O quantitativo de alunos que participaram de todas as etapas da 

pesquisa foi de 24 alunos na turma 901 e 33 alunos na turma 902. 

Em relação a caracterização do perfil sociodemográfico da amostra 

utilizada, observou-se que os alunos apresentam uma idade entre 14 e 16 

anos,  com um quantitativo de moradores na mesma casa que variam de 2 a 5 

pessoas, alguns não possuem irmãos enquanto que outros sim. Em relação ao 

grau de instrução, alguns pais não tiveram a oportunidade de concluírem os 

estudos e 4 famílias não apresentam renda. 
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Pode-se verificar no Gráfico 01 que a escola não possui um programa 

relacionado a alimentação, pois os alunos não conseguem identificar a 

presença dos mesmos no decorrer das atividades desenvolvidas. 

 Quando se pergunta se sua escola possui algum programa relacionado 

a alimentação observou-se a seguinte resposta:  

 

 

 

Gráfico 01 – Sua escola possui algum programa relacionado à alimentação?  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme observa-se no gráfico acima, sete alunos entendem que a 

escola possui algum programa relacionado a alimentação, isso se deve ao fato 

da construção da horta conforme mencionado pelas diretoras na entrevista, 

mas cinquenta alunos não conseguem visualizar a horta ou demais projetos 

desenvolvidos pela escola relacionado a alimentação. 

Percebeu-se também que a família não participa em conjunto com a 

escola na construção de projeto sobre alimentação. 

Entrando na parte mais especifica da pesquisa, quando pergunta-se 

sobre o conhecimento deles em relação a pirâmide alimentar e sua importância 

teve-se como resposta as seguintes informações representadas no Gráfico 02:  
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Gráfico 02 – Você conhece a pirâmide alimentar, qual a sua importância? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pode-se observar que muitos não conhecem a pirâmide alimentar, dessa 

forma eles consomem os alimentos conforme entendimento aleatório. 

Segundo Freitas (2002) a pirâmide alimentar serve de orientação no que 

deve-se usar com maior e menor quantidade, basta seguir este modelo para 

alcançar uma qualidade de vida, principalmente entre as crianças que 

necessitam de orientação nesta questão. 

Quando perguntou-se sobre se uma alimentação equilibrada e colorida é 

importante para a manutenção da qualidade de vida, diagnosticou-se conforme 

ilustrado no Gráfico 03, que as turmas possuem a consciência que a 

alimentação precisa ser equilibrada. 

 

Gráfico 03 – Uma alimentação equilibrada e colorida é importante para a 

manutenção da qualidade de vida? 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os alunos percebem a importância de uma alimentação equilibrada para 

a manutenção da qualidade de vida mesmo desconhecendo a pirâmide 

alimentar. 

Do ponto de vista da saúde, quando perguntou-se se você acha que se 

o indivíduo não se alimentar de forma equilibrada pode desenvolver alguma 

doença, observou-se o seguinte no Gráfico 04. 

 

 

Gráfico 04 – Você acha que se o indivíduo não se alimentar de forma equilibrada 

pode desenvolver alguma doença? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observou-se que muitos possuem a consciência que sim, mas três 

alunos da turma 902 acham que não. O aluno tem a consciência, mas ficou 

nítido que eles não conhecem o caminho para a realização de uma 

alimentação saudável. Segundo o autor Gowdak (2006) precisamos de 

alimentos porque neles encontramos tudo aquilo de que o nosso corpo 

necessita para a obtenção de energia, de nutrientes e de materiais de 

construção de novas células de reparo de componentes celulares para a 

regulação de funções e prevenção contra várias doenças.  Dessa forma o 

conhecimento sobre a alimentação se torna necessário e de extrema valia, 

para que não seja desenvolvido alguma patologia em virtude da alimentação 

inadequada. 
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Muitos se preocupam com a sua aparência e seu corpo, no Gráfico 05,  

diagnosticou-se que 39 alunos se preocupam com o corpo, 5 não e 13 às 

vezes. Essa preocupação é comum devido a idade e fase de transição que 

esses adolescentes estão vivenciando. 

 

 
Gráfico 05 – Você se preocupa com o seu corpo e com a sua aparência? 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
As sociedades contemporâneas, principalmente as ocidentais, vêm 

apresentando uma preocupação excessiva com os padrões de beleza, nas 

quais há uma verdadeira “divinização” do corpo belo, além de uma busca 

incessante pela magreza exagerada. Isto tem contribuído para o aumento da 

insatisfação com a imagem corporal, acometendo negativamente alguns 

aspectos da vida dos indivíduos, principalmente no que tange ao 

comportamento alimentar, psicossocial, físico e cognitivo e à autoestima.  

Com o objetivo de alcançar uma efetiva satisfação com a imagem 

corporal, correspondente aos ideais estéticos da “cultura”, é cada vez mais 

evidente que as pessoas estão recorrendo a dietas, ao exercício físico 

exagerado, ao uso de diuréticos, laxantes. Consequentemente, surgem 

transtornos alimentares, como a anorexia e a bulimia nervosa (MORGAN, 

VECCHIATTI, NEGRÃO; 2002). 
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4.4 Aspectos Destacados a partir da Oficina  
 

A aplicação da oficina contribuiu muito para trabalhar os pontos 

identificados no questionário 01. Objetivou-se principalmente trabalhar os 

conceitos relacionados aos nutrientes, pirâmide alimentar, transtorno alimentar 

e relação com o meio, através do desenvolvimento das atividades de forma 

lúdica e significativa, por meio de slides, atividades e participação dos alunos. 

(Gráfico 06). 

 
 

Gráfico 06 – A aplicação da oficina de fez entender que é necessário possuir hábitos 

alimentares saudáveis? 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
O Gráfico 06 demonstra como a oficina foi importante para entender que 

é necessário possuir hábitos alimentares saudáveis. Observou-se que apenas 

dois alunos da turma 901 não conseguiram alcançar o objetivo da oficina 

proposto. 

A partir do que foi ensinado, o que eles estariam mudando em sua vida, 

o Gráfico 07 revela que em ambas as turmas os alunos estarão alimentando de 

forma mais adequada. 
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Gráfico 07 – A partir do que foi ensinado, o que você estará mudando em sua vida? 

            Fonte: Dados da pesquisa 

 

O Gráfico 08 relata se a oficina realizada te ofereceu uma experiência 

diferenciada com o tema alimentação. 

 

 
 

Gráfico 08 – A oficina realizada te ofereceu uma experiência diferenciada com o tema 

alimentação? 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se  considerar que a oficina ofereceu uma experiência diferenciada 

com o tema alimentação, pois de um total de 57 alunos 47 alunos entenderam 

que foi uma experiência diferenciada. 

A resposta do Gráfico 09 demonstrou que o estimulo oferecido sobre 

alimentação no decorrer da oficina foi suficiente para estimular os alunos a 

terem uma alimentação mais equilibrada de um total de 57 alunos 44 alunos se 

sentiram estimulados. Diagnosticou-se que o trabalho realizado com os alunos 

conseguiu alcançar o objetivo proposto pelo trabalho, tornar os alunos mais 
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conscientes e informados sobre questões que serão usadas ao longo da vida 

dos mesmos. 

 

 
 

Gráfico 09 – O estimulo oferecido sobre alimentação no decorrer da oficina foi 

suficiente para te estimular a ter uma alimentação mais equilibrada? 

            Fonte: Dados da pesquisa 

 

O adolescente estabelece sua identidade como um indivíduo enquanto 

mantém suas antigas conexões com elementos significativos do passado, 

formando novas ligações com os valores de um determinado grupo (BERGER, 

2003).  

Ao passo que, para Zagury (1996) o andamento do desenvolvimento 

físico e externo dos adolescentes, segue em conjunto com as modificações de 

nível social que os envolve, em que se estabelece a típica tendência de 

imitação de vestimentas e atitudes por parte dos jovens, motivada pela busca 

de pertencer a um determinado grupo social, ou se identificar com uma 

determinada classe de pessoas. 

No Q1 identificaram-se dois casos de transtorno alimentar: a bulimia e a 

anorexia. Dessa forma, trabalhou-se questões pontuais para informá-los dos 

transtornos existentes e da forma de tratamento, pois uma já estava em 

tratamento e a outra não sabia como lidar com a situação. 

Quando perguntamos: O transtorno alimentar é algo comum em nossa 

sociedade. O que o indivíduo pode fazer para evitar esse problema? (Gráfico 

10). 
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Gráfico 10 – O transtorno alimentar é algo comum em nossa sociedade. O que o 

indivíduo pode fazer para evitar esse problema? 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observou-se que de um total de 57 alunos, 50 alunos compreenderam 

de forma satisfatória que o transtorno alimentar é algo comum em nossa 

sociedade e o que deve ser feito para evitar, conforme ilustrado no Gráfico 10. 

A imagem corporal na atualidade é algo de extrema importância e 

valorização. Existe um padrão a ser seguido e o Gráfico 11 revela a 

perspectiva dos alunos, evidenciando que a sociedade impõe um padrão a ser 

seguido, mas os alunos possuem a consciência que devem seguir o padrão 

que os deixam felizes e saudáveis.  

Schilder (1999) defende que o indivíduo normal preserva a unidade de 

seu corpo, buscando o equilíbrio na interação das esferas visual, tátil e 

postural. O movimento dos corpos e o contato entre eles servirá de termômetro 

para que a pessoa mantenha ou altere sua imagem corporal, porque o 

indivíduo que não possui equilíbrio emocional, na relação com sua imagem, 

poderá ter sua personalidade afetada por distúrbios próprios dessa última. A 

imagem corporal expressa o estado de saúde ou de doença no indivíduo, 

modificando o modelo postural e o esquema corporal, no que se refere às 

funções desempenhadas pelo organismo. 
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Gráfico 11 – A imagem corporal na atualidade é algo de extrema importância e 

valorização. Existe um padrão a ser seguido? 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ainda nesse viés da imagem corporal trabalhou-se a questão da 

propaganda. A partir do que foi trabalhado na oficina sobre propaganda. Você 

estará selecionando os seus produtos? 

 

 
Gráfico 12 – A partir do que foi trabalhado na oficina sobre propaganda. Você estará 

selecionando os seus produtos? 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O Gráfico 12 revelou que os alunos conseguiram compreender que a 

propaganda influencia no poder de escolha e que as vezes não necessita de 

determinado produto mas consumem por causa da mídia. A conscientização 
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sobre o produto que cada um estará comprando também foi visível de ser 

diagnosticado. 

Portanto, os questionários foram de extrema valia para a identificação do 

problema e depois explorados na oficina e com o questionário 02, observou-se 

que o trabalho foi desenvolvido com êxito e contribuiu para a formação desses 

indivíduos, porém a escola precisa trabalhar mais esses assuntos pois 

observou-se que os alunos desejam ter uma alimentação mais saudável, mas 

eles não possuem conhecimento prévio para a construção desse assunto. 

 

 

4.5 Conhecendo sobre Alimentação: Análise e Resultados da Oficina 
 

A oficina foi realizada nas turmas do nono ano do ensino fundamental no 

ano de dois mil e dezoito. As turmas 901 e 902 apresentavam comportamento 

bastante distinto. A turma 901 era mais agitada já a turma 902 era mais 

tranqüila e mais participativa no decorrer das atividades propostas e 

desenvolvidas. 

Quando se trata de oficinas de ensino, essas se destacam por 

normalmente envolverem experimentações, além de várias outras estratégias 

contemplando uma temática relacionada ao cotidiano dos estudantes. Além do 

exposto, pode-se atribuir às oficinas outros benefícios como: tornar os 

conhecimentos químicos mais significativos e aplicáveis ao dia a dia das 

pessoas; despertar o senso crítico; a capacidade de relacionar eventos; 

capacidade de discutir assuntos antes, durante e após a realização das 

mesmas; a interação entre os alunos; a capacidade de argumentar e refletir. 

Ainda, nas oficinas de ensino o cotidiano dos alunos é problematizado e 

revisitado abordando-se questões de ordem social, histórica e ética, que 

auxiliam a compreensão dos assuntos abordados (HODSON, 1994). A Figura 

09 retrata a realização da oficina no momento da explicação. 
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Figura 09 – Oficina 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Foi muito significativa a realização da oficina, pois a participação dos 

alunos foi uma resposta muito recíproca. Nas Figuras 10 e 11, pode-se 

observar um pouco das atividades que foram realizadas com os alunos no 

decorrer do desenvolvimento da pesquisa de campo. 

 

 

Figura 10 – Atividade sobre propaganda 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 11 – Atividade prática 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 

A realização do questionário Q1 foi fundamental para o aprofundamento 

do conteúdo que seria trabalhado na oficina. Identificaram-se dois casos de 

transtornos alimentar sendo um em cada turma, sendo um de anorexia onde a 

aluna relatou que já se encontrava em tratamento e outro de bulimia, sem 

tratamento e sem orientação de como lidar com a situação. Ainda observou-se 

que os alunos não sabiam conceitos básicos sobe alimentação e alimentação 

saudável. A partir dessas questões observadas no questionário Q1, 

estruturamos uma oficina baseada nas demandas levantadas. 

O resultado foi bem recebido, pois os alunos foram muito participativos e 

interessados com os temas trabalhados e desenvolvidos. 

No questionário tinha uma parte que perguntava se eles tinham alguma 

pergunta para fazer sobre o tema alimentação. Dessa forma, a oficina foi 

aberta com essas perguntas elaboradas pelos alunos e depois se trabalhou os 

conteúdos tais como pirâmide alimentar, alimentação saudável, nutrientes, 

transtornos alimentares, light, diet, alimentos geneticamente modificados, 

alimentos de origem animal e vegetal, alimentos funcionais, imagem corporal, 

propaganda e como construir hábitos alimentares saudáveis. Durante a oficina 
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foram realizadas duas atividades sendo uma referente à pirâmide alimentar, 

onde os alunos construíam uma pirâmide e depois foi explicado sobre a divisão  

e localização dos alimentos, que eles não conheciam. Outra atividade foi sobre 

a influência da propaganda nos dias atuais, para enfatizar que as vezes o 

individuo não necessita de determinado alimento, mas por estar vinculado à 

mídia muitos acabam consumindo e sendo convencidos pela propaganda. 

Portanto, a oficina foi fundamental para trabalhar os pontos cruciais do 

trabalho e diagnosticar, depois no questionário Q2, os resultados obtidos por 

meio do desenvolvimento da oficina com os alunos.  

 

 

4.6 Gestão e Desafios: Entrevista com as Gestoras do Colégio  
 

A entrevista é a técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter 

informações a respeito do seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes, 

sentimentos e valores subjacentes ao comportamento, o que significa que se 

pode ir além das descrições das ações, incorporando novas fontes para a 

interpretação dos resultados pelos próprios entrevistadores (RIBEIRO, 2008). 

A entrevista foi direcionada por dezesseis perguntas vide apêndice C, o 

roteiro da entrevista realizado. 

Foi realizada com as gestoras do colégio sendo a diretora geral a e 

diretoria adjunta.  

A entrevista com as diretoras foi de suma importância para 

direcionamento e percepção das gestoras sobre o tema abordado pela 

pesquisa. 

Observou-se que as gestoras dominam com sapiência a função que 

exercem, e procuram realizar todas as demandas conforme legislação e 

determinação da Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC. As duas 

gestoras apresentavam uma ampla experiência no campo da educação, uma 

com 32 anos e a outra com 35 anos de experiência, e com formação latu 

sensu.  
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Foi observado que a escola não possuía autonomia para elaboração do 

cardápio escolar, pois a SEEDUC elabora e encaminha para todas as escolas 

da região, o mesmo também fica disponível no site da SEEDUC. O cardápio 

disponível apresenta todas as refeições que serão oferecidas durante o mês, o 

mesmo é elaborado por nutricionistas. Dessa forma, o governo consegue 

reduzir custos, pois apenas duas nutricionistas conseguem atender toda a 

demanda e padronizar a merenda que será disponibilizada para os alunos. 

Segundo as gestoras o valor oferecido pelo governo é suficiente para a 

elaboração da merenda escolar. 

Foi perguntada a gestora se a escola possui alguma parceira para 

complementação da merenda tais como horta ou outros, a mesma responde: 

 No momento não, porém a escola está aguardando a colheita dos 
produtos da horta que foi criada agora no ano de 2018 (Diretora Geral). 

 

Observa-se que a escola busca incentivar os alunos a terem uma vida 

mais saudável, pois a criação da horta se originou de uma aula ministrada pela 

professora de ciências que desenvolve também projetos relacionados à 

alimentação, durante as aulas ministradas. 

Segundo as gestoras, os alunos são muito receptivos ao cardápio 

oferecido e que gostam e comem tudo. A alimentação também e preparada 

com muito zelo e comprometimento por parte da equipe responsável. Uma 

pergunta muito marcante foi: os alunos são conscientes da importância de uma 

alimentação saudável?  

A maioria sim, porém alguns ainda resistem à alimentação saudável 
(Diretora adjunta). 

 

Vale ressaltar que foi possível perceber que as gestoras se preocupam 

com o cardápio oferecido e seguem o cardápio estabelecido. 

A partir do exposto, foi possível observar que a escola se preocupa com 

os alunos e procura estabelecer uma relação amigável com os mesmos. O 

comprometimento dos alunos e gestores com a pesquisa também foi de suma 

importância para a concretização do capitulo quatro. 



 

105 

 

 

 

 

Logo é perceptível que a pesquisa foi de grande valia para o 

entendimento dos assuntos abordados e que puderam ser aprofundados e 

lapidados conforme desenvolvimento da pesquisa. 
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CONCLUSÃO 
 

O presente estudo teve como principal objetivo analisar o conhecimento 

dos adolescentes no ambiente escolar sobre alimentação saudável. A fim de 

identificar o conhecimento dos alunos no ambiente escolar, detectou-se que a 

escola precisa abordar mais esse tema e desenvolver projetos com os alunos 

em conjunto com a família.  

Constatou-se que a hipótese do estudo que se acredita que, com um 

conhecimento sobre a alimentação, o aluno poderá se alimentar de forma mais 

saudável, convergiu de forma satisfatória com os resultados encontrados.  

 Identificamos o conhecimento prévio dos alunos sobre alimentação 

saudável na aplicação do questionário denominado Q1, e com a realização da 

de uma oficina trabalhou-se os pontos críticos identificados. E no questionário 

02, observou-se através da oficina que a mesma foi muito eficiente para os 

alunos entenderam a importância de uma alimentação saudável e tentarem 

mudar os hábitos alimentares. 

Analisou-se os hábitos alimentares dos alunos no ambiente escolar, por 

meio da observação no horário do intervalo dos alunos e identificamos que a 

merenda escolar possui uma aderência significativa dos alunos e eles gostam 

da merenda oferecida pela escola, outros levam os seus lanches tais como 

frutas e biscoitos. 

Diagnosticou-se que a escola não possui programas e projetos 

desenvolvidos em seu espaço sobre alimentação, e não mantém um contato 

participativo da família na escola em relação a essa temática. 

Foi trabalhado com os alunos a importância da conscientização sobre 

alimentação saudável, e como deve ser feito para a manutenção desse saber. 

Os alunos foram muito participativos durante a pesquisa e sempre interessados 

nas atividades propostas. Durante as observações eles eram sempre 

receptivos e educados. 

O tema saúde pode ser bastante trabalhado durante o desenvolvimento 

da oficina e contribuiu para a formação de conceitos que serão utilizados ao 

longo da vida desses alunos. As diretoras também foram fundamentais para o 
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direcionamento da pesquisa, pois por meio das respostas pode-se identificar as 

demandas. 

Esta pesquisa também pode agregar valores para a construção do 

projeto pedagógico de curso de graduação, com a alteração da matriz 

curricular, com disciplina específica sobre o tema alimentação e saúde no 

ambiente escolar, que servirá de suporte e base aos professores para 

trabalharem esses temas em sala de aula. 

A pesquisa identificou as carências dos alunos e contribuiu para 

implantar a semente da importância da alimentação saudável ao longo do 

desenvolvimento do indivíduo e que estará contribuindo para a formação 

desses futuros jovens, e com a aquisição de um conhecimento de suma 

importância para o desenvolvimento físico e social, sem patologias 

conquistadas a partir da alimentação adequada. 

Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, observou-se a falta de 

informação referente ao tema na escola e nas famílias. O colégio não mantém 

uma ligação com as famílias, o que torna o tema trabalhado ainda mais 

distante da realidade desses adolescentes, pois a partir da análise 

sociodemográfico observou-se que no mesmo ambiente, apresenta públicos 

com situações sociais extremamente distintas. 

Destarte, existe a possibilidade de ampliar o trabalho iniciado e 

conscientizar os adolescente sobre a importância da alimentação saudável e 

Consequentemente impactando em redução de problemas relacionados a 

depressão, transtornos alimentares e aceitação da imagem corporal. 
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APÊNDICE A  
 
QUESTIONÁRIO 01 

 

Querid@ alun@, 

Muito obrigada por aceitar participar desta recolhida de dados. Este questionário não e 

uma prova, por isso não existe uma resposta mais certa que a outra. E apenas uma 

maneira que escolhemos para a coleta de dados desta pesquisa. Todas as respostas 

têm um grande valor e contamos com a sua colaboração.  

Dados Pessoais 

1- Nome:__________________________________________________________ 

 

2- Idade:___________________ 

 

3- Sexo: (  ) Feminino   (  ) Masculino 

 

4- Quantas pessoas moram na sua casa?  

  (  ) 2.    (  ) 3.    (  ) 4.    (  ) 5 ou mais. 

 

5- Quantos irmãos/irmãs? _______________ 

 

6-  Seus pais terminaram os estudos? 

Mãe: (  )Sim.   (  ) Não.    

Caso sim qual: (  ) Ensino médio.   (  ) Graduação.  (  ) Pós-Graduação.   

Pai: (  )Sim.   (  ) Não.    

Caso sim qual: (  ) Ensino médio.   (  ) Graduação.  (  ) Pós-Graduação.   

 

7 - Quantas pessoas trabalham na sua casa? 

(  ) Nenhuma.    (  ) 1.    (  ) 2.    (  ) 3.   (  ) 4 ou mais.  

 

Um pouco mais sobre você..... 

 

1 - Quais as comidas que você mais gosta? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2 - Quem cozinha na sua casa? 

_____________________________________________________________________ 

 

3 – Com que frequência você come a sua comida preferida por semana? 

(  ) 1 vez.    (  ) 2 vezes.    (  ) 3 vezes.    (  ) 4 ou mais. 

 

4 – O que você mais gosta em sua escola? 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5 - Por quais motivos você vem a escola todos os dias?_________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

6- O que você mudaria em sua escola? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7 - Com que freqüência você merenda na escola durante a semana?  

 (  ) 1.      (  ) 2.     (  ) 3.     (  ) 4.     (  ) 5. 

 

8 – Qual o seu prato preferido da merenda escolar? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9 - Você gosta da merenda oferecida pela escola? 

(  ) Sim  ou (  ) Não. Por quê:_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

10 - Quantas refeições você faz durante o dia?  

(  ) 1.      (  ) 2.     (  ) 3.     (  ) 4.     (  ) 5 ou mais, 

Quantas na escola:_____________ 

Quantas em casa:______________ 

 

 

11 – Quais as refeições oferecidas pela escola: 

(  )Café. (  ) Lanche.  (  )Almoço. (  )Jantar.  

 

12 - Você gosta mais da comida da sua casa ou da escola? Por quê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

13 – O que você como na escola você come em casa? 

(  )Sim.   (  ) Não.   (  ) Às vezes. 

 

14 - Quando avisa que não vai ter merenda, você vem para a escola? 

(  )Sim.   (  ) Não.   (  ) Às vezes. 

 

15- Se não tivesse mais merenda você continuaria vindo para a escola? 

(  ) Sim  ou (  ) Não. Caso não justifique:____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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16- É mais fácil aprender quando tem merenda ou sem merenda também se pode 

aprender?_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

17 – Sua escola possui algum programa relacionado a alimentação? Qual? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

18 – A sua família participa em conjunto com a escola na construção de projeto sobre 

alimentação? 

(  )Sim.   (  ) Não.   (  ) Às vezes. 

 

 

19 – O que faz um nutricionista? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

20 – Você já foi a algum nutricionista? 

(  )Sim.   (  ) Não. Caso sim justifique:______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

21 – Você conhece a pirâmide alimentar, qual a sua importância? 

(  )Sim.   (  ) Não. 

Justifique:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

22 – Qual a importância dos nutrientes no organismo?__________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

23 – Uma alimentação equilibrada e colorida é importante para a manutenção da 

qualidade de vida? 

(  )Sim.   (  ) Não. Justifique:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  

24 – Você acha que se o indivíduo não se alimentar de forma equilibrada pode 

desenvolver alguma doença? 

(  )Sim.   (  ) Não. Justifique:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

25 – Hábitos alimentares são importantes? 

(  )Sim.   (  ) Não.   (  ) Às vezes. 

 

26 – Para construir hábitos alimentares saudáveis o que precisa ser feito. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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27 – Sua família tem o hábito de se alimentar: 

(  ) na mesa (  ) assistindo TV (  ) outro 

 

28 – Com a forma como você se alimentada hoje, como você acha que estará a sua 

vida daqui 10 anos?______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

29 – Você possui algum transtorno alimentar (anorexia, bulimia, entre outros)? 

(  )Sim.   (  ) Não. Caso sim qual:__________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

30– Você se preocupa com o seu corpo e com a sua aparência? 

(  )Sim.   (  ) Não.   (  ) Às vezes. 

 

31 – Com que freqüência você pratica atividade física durante a semana? 

(  ) Nenhuma. (  ) 1.      (  ) 2.     (  ) 3.     (  ) 4.     (  ) 5 ou mais, 

 

 

32 – Quanta(s) modalidade(s) de esporte(s) você pratica  

(futebol, vôlei, natação, entre outros)? 

(  ) Nenhuma. (  ) 1.      (  ) 2.     (  ) 3.     (  ) 4.     (  ) 5 ou mais, 

 

33- Tem alguma pergunta que você teria vontade de fazer sobre alimentação?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

34- Qual seu grau de satisfação em relação aos seus estudos? 

(  ) Ótimo. (  ) Bom.  (  ) Razoável.  (  ) Ruim. 

 

35- Qual é o seu objetivo em relação a realização dos estudos? 

(  ) Concluir os estudos. 

(  ) Conseguir um emprego. 

(  ) Trabalhar em que mais gosta. 

(  ) Estudo por obrigação. 

 

36- Quais seus planos para o futuro? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

37- Você pretende continuar seus estudos?  

(  ) Sim  ou (  ) Não, justifique:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

38- Qual o seu maior sonho?_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Muito obrigada pela participação na realização dessa pesquisa! 
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QUESTIONÁRIO 02 

 

Querid@ alun@, 

Muito obrigada por aceitar participar desta recolhida de dados. Este questionário não e 

uma prova, por isso não existe uma resposta mais certa que a outra. E apenas uma 

maneira que escolhemos para a coleta de dados desta pesquisa. Todas as respostas 

têm um grande valor e contamos com a sua colaboração.  

 

Dados Pessoais 

 

1- Nome:__________________________________________________________ 

 

2- Idade:___________________ 

 

3- Sexo: (  ) Feminino   (  ) Masculino 

 

 

Um pouco mais sobre a pesquisa..... 

 

1 – Agora que você conhece a pirâmide alimentar, qual a sua importância? 

(  ) Manter uma alimentação equilibrada. 

(  )Mostrar os alimentos que podem ser consumidos em maior e menor quantidade. 

(  )Nenhuma. 

(  ) Outro:______________________ 

 

2 – Assinalenos alimentos abaixo a letra(B) para a base e (T) para o topo da pirâmide 

alimentar? 

(  ) Pão. 

(  ) Manteiga. 

(  )Água. 

(  )Arroz. 

(  ) Refrigerante. 

(  ) Doce. 

 

3 – Qual a importância dos nutrientes no organismo? 

(  )Mantém o equilíbrio do nosso organismo com todos os nutrientes (minerais, 

proteínas entre outros), necessários para a manutenção da saúde. 

(  )Mantém o organismo saudável. 

(  )Pouco importante. 

(  ) Nenhuma. 

(  ) Outro:______________________ 
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4 –Por que uma alimentação equilibrada e colorida é importante para a manutenção 

da saúde? 

(  )Pois contribui para a prevenção de doenças. 

(  ) Não faz diferença.  

(  ) Não percebo a diferença. 

(  ) Outro:______________________ 

 

 

5 – Você acha que se o indivíduo não se alimentar de forma equilibrada poderá 

desenvolver alguma doença? 

(  )Sim.   (  ) Não.   (  )Não sei. 

 

6 – Hábitos alimentares são importantes? 

(  ) Sim, pois mantém o organismo saudável evitando algumas doenças. 

(  )Não faz diferença.  

(  ) Pouco importante. 

(  ) Outro:______________________ 

 

7 – A aplicação da oficina de fez entender que é necessário possuir hábitos 

alimentares saudáveis? 

(  )Sim.   (  ) Não.   (  ) Às vezes. 

 

8 – Para construir hábitos alimentares saudáveis o que precisa ser feito. 

(  )Se alimentar de forma mais consciente e eficaz. 

(  ) Mudar os hábitos que não são saudáveis. 

(  ) Nada. 

(  ) Outro:______________________ 

 

9 –A partir do que foi ensinado, o que você estará mudando em sua vida? 

(  )Estarei alimentando de forma mais adequada. 

(  )Estareialimentando de forma inadequada. 

(  )Já me alimento de forma saudável. 

(  ) Não faz diferença. 

(  ) Outro:______________________ 

 

10 – A aplicação da oficina de fez entender que é necessário possuir hábitos 

alimentares saudáveis. Qual a influencia da alimentação para se ter uma saúde 

melhor? 

(  ) Melhora a saúde e evitar o desenvolvimento de algumas doenças. 

(  )Não faz diferença.  

(  )Nenhuma. 

(  ) Outro:______________________ 

 

11 – A oficina realizada te ofereceu uma experiência diferenciada com o tema 

alimentação? 

(  )Sim.   (  ) Não.   (  )Em parte.    



 

134 

 

 

 

 

 

12 –Descreva a parte da oficina que você achou mais interessante? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

13 –O estimulo oferecido sobre alimentação no decorrer da oficina foi suficiente para 

te estimular a ter uma alimentação mais equilibrada? 

(  )Fiquei mais interessado. 

(  ) Não fez diferença. 

(  )Continuo desinteressado. 

(  ) Outro:______________________ 

 

 

14 –As conseqüências de uma alimentação desequilibrada podem desenvolver 

algumas doenças? 

(  )Sim, bulimia, anorexia entre outras. 

(  ) Não desenvolve nenhuma doença. 

(  )Não sei responder. 

(  ) Outro:______________________ 

 

 

15 – O transtorno alimentar é algo comum em nossa sociedade. O que o indivíduo 

pode fazer para evitar esse problema? 

(  ) Alimentar-se de forma correta e com a ajuda de um profissional da saúde. 

(  ) Não sei responder. 

(  ) Nada. 

(  ) Outro:______________________ 

 

16 –A imagem corporal na atualidade é algo de extrema importância e valorização. 

Existe um padrão a ser seguido? 

(  ) O padrão imposto pela sociedade. 

(  ) O padrão que me faz feliz. 

(  ) Não sei responder. 

(  ) Nenhum. 

(  ) Outro:______________________ 

 

17 –A sua imagem corporal influência no desenvolvimento de suas atividades de que 

forma? 

(  ) Positiva. 

(  )Negativa. 

(  )Não sei responder. 

(  ) Nenhum. 

(  ) Outro:______________________ 

 

18 –Você compra algum produto sem gostar do conteúdo, apenas por causa da 

propaganda? 
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(  ) Sim por influência da mídia. 

(  ) Não faz diferença.  

(  )Não sei responder. 

(  ) Não. 

(  ) Outro:______________________ 

 

19 –A partir do que foi trabalhado na oficina sobre propaganda. Você estará 

selecionando os seus produtos? 

(  ) Sim, estarei comprando o produto que realmente tenho necessidade. 

(  ) Não faz diferença. 

(  )Continuarei comprando por causa da propaganda. 

(  ) Outro:______________________ 

 

20 – Ainda ficou alguma dúvida? 

(  ) Sim  ou (  ) Não. Caso sim justifique:_____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Parabéns, você chegou ao final! 

Muito obrigada por nos ajudar nesta coleta de dados! 
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APÊNDICE B 
 

OFICINA  

 

Divisão das etapas da oficina: 

 

1- Apresentação  

2- Conversar com os alunos sobre alimentação  

3- Exposição dos conteúdos a serem trabalhados 

4- Atividade sobre propaganda 

5- Fechamento  

 

 

Organização da estruturação da oficina:  

 

1- Apresentação  

2- Respondes as perguntas que foram realizadas pelos alunos no 

questionário 01  

3- Alimentação conhecendo sobre o assunto conceito de alimento e depois 

os nutrientes (carboidratos, vitaminas, lipídeos, proteínas e sais 

minerais);  

4- Pirâmide alimentar; 

5- Construção de hábitos alimentares para um futuro promissor; 

6- As consequências de uma alimentação desequilibrada (transtornos 

alimentares); 

7-  Imagem corporal; 

8- Construção de uma vida saudável hábitos alimentares. 

9- Atividade lúdica – propaganda; 

10- Entrega das lembrancinhas, panfleto e agradecimento. 
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APÊNDICE C 
 

ENTREVISTA COM AS DIRETORAS   
 

 Nome completo e formação acadêmica. 

 Tempo de atuação como docente? 

 Tempo de atuação como diretora? 

 A escola possui algum programa relacionado à alimentação? 

 Como é elaborado o cardápio da merenda escolar? 

 Tem um nutricionista responsável pela elaboração do cardápio escolar? 

 O governo disponibiliza cerca de 36 centavos por dia por aluno referente 

a merenda escolar, conforme informações disponíveis no site do 

ministério da educação. Como a escola possui cerca de 568 alunos 

sendo do fundamental e médio. O governo disponibiliza 204,48 por dia e 

4.089,6 por mês. A quantidade de verba repassada para a merenda é 

suficiente?  

 A escola possui alguma parceira para complementação da merenda tais 

como horta ou outros. 

 A escola possui cantina? A cantina é terceirizada ou da escola? A escola 

influencia na escolha dos produtos disponíveis na cantina? 

 A família participa em conjunto com a escola na construção de saberes 

sobre alimentação? 

 Vocês como gestoras acham importante desenvolver projetos na área da 

alimentação? 

 Tem alguma experiência que te marcou referente a merenda escolar? 

 Os alunos são receptivos com o cardápio oferecido? Gostam? Comem 

tudo? 

 Dependendo do dia de determinado cardápio costuma haver muito 

desperdício? 

 A senhora acha que os alunos são conscientes da importância de uma 

alimentação saudável? Ex. 

 Teve alguma experiência relacionada à merenda escolar que te marcou? 

 


