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RESUMO 

 
Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de revisões bibliográficas, encontros 

com professores de Ciências e observações do comportamento de alunos do oitavo 

ano do ensino fundamental, em sala de aula e muitas das vezes nos intervalos. O 

estudo de caso aqui apresentado foi proposto para verificar o estado nutricional de 

escolares em uma escola pública da cidade de Ponta Porã, estado do Mato Grosso 

do Sul – Brasil, e assim poder relacionar o perfil nutricional de cada escolar com 

seus hábitos alimentares e sedentarismo. Com o acontecimento frequente de 

obesidade e desnutrição na fase infantil e de adolescentes nas escolas de todo o 

mundo, se torna necessário sua compreensão, identificação e combate. Para a 

melhoria da qualidade de vida destes escolares e surtindo como alerta caso alguns 

dados alarmantes sejam encontrados. Sendo que foram encontrados tanto 

desnutrição quanto obesidade mórbida que geraram uma maior discussão sobre o 

estado nutricional relacionado aos conhecimentos nutricionais e praticas físicas.  

 

 

Palavras-chave: Nutrição. Estado Nutricional. Hábitos Alimentares. Sedentarismo. 
Antropometria.   
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1 - INTRODUÇÃO 

 
       O período de crescimento com maiores exigências nutricionais é entre cinco 

e dezenove anos de idade. Essa fase precede o estirão pubertário, favorecendo 

o fenômeno de repleção energética como forma de guardar energia para o 

intenso crescimento que ocorre a seguir. A fase escolar sintetiza a evolução 

desde a fase pré-escolar até as séries finais do ensino, o que torna esse ciclo 

propício para a avaliação nutricional da população infanto-juvenil. Interferências a 

partir dos nove anos de idade reduzem a gravidade das doenças acarretadas 

pelos maus hábitos alimentares de modo mais eficiente do que as mesmas 

interferências na fase adulta. A situação nutricional, caracterizada pelo cálculo 

entre a necessidade e a oferta de nutrientes, está intimamente ligada à saúde da 

criança, influenciando seu processo de crescimento corporal sendo esse um 

processo fundamental para o desenvolvimento escolar em relação ao ensino 

aprendizagem. (BERTIN et al, 2010).  

          A antropometria é vastamente utilizada na avaliação do estado nutricional 

infantil por ser um método com facilidade de aplicação e com uma despesa 

reduzida, tendo se tornado um dos métodos mais utilizados na avaliação do 

estado nutricional de adultos e crianças (MONTARROYOS et al, 2013).  

         Avaliações antropométricas estão passando por um processo de mudança 

para um melhor entendimento do processo de crescimento e desenvolvimento do 

corpo humano, sendo uma prática importante para avaliação do estado 

nutricional de indivíduos. 

      Os conceitos antropométricos têm com função indicar o excesso de peso 

como também o risco de mortalidade infantil coligado à desnutrição. Este tema 

esta intimamente relacionada com a função educacional a qual exerce o 

profissional biólogo/educador, que tem como principal função disseminar o 

conhecimento e colaborar com a melhoria da qualidade de vida de toda a 

comunidade escolar a qual esteja inserido (MONTARROYOS et al, 2013).  

       As maiores influencias na variação do estado nutricional estão relacionadas 

a maus hábitos alimentares e sedentarismo, sendo assim temos que aprimorar 

enquanto criança os conhecimentos nutricionais e as práticas corretas de 

alimentação para que estas possam se prolongar para o resto de nossas vidas. 

Portanto bons hábitos alimentares na fase escolar gerara uma melhoria futura 
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para vida social e clínica do educando. Podemos ressaltar também como 

imediata linha de variação do estado nutricional, o sedentarismo que é uma 

prática muito comum entre crianças e adolescentes e que acaba por agravar 

situações em que os hábitos alimentares já são de péssima qualidade, induzindo 

a taxas negativas como a obesidade infantil. 

       Estes estudos têm como objetivo estimar a associação do estado 

nutricional com os hábitos alimentares e sedentarismo de educandos a fim de 

colaborar para a preparação de estratégias de operação que visem o ritmo de 

vida saudável tanto físico como social de toda a comunidade escolar em questão. 

           Temos como base para realização destes estudos curvas de referência 

utilizadas na avaliação do estado nutricional indicadas pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS), além disso práticas antropométricas baseadas pelo Índice de 

Massa Corpórea vem sendo muito utilizada atualmente. 

            Estes métodos de avaliações antropométricas já foram utilizados em 

inúmeras pesquisas e artigos que levam em conta somente o IMC. Por este 

ponto de partida, foram consideradas as prevalências dos estados nutricionais 

baixo peso, peso ideal, sobrepeso, obeso I, obeso II e por fim obeso III. 
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 
O Ensino Nutricional estabelece uma tática recomendada pelas políticas 

públicas em nutrição, sendo estimada como um importante instrumento para 

promoção da saúde a todos. 

A alimentação profícua está intensamente conexa à promoção da saúde. 

Devido aos hábitos alimentares inadequados e dietas mal orientadas, que podem 

desencadear precocemente o surgimento de doenças e enfermidades. Por este 

motivo pesquisas e atividades no âmbito escolar são de suma importância para o 

desenvolvimento de crianças e adolescentes que levaram estes conhecimentos 

de cuidados com a saúde alimentar para sua vida adulta (OLIVEIRA et al, 2013).  

   Portanto a educação nutricional aparece com a finalidade de 
desenvolver táticas para estimular a importância da alimentação 
saudável, respeitar as necessidades individuais, além de modificar 
crenças, valores, atitudes, representações, práticas e relações sociais 
que são pré-determinados em torno da alimentação. A escola destaca-
se pelo seu papel de protagonista, representando um ambiente propício 
para o projeto de uma educação nutricional junto à família (COSTA et al, 
2013).  

 

O estímulo a prática de consumir alimentos saudáveis, como frutas e 

vegetais, às refeições planejadas, a diminuição de gorduras e açúcares em 

abuso são determinadas medidas que necessitam incorporar-se como praxes ao 

longo da vida do indivíduo. Sendo assim quando se trabalha estes assuntos em 

sala de aula estes escolares acabam retendo preciosas informações sobre 

condições alimentares que levarão para suas casas, promovendo a melhoria da 

qualidade de vida de seus familiares. 

 Mas para estes projetos poderem ser desenvolvidos no ambiente escolar 

temos que levar em conta a visão irrestrita e extra disciplinar do indivíduo. Para 

tanto, é imprescindível a verificação de toda a sua realidade familiar, social e 

ambiental dos mesmos. As obras de ascensão ao bem-estar nas escolas 

carecem de um enfoque a realidade da comunidade ao seu redor, o 

conhecimento deste envolto podem proporcionar o incremento de uma vida 

saudável e preventiva com sua própria saúde e de seus entes.  (COSTA et al, 

2013) 

Estes estudos trazem grandes benefícios a esta comunidade que está ao 

redor destas escolas que realizam projetos voltados a educação  alimentar, 

temas que não são tratados em casa devido à falta de tempo de seus pais. 

Tudo isso porque  o ritmo de vida nos grandes centros urbanos e cidades 



14  

do interior andam tendo uma expressiva mudança, as pessoas estão se 

deparando com um compasso de vida muito acelerado em que o cuidado com a 

alimentação é subjugado, seja pelo curto período de alimentação, ou pela 

facilidade do uso dos alimentos industrializados, os quais possuem elevados 

teores calóricos, acarretando inúmeros malefícios ao organismo. Os mais 

atingidos com esse ritmo de vida são as crianças e adolescentes, que acabam 

acompanhando as formas de alimentação dos pais, além de restringirem seu dia 

a dia em frente de computadores, celulares e tablets, ocasionando um padrão de 

vida sedentário. 

Uma das formas de acompanhar e identificar os malefícios decorrentes da 

má alimentação, é a avaliação do estado nutricional, o qual pode variar desde a 

desnutrição, até a obesidade severa, acarretando doenças graves como 

hipertensão, diabetes, colesterol alto e anemia crônica (BARBOSA et al, 2009).   

As contrafações no estado nutricional são resultadas através de males: 

alimentação incorreta e hábitos de vida impróprio. A obesidade e desnutrição são 

hoje, os mais preocupantes e comuns entre os indivíduos, sendo um dos 

principais causadores de mortalidade adulta e infantil nos países desenvolvidos e 

em subdesenvolvimento, remidas pela carência da prática da alimentação 

saudável que é escassa atualmente. (BORGES et al, 2013) 

São fatores efetivos para o procedimento completo do espólio de 

crescimento, o nutricionismo e a prática de exercícios, além da ausência de 

doenças orgânicas e psicológicas. Assim, os monitoramentos sucessivos do 

desenvolvimento nutricional de crianças podem indicar possíveis estados 

nutricionais os relacionando a enfermidades e ausência de nutrientes (FARIAS et 

Al, 2008). 

                                           As estimativas do perfil nutricional populacional, em especial de 
crianças, escolares ou não, são tradicionalmente executadas a partir da 
observação do peso, da estatura em relação à idade e ao sexo da 
criança. No Brasil, há vários registros recentes de estudos sobre a 
avaliação do estado nutricional de crianças em escolas ou em 
comunidades, usando a antropometria como um indicador ou método 
direto, com atenção tanto para a desnutrição como para a obesidade 
(FARIAS et. Al, 2008). 

 

Estes estados nutricionais possuem muitas variantes, porém duas práticas 

estão extremamente ligadas a ele que são os hábitos alimentares e sedentarismo 

que possuem uma interferência direta, podendo influenciar a obtenção de perfis 

nutricionais que são prejudicais a saúde como obesidade e desnutrição. 
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Sabe-se que hoje em dia, a grande parte dos alimentos são produzidos e 

alterados com o emprego de técnicas eficientes que alteram os alimentos e seus 

valores nutricionais antes de chegar em nossas casas. Comprometendo a saúde 

da sociedade inteira, pois somos influenciados pela aparência, coloração e 

gostos peculiares de alimentos industrializados (FRIZON, 2008). 

O consumo de alimentos saudáveis é um dos melhores meios para a boa 

manutenção de nosso organismo, auxiliando o desenvolvimento e a manutenção 

do mesmo. Os hábitos alimentares indevidos ocasionam problemas de saúde 

seja ele imediato ou a longo prazo. O entrosamento ente a ingestão de nutrientes 

e o funcionamento do nosso organismo é muito próximo, portanto tudo o que 

ingerirmos influenciara em suas atividades. (VALLE, 2007) 

As práticas alimentares exercem ampla extensão sobre a nossa saúde, o 

desenvolvimento de nosso corpo, e estes hábitos podem tanto influenciar no 

aparecimento de comorbidades quanto o afastamento delas (NEUTZLING, 2010). 

Os trabalhos para a construção de hábitos alimentares devem ser 

trabalhados desde a infância, visando a melhoria da qualidade de vida na fase 

adulta, porém deve ser apresentado de maneira didática, ou seja, que a criança 

consiga compreender através de orientações nutricionais (POTRICH, 2015) 

Desde o nascimento as crianças sofrem a influência sobre os hábitos 

alimentares, seu crescimento e desenvolvimento dependerá  da forma em que foi 

alimentado em seus primeiros dias de vida.  

Os pais têm um importante papel na formação dos hábitos alimentares 

infantis pois, seus filhos seguirão todos os seus passos inclusive na forma de se 

alimentar, sendo assim tudo que o pai colocar em prática alimentar benéfica ou 

maléfica, esta criança irá seguir e levará estas atitudes para sua fase adulta. 

Lembrando também que só impor que a criança tenha determinados hábitos 

alimentares não funcionará, portanto se o pai quiser que seu filho tenha boas 

práticas nutricionais também terá que diariamente praticá-la (OLIVEIRA, 2012).   

As crianças e adolescentes possuem os piores hábitos alimentares por 

consumirem em excesso alimentos industrializados, que acabam adicionando 

taxas exorbitantes de nutrientes prejudicando o funcionamento de nosso 

organismo, podendo desenvolver inúmeras enfermidades. Por este motivo, a 

grande maioria das pesquisas estão voltadas para jovens e seus hábitos 

alimentares ligados também ao sedentarismo outra prática que influencia o mal 
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funcionamento de nosso corpo. (RODRIGUES, 2013) 

Indiscutivelmente, a falta da atividade física em nosso dia a dia é um dos 

maiores problemas de saúde pública em toda nossa sociedade moderna, 

portanto a grande maioria dos indivíduos não praticam nenhum tipo de atividade 

física e a grande maioria nunca praticou nem em sua infância alcançando dados 

alarmantes relatando que 70% da nossa sociedade adulta não praticam os níveis 

mínimos de prática física.  

Os dados socioeconômicos da falta de atividade física são apavorantes, 

pois relatam que os gastos com os tratamentos de doenças e enfermidades que 

podem ser evitadas por uma vida ativa e não sedentária, atingem valores 

milionários durante todos os anos.  

Nos dias de hoje identificamos o sedentarismo como um dos maiores 

fatores de risco para o aparecimento de doenças crônico-degenerativas, estes 

dados tiveram grande influência para a criação e discussão de recomendações 

sobre a prática da atividade física que surgem como parceria aos projetos de 

saúde (FERREIRA, 2012) 

O aumento de pesquisas voltadas para a análise do comportamento tem 

como objetivo alcançar soluções validas para os inúmeros problemas sociais 

principalmente os mais complexos. Podemos dizer que a área mais estudada é a 

infantil, pois o aumento do sedentarismo infantil é considerado um problema de 

saúde pública no qual a principal busca é a inibição destas práticas se não a sua 

extinção. (ORTI, 2012) 

Não só na fase infantil, mas o sedentarismo também atinge a fase da 

adolescência em que eles estão extremamente voltados para a tecnologia, esta 

que tem o intuito de nos auxiliar, nestes casos vem prejudicando a qualidade de 

vida de nossa sociedade. Estes indivíduos passam horas e horas na frente de 

telefones celulares se desligando do mundo exterior, o que acaba por afastar 

ainda mais uma vida física ativa (ANDRADE, 2010) 

O aumento da prática de atividade física na adolescência traz um enorme 

leque de benefícios físicos e mentais seja por meio de uma influência direta 

sobre a morbidade na própria adolescência ou por influência mediada na fase 

adulta. Porque por mais que a maioria das comorbidades apareçam na fase 

adulta acredita-se que esta tem o início de seu desenvolvimento na fase infantil.  

Por este motivo projetos realizados no âmbito escolar são indicados, pois 
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trataremos de conceitos de nutrição, sedentarismo e etc. Em uma fase em que 

eles tenham uma maior facilidade para modificar seus conceitos os carregando 

para suas famílias. Uma das formas de avaliar estes escolares é a realização de 

uma avaliação antropométrica que é muito utilizada nos dias de hoje por ser um 

método pouco evasivo e de baixo custo. 

A avaliação antropométrica incide no estilo de indicadores que são 

fornecedores de parâmetros capazes de transmitir informações sobre 

adequações nutricionais tanto de um só individuo quanto de seus colegas 

relacionando uma expectativa de saúde a longo prazo. Estas informações 

fornecidas serão comparadas a parâmetros de saúde que poderão ser ligadas a 

determinados perfis nutricionais tudo isso se baseando a dados fixos de tabelas e 

questionários construídos pela área de saúde.  

A antropometria apresenta parâmetros indicados para avaliar todos os 

tipos de estados nutricionais, porém voltados na maior parte para estudos 

coletivos principalmente pelo fácil acesso a medidas válidas e confiáveis desde 

que as pesquisas sejam bem realizadas e utilizem dados devidamente 

padronizados (GOMES, 2010). 

Diversos estudos relacionam os dados de medidas antropométricas 

humanas com o risco de doenças metabólicas, o mesmo funciona para IMC 

(índice de massa corporal), enfermidades como o diabetes são frequentemente 

associados a forma de distribuição de gordura corporal as relacionando com 

diversas outras doenças. Todas oriundas da falta da prática de exercícios físicos 

(SANTOS, 2002). 

Porém para utilização dessas avaliações temos que realizar estudos sobre 

a realidade dos avaliados, como condições financeiras, hereditárias e sociais. 

Pois podemos aplicar esta avaliação a relacionando a estados nutricionais se 

conseguirmos obter dados da rotina do indivíduo a ser avaliado (ANJOS, 1992) 

           O IMC é o indicador antropométrico mais utilizado para avaliar o risco 
nutricional, por ser uma medida facilmente aplicável, não invasiva e de 
baixo custo. Em idosos, porém, seu emprego apresenta controvérsias 
em função do decréscimo de estatura, acúmulo de tecido adiposo, 
redução da massa corporal magra e diminuição da quantidade de água 
no organismo. Assim, vem sendo muito discutido o uso do IMC e dos 
limites de normalidade adotados para análise de desnutrição, sobrepeso 
e obesidade em idosos. (SOUZA, 2013) 



18  

Por estes motivos a avaliação antropométrica é a mais utilizada na 

realização de pesquisas entre escolares, pois lida com fontes de medida como 

peso e altura que é facilmente avaliado pelo IMC (índice de massa corporal) a 

tornando uma pesquisa eficaz e de pouco trabalho, além de diminuir gastos que 

não podem ser repassados aos avaliados (TORRES, 2007). 
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3– METODOLOGIA 

3.1 LOCUS DA PESQUISA 
 

Teve-se como área de estudo a Escola Municipal Ignês Andreazza que  foi 

criada pelo decreto 3199/88 em 01 de Agosto de 1988, está localizada no Bairro 

Ignês Andreazza sito a Rua Bertoldo de Carvalho nº 100, tendo como 

mantenedora a Prefeitura Municipal de Ponta Porã através do CNPJ nº 03343-

792/0001-09. A Deliberação 3110 de 21 de maio de 1992 autorizou o 

funcionamento do Ensino Fundamental. Essa instituição oferece do 1° ano do 

ensino fundamental I ao 9°ano do ensino fundamental II totalizando 595 

estudantes matriculados na escola. Sendo que o presente estudo trabalhou com 

os estudantes dos 8°anos A e B, totalizando 49 estudantes participantes do 

presente estudo.  

Figura 1 – Escola Municipal Ignês Andreazza 

 

               Fonte: Google Imagens, 2012. 

 

Antes de dar início ao estudo foi realizada uma reunião informal com a 

direção escolar esclarecendo os objetivos do trabalho. Feito isto foi enviado para 

os alunos duas vias de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo 

que uma cópia fique na escola e outra com os pais este termo se encontra no 

anexo do presente estudo. 

Após uma investigação temática notou-se que a escola tem um histórico 

muito atraente, pois se iniciou com professores que moravam em volta da escola 

e sempre as tratava como segundo lar, buscando sempre melhorias, físicas e 
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pedagógicas, assim ela foi crescendo com um conceito muito bom junto à 

comunidade do entorno da escola e na cidade.  

 

3.2 ETAPAS DESENVOLVIDAS NO ESTUDO 

 

1° ETAPA: LEVANTAMENTO DO IMC DOS ESTUDANTES 

 

 Inicialmente os estudantes foram submetidos a uma avaliação 

antropométrica baseada apenas em medidas como altura e massa, não sendo 

necessário para o presente estudo a medida das dobras cutâneas. 

 Essa etapa foi feita em duas aulas de cinquenta minutos cedidas pela 

professora de ciências, sendo que uma aula foi disponibilizada para a avaliação 

do 8º ano A contendo 25 estudantes e a outra aula também disponibilizada para 

a avaliação do 8º ano B contendo 24 estudantes.  

 Os resultados dessa etapa foram de fundamental importância para que 

pudesse ser traçado os próximos passos do estudo. 

Tendo como amostra de pesquisa quarenta e nove adolescentes de 13 a 

15 anos do sexo masculino e feminino que cursam o 8º ano do Ensino 

fundamental II, que tenham entregado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido assinado pelos pais ou responsáveis que possuam o domínio da 

leitura e escrita.  

 

2° ETAPA: LEVANTAMENTO DA PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES SOBRE 
ESTADO NUTRICIONAL COM O AUXILIO DE UMA PALESTRA 
EDUCACIONAL 
 
 Nessa etapa foi possível evidenciar os conhecimentos prévios dos 

estudantes sobre o estado nutricional, pois foi feito um círculo na sala e foi 

perguntado aos estudantes o que eles sabiam sobre estado nutricional. Esse 

momento pedagógico foi de suma importância pois o objetivo era verificar a 

percepção dos estudantes sobre o tema abordado e os conhecimentos prévios 

dos mesmos. 

 O presente estudo tem como referencial teórico a dialogicidade (Paulo 

Freire), além desse momento pedagógico a palestra veio com o intuito de 

apresentar o conteúdo a ser trabalhado para os escolares utilizando como base 

pesquisas e estudos sobre conceitos de estado nutricional e seus agravantes 
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foram também utilizados recursos tecnológicos como Datashow e Vídeos. 

 

3° ETAPA: APLICAÇÃO DE UM RECORDATÓRIO ALIMENTAR  

 

 Para esta etapa da pesquisa foi utilizada duas aulas de cinquenta minutos 

cada, sendo uma aula para o 8º A e a outra para o 8º B, onde os estudantes 

responderam um recordatório contendo cinco questões fechadas. Nessas, cinco 

questões o principal enfoque foi direcionado ao tipo de hábito alimentar que cada 

estudante possui individualmente e o nível de pratica de atividades físicas. 

 

4° ETAPA: ANÁLISE DE DADOS 

 

 No presente estudo, utilizou-se a analise textual discursiva de Roque 

Moraes. Esse tipo de análise consagra a pesquisa qualitativa. Segundo Moraes e 

Galiazzi (2003), a análise pode ser de dois tipos: de conteúdo e de discurso. 

 O texto submetido a analise recebe a denominação de corpus: 

 

O corpus da análise textual, sua matéria-prima, é 
constituído essencialmente de produções textuais. Os 
textos são entendidos como produções linguísticas, 
referentes a determinado fenômeno e originados em um 
determinado tempo. São vistos como produtos que 
expressam discursos sobre fenômenos e que podem ser 
lidos, descritos e interpretados, correspondendo a uma 
multiplicidade de sentidos que a partir deles podem ser 
construídos. (MORAES; GALIAZZI, 2003, p. 3) 

 

 Para realizar uma análise textual discursiva, torna-se primeiramente 

necessário identificar e isolar os enunciados, categorizando-os e agregando a 

eles descrições e interpretações. Segundo Moraes e Galiazzi (2003), a análise 

textual apresenta os seguintes focos indispensáveis: 

1. Desmontagem do texto; 

2. Estabelecimento de relações; 

3. Captação do novo emergente. 

Feito isto foi utilizado a pesquisa quantitativa e qualitativa para obtenção 

dos resultados e discussão dos mesmos. 
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4– RESULTADOS E DISCUSSÕES  

   

  Uma das vantagens da primeira etapa da pesquisa que foi a avaliação 

antropométrica baseada apenas na medida da altura e do peso foi fornecer 

informações sobre o estado nutricional de cada estudante através do índice de 

massa corpórea (IMC). 

  Como podemos observar nos seguintes gráficos abaixo. O gráfico do 8º 

ano A aponta que 52% dos estudantes estão no peso ideal, 35% estão abaixo 

do peso, 9% estão com sobre peso e 4% estão com obesidade tipo I. Em uma 

conversa informal com a professora de Ciências a mesma citou que tem 

problemas em relação ao consumo de doces por parte dos estudantes ao 

decorrer de sua aula por isso o recordatório foi de suma importância para 

verificar os hábitos alimentares e o índice de prática de atividades físicas.  

Gráfico 1 – Estado nutricional de Escolares 8 ano A 

 
 

  Fonte: O autor, 2017. 
 

Os resultados referentes a avaliação antropométrica e IMC do 8º ano B, 

apontaram os seguintes resultados. 56% dos estudantes apresentaram peso 

ideal, 20% sobrepeso e 20% abaixo do peso enquanto os outros 4% 

apresentaram obesidade mórbida. 

 Em relação a fala da professora de ciências a mesma citou que a grande 

resistência por parte dos estudantes continua sendo balas e refrigerantes existem 

regras na escola que proíbem a venda e o consumo dos mesmos no âmbito 
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escolar porem existem alguns estudantes que trazem escondido em suas 

mochilas e consomem esse na hora do intervalo. 

 Verificando com a pesquisa realizada por Vieira et al, que avaliaram os 

hábitos alimentares de estudantes universitários, sendo observado, em sua 

maioria, baixa prevalência de alimentação saudável, com elevada ingestão de 

alimentos tais como doces e gorduras e baixa ingestão de hortaliças e frutas, foi 

possível perceber que  os hábitos alimentares errôneos desses alunos poderiam 

estar sendo influenciados pelos novos comportamentos bem como as relações 

sociais, sugerindo indícios de compulsão alimentar levando alguns alunos a 

ficarem ansiosos, esses  resultados indicam que isso pode transformar a 

alimentação em um problema físico e mental. 

Gráfico 2 - Estado nutricional de Escolares 8 ano B 

 
Fonte: O autor, 2017. 

 

As implicações referentes a segunda etapa da metodologia que se tratava 

do levantamento das percepções dos estudantes sobre estado nutricional em 

uma palestra (aula dialogada), demonstraram que os mesmos não conheciam 

termos como: Estado nutricional, hábitos alimentares, síndrome metabólica e 

antropometria. 

Referente ao recordatório que foi aplicado na 3ª etapa da metodologia. 

Iniciamos com a pergunta, {Você prefere consumir o lanche trazido de casa ou o 

lanche oferecido na escola?}, os resultados apontaram que no 8º ano A, 70% dos 

estudantes disseram que as vezes consomem o lanche da escola e as vezes o 

20%
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lanche de casa, 17% o lanche da escola e 9% traz o lanche de casa sempre que 

pode e 4% consome apenas a merenda escolar. 

Tais resultados denotam que diante esta situação apresenta-se a 

necessidade urgente da inserção de programas educacionais voltados para a 

saúde, visando nutrição e qualidade de vida. 

Para que os estudantes possam aprender a se alimentar com qualidade 

para isso é necessário ensina-las o quanto antes, como escolher os alimentos 

que irão consumir podendo assim construir hábitos alimentares que irão 

repercutir de forma positiva tornando um adulto saudável.   

Gráfico 3 – Preferencia do consumo de lanche levado de casa ao da escola, 8º ano A 

 
 

Fonte: O autor, 2017. 
 

Também sendo válidas as discussões acima para os dados que o gráfico 

do 8º ano B indicou para a mesma questão, 45% consomem apenas o lanche da 

escola, 41% as vezes consome o lanche da escola e as vezes o lanche de casa, 

9% consome apenas o lanche trazido de casa e 5% sempre que pode traz o 

lanche de casa.  
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Gráfico 4 – Preferência do consumo de lanche levado de casa ao da escola, 8º ano B 

 
 

Fonte: O autor, 2017. 
 

Em relação a pergunta, (Você sabe o porquê devemos nos alimentar 

bem). 100% dos estudantes dos 8º anos A e B responderam que sim. Porém não 

existe coerência com os dados anteriores citados, será que os estudantes 

relacionam se alimentar bem com o fato compulsório de apenas ingerir qualquer 

tipo de alimento sendo este em grande quantidade. 

Gráfico 5 – O porquê de uma alimentação saudável 8º ano A 

 

Fonte: O autor, 2017. 
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Gráfico 6 – O porquê de uma alimentação saudável 8º ano B 

 

Fonte: O autor, 2017. 

 

Podemos observar que na questão (Você faz lanches nos intervalos entre 

as refeições principais?), o gráfico indicou para o 8º ano A que 52% não possuem 

hábito de realizar pequenas refeições entre as refeições principais e 48% 

realizam os intervalos entre as refeições.  

Gráfico 7 – Lanches entre as refeições principais 8º ano A 

 

Fonte: O autor, 2017. 

 



27  

Também obtendo dados semelhantes ao acima citado o gráfico do 8º ano 

B, indicou que 50% dos estudantes realizavam intervalos entre as refeições 

principais e os outros 50% não. Vale lembrar que o comportamento alimentar 

desenvolvido nessa faixa etária irá constituir a base da alimentação futura para 

toda vida, especialmente no que se refere a variedade dos alimentos escolhidos. 

 É necessário que o estudante adquira experiência em tomar decisões que 

irão ser úteis principalmente sobre a seleção alimentar. A escola pode ajudar a 

promover hábitos alimentares adequados e a realização de refeições regulares. 

 Gráfico 8 – Lanches entre as refeições principais 8º ano B 

 

Fonte: O autor, 2017. 

 

Identificando a prática de atividades físicas dos estudantes temos a 

questão, {Você pratica algum tipo de atividade física durante a semana?}, que 

indicou para o 8º ano A, que 62% praticam, 22% as vezes, 9% sempre que 

possível e 8% não. 
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Gráfico 9 – Prática de atividades físicas 8º ano A 

 
 

Fonte: O autor,2017. 

 

Pode se observar também através da análise dos gráficos que o 8º ano B, 

possui práticas de atividades física equivalentes a 50% praticantes de alguma 

atividade física, enquanto 18% as vezes, 9% sempre e 9% sempre que pode. 

Segundo Vieira (2002), "a atividade física auxilia no desenvolvimento do 

adolescente e na redução dos riscos de futuras doenças, além de exercer 

importantes efeitos psicossociais".  

Sabemos que a atividade física e de suma importância pois auxilia na 

queima de energia e também traz uma sensação de bem-estar. Para Lazzoli 

(1998) do ponto de vista de saúde pública e medicina preventiva, promover a 

atividade física na infância e na adolescência significa estabelecer uma base 

solida para a redução da prevalência do sedentarismo na idade adulta, 

contribuindo dessa forma, para uma melhor qualidade de vida da população. 

Sendo assim os gráficos identificaram um resultado positivo diante do 

índice de pratica de atividade física, pois a grande maioria dos estudantes as 

realiza sempre ou sempre que podem, almejando condições de melhor bem-estar 

hoje e na futura vida adulta. 
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Gráfico 10 – Pratica de atividades físicas 8 ano B 

 
 

Fonte: O autor,2017. 

 

Para finalizar temos a análise do tempo de duração das atividades físicas 

através da pergunta; {Qual o tempo de duração de sua atividade física}. Sendo 

que o 8º ano A obteve como resposta que 39% praticam atividade física acima de 

60 minutos, 22% praticam 30 minutos, 17% praticam 60 min, 13% praticam 15 

minutos e 9% 45 minutos. 

Gráfico 11 – Duração das atividades físicas 8º ano A 

 
 

Fonte: O autor, 2017. 
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Enquanto os estudantes do 8º ano B indicaram que, 32% praticam 

atividade física acima de 60 minutos, 23% praticam 30 minutos, outros 23% 

praticam 15 minutos, 18% praticam 45 minutos e 4% 60 minutos. 

Gráfico 12 – Duração das atividades físicas 8 ano B 

 
  

Fonte: O autor, 2017. 

              

              Para faixa etária de criança e adolescente a atividade física inclui 

inúmeras formas incluindo brincadeiras, jogos escolares ou até mesmo praticas 

físicas com seus familiares. Tudo isso auxilia na melhoria da saúde, inclusive 

ameniza doenças psicológicas como ansiedade e depressão o tempo indicado é 

em média de 60 minutos ou mais isso indica que os adolescentes analisados 

estão com índice de atividades físicas na média gerando um resultado positivo 

diante do presente estudo. 
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5– CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  Pode-se concluir que a maioria dos estudantes em se tratando das turmas 

8º ano A e 8º ano B, 50% apresentaram um peso ideal.  

   No presente trabalho acreditava-se que os possíveis resultados 

apontariam um elevado índice de obesidade, no entanto foi possível verificar 

que 25% dos estudantes apresentaram baixo peso em ambas às turmas e 15% 

sobre peso e apenas 10% obesidade. 

  Vale ressaltar que se trata de uma comunidade carente oriunda da 

periferia do município de Ponta Porã-MS, que a grande maioria da população 

utiliza como fonte de renda benefícios sociais que são utilizados para compra de 

alimentos. 

  Ficando claro que o alimento oferecido na escola para a maioria dos 

estudantes surge como uma das principais refeições do dia, pois através de um 

recordatório alimentar obtiveram-se dados que relatam que apenas às vezes os 

mesmos consomem alimentos trazidos de casa. Como relatado acima os 

estudantes não possuem condições de comprar o seu algo para levar como 

lanche escolar. 

  Sendo que os mesmos têm grande dificuldade na distinção de alimentar-

se bem com consumo compulsório, pois toda oportunidade oferecida para que 

os mesmos comprem seu próprio lanche é utilizada para ingerir salgados, 

guloseimas entre outros alimentos que não trazem benefício para saúde eles 

relataram que quando tem a oportunidade de trabalhar e ganhar um dinheiro os 

mesmo usam para comprar algo que possam comer. 

  Porém os estudantes em sua unanimidade afirmam que possuem sim o 

conhecimento de uma boa alimentação, no entanto a grande maioria não realiza 

lanches entre as refeições principais. Atitude essa benéfica para uma boa 

qualidade de vida, que é desperdiçada com o consumo de industrializados neste 

intervalo ao uso de frutas saudáveis. 

  Tendo-se em vista o alto índice de atividades físicas, que vem como uma 

explicação clara para um índice ideal de peso entre a grande maioria dos 

estudantes. Ficando também um alerta para aquele outro grande grupo no 

estudo que indica o baixo peso, pois os mesmos se alimentando 

demasiadamente mal e ainda assim possui um alto nível de atividades físicas o 



32  

que colabora com o gasto energético que em falta pode acarretar malefícios a 

saúde.  

  Sendo assim, não podemos utilizar apenas um professor de determinada 

disciplina ou uma área do conhecimento para passar conhecimentos e preceitos 

sobre saúde alimentar e atividades físicas. Essa é uma obrigação de toda a 

comunidade escolar, se auxiliando um ao outro visando a melhoria da qualidade 

de vida de seus estudantes. 

  Por tanto, faz se necessário a realização de estudos mais aprofundados 

sobre este tema em escolas da rede municipal de ensino de Ponta Porã – MS.  
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Apêndice A – Recordatório Alimentar e Prática Física 
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Anexo A – Carta de Apresentação do TCC 
 

 


