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Introdução

Segundo Borsoi [1] nutrição é o processo de retirar 
do meio ambiente os alimentos necessários para 
sustentar o organismo, tanto pela assimilação das 
substâncias essenciais quanto pela eliminação daquelas 
que não podem ser aproveitadas. Para garantir uma 
vida saudável e mais longa, mais disposição para o 
trabalho, estudo, divertimento e melhor aparência, as 
pessoas necessitam de uma alimentação nutritiva, bem 
escolhida.

É muito importante saber escolher corretamente os 
alimentos. Hoje em dia a construção do aprendizado 
em nutrição e alimentação humana dá-se a partir de 
várias fontes de informação. As crianças são 
influenciadas em relação à alimentação, tanto por seus 
pais como por propaganda de produtos e grupo de 
amigos.

As escolas devem oferecer alimentação equilibrada e 
orientar seus alunos para a prática de bons hábitos de 
vida, pois o aluno, bem alimentado, apresenta maior 
aproveitamento escolar, tem o equilíbrio necessário 
para seu crescimento e desenvolvimento e mantém as 
defesas imunológicas adequadas. As conseqüências 
principais da alimentação inadequada, no período 
escolar, podem ser caracterizadas como alterações do 
aprendizado e da atenção, aumento do número de 
repetências, carências nutricionais específicas ou 
decorrentes do excesso de alimentos [2].

Nutrientes são necessários para o desenvolvimento e 
crescimento normais dos indivíduos. Mas não é 
somente para todas essas necessidades, é preciso 
também, proteger os indivíduos contra os riscos por 
agressões genéticas e do meio ambiente, incluindo os 
hábitos alimentares, reduzindo riscos que poderiam ser 
minimizados ou protelados, através de uma nutrição

preventiva, iniciada logo após o desmame e continuada ao 
longo de toda a vida. Obviamente que não se proíbe o 
consumo de alimentos menos recomendados, mas é 
necessária moderação [3].

Uma alimentação saudável na fase escolar de um modo 
geral deve favorecer a mudança do consumo de alimentos 
pouco saudáveis para alimentos mais saudáveis.

Se o estado nutricional é importante para a 
aprendizagem, a educação nutricional deve ser ministrada 
em tempo, quando ainda são possíveis as modificações na 
conduta e práticas alimentares. Muitos educadores 
acreditam que mudanças nos hábitos alimentares de 
crianças de idade escolar são mais facilmente influenciáveis 
nos primeiros anos de escola [4].

Segundo Ipiranga [5] “a integração da nutrição ao ensino 
fundamental representa, pois, a mais eficaz forma de 
intervenção nutricional nesse nível, porque atua sobre uma 
geração de indivíduos, os quais reproduzirão, no futuro, as 
condutas alimentares adequadas à manutenção da saúde e 
do estado nutricional”.

Frente ao exposto, o presente trabalho de pesquisa 
destina-se a estudar a seguinte questão: será que alunos do 
6º ano têm uma boa alimentação na escola e sabem o que é 
uma alimentação saudável?

O objetivo geral dessa pesquisa foi conhecer as 
concepções de alunos do 6º ano sobre alimentação 
saudável. Os objetivos específicos foram: identificar as 
preferências alimentares dos alunos  e verificar se estes 
consideram saudável o lanche consumido na escola.

Material e métodos

A presente pesquisa de abordagem qualitativa [6] teve 
como sujeitos 32 alunos do 6º ano de uma escola particular 
do município de Paulista/PE.



Os instrumentos utilizados na coleta de dados foram 
questionários que foram respondidos pelos alunos e a 
observação do lanche desses alunos na hora do 
intervalo entre as aulas.

Resultados e Discussão

Na população estudada de 32 alunos, observou a 
média de idade de 11 a 13 anos. Constatou-se que 
29,03% compram o seu lanche na cantina da escola e 
que 70,97% trazem o seu lanche de casa.

Através da analise do questionário de preferências 
alimentares, verificou-se que entre os alimentos mais 
preferidos pelos adolescentes destacam-se refrigerante 
ou suco artificial (71,5%), salgado frito (54,1%) e 
cachorro-quente ou batata frita (68,9%), como mostra a 
Tabela 1.

A maioria dos produtos alimentícios direcionados 
especificamente às crianças tem valor nutricional 
pobre, com quase 90% contendo altos níveis de açúcar, 
gordura ou sódio, segundo estudo da Universidade de 
Calgary, no Canadá. Os especialistas pesquisaram 367 
produtos, incluindo aqueles com personagens de 
desenhos animados na embalagem. E, de acordo com 
os autores, quase 70% dos produtos, excluindo bebidas 
não-alcoólicas, confeitaria e panificação, derivam alta 
proporção das calorias do açúcar. Além disso, um em 
cinco tem altos níveis de gordura, e 17% contém 
excesso de sódio. O que mais preocupa, principalmente 
em relação à obesidade infantil, é que 62% dos 
produtos com má qualidade nutricional tinham, na 
frente da embalagem, alegações positivas sobre o 
produto.

Dos alunos entrevistados que compram os seus 
lanches na cantina da escola, todos são adeptos de 
salgados, frituras e guloseimas em seu horário de 
lanche.

De acordo com a Fig. 1 há uma predominância na 
escolha do aluno (62,5%) em contrapartida do esperado 
nesta faixa etária, onde os pais costumavam decidir a 
merenda do filho [2].

Onde deveria haver uma maior participação dos pais 
e da escola na escolha desse lanche. Pois nas aulas de 
Ciência, disciplina mais adequada para se tratar deste 
assunto, poderia trabalhar o hábito alimentar desses 
alunos.

As crianças possuem hábitos de consumo bastante
influenciados pela família, contudo, os adolescentes já 
experimentaram algum conflito com relação a eles, já 
que estão, até certo ponto, conscientes sobre quais são 
os alimentos adequados à manutenção do estado 
nutricional. Ainda assim, são notadamente 
influenciados pelos comerciais, pelo apelo do fast-food, 
do junk-food e pelos hábitos alimentares ditados pelo 
grupo de amigos.  [7].

Quando foi perguntado aos alunos que tipo de lanche 
gostaria de levar para a escola, 62,5% preferiram levar 
salgados, 18,75% doces e 18,75% frutas. Resultado 
este que nos surpreendeu, pois muitos acham que as 
frutas não estão ao gosto dos adolescentes. 

Confirmando-se a necessidade de um maior incentivo no 
seu consumo e em seus derivados.

Verificou-se que 100% dos alunos entrevistados 
consideram o lanche consumido na escola pouco saudável, 
porém nada fazem para mudar o seu hábito alimentar.

Há necessidade de uma atenção especial voltada para a 
esse grupo etário, no sentido de fornecer alimentos em 
quantidade e qualidade que satisfaçam suas reais 
necessidades nutricionais, de forma a minimizar riscos à 
saúde e permitir que seu potencial genético de crescimento 
e desenvolvimento seja atingido.  [8].

Perguntou-se aos alunos “Para você o que seria um 
lanche saudável?” Em sua totalidade, 100% dos alunos 
responderam que seria comer frutas e legumes. Resposta 
esta que demonstra que os alunos não possuem um amplo 
conhecimento sobre alimentação saudável. Confirmando-se 
que os alunos precisam de uma maior orientação sobre a 
diversidade de alimentos saudáveis existentes em nosso 
país. Conhecimento este, facilmente obtido nas aulas de 
Ciências.

A adolescência é um período em que o crescimento, 
assim como o desenvolvimento físico, psíquico e social, 
ocorre de forma rápida e intensa. Neste processo 
biopsicossocial, a nutrição influi sobre as mudanças que se 
produzem por aumento das necessidades, assim como sobre 
as estratégias dos indivíduos para satisfazê-las. Este papel 
não cabe apenas aos pais, mas também à disciplina de 
Ciências, pois este tema é mais compatível a esta disciplina 
e os seus professores têm uma melhor formação para 
melhor trabalhar esta problemática.
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Tabela 1. Preferências alimentares dos adolescentes.

Figura 1. Gráfico representando quem escolhe o lanche consumido na escola, pais ou o aluno.

Figura 2. Gráfico representando qual tipo de lanche os alunos gostariam de lanchar na escola. 

Grupos Alimentos % Preferência

Liquidos
Refrigerante / Suco artificial/
 Água

71.5%
28.6%

Salgados
Salgado frito/
Salgado assado

54.1%
31.7%

Lanches
Salgadinho / Bolacha recheada/ 
Pizza

52.4%
47.6%

Lanhonete
Cachorro-Quente / Batata frita/ 
Sanduíche natural

                     68.9%
31.1%


