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A program of nutritional education was carried out involving 36 male 
and female students in the 6th grade of a public elementary school in 
Ribeirão Preto, State of São Paulo, Brazil. Interventions in Nutrition 
Education in the classroom were based on publications of Project of the 
Ministry of Health for work on nutritional education in elementary schools 
and comprised discussions, fi lm shows, production of posters, theater plays, 
text reading, dynamics application and games, seeking the involvement 
and participation of adolescents. Aiming to analyze the results of this 
program implementation on the students’ behaviour, the adolescents were 
evaluated through a questionnaire at different moments: T0 (before the 
intervention) and T1 and T2 (after the intervention). From the answers it 
was possible to identify aspects related to the students’ food consumption, 
perception and knowledge. The analyses of the questionnaire showed some 
positive results after the implementation of the nutritional project. The 
increase in the number of students that took up having breakfast and the 
increase in the consumption of raw vegetables can be mentioned as 
examples of such positive results. It is important to point out that the 
educative phenomenon is a product of a continuous work, and we believe 
that the constant practice of dietary healthy habits can be established from 
a permanent process of nutritional education at schools.
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RESUMORESUMEN

Relatamos un programa de educación 
nutricional realizado con 36 estudiantes de 
ambos sexos, de 6º grado de una escuela pública 
de Ribeirão Preto (SP-BRASIL). Las intervenciones 
en educación nutricional en sala de clase fueron 
basadas en publicaciones e instrumentos del 
Proyecto del Ministerio de Salud para trabajos 
en educación nutricional en escuelas primarias. 
Consisten en debates, presentación de películas, 
producción de carteles, dramatizaciones, 
lecturas de textos, aplicación de juegos y 
dinámica de grupo, buscando la participación 
y el envolvimiento de los adolescentes. Con el 
objetivo de examinar los efectos de la aplicación 
de programa en el comportamiento alimentario, 
los adolescentes fueron evaluados por medio de 
un cuestionario, en distintos momentos, T0 antes 
y T1 y T2 después de la intervención. Por medio 
de las respuestas fue posible identificar los 
problemas relacionados con el consumo, la 
percepción y el conocimiento de los alimentos 
por los estudiantes. El análisis de los cuestionarios 
indicaba algunos refl ejos positivos después de la 
ejecución del proyecto de educación nutricional. 
Hubo aumento del número de estudiantes que 
desayunaban y de consumo de vegetales crudos. 
Cabe señalar que el fenómeno educativo es 
resultado de una construcción continúa, por lo 
tanto, la práctica constante de hábitos 
alimentares saludables puede ser establecida por 
medio de un proceso de educación nutricional 
permanente en la escuela

Palabras clave: Educación alimentaria 
y nutricional. Adolescente. 
Consumo de alimentos.

Foi realizado um programa de educação 
nutricional com 36 alunos, de ambos os gêneros, 
de 6ª série de uma escola municipal de ensino 
fundamental de Ribeirão Preto (SP). As 
intervenções em Educação Nutricional em sala 
de aula, tiveram como base as publicações e 
instrumentos do Projeto do Ministério da Saúde 
para o trabalho em educação nutricional nas 
escolas de ensino fundamental, e consistiram 
de discussões, apresentação de fi lmes, elaboração 
de cartazes, dramatização, leitura de textos, 
aplicação de jogos e dinâmicas, buscando a 
participação e o envolvimento dos adolescentes. 
Com o objetivo de analisar os ref lexos da 
implantação deste programa nas suas condutas 
alimentares, os adolescentes foram avaliados, 
por meio de questionário, em três momentos 
distintos, T0 antes e T1 e T2 após a intervenção. 
Pelas respostas foi possível identifi car aspectos 
relacionados ao consumo, à percepção e ao 
conhecimento alimentar dos alunos. As análises 
do questionário indicaram alguns reflexos 
positivos após a implantação do projeto de 
educação nutricional, como, por exemplo, o 
aumento do número de estudantes que passou 
a fazer a refeição matinal e o aumento do 
consumo de verduras cruas. É importante 
ressaltar, que o fenômeno educativo é fruto de 
uma construção contínua e, desse modo, 
acredita-se que a prática constante de hábitos 
alimentares saudáveis pode ser estabelecida a 
partir de um processo de educação nutricional 
permanente dentro da escola.

Palavras-chave: Educação alimentar 
e nutricional. Adolescente. 
Consumo de alimentos.
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INTRODUÇÃO

O hábito alimentar de um indivíduo é de natureza bastante complexa e o seu 

estabelecimento implica numerosos fatores; porém, de um modo geral, o tipo de alimentação 

baseia-se na disponibilidade de alimentos, nos recursos econômicos e na capacidade de 

escolha das pessoas (ARANCETA-BARTRINA, 1995).

É principalmente na infância que os hábitos alimentares são formados. Esses hábitos, 

que tendem a se manter ao longo da vida, são determinados principalmente por fatores 

fi siológicos, socioculturais e psicológicos (PESSA, 2008).

Existem vários outros fatores que infl uenciam no comportamento alimentar, entre 

eles fatores externos como a unidade familiar e suas características, as atitudes de pais e 

amigos, os valores culturais e sociais e a infl uência da mídia. Há também os fatores internos, 

tais como as necessidades e características psicológicas, a imagem corporal, os valores e 

experiências pessoais e as preferências alimentares (MELLO; LUFT; MEYER, 2004).

A consideração de tais aspectos é bastante relevante uma vez que a aquisição dos 

hábitos ocorre à medida que a criança cresce e vai até o momento em que ela própria 

escolhe os alimentos que farão parte da sua alimentação. Quando pequena, seu universo 

geralmente se restringe aos pais e a eles cabe determinar que alimentos serão ofertados 

à criança. À medida que passa a frequentar a escola e a conviver com outras pessoas, a 

criança conhecerá outros alimentos, outras preparações e outros hábitos. Os adultos são 

modelos, delineando as preferências alimentares das crianças. Os vínculos afetivos poderão 

infl uenciar positiva ou negativamente na fi xação dos padrões de consumo alimentar 

(FISBERG et al., 2000). Os fatores externos interagem com as necessidades e características 

psicológicas, com a imagem corporal, com os valores e experiências pessoais e com as 

preferências alimentares.

De acordo com Boog (1999), a educação nutricional tem grande importância em 

relação à promoção de hábitos alimentares saudáveis desde a infância. Nesse contexto, 

é imperativo o estabelecimento de uma educação nutricional, que deve ter início desde 

a infância, como forma de oferecer elementos que permitam ao indivíduo avaliar suas 

verdadeiras demandas.

A educação nutricional pode promover o desenvolvimento da capacidade de 

compreender práticas e comportamentos, e os conhecimentos ou as aptidões resultantes 

desse processo contribuem para a integração do adolescente com o meio social, 

proporcionando ao indivíduo condições para a tomada de decisões e resoluções de 

problemas mediante fatos percebidos (RODRIGUES; BOOG, 2006).

A educação nutricional é especialmente relevante quando se considera outra questão 

de extrema importância, muito discutida nos últimos anos; a realidade do aumento da 

obesidade infantil e juvenil, que determina muitas complicações de saúde tanto na infância 

quanto na idade adulta (MELLO; LUFT; MEYER, 2004).
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Todavia, não só a obesidade infantil e juvenil é motivo de preocupação. Atualmente, 

tem ocorrido um grande aumento de outros casos de transtornos alimentares, tais como 

a anorexia nervosa e a bulimia nervosa que são defi nidos como doenças psiquiátricas 

caracterizadas por graves alterações do comportamento alimentar e que afetam, em sua 

maioria, adolescentes e adultos jovens do sexo feminino, podendo originar prejuízos 

biológicos, psicológicos, morbidade e mortalidade (BORGES et al., 2006).

Por todas estas questões, a relação entre alimentação e saúde atualmente tem se 

destacado, como objeto de pesquisa e de debate em áreas ligadas à saúde, considerando-se 

os grandes riscos que uma alimentação incorreta representa para a qualidade de vida das 

pessoas (SANTOS, 2002).

O papel da educação nutricional está vinculado à produção e assimilação de 

informações que sirvam de subsídios para auxiliar a tomada de decisões dos indivíduos 

(SANTOS, 2005).

A educação nutricional assume especial relevância principalmente na adolescência, 

período no qual os fatores externos e internos interagem fortemente e o indivíduo começa 

a exercer com mais autonomia as suas escolhas alimentares.

A escolha do espaço escolar para o trabalho de educação nutricional com adolescentes, 

se justifi ca por ser a escola um local com fi nalidades educativas e formadoras, pelo qual 

passam todas as crianças e jovens do país e no qual permanecem um período de seu dia 

e grande parte de sua vida (BRASIL, 2002). Nas escolas, os estudantes, na sua maioria, 

consomem alimentos, refl etindo e compartilhando hábitos, preferências, modismos e 

comportamentos alimentares.

Considerando a relevância do tema esta pesquisa teve como objetivos: analisar os 

refl exos de um Programa de Educação Nutricional nas condutas alimentares de alunos da 

6ª série de uma escola da rede pública municipal, e verifi car se a intervenção foi capaz de 

provocar mudanças comportamentais nos hábitos alimentares e no estilo de vida desses 

adolescentes.

METODOLOGIA

Participaram do estudo 36 alunos, de ambos os gêneros, com idades entre 11 e

14 anos de uma EMEF Escola Municipal de Ensino Fundamental da cidade de Ribeirão 

Preto, situada no Noroeste do Estado de São Paulo.

Depois da autorização fornecida pela escola para a realização do trabalho, foi 

selecionada a sala da 6ª série que faria parte do projeto e explicou-se aos alunos os objetivos 

do trabalho e qual seria a participação deles na pesquisa. Os alunos receberam um Termo 

de Consentimento, a ser assinado pelos pais ou responsáveis, explicando a pesquisa. O 

Termo de Consentimento devidamente assinado foi devolvido pelos alunos no dia em que 

eles responderam ao questionário.
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O questionário proposto, composto de questões objetivas e abertas, visou identifi car 

o conhecimento e o comportamento alimentar de alunos da 6ª série, contendo perguntas 

referentes à alimentação dentro e fora da escola e referindo-se também ao conhecimento 

e aprendizagem sobre alimentação e nutrição.

Após a primeira avaliação, foi implementado um Programa de Educação Nutricional 

na sala de aula da 6ª série, que teve duração de um semestre. No fi nal da intervenção 

educativa, em dezembro, houve uma reavaliação dos alunos, considerando os mesmos 

parâmetros do início do trabalho, para se conhecer os resultados da intervenção e analisar 

as eventuais mudanças ocorridas.

No ano seguinte, oito meses após o término da intervenção na sala de aula, foi 

realizada uma última avaliação para ser comparada às duas primeiras. Aos mesmos alunos 

foi aplicado o mesmo questionário.

Assim, a aplicação do questionário ocorreu em 3 momentos: T0 pré-intervenção e 

T1 e T2 pós-intervenção:

• Tempo 0 (T0) – aplicado em junho;

• Tempo 1 (T1) – aplicado em dezembro;

• Tempo 2 (T2) – aplicado em agosto do ano seguinte.

As ações de Educação Nutricional em sala de aula foram realizadas em encontros 

da pesquisadora com os alunos uma vez por semana, durante as aulas da disciplina de 

Ciências, com duração de 50 minutos. A professora de Ciências, responsável pela sala de

6ª série, participou ativamente de todos os encontros, incentivando os alunos a participarem 

das atividades do projeto e auxiliando nas dinâmicas realizadas.

INTERVENÇÃO

As intervenções em Educação Nutricional em sala de aula consistiram de discussões, 

apresentação de fi lmes, elaboração de cartazes, dramatização, leitura de textos, aplicação 

de jogos e dinâmicas, buscando a participação e o envolvimento dos adolescentes.

Os temas escolhidos foram selecionados com base nas publicações e instrumentos 

do Projeto do Ministério da Saúde para o trabalho em educação nutricional nas escolas de 

ensino fundamental: “A escola promovendo hábitos alimentares saudáveis” e “Educação 

nutricional para alunos do ensino fundamental”. Estas publicações fazem parte do programa 

de parceria da FUNSAUDE/ Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília com 

o Departamento de Política de Alimentação e Nutrição da Secretaria de Políticas de Saúde 

do Ministério da Saúde (RECINE, 2001).

A escolha destes materiais, como base para a elaboração e aplicação do Programa 

de Educação Nutricional, nesta pesquisa, justifi ca-se por se tratar de documentos ofi ciais, 

elaborados em parceria com o Ministério da Saúde.
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TEMAS TRATADOS

Os temas foram escolhidos a partir da proposta de trabalho, levando-se em conta, 

também, o interesse manifestado pelos alunos na primeira aplicação do questionário e o 

tempo disponível para a intervenção. Foram tratados os seguintes temas:

1. O papel da Educação Nutricional;

2. Por que comemos?

3. Higiene dos alimentos;

4. Alimentação saudável;

5. Sabor dos alimentos;

6. Mídia e alimentação;

7. Anorexia nervosa, bulimia nervosa, dietas da moda e obesidade;

8. Alimentação e atividade física;

9. Desperdício de alimentos.

Alguns dos temas foram trabalhados durante uma semana e outros por duas semanas, 

dependendo do assunto abordado, sendo que, a cada introdução de um novo tema foram 

debatidas as concepções prévias dos estudantes, suas curiosidades considerando-se as 

necessidades de informação demonstradas. Durante as abordagens procurou-se ampliar a 

discussão da educação nutricional para além do enfoque biologicista.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

A sistematização dos dados foi feita de acordo com procedimentos estatísticos 

adequados à pesquisa e os resultados e discussões procuram responder as questões 

delimitadas nos objetivos.

Foram analisados dados qualitativos e quantitativos obtidos por meio dos 

questionários respondidos pelos alunos. Para a criação do banco de dados e análise 

estatística, as informações coletadas foram codifi cadas e tabuladas no software SPSS Data 

Editor - Statistical Package for the Social Sciences (versão 5.0 para Windows) e as tabelas 

e gráfi cos representativos foram confeccionados no programa Microsoft Excel. Na análise 

estatística dos dados, foram empregadas técnicas descritivas e, quando os dados permitiram, 

foram realizados testes de hipóteses empregando-se o teste do Qui-quadrado (χ²).

RESULTADOS

Os resultados basearam-se nas respostas dos alunos ao mesmo questionário aplicado 

em três momentos distintos: no tempo zero (T0), seis meses depois (T1) e catorze meses 

depois (T2).
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Um total de 36 alunos, 17 do gênero feminino e 19 do gênero masculino, responderam 

ao questionário no T0 e T1 e dois alunos do gênero masculino que responderam os 

questionários T0 e T1 não participaram de T2.

CONSUMO DE DESJEJUM

Os dados referentes ao consumo de desjejum, estão apresentados na tabela 1.

Tabela 1 – Consumo de desjejum: respostas obtidas de todos os alunos participantes 
da pesquisa, no tempo zero (T0), após seis meses (T1) e após catorze 
meses (T2). Ribeirão Preto, 2006 (T0 e T1) e 2007 (T2)

Frequência
T0 T1 T2

n % n % n %

Sim, sempre 15 41,7 27 75,0 18 52,9

Algumas vezes 13 36,1 5 13,9 9 26,5

Não, nunca 8 22,2 4 11,1 7 20,6

Total 36 100 36 100 34 100

Comparação de T0 T1: χ² = 8,32; gl = 2; p = 0,016;

Comparação de T0 T2: χ² = 1,01; gl = 2; p = 0,603.

Por meio da análise estatística dos resultados, pode-se observar que logo após 

o trabalho de intervenção (T1) houve um grande aumento no consumo do desjejum 

e, no entanto, após oito meses da intervenção (T2), esse comportamento regrediu aos 

valores iniciais. O leite foi o alimento mais citado pelos alunos que afi rmaram consumir o 

desjejum.

CONSUMO DE ALIMENTOS DENTRO DA ESCOLA

Houve aumento do percentual de alunos que passaram a consumir alimentos da 

merenda escolar de T0 em relação à T1, mas ainda foi considerado alto o percentual de 

alunos que consumiam alimentos comprados na cantina da escola.

Os alimentos que foram citados como consumidos pelos alunos na escola nos

3 tempos, estão apresentados no quadro 1.

As frutas citadas, como a banana e a maçã eram oferecidas pela merenda da escola 

na hora do recreio e eram muito consumidas pelos estudantes (66,7% em T1). O suco foi 

pouco citado, pois não era vendido na escola e poucos alunos tinham o hábito de levar 

lanche para a escola. O salgado vendido na cantina da escola foi um dos alimentos mais 

referidos como sendo consumido por mais de 50% alunos.
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Alimentos consumidos 
no recreio

T0 T1 T2

% % %

Banana 6,5 13,3 16

Bolacha 45,2 3,3 4,0

Bolo 3,2 - 4,0

“Chips” (salgadinho) 3,2 - -

Lanche - 3,3 -

Maçã 45,2 66,7 52,0

Pão 12,9 6,7 12,0

Refrigerante 19,4 16,7 28,0

Salgado 48,4 53,3 48,0

Suco 3,2 - -

Quadro 1 –  Alimentos consumidos, pelos alunos participantes da pesquisa, no lanche 
do recreio, nos T0, T1 e T2. Ribeirão Preto, 2006 (T0 e T1) e 2007 (T2)

CONSUMO DE ALIMENTOS NO ALMOÇO E JANTAR

O quadro 2 apresenta os dados em relação aos alimentos consumidos no almoço. 

O padrão das respostas ao questionário, aplicado nos três diferentes momentos, foi bem 

parecido, mas é importante notar que houve diferença estatística no que diz respeito ao 

aumento do consumo de verdura crua, quando comparados T0 em relação ao T1 e T2.

Alimentos consumidos 
no almoço

T0 T1 T2

% % %

Arroz 100 100 100

Feijão 86,7 91,7 91,2

Carne de vaca 91,7 94,4 97,1

Frango 27,8 38,9 23,5

Macarrão 30,6 16,7 17,6

Verdura Crua1 44,1 75 67,6

¹Comparação de T0 T1 e T2: χ² = 7,77; gl = 2; p = 0,021.

Quadro 2 –  Alimentos consumidos pelos alunos participantes da pesquisa, no 
almoço, nos T0, T1 e T2. Ribeirão Preto, 2006 (T0 e T1) e 2007 (T2)

Com o intuito de pesquisar quais alimentos eram consumidos pelos estudantes 

no jantar, foi apresentada uma lista tradicional de alimentos. O quadro 3 apresenta os 

alimentos citados pelos alunos como sendo os consumidos no jantar. É possível verifi car 
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que a proporção em T0 é estatisticamente diferente da proporção em T1 e T2, no que diz 

respeito ao consumo de verdura crua. Assim, como ocorreu no consumo do almoço, houve 

aumento no consumo de verdura crua também no jantar. É signifi cativo ressaltar que ocorreu 

aumento do consumo deste alimento em T1, mantendo-se em T2.

Alimentos consumidos 
no jantar

T0 T1 T2

% % %

Arroz 73,5 77,8 82,4

Feijão 67,6 66,7 73,5

macarrão 11,8 8,3 2,9

verdura cozida 2,9 2,8 2,9

verdura crua¹ 11,8 33,3 38,2

carne de vaca 67,6 61,1 67,6

Frango 11,8 19,4 14,7

Lanche 14,7 16,7 20,6

¹A proporção em T0 é estatisticamente diferente da proporção em T1 e T2:

χ² = 6,74; gl = 2; p = 0,025.

Quadro 3 –  Alimentos consumidos pelos alunos participantes da pesquisa, no 
jantar, nos T0, T1 e T2. Ribeirão Preto, 2006 (T0 e T1) e 2007 (T2)

Por fi m, chama atenção o alto consumo de refrigerante principalmente em T0 em 

que foi citado por 41,2% dos adolescentes.

PERCEPÇÃO SOBRE ALIMENTOS SAUDÁVEIS OU NÃO SAUDÁVEIS

No questionamento sobre a percepção de alimentos saudáveis ou não saudáveis, 

nos três momentos da pesquisa, os alimentos mais citados espontaneamente pelos alunos 

como saudáveis foram: arroz, feijão, salada e frutas, sendo as frutas consideradas como o 

alimento mais saudável.

Também foram citados como saudáveis, porém em número reduzido, os alimentos: 

leite, suco natural e iogurte.

No questionamento sobre os alimentos considerados como não saudáveis, nos três 

momentos, foram apontados principalmente: refrigerantes, salgados e doces.

Nota-se que refrigerantes e salgados são alimentos considerados pouco saudáveis e, 

no entanto, são muito consumidos pelos adolescentes.

Os alunos citam também como não saudáveis a pizza e a salsicha, porém com um 

número reduzido de referências.
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DISCUSSÃO

O trabalho aqui apresentado descreve a implantação de um programa de educação 

nutricional e seus refl exos nas condutas alimentares de alunos da 6ª série de uma escola 

da rede pública municipal do município de Ribeirão Preto (SP). Neste contexto é discutido, 

também, o papel da educação nutricional na escola.

O hábito dos adolescentes de não realizar refeições, especialmente o café da manhã, 

é apontado em estudo de Fisberg et al. (2000) sendo que essa supressão também pode levar 

a menor rendimento escolar. O consumo regular do café da manhã tem sido defendido 

como imprescindível por estudiosos da área de alimentação e nutrição. Segundo Rodrigo 

(2008), o consumo do café da manhã está relacionado ao rendimento escolar e a outros 

importantes fatores ligados à saúde, desempenhando um papel importante no equilíbrio 

nutricional das crianças e jovens. O autor destaca que numerosos estudos têm analisado a 

infl uência do café da manhã no rendimento físico e intelectual, na realização das atividades 

no período da manhã. Além disso, o autor aponta que os aportes nutricionais adquiridos 

com o consumo regular do café da manhã também incidem, a longo prazo, no estado 

nutricional e no estado de saúde dos adolescentes.

No presente trabalho, em que a mudança de comportamento alimentar dos 

adolescentes em relação ao consumo do desjejum foi avaliada em três momentos, foi 

possível observar que, logo após o trabalho de intervenção houve aumento signifi cativo na 

ocorrência dessa refeição. Antes da intervenção educativa, no T0, 41,7%, dos participantes 

afi rmavam tomar o café da manhã diariamente; logo após o programa educativo, no T1, 

75%, informaram tomar o café da manhã; no entanto após oito meses da intervenção (T2), 

esse comportamento regrediu aos valores iniciais (52,9%).

A alteração no padrão de consumo observada nos três diferentes momentos da 

pesquisa sugere uma interferência do projeto de intervenção como motivador da mudança de 

comportamentos, pois enquanto a intervenção estava acontecendo os estudantes chegaram 

a mudar o comportamento e a adotar o consumo do café da manhã com regularidade. No 

entanto, após o término do Projeto os dados indicam que o comportamento em relação ao 

desjejum voltou a ser igual ao anterior à intervenção educativa.

Apesar de ter ocorrido o aumento no percentual de alunos que passaram a tomar 

o café da manhã diariamente, constatou-se que os alimentos consumidos continuaram 

a ser os mesmos de antes da intervenção, ou seja, leite, pão com manteiga e bolacha. É 

importante ressaltar que muitos alunos tomavam o café da manhã fornecido pela merenda 

escolar e aqueles eram os alimentos oferecidos cotidianamente, consequentemente, não se 

poderia esperar qualquer mudança por parte dos alunos. De qualquer forma, até mesmo 

os estudantes que tomavam café da manhã em casa não indicaram o consumo de outros 

alimentos como, por exemplo, frutas da época.

Não só em relação ao desjejum é possível notar que grande parte dos jovens, no 

seu dia a dia, segue um cardápio pouco variado. Os adolescentes costumam ter uma 
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alimentação usualmente restrita a certos tipos de alimentos e parecem ter resistência a 

experimentar novos sabores e alimentos desconhecidos.

Segundo Rosado (2008), se desejamos que os adolescentes atinjam a idade adulta tendo 

hábitos alimentares saudáveis é necessário “apresentar” a eles alimentos novos, preparados 

de diversas maneiras. Para o autor, os alimentos contêm nutrientes que se apresentam sob 

formas, consistências, texturas, sabores, odores e tratamentos culinários diferentes. É no 

período da infância e da adolescência que os alimentos devem ser conhecidos nas suas várias 

e possíveis combinações e a escola é um local no qual esse aspecto deve ser trabalhado. 

Difi cilmente uma criança pode aprender a comer bem sem entrar em contato com uma 

grande variedade de ingredientes e, por isso, é fundamental que haja um esforço de se 

educar em alimentação e nutrição levando também em conta essa fi nalidade.

O que acontece, no entanto, é que dentro das escolas existe muito pouca 

variedade de alimentos oferecidos aos alunos, tanto na merenda escolar como na 

cantina. Embora muitas vezes adequada, do ponto de vista nutricional, a merenda 

escolar é composta quase sempre dos mesmos alimentos. Por sua vez, as cantinas, 

de maneira geral, vendem sempre os mesmos produtos, que nem sempre são os mais 

adequados nutricionalmente.

É importante destacar que no presente estudo os resultados apresentados logo após 

a intervenção mostraram aumento do percentual de alunos que passaram a consumir 

os alimentos oferecidos na merenda escolar na hora do recreio, quase sempre maçã 

ou banana. Ainda assim, em todos os momentos da pesquisa, o salgado da cantina da 

escola foi um alimento muito citado pelos estudantes numa proporção de mais de 50% 

dos alunos.

Isto refl ete o papel da cantina como local de fornecimento de alimentos para os 

alunos, pois, mesmo nas escolas onde a merenda escolar é oferecida gratuitamente, um 

alto percentual de alunos ainda come o salgado comprado. A ausência de interlocução 

entre o corpo pedagógico das escolas e os responsáveis pelas cantinas escolares faz 

com que tais estabelecimentos sejam simplesmente pontos de venda de alimentos, sem 

nenhum compromisso com as premissas de uma educação nutricional.

Em trabalho no qual analisa o estado nutricional, o consumo alimentar e o estilo de 

vida de estudantes de Campinas, Danelon (2007) destaca que as cantinas e lanchonetes 

dentro das escolas comercializam alimentos com alto valor energético, ricos em açúcares 

e gorduras.

Coitinho, Monteiro e Popkin (2002) apontam que existe uma grande contradição no 

que diz respeito aos alimentos comercializados nas cantinas e lanchonetes e as mensagens 

educativas que são transmitidas aos estudantes no ambiente escolar.

Aproveitar a alimentação dentro da escola para trabalhar a educação nutricional 

é uma proposição que vem sendo defendida e reforçada por pesquisadores espanhóis, 

entre os quais Aranceta-Bartrina (2008) que afi rma que a merenda escolar e a cantina 
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desempenham funções tanto nutricionais que satisfazem as necessidades orgânicas como 

funções educativas, contribuindo para a criação de hábitos alimentares que favoreçam o 

desenvolvimento e a promoção da saúde. Segundo esse autor, a escola deveria aproveitar 

tanto a merenda como a cantina escolar para ampliar o restrito repertório dos alimentos 

consumidos pelos jovens.

A proposta defendida no presente estudo é a de que tanto o que se oferece como 

alimento nas cantinas como as ações educativas em sala de aula precisam estar articuladas 

no sentido de promover práticas alimentares saudáveis.

Durante todo o semestre em que o Projeto de intervenção foi realizado, os alunos 

foram constantemente incentivados a consumir alimentos diferentes e a experimentar 

aqueles de que, avaliando pela aparência, julgavam não gostar. O comportamento de provar 

comidas foi estimulado não apenas para o que era oferecido na escola, mas também para 

as refeições realizadas no ambiente familiar.

Tal procedimento foi inspirado na abordagem de Lytle (2005), para quem a principal 

questão da educação nutricional é entender melhor o comportamento humano, de modo 

a contribuir para escolhas individuais mais saudáveis. Segundo esse autor, educadores 

nutricionais, que atuam com ética, não devem agir com coerção ou controle em relação às 

escolhas alimentares dos alunos.

No presente estudo, a perspectiva sob a qual se buscou trabalhar, em relação aos hábitos 

alimentares dos adolescentes, foi a de incentivá-los a refl etir sobre a própria alimentação 

cotidiana e sobre a possibilidade de escolhas alimentares mais conscientes. Nas avaliações 

realizadas por meio dos questionários aplicados ao longo do trabalho, algumas mudanças 

de comportamento fi caram bem evidentes e se mantiveram mesmo depois do término da 

ação educativa. Isso aconteceu, por exemplo, em relação ao grande aumento do número 

percentual de alunos que passaram a consumir verdura crua no almoço e no jantar.

A avaliação da mudança de comportamento alimentar dos adolescentes em relação 

ao consumo de alimentos no almoço e no jantar indicou que o padrão das respostas ao 

questionário nos três tempos foi bem parecido; os alunos afi rmaram comer principalmente 

arroz, feijão e carne. É importante frisar que houve diferença estatística no que diz respeito 

ao aumento do consumo de verdura crua, quando comparados os três diferentes momentos 

da investigação. Antes da intervenção educativa, 44,1%, dos participantes afi rmavam 

comer verdura crua diariamente; logo após o programa educativo, 75%, dos adolescentes 

informaram ter esse comportamento, índice esse que se manteve estatisticamente o mesmo 

(67,6%) após oito meses da intervenção.

O fato de esse comportamento ter se mantido após o término do Projeto de Nutricional 

parece indicar que o consumo de verdura crua se tornou um hábito para a maioria dos 

alunos que participou da pesquisa, sendo incorporado à alimentação cotidiana. Esse é um 

bom indicador, uma vez que o consumo diário de frutas, verduras e hortaliças é fundamental 

para garantir a boa saúde dos indivíduos.
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A necessidade da educação nutricional também se justifi ca porque existem 

adolescentes que afi rmam ter uma boa nutrição, mas na verdade desconhecem o que isso 

signifi ca. Toral (2006), em trabalho realizado com 431 adolescentes matriculados na rede 

pública de ensino de Piracicaba (SP), analisou estágios de mudança de comportamento e sua 

relação com o consumo alimentar de adolescentes, concluindo que um alto percentual de 

adolescentes apresenta uma percepção errônea sobre o aspecto saudável de sua alimentação. 

Entre os participantes que apresentavam um consumo inadequado, 58,5% acreditavam, 

erroneamente, ter uma alimentação saudável em relação ao consumo de frutas; 42,6% de 

hortaliças; 44,5% de doces e 73,6% de gorduras, respectivamente. Isso reforça a importância 

do desenvolvimento de estratégias específi cas para a promoção da educação nutricional, 

visando a melhor qualidade de vida dos adolescentes.

Em livro a respeito de Educação Nutricional na infância e adolescência, Fagioli e 

Nasser (2006), afi rmam que, muitas vezes, os adolescentes têm conhecimentos adequados 

sobre alimentação e nutrição e sobre os hábitos saudáveis a serem praticados, mas 

apresentam difi culdades para agir da maneira como deveriam, uma vez que junto com 

o ato alimentar estão implicados sentidos e sensações sociais e emocionais que exercem 

outras infl uências.

Na presente investigação, como já mencionado na metodologia, foi possível 

verifi car, como parte das percepções dos adolescentes, durante as atividades realizadas 

no projeto de intervenção na escola, que emergiram conhecimentos e informações sobre 

alimentação e nutrição muitas vezes vagos, confusos e imprecisos, outras vezes bem 

próximos das concepções adotadas formalmente.

Essas concepções dos adolescentes, construídas, muitas vezes, no contato com o 

ambiente familiar são infl uenciadas pelo grupo de amigos e pela mídia e nem sempre se 

traduzem em conhecimentos que estabelecem comportamentos alimentares saudáveis. 

Nesse sentido, é que se defende a educação nutricional na escola, como uma educação 

concebida de forma intencional, voltada para a construção de conhecimentos e mudança 

de comportamentos e atitudes.

Embora os adolescentes, em geral, não conheçam os preceitos de uma alimentação 

adequada, eles parecem conhecer bem a diferença entre alimentos saudáveis e alimentos 

não saudáveis, embora isso não signifi que que eles irão consumir em maior quantidade os 

alimentos que pensam fazer bem à saúde. Avaliando a percepção dos alunos em relação aos 

alimentos saudáveis ou não saudáveis, nos três momentos da pesquisa, os alimentos mais 

citados espontaneamente pelos alunos como saudáveis foram: arroz, feijão, salada e frutas, 

sendo essas últimas consideradas como o alimento “mais saudável”. No questionamento 

sobre os alimentos considerados como “não saudáveis”, nos três momentos, foram apontados 

principalmente, refrigerante, salgado e doces. Nota-se que o refrigerante, considerado o 

menos saudável dos alimentos, é muito consumido pelos adolescentes.

O consumo excessivo de açúcar, principalmente de refrigerantes, vem crescendo 

na alimentação cotidiana dos adolescentes e confi gura um problema em escala mundial, 
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contrariando os preceitos da OMS para a diminuição do consumo de alimentos com alto teor 

de gordura, sódio e açúcar e para o aumento da ingestão de frutas, legumes e verduras.

Num estudo sobre o consumo de doces, refrigerantes e bebidas com adição de açúcar 

com 390 adolescentes da rede pública de ensino de Piracicaba (SP), realizado por Carmo et 

al. (2006) constatou-se que o consumo médio de refrigerantes pelos adolescentes no Brasil 

aumentou 490% no período de 1977 e 1998, sendo aproximadamente de 230ml por dia. De 

acordo com as autoras, 83,8% dos participantes revelaram ingestão energética acima dos 

valores propostos pelas recomendações nutricionais. O aumento da ingestão energética na 

alimentação, de maneira geral, tem sido positivamente associado ao aumento do consumo 

de bebidas adoçadas, situação considerada pelas autoras como alarmante, sendo que 

consideram ser necessária a adoção de estratégias educativas, visando uma alimentação 

mais equilibrada, com o intuito de contribuir para a qualidade de vida dos adolescentes e 

a prevenção de agravos à saúde na vida adulta.

As atividades educativas promotoras de saúde na escola são muito importantes se 

considerarmos que pessoas bem informadas têm mais possibilidades de participar ativamente 

na promoção do seu bem-estar. Mas, muitas vezes a escola não utiliza as potencialidades de 

que dispõe para realizar um trabalho de educação nutricional e isso ocorre tanto no Brasil 

como em outros países (ZANCUL; DUTRA DE OLIVEIRA, 2007).

Em relação ao presente estudo não é possível prever os resultados num prazo mais 

longo, mas, o que se obteve é sufi ciente para justifi car a importância de um trabalho contínuo 

de educação nutricional como parte do projeto pedagógico da escola.

A inserção de programas de educação nutricional nas escolas é recente e professores 

e pesquisadores estão buscando um modo efetivo de realizar educação nutricional dentro 

do espaço escolar e de avaliar seus resultados.

De todo modo, deve-se compreender a educação como um processo de mudanças 

de comportamento e de formação de atitudes que nem sempre se consolidam num curto 

espaço de tempo, ou seja, os resultados destas ações e programas também precisam ser 

avaliados num prazo mais longo.

CONCLUSÕES

O presente trabalho permitiu identifi car alguns refl exos da implantação de um 

programa de educação nutricional nas condutas alimentares de alunos da 6ª série de uma 

escola da rede pública municipal do município de Ribeirão Preto (SP) e analisar o papel 

da escola naquele contexto.

Como considerações sobre o conjunto da investigação pode-se afi rmar que a discussão 

sobre o papel da educação nutricional na escola é atual e urgente e que ações educativas 

podem ser implementadas nos espaços escolares, visando à formação de conceitos e às 

mudanças de comportamentos.
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Em relação a mudanças de comportamento alimentar após a intervenção, foram 

observadas algumas alterações muito positivas como, por exemplo, aumento do número 

de alunos que passou a fazer a refeição matinal; aumento do consumo de frutas na hora 

da merenda, no horário do recreio escolar; aumento do consumo de verduras cruas no 

almoço e no jantar. É importante ressaltar, no entanto, que a educação é um processo, 

fruto de uma construção contínua e, desse modo, acredita-se que a prática constante de 

hábitos alimentares saudáveis pode ser estabelecida a partir de uma educação nutricional 

permanente dentro da escola.

Destaca-se que, tão importante quanto avaliar o antes e o depois do projeto de 

intervenção realizado nesta pesquisa, é discutir as potencialidades do espaço da escola 

como um local para o aprendizado de hábitos saudáveis em alimentação.
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