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Introdução

Entre outros fatores, o crescente avanço 
tecnológico e a intensificação da 
industrialização, decorrentes da economia 
capitalista atual, foram um dos mais importantes 
fatores que influenciaram as mudanças do estilo 
de vida e dos hábitos alimentares da população 
mundial. 

A revolução industrial, ocorrida no século XIX, 
trouxe consigo profundas mudanças no 
cotidiano da humanidade, entre elas, o intenso 
crescimento demográfico nos centros urbanos.
A economia capitalista e o fenômeno mundial 
da Globalização intensificaram essas mudanças: 
o que era produzido, em sua maioria, 
artesanalmente, passou a ser fabricado e 
distribuído em larga escala; as técnicas de 
produção e conservação de alimentos 
intensificaram-se, surgindo novos alimentos; o 
número de restaurantes e lanchonetes foi 
ampliado de modo a atender à crescente 
demanda [1]. Atrelado a isso, a inserção da 
mulher no mercado de trabalho, os avanços 
tecnológicos, a crescente industrialização, como 
também a publicidade e a ideologia de 
consumo, impostas no padrão alimentar 
ocidental, foram fatores importantes na 
modificação do estilo de vida da população. 

As mudanças mais significativas ocorreram nas 
áreas urbanas, uma vez que os ímpetos da vida 
moderna favorecem a restrição de tempo, 
resultando em mudanças de hábitos, 
consumindo-se cada vez mais alimentos fora do 
domicílio e passando-se da dieta básica 
tradicional para uma contendo alimentos 
processados ou preparados, ricos, na maioria 
das vezes, em gorduras, açúcares e sal [2]. A 
ingestão excessiva desses alimentos favorece ao 

aumento no número de casos de crianças e 
jovens, bem como de adultos e idosos, com 
hipertensão arterial, diabetes e obesidade.

O padrão alimentar atual valoriza a praticidade 
e a rapidez, inserindo no mercado e difundindo 
através da publicidade os alimentos 
industrializados e os denominados fast-foods, 
com vistas a “otimizar” o tempo das pessoas, 
uma vez que as exigências do mercado de 
trabalho as impossibilitam de se dedicar à 
elaboração das preparações alimentares, em 
virtude da escassez de tempo. Assim como
cresceu o número de estabelecimentos 
fornecedores de lanches e/ou refeições, cresceu 
também, o de indivíduos que realizam suas 
refeições fora de casa [3]. Incluem-se nessa 
parcela da população, estudantes 
universitárias/os que, em função da 
disponibilidade financeira, da falta de 
estabelecimentos comerciais ou institucionais 
no campus universitário que ofereça uma 
alimentação de qualidade a preços acessíveis ou 
da falta de tempo, uma vez que por muitas vezes 
têm que conciliar os estudos com o estágio ou 
trabalho, realizam as suas refeições fora do lar.

Frente a estas constatações, este trabalho teve
como principal objetivo avaliar a freqüência de
consumo de alimentos comercializados nas ruas 
pelas/os discentes do curso de Economia 
Doméstica, uma vez que esse público é 
formador de opinião e possui em sua matriz 
curricular disciplinas relacionadas ao estudo 
sistemático da família, da saúde pública e dos 
alimentos.

Metodologia

O procedimento metodológico adotado foi a 
aplicação de questionário estruturado, de caráter
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quantitativo, contendo, entre outras, questões 
relacionadas à freqüência do consumo de 
alimentos comercializados fora de casa, bem 
como a substituição das refeições por lanches 
rápidos. 

A pesquisa foi realizada no Campus de Dois 
Irmãos da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE) – Departamento de 
Ciências Domésticas - com 50 estudantes 
matriculas/os do quinto ao nono período do 
curso de Economia Doméstica. A definição do 
número total de alunas/os a participar da 
pesquisa teve como base o número de 
acadêmicas/os por turma, que em média é cerca 
de 20 a 25 estudantes, totalizando, 
aproximadamente 100 a 125 discentes 
matriculadas/os nos referidos períodos. Dessa 
forma, o número de estudantes investigadas/os 
constituiu-se, aproximadamente, 50% do 
universo. 

O estudo se restringiu aos alunos/as dos 
períodos acima mencionados uma vez que 
aqueles/as matriculados/as nos demais períodos 
encontram-se, ainda, em fase de adaptação à 
vida acadêmica, além de não terem cursado 
disciplinas que propiciem conhecimento 
científico relevante a respeito dos hábitos 
alimentares saudáveis e das técnicas e didáticas 
referentes aos cuidados com a saúde, higiene e a 
alimentação. A participação das/os estudantes 
no estudo deu-se de forma voluntária e 
individual, mediante assinatura em termo de 
consentimento livre e esclarecido, assegurando 
a participação voluntária e a confidencialidade 
das informações dadas.

Resultados e Discussão

A maioria do público alvo da pesquisa era do 
sexo feminino (98%), e encontrava-se na faixa 
etária de 20 a 29 anos de idade, conforme 
evidenciado na Tabela 1. As/os estudantes 
(36%) afirmaram que realizam entre 3 a 4 
refeições diárias. Freqüentemente, as refeições 
são efetuadas em casa (74%) e 60% do público 
estabelecem horários regulares de segunda-feira 
à sexta-feira. Quanto ao preparo das refeições, 
84% afirmaram que elas/eles próprias/os 
executam o preparo das refeições, dos quais 
57,14% fazem isto diariamente. 

Grande parte do grupo em estudo (84%) 
afirmou consumir alimentos de rua, hábito 
bastante comum nos dias atuais. Entretanto, 
desta parcela da população estudada, 38,10% 
ressaltam que consomem raramente estes 
alimentos. Vários fatores podem estar 
contribuindo para essa baixa freqüência, dentre 
eles o poder aquisitivo desse grupo. A baixa 
freqüência do consumo de alimentos de rua 
pode ser vista de forma positiva se for 
considerado que estes alimentos estão 
freqüentemente veiculados a doenças 
gastrointestinais, configurando em risco para a 
saúde do/a consumidor/a. 

Além das preferências particulares, influências 
familiares, fatores econômicos e a ausência de 
estabelecimentos que ofereçam refeições de 
qualidade, a falta de tempo configura-se como 
importante influenciador no consumo de 
alimentos fora do domicílio. Principal motivo 
alegado por 80,95% das/os estudantes para o 
consumo de alimentos comercializados nas ruas 
(Figura 1).

No que se refere à substituição das principais 
refeições por lanches rápidos, 52% do público 
afirmaram que raramente adotam essa prática, 
outro fator positivo do perfil alimentar desse 
grupo. A substituição das refeições por lanches 
é uma prática muito comum nos campus 
universitários, uma vez que na maioria deles 
não há estabelecimentos comerciais ou 
institucionais que ofereçam refeições de 
qualidade, a preços acessíveis às/aos estudantes. 
Outro aspecto a ser considerado é o fator 
econômico. Muitas vezes, os lanches rápidos 
são mais baratos do que as refeições 
comercializadas em restaurantes e/ou barracas, 
o que geralmente favorece o consumo destes 
alimentos.
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Tabela 1: Faixa etária dos/das discentes do 5º ao 9º período do curso de Bacharelado em Economia Doméstica da 

UFRPE – 1º Semestre/2009. 

Faixa etária Freqüência (%)

< 20 anos 4%

20 a 29 anos 72%

30 a 39 anos 14%

40 a 49 anos 6%

> 50 anos 4%

80,95%

0,00% 0,00% 2,39%

16,66%

falta de tempo por serem mais baratos por serem seguros
microbiologicamente

por oferecerem os nutrientes
necessários para realizar as

minhas atividades

outros motivos

Figura 1: Principais motivos apontados pelos/as discentes do 5º ao 9º período do curso de Bacharelado em Economia 
Doméstica da UFRPE – 1º Semestre/2009 para justificar o consumo de alimentos comercializados nas ruas.


